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Abstract 

Title: ”Tell your mom to buy you a better swimsuit”: A comparison between the novel 

and the film Svinalängorna based on the theme of exclusion. 

 

This study compares the novel Svinalängorna by Susanna Alakoski and the film 

version, based on the theme of exclusion. The study aims to see the potential the film 

can have in comparison with the book when it comes to representing the theme of 

exclusion in the teaching of literature as part of the upper secondary subject of Swedish. 

This has been investigated using coding and analysis of narrative technique. Key scenes 

have then been set in relation to multimodality. The result shows that exclusion 

generally seems to be depicted in the same way in the book and the film. At the same 

time, the products differ in their focus on different aspects of exclusion. The aspect of 

poverty, for example, is more prominent in the book, while social problems are more 

prominent in the film. The fact that the film is multimodal was found to reinforce the 

exclusion, and the result shows that the film is probably best suited for use in teaching 

from the point of view of film as comparison. 
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1 Inledning 
En del kommer kanske som jag ihåg de tillfällen på gymnasiet då svensklektionerna 

bestod av film. Min svensklärare förklarade alltid varför vi tittade på filmen samt hur vi 

skulle arbeta med den, och syftet bottnade oftast i litteraturhistoria. Olin-Scheller (2008) 

menar att lärare överlag relativt oproblematiserat och okritiskt använder film i skolan 

utifrån tre olika förhållningssätt: film som illustration, film som utfyllnad, och film som 

jämförelse (2008). Samtliga tre förhållningssätt är precis som min egen upplevelse av 

film i gymnasieskolan koppade till litteraturundervisning, och då främst till 

litteraturhistoriska epoker.  

 

I läroplanen för GY11, står det i inledningen för svenskämnet bland annat: "Genom 

språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter 

av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor 

och sig själv” (Skolverket 2011, s.160). Undervisning i litteratur och film har alltså fler 

syften än att eleverna exempelvis ska få kunskap om epoker. Detta kan ses i ljuset av att 

film ofta används i anslutning till litteratur i svenskundervisning. Utifrån det väcks 

frågan om alla filmatiseringar lämpar sig att behandlas i relation till sina föregångare i 

bokform i svenskundervisning, och i så fall hur. Hur kan till exempel gestaltningen av 

ett tema skilja sig åt mellan en bok och dess filmatisering, som till skillnad från en bok 

är en multimodal medieprodukt? Med grund i detta är denna studie en fallstudie av hur 

temat utanförskap gestaltas i boken Svinalängorna av Alakoski (2007) och i 

filmatiseringen Svinalängorna av August (2011).  

 

1.1 Syfte 

Studiens syfte är att göra en jämförelse mellan romanen Svinalängorna (Alakoski 2007) 

och den multimodala filmatiseringen av Svinalängorna (2011) utifrån gestaltningen av 

temat utanförskap. Jämförelsen görs för att utreda vilka förutsättningar filmen kan ha 

jämfört med romanen när det gäller att representera temat utanförskap i 

litteraturundervisning i gymnasieskolans svenskämne.  

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur gestaltas temat utanförskap i romanen respektive filmen Svinalängorna? 
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 Vad kan dessa likheter/skillnader mellan romanen och filmen i gestaltningen av 

temat utanförskap innebära för förutsättningarna att använda filmen i 

litteraturundervisning på gymnasieskolan? 

 

1.3 Bakgrund 

Detta avsnitt innehåller nedslag i styrdokumenten för svenskämnet och 

litteraturundervisning i gymnasieskolan. Även de aspekter av temat utanförskap som 

inkluderas i studien definieras kort här. 

 

1.3.1 Ur svenskämnets syfte i gymnasieskolan 

Följande står i syftet för svenskämnet i gymnasieskolan: ”Undervisningen ska (…) leda 

till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter 

samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors 

erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar.” (Skolverket 2011, s.160). 

Utifrån denna formulering kan slutsatsen dras att lärare bör behandla berättelser där 

teman om människors livsvillkor är tydliga. Svinalängorna (2007, 2011) är ett exempel 

på en sådan berättelse genom att den tematiserar utanförskap. I citatet ovan görs en 

indelning mellan ”skönlitteratur och andra typer av texter” (Skolverket 2011, s.160) 

respektive ”film och andra medier” (Skolverket 2011, s.160). Skolverket framhåller 

därmed specifikt film och skönlitteratur som undervisningsstöd i arbete med förståelse 

av människors livsvillkor. I ett stycke längre ner i syftet för svenskämnet i 

gymnasieskolan nämns dock inte film: ”I undervisningen ska eleverna få möta olika 

typer av skönlitteratur och andra typer av texter samt få sätta innehållet i relation till 

egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen.” (Skolverket 2011, s.160). 

Tolkningen av när och hur film ska implementeras i svenskundervisning blir därför 

svårare. Denna studie utgår från att boken Svinalängorna (2007) respektive filmen 

Svinalängorna (2011) båda förmedlar berättelsen Svinalängorna (2007, 2011) men är 

produkter av olika sorters medier. 

 

1.3.2 Utanförskap 

I studien undersöks gestaltningen av temat utanförskap i romanen och filmen 

Svinalängorna (2007, 2011), som ett exempel på ett tema kopplat till styrdokumentens 

uttryck ”människors livsvillkor” (Skolverket 2011, s.160). Utanförskap kan dock 

innefatta olika saker beroende på sammanhanget det sätts in i. Därför kommer här kort 



 

 3 

att förklaras vilka aspekter av temat utanförskap som studien analyserar gestaltningen 

av.  

 

Fattigdom och sociala problem som exempelvis missbruk och misshandel innebär 

utanförskap under barndomen (Bäckström & Nilsson 2011, s.157). Även 

bostadssegregationen är kopplad till temat utanförskap eftersom låginkomsttagare ofta 

är samlade i samma område. Det är ett sådant område berättelsen Svinalängorna (2007, 

2011) utspelar sig i. Att bo i ett specifikt område kan även innebära upplevelser av 

diskriminering på grund av att området tilldelas specifika karaktärsdrag, vilket kan ta 

uttryck i svårigheter att få hjälp av polis, socialtjänst och arbetsgivare och därmed 

påverka social tillit.  Att bo i ett område där många familjer har sociala eller 

ekonomiska problem, normaliserar också en sådan tillvaro. Det gör att personer i sådana 

områden får mer negativ självbild (Alm & Brännström 2011, s.222-223). 

 

Aspekterna av temat utanförskap ovan är således fattigdom, sociala problem, 

segregation, påverkan på möjligheter till hjälp, bristande social tillit och negativ 

självbild. Det är vidare gestaltningen av dessa aspekter av temat utanförskap som 

analyseras och jämförs i boken och filmen Svinalängorna (2007, 2011).  

 

1.4 Tidigare forskning 

Magnusson (2014) har i sin avhandling Meningsskapandets möjligheter: Multimodal 

teoribildning och multiliteracies i skolan undersökt elevers meningsskapande i relation 

till multimodala medieprodukter. Magnusson studerar i avhandlingen hur multimodala 

medieprodukter kan användas i undervisning genom tre olika studier. Den första studien 

undersöker hur lärare arbetar med textuppgifter utifrån multimodal teori. Den andra 

studien fokuserar på hur eleverna analyserar exempelvis en blogg, en film och en 

novell. De två inledande studiernas resultat visar att det finns ett behov i skolan av att 

lärare arbetar medvetet med multimodal teori för att eleverna ska utveckla sitt 

meningsskapande. I den avslutande och tredje delen av avhandlingen undersöker 

Magnusson främst styrdokumenten och hur de är formulerade när det gäller 

multimodalitet i relation till meningsskapande. En slutsats Magnusson drar av de tre 

studierna är att styrdokumenten öppnar för olika tolkningar och möjligheter för 

multimodalt arbete och meningsskapande, vilket min studie tar avstamp i, men att lärare 

inte alltid tar fasta på det i praktiken på grund av att de upplever en kunskapslucka 
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(Magnusson 2014). Magnussons avhandling handlar således om didaktiska frågor som 

följer med multimodal teori och meningsskapande, vilket även denna studie gör. Denna 

studie blir i sammanhanget ett exempel på hur multimodal teori kan ses som grund för 

val av undervisningsmaterial. 

 

Olin-Scheller (2006) har i avhandlingen Mellan Dante och Big Brother: en studie om 

gymnasieelevers textvärldar (2006) undersökt svenskundervisningen i fyra 

gymnasieklasser. Olin-Scheller har också sammanställt sina resultat från avhandlingen i 

en populärvetenskaplig utgåva (2008). Den del av resultatet som relaterar till min studie 

är den del där tre förhållningssätt till film i skolan framträder: film som illustration, 

utfyllnad eller jämförelse (2006, s.113). Alla tre förhållningssätten utgår från en relation 

mellan skönlitteratur och film (2006, s.113), och film är det vanligaste mediet som 

används i svenskundervisning efter skönlitteratur (Olin-Scheller 2008, s.71). Film 

verkar i samtliga tre förhållningssätt ha en lägre status än litteratur och användas relativt 

oreflekterat i undervisningen. De tre förhållningssätten används av Olin-Scheller för att 

förklara hur film används i litteraturundervisningen och problematisera det, och fyller i 

denna studie en funktion när det  gäller att diskutera val av bok respektive film som 

medier i undervisning. Benämningarna och förklaringarna av dem är nedan därför 

anpassade efter hur de används i denna studie. 

 

Det vanligaste av förhållningssätten är att använda film som ersättning för boken, vilket 

Olin-Scheller (2008) kallar för illustration. Filmens syfte är då att illustrera ett 

skönlitterärt verk. Boken används därmed inte alls, utan ersätts av filmen. På de sätt 

som lärare använder filmen som ersättning visar det sig att lärare oftast ställer frågor om 

berättelsen enbart utifrån vad författaren till boken hade för syften, inte skaparen bakom 

filmen. Detta gör också att eleverna har svårt att förhålla sig till rätt begrepp i sina svar, 

och blandar orden film, bok och verk (Olin-Scheller 2008, s.49). Resultatet visar 

därmed på en brist på kritiskt förhållningssätt till likheter och skillnader mellan film och 

bok som medier.    

 

Det andra förhållningssättet till film i svenskundervisningen kallar Olin-Scheller för 

film som utfyllnad. Eleverna läser då först boken för att sedan titta på filmen (Olin-

Scheller 2008, s.53). Filmen fyller således ingen egen funktion förutom att fylla ut tid. 

Olin-Schellers resultat visar att film som utfyllnad inte är ett lyckat koncept, utan väcker 
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förvirring hos eleverna (Olin-Scheller 2008, s.54-63). I min studie utgår jag i motsats 

till Olin-Scheller från att det kan finnas fördelar med att eleverna både får läsa boken 

och se filmen. Därför kommer jag att benämna Olin-Schellers kategori där filmen 

används i anslutning till boken för kompletterande istället för utfyllande. 

Filmatiseringen av ett verk kan då ses som stöd till boken, och bidra exempelvis till en 

förstärkning av ett tema.  

 

Det tredje förhållningssättet till film i svenskundervisning är att film används för 

jämförelse med ett litterärt verk. Filmens behandlas då med utgångspunkt i hur den 

överensstämmer med den litterära förlagan (Olin-Scheller 2008, 64). Här behövs från 

lärarens sida en tydlig och genomtänkt avgränsning i vad som ska jämföras. I fallet 

Svinalängorna (2007, 2011) undersökt utifrån temat utanförskap behövs exempelvis en 

definition av utanförskap. Olin-Shellers resultat visar nämligen att eleverna enbart 

jämför det som läraren tydligt har gått igenom (Olin-Scheller 2008, s.67-68).  

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt förklaras multimodal teori och hur det appliceras i denna studie. Avsnittet 

behandlar också generella egenskaper när det gäller gestaltning genom litteratur 

respektive film.  

 

1.5.1 Multimodal teori 

Den teoretiska grunden studien vilar på är multimodal teori. Teorin utgår från att olika 

slags medier består av olika slags semiotiska modaliteter, eller teckensystem. Ett sådant 

teckensystem kan vara exempelvis ord eller bilder. Medier som utgörs av flera 

modaliteter samtidigt är så kallat multimodala (Danielsson & Selander 2014, s.19), 

vilket film, och därmed filmen Svinalängorna (2011), är ett exempel på. Modaliteterna 

är då menade att samspela för att underlätta förståelsen av det förmedlade. Ibland kan 

modaliteterna dock vara oförenliga (Danielsson & Selander 2014, s.20), vilket en film 

med en dialog som är glädjefylld, men musik som i samma scen är sorgfylld, är ett 

exempel på. Det kan då istället försvåra för elever att se mening med och tolka 

medieprodukten (Danielsson & Selander 2014, s.20). Detta kan applicerat på denna 

studie innebära att gestaltningen av temat utanförskap i filmen Svinalängorna (2011) 

påverkas av hur filmens modaliteter samspelar.  
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Olika modaliteter är olika effektiva i olika kombinationer och fungerar för olika 

ändamål (Danielsson & Selander 2014, s.31-32). Detta betyder att olika medier 

förmedlar information på olika sätt (Selander & Kress 2010, s.59), vilket också innebär 

att en specifik medieprodukt kan arrangeras utifrån vad skaparen vill ska framgå. Något 

placeras i periferin, medan något annat är mer centralt (Selander & Kress 2010, s.58). 

Multimodal teori appliceras i denna studie således på aspekterna av temat utanförskap 

för att kunna dra slutsatser om hur de olika aspekterna av temat utanförskap framträder 

och gestaltas i romanen respektive filmen Svinalängorna (2007, 2011).  

 

Sett i ljuset av skolväsendet kan multimodal teori innebära en möjlighet för lärare att 

testa olika kombinationer av modaliteter för att uppnå undervisningssätt där elever 

uppfattar mening med ett fenomen (Danielsson & Selander 2014, s.31-32). Lärare måste 

alltså ta hänsyn till att det finns olika sorters modaliteter i olika medier, och därefter 

göra didaktiska val med grund i vilket medium som ska användas i ett moment för att 

representera en viss mening eller ett visst tema. 

 

1.5.2 Gestaltning genom bok respektive film 

Det finns några generella skillnader mellan en bok och en filmatisering när det gäller 

gestaltning. Medan något i en bok ofta berättas direkt genom uttryckta tankar och 

reflektioner, visas det i en film istället ofta mer indirekt med hjälp av exempelvis 

kroppsspråk (Rossholm 2016, s.229). Ett exempel på det finns i berättelsen Ronja 

Rövardotter (1981, 1984). I Astrid Lindgrens bok (1981) finns en berättare som 

återkommande förklarar för läsaren att huvudkaraktärerna, barnen, Ronja och Birk, 

hyser kärleksartade känslor för varandra och är ämnade att vara tillsammans. Det 

förklaras alltså direkt. I filmen (1984) är detta istället uttryckt indirekt med hjälp av hur 

skådespelarna rör sig och tittar på varandra (Kurwinkel & Schmerheim 2011, s.93-94). 

Att visa scener indirekt är generellt också vanligt när det gäller scener som innehåller 

våld eller sex (Rossholm 2016, s.230). Begreppen direkt och indirekt kan i 

sammanhanget liknas vid de berättartekniska begreppen telling – att läsaren möter allt 

direkt genom en berättares perspektiv, och showing – att framställningen visas indirekt 

utan synlig berättare (Holmberg & Ohlsson 1999, s.71). Begreppen telling och showing 

kommer i analysen att användas för att kunna dra slutsatser om gestaltningen av temat 

utanförskap i boken respektive filmen Svinalängorna (2007, 2011).  
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Det är även vanligt att vissa parallellhandlingar och perspektiv har utelämnats i en 

filmatisering för att berättelsen ska bli mer koncentrerad (Rossholm 2016, s.229). Ett 

exempel på det är Kalle Blomkvist – Mästerdetektiven lever farligt (1951, 1996). I 

filmen (1996) koncentreras berättelsen till ett idylliskt sommaräventyr, medan Astrid 

Lindgrens bok (1951) utöver det även innefattar perspektiv som sociala problem och 

relationen mellan barn och föräldrar (Löwe 2011, s.113-114). Det innebär också att ett 

perspektiv kan vara placerat i periferin i filmatiseringen, medan ett annat perspektiv 

istället är mer centralt i filmen än vad det är i den litterära förlagan (Selander & Kress 

2010, s.58). I denna studie appliceras detta på hur aspekterna av temat utanförskap 

gestaltas i romanen respektive filmen Svinalängorna (2007, 2011).  

 

2 Metod och material 
I detta avsnitt presenteras boken respektive filmen Svinalängorna (2007, 2011) kort 

under rubriken material. Därefter förklarar jag analysmetoderna kodning och 

berättarteknisk analys.  

 

2.1 Material 

Undersökningens material består av boken Svinalängorna av Susanna Alakoski (2007), 

och filmatiseringen av boken regisserad av Pernilla August (2011), alltså två produkter 

av olika medier varav filmen är en multimodal sådan. I studien centreras inte romanen 

och filmen som helheter. Istället görs nedslag i nyckelscener som behandlar temat 

utanförskap.  

 

Boken handlar om Leena och hennes familj bestående av två bröder och föräldrar. 

Leenas familj har ursprung i Finland, men boken börjar när de flyttar in i en nybyggd 

lägenhet i Fridhem. Fridhem är ett område i Ystad som av kommunen benämns 

”Svinalängorna”. Läsaren får följa Leenas tillvaro med föräldrar som har 

alkoholproblem och är låginkomsttagare, men också hennes skolgång och 

vänskapsrelationer. Romanen valdes som material i studien för att den övergripande 

handlingen tydligt är kopplad till temat utanförskap – ett tema som kan kopplas till 

uttrycket ”människors livsvillkor” (Skolverket 2011, s.160) i GY11. Bokens handling 

inleds när Leena börjar skolan och slutar när sommarlovet innan årskurs åtta börjar 

(Alakoski 2007).  

 



 

 8 

I filmen Svinalängorna (2011) är det, precis som i boken, Leena som är huvudkaraktär. 

I filmen består familjen av Leena, hennes lillebror Sakari och föräldrarna. Filmen har 

förutom barndomsskildringen en ramberättelse som utspelar sig när Leena är vuxen och 

lever med sin man och deras två döttrar. Barndomsskildringen presenteras som 

tillbakablickar i filmen när den vuxna Leena efter många år av bortträngning av sin 

barndom möter sin mor på sjukhussängen. Leena är i tolvårsåldern i samtliga 

tillbakablickar. Filmen är också till skillnad från boken en multimodal medieprodukt. 

När filmen börjar står det att den är en fri tolkning av Alakoskis roman Svinalängorna 

(2007). Det kan ses som problematiskt eftersom studien utgår från en jämförelse mellan 

de två medieprodukterna. Studien utgår dock huvudsakligen från en jämförelse av 

gestaltningen av temat utanförskap och att de är produkter av två olika medier, inte från 

uppbyggnaden av medieprodukterna i sin helhet. Eftersom temat utanförskap är 

genomgående i romanen, kan det snarare vara intressant att filmen är en fri tolkning, 

eftersom det inte är lika självklart hur filmskaparna hanterar temat.   

 

2.2 Metod och tillvägagångssätt  

Nedan följer en inblick i vilka metoder som har använts för att genomföra studien. Först 

presenteras kodningen som har identifierat nyckelscener för temat utanförskap. Därefter 

följer en kort beskrivning berättarteknisk analys, vilken har använts för att studera hur 

temat utanförskap gestaltas i nyckelscenerna.  

 

2.2.1 Kodning 

Inledningsvis gjordes en så kallad incident-by-incident-kodning (Charmaz 2006, s.53), 

vilket innebar att boken delades in i scener utifrån var en händelse började och slutade. 

Därefter studerades dessa scener en i taget utifrån temat utanförskap med utgångspunkt 

i så kallad focused coding. Denna kodning gick ut på att fastställa vad i materialet som 

var relevant i relation till studiens syfte (Charmaz 2006, s.57). I mitt fall innebar det att 

isolera de scener där temat utanförskap var speciellt tydligt, så kallade nyckelscener. 

Detta gjordes med hjälp av de aspekter av temat utanförskap som presenterades i 

bakgrundsavsnittet. Scener lyftes alltså fram där fattigdom, sociala problem, 

segregation, bristande social tillit, möjligheter till hjälp eller negativ självbild var 

särskilt tydligt. Avslutningsvis användes axial coding (Charmaz 2006, s.60) för att 

sammanställa koderna, alltså scenerna, i boken till en övergripande slutsats om temat 

utanförskap (Charmaz 2006, s.60). Därefter genomfördes en kodning av filmen, i vilken 



 

 9 

de scener som motsvarade bokens nyckelscener identifierades. Därefter gjordes 

ytterligare en kodning för att undersöka huruvida det fanns andra nyckelscener för temat 

utanförskap i filmen än nyckelscenerna som förekom i romanen.  

 

2.2.2 Berättarteknisk analys 

Varje nyckelscen har efter kodningen analyserats berättartekniskt. Analysen innefattar 

exempelvis undersökning av vem som berättar och av vem som tänker eller säger något 

(Holmberg & Ohlsson 1999, s.61). Vidare undersöks till exempel hur miljö framställs 

(Holmberg & Ohlsson 1999, s.68-69), och hur det berättas (Holmberg & Ohlsson 1999, 

s.70-74), samt om det förekommer flera berättarperspektiv. Analysen kopplas samtidigt 

till hur scenerna är kopplade till aspekterna av temat utanförskap. Analysen presenteras 

i resultatavsnittet med grund i axial coding (Charmaz 2006, s.60), men också genom 

nedslag i enskilda nyckelscener för att ge specifika exempel på och konkret visa 

skillnader och likheter i gestaltningen av temat utanförskap i romanen respektive 

filmen.  

 

Analysen har alltså gjorts både på bokens och filmens nyckelscener för att kunna dra 

slutsatser om likheter och skillnader i gestaltningen av temat utanförskap i de båda 

medieprodukterna. Resultatet av analysen kopplas också till gestaltning av temat 

utanförskap i romanen respektive filmen med grund i de båda medieprodukternas 

modaliteter.  

 

3 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av analyserna utifrån hur temat utanförskap 

framställs i nyckelscenerna. Inledningsvis ges en överblick över förekomsten av 

nyckelscener vari temat utanförskap behandlas i boken respektive filmen. Därefter görs 

en sammanställning när det gäller framställningen av temat utanförskap i bok respektive 

film, vilket kompletteras med nedslag i specifika exempelscener. Analysen kopplas 

därefter till multimodal teori.  

 

3.1 Förekomst av nyckelscener 

I detta avsnitt ges en kort inblick i förekomsten av nyckelscener i boken respektive 

filmen Svinalängorna (2007, 2011).  Inledningsvis presenteras en tabell över antalet 

scener i de båda medieprodukterna, vilken följs av en förklaring.  
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Romanen  Filmen  

Antal scener totalt 97 Antal scener totalt 69 

Nyckelscener 26 Nyckelscener från romanen 11 

  Nyckelscener som inte finns i 

romanen 

3 

Tabell 1. Förekomst av nyckelscener 

 

Boken Svinalängorna (2007) visade sig efter incident-by-incident-kodningen (Charmaz 

2006, s.51) bestå av 97 scener, varav 26 innefattade så tydliga kopplingar till temat 

utanförskap att de efter focused coding (Charmaz 2006, s.57) fastställdes som 

nyckelscener. Nyckelscenerna är vidare numrerade efter var de kronologiskt 

förekommer i boken.  

 

Filmen Svinalängorna (2011) består av 69 scener enligt incident-by-incident-kodningen 

(Charmaz 2006, s.51), i jämförelse med bokens 97 scener. Av de 26 nyckelscenerna 

kopplade till temat utanförskap som identifierades i boken, innehöll filmen nio. Två av 

nyckelscenerna från boken har i filmatiseringen dock delats upp i två mindre scener 

vardera. Bokens nyckelcener representeras därmed i elva av filmens 69 scener vilket 

kan utläsas i Tabell 1 ovan. Eftersom filmen till skillnad från boken även innehåller ett 

perspektiv där Leena är vuxen, är det relevant att påtala att barndomsskildringar 

representerades i 43 av filmens 69 scener. Därför genomförde jag ytterligare en focused 

coding (Charmaz 2006, s.57) av filmen, utan koppling till nyckelscenerna från boken, 

för att undersöka om filmen innehåller andra scener än boken där temat utanförskap är 

tydligt. I den kodningen hittades ytterligare tre nyckelscener, varav en är en 

barndomsskildring, och två är scener där Leena är vuxen och pratar om sin barndom. 

Således utgörs filmen Svinalängorna (2011) av 69 scener, varav totalt fjorton scener 

kan kallas nyckelscener kopplade till temat utanförskap. Filmens nyckelscener är, 

istället för att vara kronologiskt numrerade som bokens, kronologiskt namngivna i 

alfabetisk ordning. Det är gjort för att lättare kunna hålla isär bokens nyckelscener från 

filmens nyckelscener i jämförelsen nedan.  

 



 

 11 

3.2 Gestaltning av temat utanförskap i nyckelscenerna 

För att kunna överblicka gestaltningen av temat utanförskap i boken respektive filmen 

Svinalängorna (2007, 2011) har alltså axial coding (Charmaz 2006, s.60) använts. 

Nedan presenteras först en sammanfattning av skildringen av temat utanförskap i de 

båda medieprodukterna som relaterar både till berättarteknisk analys och bokens och 

filmens modaliteter. Detta följs av en mer ingående jämförelse av gestaltningen med 

hjälp av de olika aspekterna av temat utanförskap som studien har utgått från, nämligen 

fattigdom, sociala problem, segregation, bristande social tillit, brist möjligheter till hjälp 

samt negativ självbild. Gestaltningen beskrivs även med nedslag i specifika 

nyckelscener där framställningarna av temat i den specifika scenen i boken respektive 

filmen jämförs.  

 

Nyckelscenerna i romanen Svinalängorna (2007) visar sammanfattningsvis samtliga 

aspekter av temat utanförskap. Nyckelscenerna i början av romanen är främst kopplade 

till fattigdom och segregation. Dessa aspekter av temat utanförskap finns även i 

nyckelscener längre fram i romanen, men i minoritet i jämförelse med aspekterna 

sociala problem, negativ självbild och bristande social tillit.  

 

Vid en överblick av nyckelscenerna i filmen Svinalängorna (2011) syns att aspekten 

negativ självbild har lite utrymme i jämförelse med boken. Istället framkommer 

bristande social tillit något tydligare i filmen. Detta kan bero på att filmen visar vad som 

händer medan boken istället utspelar sig helt från Leenas inre med reflektioner om 

tillvaron. Att filmen tydligare visar bristande social tillit, beror vidare på de scener där 

Leena är vuxen. Läsaren får i filmen nämligen se hur utanförskapet har påverkat Leena 

senare i hennes liv när hon inte riktigt verkar lita på sin man. I övrigt finns exempel på 

skildringar av segregation, sociala problem och fattigdom i filmen. Även fattigdom är 

dock mindre tydligt i filmen, vilket precis som minskat utrymme för negativ självbild 

beror på att många scener som i boken består helt av Leenas tankar och beskrivningar 

saknas i filmen.  

 

Hela boken är framställd ur Leenas perspektiv, och hennes tankar och reflektioner om 

tillvaron får alltmer utrymme berättelsen igenom, medan miljöbeskrivningar, 

konstateranden och dialog har relativt litet utrymme. Berättartekniken är därmed telling. 

Filmen arbetar istället främst med showing, och visar istället allt som händer, och 
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reflektion saknas medan bild, dialog och ljudeffekter istället är dominerande. Läsaren 

hör till exempel ljud som kan identifieras som ljud från slag och misshandel, vilket 

motsvaras av att Leena i boken berättar om misshandeln. Den enda berättarröst som 

förekommer i filmen är då Leena läser upp ord från en anteckningsbok och reflekterar 

över deras betydelse, till exempel ordet ”periodare”. Dessa uppläsningar sker i 

övergången mellan kortare scener då ingen dialog förekommer. I vissa scener 

förekommer också bakgrundsmusik. Läsaren får i boken alltså till stor del veta hur 

Leena upplever utanförskapet genom en berättarröst som talar om detta (telling), medan 

filmen istället visar utanförskapet och lämnar mycket känslor för läsaren själv att tolka 

(showing). Nedan följer nedslag i specifika nyckelscener som tydligt visar på likheter 

och skillnader i hur temat utanförskap gestaltas i boken respektive filmen. 

 

Ett exempel på temat utanförskap utifrån segregation är nyckelscen 1 (Alakoski 2007, 

s.15-18), som indikerar att bostadsområdet Fridhem har ett särskilt rykte om sig. Denna 

scen förklaras nedan, vilket följs av en jämförelse med motsvarande nyckelscen i filmen 

Svinalängorna – nyckelscen A (2011, 11:38-13:15). Nyckelscen 1 utspelar sig när 

Leenas föräldrar har varit och skrivit på ett hyreskontrakt för en ny lägenhet. Leena 

uppfattar det som att mamman är arg, och pappan ledsen, men huvudsakligen består 

scenen av samtalet mellan föräldrarna. Samtalet handlar om att kvinnan som skötte 

kontraktskrivningen hade gett dem förmananden om vad de får och inte får göra i 

lägenheten, samt pratat om nykterhetslöfte. Mamman uppfattade det som att kvinnan 

hade fördomar om dem inte bara på grund av vad hon sa utan även utifrån hur hon 

betedde sig mot dem, medan pappan verkar försöka lugna ner henne. Genom hela 

scenen verkar föräldrarna skrika på varandra, medan Leena gömmer sig under bordet 

med familjens hund. En markör för det nedlåtande i kvinnans beteende som mamman 

återger är exempelvis: ”Vi får inte spola ner bindor eller dagstidningar på toaletten. (…) 

Vad fan tror hon, att vi är svin eller något.” (Alakoski 2007, s.17). Scenen avslutas med 

att mamman efter att ha lugnat ner sig säger: ”Jag blev så ledsen över… ja tonfallet. Jag 

har hört att kommunen kallar Fridhem för Svinalängorna.” (Alakoski 2007, s.18). 

Förutom att scenen berättar något om området familjen flyttar till, framkommer också 

mammans frustration över att bli bemött av fördomar.  

 

Nyckelscen A behandlar precis som nyckelscen 1 segregation och upplevd 

diskriminering. Framställningen skiljer sig dock. Kvinnan som skötte 
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kontraktsskrivningen är i nyckelscen A inte bara ämne för samtalet – hon är med i 

samtalet. Istället för att utspela sig efter att mamman och pappan har varit på 

kontraktskrivning utspelar scenen sig i lägenheten på inflyttningsdagen, när kvinnan ger 

dem alla papper och visar dem lägenheten och förklarar vad som gäller där. Att området 

kallas för Svinalängorna nämns inte. Det är istället för mamman kvinnan som är 

drivande i samtalet, men kommentarer från mamman förekommer efter att kvinnan har 

gått. Det hörs också lugnande ord från pappan, medan Leena står tyst och Sakari 

springer omkring. Motsvarande citat om regler för de boende som har återgetts från 

nyckelscen 1, framkommer i nyckelscen A när kvinnan på väg ut genom dörren vänder 

och säger: ”Förlåt. Jag glömde en sak. Ni får absolut inte lov att spola ner tidningar eller 

annat som kan orsaka stopp i toaletten.” (2011, 12:23-12:29). Därmed blir nyckelscen 1 

mammans upplevelse av utanförskap och Leenas upplevelse av samtalet, medan läsaren 

i nyckelscen A själv får tolka in segregationsbudskapet genom samtalet med kvinnan, 

samt hur föräldrarna förhåller sig till kvinnan. Det är som har nämnts ovan 

genomgående att filmen presenterar temat utanförskap genom showing, till exempel i 

scener som innehåller misshandel, samtidigt som upplevelsen av det hamnar i 

bakgrunden. Det beror på att Leenas perspektiv och tankar till stor del försvinner i 

filmen, medan hela boken berättas ur Leenas perspektiv. Segregationen visar sig också i 

boken genom att Leena berättar om försök att få hjälp av polis och sjukvård, vilka inte 

återges i filmen. Möjligheten till hjälp utifrån var man bor är således en tydlig del av 

segregationen, det vill säga en aspekt av temat utanförskap, som nästan lämnas helt 

utanför i filmen. Den enda nyckelscenen i filmen som kan kopplas till svårigheterna att 

få hjälp är nyckelscen J (2011, 1:14:11-1:16:58), där Leena, efter att socialen har varit 

på besök och verkar vara på väg att gå utan att vidta några åtgärder, springer ifatt dem 

vid ytterdörren och säger: ”Vänta! Ni måste ta honom! Ni måste!” (2011, 1:16:50). 

Leena refererar här till sin lillebror, som hon vill att socialen ska omhänderta eftersom 

han både har slutat äta och slutat prata till följd av familjens problem.  

 

Många av nyckelscenerna i boken handlar också om fattigdom, vilket är en 

genomgående aspekt av temat utanförskap i hela boken. De av nyckelscenerna som 

relaterar till fattigdom och innehåller dialog är till stor del representerade i filmen. Dock 

saknas de nyckelscener från boken kopplade till fattigdom som utgörs av Leenas 

beskrivningar av omgivningen. Exempel på detta är när hon berättar att Riita (Leenas 

vän) har ”samma porslin som vi. Tallrikar med skavda kanter och ingen tallrik var den 
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andra lik.” (Alakoski 2007, 58), medan ”Åses mamma hade fint porslin” (Alakoski 

2007, s.60). I filmen är sådana skillnader inte lika tydliga, vilket förutom 

berättarperspektivet delvis beror på att barndomsskildringarna i filmen framförallt 

utspelar sig i det egna hemmet.  

 

Ett exempel på en nyckelscen om fattigdom som finns både i romanen och filmen är 

nyckelscen 9 (Alakoski 2007, s.162-163). Nyckelscenen motsvaras i filmen av 

nyckelscen B och D. Scenen gäller simning, vilket är något av en tillflykt för Leena. I 

nyckelscen 9 berättar hon: ”Jag simmade i en mörkblå gymnastikdräkt som mamma 

hade hittat i Rådhuskällaren och som hon sa fick duga så länge” (Alakoski 2007, s.162). 

Hon berättar vidare att hennes stränga simtränare under en utskällning för att hon 

besökte toaletten för länge sa: ”och säg till din mamma att köpa en bättre baddräkt åt 

dig” (Alakoski 2007, s.165). I filmen finns dessa två citat i två olika nyckelscener. I 

nyckelscen B (2011, 22:22-22:50) är familjen istället i den så kallade Rådhuskällaren 

(en lokal där Frälsningsarmén delar ut kläder till behövande) och Leena testar 

gymnastikdräkten med hjälp av mamman. Expediten fäller kommentaren att det är roligt 

att Leena håller på med gymnastik, varpå mamman svarar att hon simmar. Mamman 

säger sedan: ”Den är bra sålänge. Nej, den är bra.” (2011, 22:45). Läsaren får alltså se 

den scen som Leena i boken bara berättar om. I nyckelscen B och D finns också 

berättarrösten där Leena läser upp ords betydelse i stycken utan dialog, och nedstämd 

bakgrundsmusik. I nyckelscen D (2011, 23:16-24:35) är Leena på sin första simträning, 

och istället för att förebrå henne för gymnastikdräkten när hon har besökt toaletten, 

kommenterar simtränaren den redan inledningsvis när han säger: ”Säg till dina föräldrar 

att skaffa en ny baddräkt. Detta duger inte.” (2011: 23:43). Detta sker framför hela 

simlaget och hon har i samma scen innan uttalandet fått flera blickar riktade mot 

dräkten. Även om Leena i nyckelscen 9 blev utskälld för gymnastikdräkten efter att hon 

hade besökt toaletten för länge enligt simtränaren, framställer filmens nyckelscen D 

samma sak i en offentlig miljö där det är mer uppenbart att Leena och hennes klädsel 

skiljer sig från de andras. Detta är också en av få nyckelscener i filmen som kan kopplas 

till negativ självbild, då Leena sänker blicken och axlarna efter kommentaren och 

lagkamraternas blickar, även om läsaren fortfarande inte vet vad hon tänker om det. 

Temat utanförskap är i dessa scener framställt effektivare i filmen. Över lag finns alltså 

färre scener om fattigdom i filmen, men de är också gestaltade mer effektivt i och med 

att Leena framstår som mer utsatt, och temat utanförskap blir därmed synligare. 
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Fattigdom är dock sammanfattningsvis en mer central aspekt av temat utanförskap i 

boken än i filmen.   

 

Först en bit in i boken blir det tydligt att det i familjen också finns sociala problem som 

missbruk och misshandel. Detta är tydligt tidigare i filmen. När de sociala problemen 

framkommer i boken är de dock genomgående och trappas stegvis upp genom hela 

berättelsen. Detsamma gäller filmen, att problemen eskalerar, vilket innebär att de två 

medieprodukternas exposition i beskrivningen av sociala problem övergripande är 

överensstämmande. Ett exempel på en scen i boken som är kopplad till sociala problem 

– alkoholproblem och misshandel, är nyckelscen 7 (Alakoski 2007, s.101-104), vilken 

utspelar sig under julen. Föräldrarna dricker alkohol.  De bråkar hela scenen igenom och 

mamman slänger också ut pappan, som sedan dock blir insläppt i lägenheten igen. I 

scenen blandas dialog mellan föräldrarna med Leenas tankar och berättande, och 

tankarna är mer reflekterande, framförallt mer oroliga, än i tidigare nyckelscener: ”Vad 

skulle hända nu?” (Alakoski 2007, s.103)– ”Gode Gud, gör så att mamma och pappa 

slutar att bråka. Gör så att vi får en lugn julafton.” (Alakoski 2007, s.101). I filmen 

motsvaras denna nyckelscen av nyckelscen G (2011, 59:15-1:04:28). En central skillnad 

är att enbart pappan är full i scenen, och att läsaren tydligt ser mammans blåmärken. I 

romanen är denna scen dominerad av Leenas reflektion, men i filmen är denna 

nyckelscen istället dominerad av dialog och scenen börjar i filmen med god stämning 

vilket sedan övergår till bråk som eskalerar. Även här slänger mamman ut pappan, och 

släpper sedan in honom när han ångrar sig. Föräldrarna skriker på varandra och slåss i 

båda scenerna. I filmen uppmanar dock Leena mamman att ignorera pappans vädjanden 

utanför dörren. På grund av att Leenas reflektioner saknas i filmen framställs hon ibland 

mer verbal än vad hon gör i boken. I boken är scenen alltså framställd som en jul helt 

dominerad av alkohol och bråk, medan scenen i filmen istället övergår från vad som 

verkar kunna bli en stämningsfull jul, till bråk och kaos. Det spelas också julmusik i 

bakgrunden i delar av scenen i filmen, och även inslag av den tidigare nämnda 

berättarrösten finns med där Leena läser ur sin anteckningsbok. Båda scenerna 

framställer temat utanförskap tydligt, men de intensifierade motsättningarna förstärks i 

filmen, eftersom läsaren tydligt ser en besvikelse i barnens ansiktsuttryck. I boken finns 

inget hopp om en fin jul. I filmen finns istället ett hopp som försvinner. Det är 

genomgående i scener kopplade till sociala problem, att bokens scener inte stegras som 

de gör i filmen. En del av bokens nyckelscener kopplade till sociala problem är 
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borttagna i filmen, men eftersom stegringen i de scener som finns förtärker temat 

utanförskap, blir den övergripande gestaltningen av sociala problem likvärdig. 

Dessutom är sociala problem en av filmens mest fokuserade aspekter av temat 

utanförskap.  

 

Ett exempel på en nyckelscen som relaterar till flera aspekter av temat utanförskap, till 

exempel negativ självbild, är nyckelscen 13 (Alakoski 2007, s.182-191). Här blir Leena 

mer och mer medveten om och påverkad av familjens tillvaro och de ekonomiska 

problemen och alkoholproblemen blir mer påtagliga. Hennes berättande blir också mer 

abstrakt, och hon berättar hur hennes självbild förändras. Ett exempel på det i 

nyckelscen 13 är när Leena går genom ett så kallat finare kvarter efter ett kalas: ”Efter 

klassfesten hände något med mig som jag inte kände igen. (…) Husen med välvda 

dörrhandtag och tjusiga brevlådor började tala till mig” (Alakoski 2007, s.182). Sådana 

scener är överlag nyckelscener kopplade till både fattigdom, sociala problem, 

segregation och negativ självbild, och i princip ingen av dessa finns med i filmen. Detta 

beror återigen på att filmen saknar Leenas berättarperspektiv och berättartekniken 

telling. Känslorna inför tillvaron och huvudpersonens självbild, förmedlas således 

tydligare i den litterära förlagan.  

 

I filmen finns, som nämnts ovan, även en berättelse som utspelar sig då Leena är vuxen. 

Barndomsskildringarna fungerar alltså som återblickar. I den separata focused coding 

(Charmaz 2006, s.57) som gjordes på filmen, hittades två scener ur vuxenperspektivet 

som kan kallas nyckelscener kopplade till temat utanförskap. Den första av de två 

nyckelscenerna, nyckelscen M (2011, 1:20:56-1:23:00) i filmen får exemplifiera vad 

dessa scener bidrar med ifråga om temat utanförskap. Den handlar om att Leena i en 

dialog med sin mamma på sjukhuset berättar om Sakaris öde. Hon berättar att han har 

dött av en överdos till följd av sin uppväxt i familjen och senare på barnhem. Leena 

beskriver det på följande sätt: ”Sakari gick under, han gick sönder i vår familj, av oss 

och på de där vidriga barnhemmen.” (2011, 1:22:28). Genom denna scen får vi veta hur 

Leena och hennes bror har påverkats av utanförskapet ur ett längre perspektiv. Sakari 

antyds ha begått självmord, medan Leena ger intryck av att ha bristande social tillit då 

hon till exempel inte har berättat om sin uppväxt för sin man. Det är en aspekt av temat 

utanförskap som romanen inte ger, eftersom den slutar under sommarlovet innan Leena 

börjar åttan.  
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Sammanfattningsvis framkommer temat utanförskap tydligt i både romanen och i 

filmen Svinalängorna (2007, 2011). Romanen har större fokus på Leenas upplevelse av 

utanförskap eftersom det läsaren möter i boken är hennes berättelse om det, medan 

filmen, som inte har en berättare, istället visar temat utanförskap utan Leenas reflektion 

över det. Romanens berättarsätt motsvarar således så kallat telling, medan filmens 

berättarsätt motsvaras av showing, vilket är en vanlig skillnad mellan en bok och en film 

(Rossholm 2016, s.229). Romanen centrerar sammanfattningsvis negativ självbild, 

fattigdom och segregation som aspekter av temat utanförskap mer än vad filmen gör, 

medan filmen framförallt framställer aspekterna sociala problem som missbruk, och 

bristande social tillit tydligare. I filmen finns även Leena som vuxen med, när hon ger 

uttryck för att inte ha full tillit till sin man, vilket är bidragande till att bristande social 

tillit blir en tydligare aspekt av temat utanförskap i filmen än i romanen.  

 

3.3 Svinalängorna och multimodalitet 

Denna studie är en jämförelse mellan boken och filmen Svinalängorna (2007, 2011) 

med fokus på temat utanförskap. Jämförelsen utgår från hur boken och filmen 

framställer berättelsen Svinalängorna (2007, 2011) som produkter av två olika medier. 

Filmen Svinalängorna (2011) är en multimodal medieprodukt och består av 

modaliteterna bild, tal, musik och ljudeffekter, medan boken endast utgörs av 

modaliteten text. I avsnittet ovan har framförallt en helhet av filmens modaliteter och 

dess påverkan på gestaltningen av temat utanförskap ställts i centrum. I detta avsnitt 

kommenteras därför vidare hur multimodaliteten påverkar gestaltningen av temat 

utanförskap. Det konkreta exemplet som här uppmärksammas har alltså presenterats 

övergripande tidigare i resultatavsnittet, men presenteras här ingående i ljuset av hur 

filmens multimodalitet har påverkat gestaltningen av temat utanförskap.   

 

Modaliteterna i en multimodal medieprodukt är ämnade att samspela för att förstärka ett 

visst intryck och därmed underlätta tolkning av och lärande genom medieprodukten. 

Ibland samspelar modaliteter dock inte vilket då gör ett visst intryck svagare 

(Danielsson & Selander 2014, s.20). När det gäller Svinalängornas modaliteter visar 

analysen övergripande att multimodalitet och filmens fokus på showing förstärker 

gestaltningen av temat utanförskap. Det finns exempel på det i analysen ovan både i 

relation till segregation, fattigdom och sociala problem. Sociala problem är dock en av 
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filmens mest framträdande aspekter av temat utanförskap, varför det fungerar som 

exempel nedan.  

 

Ett konkret exempel på hur filmens modaliteter överlag samarbetar på ett sätt som 

förstärker gestaltningen av temat utanförskap inom aspekten sociala problem är 

nyckelscen G (2011, 59:15-1:04:28). I boken motsvaras scenen av nyckelscen 7 

(Alakoski 2007, s.101-104). Scenen och dess framställning har återgivits i avsnittet 

ovan och utspelar sig under jul. I boken är scenen dominerad av Leenas reflektion. I 

filmen är det istället huvudsakligen dialog och bild som är dominerande. Dialogen 

kombineras dock med andra ljud, och med julmusik som spelas i familjens lägenhet. I 

scenen visas slag, alkoholproblem, bråk och mammans blåmärken.  

 

Scenen berättas multimodalt genom showing, vilket till skillnad från romanens telling 

innebär att läsaren möter temat utanförskap indirekt, istället för direkt berättat. Det 

indirekta berättandet förstärker i detta fall gestaltningen av temat utanförskap. Det finns 

i filmen också en övergång från en inledningsvis stämningsfull början på julen med 

julmusik och leenden, till bråk och kaos. Julmusik spelas genom hela bråket, vilket gör 

att bråket hela tiden kontrasterar den goda stämning som scenen började i. I boken är 

föräldrarna fulla och bråkar redan när scenen börjar. Musiken som modalitet i filmen 

bidrar till att påminna om hur julen kunde ha blivit och hur stämningen var i början på 

scenen. Det förstärker i sin tur upplevelsen av hur bråket har förstört något och att det 

fanns ett hopp om en bra jul som försvann, medan scenen i boken är koncentrerad på de 

sociala problemen från början till slut. Detta förstärks ytterligare av att själva bråket i 

scenen ibland visas genom både ljud, tal och bild, men ibland enbart genom ljud och tal. 

Då visas istället exempelvis klipp på Leena som sitter i soffan under bråket med ett 

apatiskt uttryck, samtidigt som exempelvis skrik hörs. Det blir en tydlig motsats till de 

glada ansiktsuttryck Leena hade i början på scenen.  

 

Den modalitet som inte helt samspelar med resten kommer i slutet av scenen då en 

berättarröst finns med, vilken utgörs av att Leena läser upp begrepp som hon har skrivit 

ner i en anteckningsbok. Den modaliteten bidrar inte till en förstärkande gestaltning av 

temat utanförskap, men innebär inte heller ett speciellt stort avsteg från de andra 

modaliteterna. Ett stort avsteg hade bidragit till att multimodaliteten istället för att 

förstärka gestaltningen av temat utanförskap övergripande hade gjort det svårare att 
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tolka in det i scenen (Danielsson & Selander 2014, s.31-32). Applicerat på skolan hade 

större oförenlighet mellan modaliteterna vidare inneburit att läraren i ett klassrum hade 

behövt synliggöra de olika modaliteterna (Danielsson & Selander 2014, s.23). Det är 

genomgående i scener kopplade till sociala problem att bokens scener inte visar en 

eskalering av problemen såsom filmens scener gör. En del av romanens nyckelscener 

kopplade till sociala problem är också som nämnts borttagna i filmen. De eskalerande 

problemen och den multimodala framställningen i de scener som finns effektiviserar 

dock framställningen av temat utanförskap. Det innebär att filmens övergripande 

gestaltning av sociala problem utifrån analysen kan antas vara likvärdig med romanens. 

Sociala problem utgör en större del av filmens helhet än bokens helhet och är därmed en 

mer fokuserad aspekt av temat utanförskap i filmen än i boken. De olika 

medieprodukternas olika framhävning av olika aspekter är något som är vanligt i 

övergången från en text till ett multimodalt medium (Selander & Kress 2010, s.58). 

 

I fallet Svinalängorna (2007, 2011) blir filmens multimodalitet sammanfattningsvis en 

bidragande faktor till att framställningen av temat utanförskap kan sägas vara likvärdig, 

men olik, romanens. Att multimodaliteten bidrar till en förstärkning av hur temat 

framställs är alltså det mest förekommande, även om det finns scener där 

multimodaliteten inte bidrar till förstärkningen. Danielsson & Selander (2014) menar att 

multimodala medieprodukter med lyckat samspel mellan modaliteter gör att elever 

lättare kan uppfatta meningen med medieprodukten (Danielsson & Selander 2014, s. 31-

32). Svinalängornas (2011) multimodalitet bör, eftersom den är övervägande 

samspelande, således inte innebära att tolkningen försvåras för elever. Utifrån analysen 

bör Svinalängorna (2011) därmed kunna fungera som ett exempel på temat utanförskap 

i litteraturundervisning.  

 

4 Diskussion  
För att kort sammanfatta studiens slutsatser, visar analysen att temat utanförskap i 

boken respektive filmen Svinalängorna (2007, 2011) framställs likvärdigt. Romanen 

framhäver dock fattigdom och negativ självbild mer, vilka ofta framkommer genom 

Leenas inre reflektion – ett perspektiv som inte finns med i filmen. Filmen har istället 

störst fokus på sociala problem som missbruk och misshandel, vilket filmens 

multimodalitet förstärker framställningen av.  
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Något filmen har som boken inte har, förutom multimodalitet, är exempelvis att den är 

uppbyggd av både barndomsskildringar och vuxenperspektiv. Perspektivet där Leena är 

vuxen bidrar till att filmen har större fokus på bristande social tillit än romanen, 

eftersom hon visar brist på tillit gentemot sin man. Filmen berättar främst genom 

showing, och boken genom telling. Filmen har i hög grad uteslutit scener som i romanen 

enbart består av Leenas reflektioner, istället för att översätta dem till showing. 

Filmskaparna har således främst tagit med de scener som i boken innehåller dialog och 

ett tydligt händelsförlopp, vilket påverkar vilka aspekter av temat utanförskap som blir 

framträdande i filmen i jämförelse med den litterära förlagan. Det finns alltså tydliga 

skillnader i gestaltningen av temat utanförskap genom olika framhävning av aspekterna 

av temat utanförskap i filmen respektive boken. På grund av att filmen inte gestaltar 

temat utanförskap likadant som boken, är det tveksamt om filmen hade varit lämplig 

som direkt ersättning för boken (Olin-Scheller 2008, s.47) Svinalängorna (2007) i 

litteraturundervisning utifrån temat utanförskap.  

 

Magnussons (2014) resultat indikerar att lärare upplever en kunskapslucka när det gäller 

arbete med multimodala medieprodukter. Denna studie ämnar därför visa hur en 

berättelses tema kan förstärkas eller försvagas beroende på om den framställs genom en 

boks enda modalitet eller genom filmens multimodalitet. Det har gjorts med syftet att 

undersöka grunderna för val av undervisningsmaterial utifrån det specifika temat 

utanförskap – film eller bok eller kanske båda? Modaliteterna i filmen Svinalängorna 

(2011) samspelar exempelvis överlag, vilket gynnar gestaltningen av temat utanförskap. 

Om modaliteterna inte hade samspelat i den utsträckning de gör i filmen, hade resultatet 

istället kunnat visa att filmen inte gestaltar temat utanförskap likvärdigt med romanen 

Svinalängorna (2007). Detta hade kunnat innebära att filmen inte hade varit lämplig att 

använda som medieprodukt alls i litteraturundervisning för att behandla temat 

utanförskap. Nu visar analysen istället att filmens modaliteter överlag samspelar på ett 

sätt som bidrar till en förstärkning av temat utanförskap i de flesta specifika scenerna. I 

litteraturundervisning utifrån temtat utanförskap bör filmen därför kunna användas som 

komplement till romanen, eftersom den övergripande gestaltar temat utanförskap 

likvärdigt med boken, om än olikt.  

 

Eftersom undersökningen utgår från min tolkning, och filmen dessutom är en så kallad 

fri tolkning av boken, hade det kunnat vara intressant att använda berättelsen utifrån 
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förhållningssättet film som jämförelse i ett klassrum (Olin-Scheller 2008, 64). Detta 

skulle kunna innebära att eleverna får göra en enklare jämförelse av temat utanförskap, 

vilket skulle kunna visa olika tolkningar som kan göras. Då kan läraren också integrera 

diskussioner om multimodalitet, studera filmens olika modaliteter och hur eleverna 

upplever att det påverkar gestaltningen av temat. Det finns dock en risk att eleverna inte 

uppfattar exempelvis betydelsen av begreppet utanförskap på samma sätt som läraren, 

varför  diskussion och bakgrundsinformation om lärarens definition av begreppet är 

centralt (Olin-Scheller 2008, s.70).  

 

Olin-Shellers slutsatser utgår från hur lärare okritiskt använder film i klassrummet, 

medan min studie inte utförs i en faktisk klassrumspraktik. Denna studies fokus är 

istället på material de tre förhållningssätten till film i skolan kan appliceras på. Studien 

är alltså en fallstudie gjord på Svinalängorna (2007, 2011) med utgångspunkt i hur 

materialet gestaltar temat utanförskap och ämnar väcka diskussioner om vad produkter 

av olika mediers likheter och skillnader skulle kunna innebära för förutsättningarna att 

använda medieprodukterna i litteraturundervisning på gymnasiet.  

 

Sammanfattningsvis visar denna studie att läraren bör reflektera kritiskt över vilket 

förhållningssätt hen anammar vid arbete med film i klassrummet. Det bör även grundas 

på vilken berättelse arbetet ska utgå ifrån, eftersom exemplet Svinalängorna (2007, 

2011) till exempel skiljer i sin framställning av temat utanförskap i filmen respektive 

romanen, vilket gör filmen olämplig att använda som ersättning för boken. Det finns 

dock tillräckligt stora likheter och även tillägg i filmen, exempelvis i form av ett 

vuxenperspektiv och en väl fungerande multimodalitet, när det gäller gestaltning av 

temat utanförskap för att filmen skulle kunna fungera som komplement till romanen. 

Mest lämpad är dock filmen att användas som jämförelse, eftersom skillnaderna och 

likheterna som finns öppnar för olika tolkningar och fokus på olika aspekter av temat 

utanförskap. Dessutom öppnar ett jämförande arbete för en diskussion om 

multimodalitet i berättelser och om hur multimodalitet påverkar gestaltningen. Eftersom 

filmen övergripande berättar genom showing, och boken genom telling, är det också 

något en jämförelse i klassrummet kan utgå från. Läraren kan här använda 

exempelscener, som jag har gjort i resultatavsnittet, och låta eleverna studera dem.  
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Både kodningen och analysen i denna studie är grundade på tolkning av mig som läsare. 

Detta innebär att min bakgrund och mitt val av tema har påverkat hur jag har läst 

medieprodukterna och analyserat fram nyckelscener i dem (Charmaz 2006, s.67, 

Holmberg & Ohlsson 1999, s.9), men behöver inte nödvändigtvis ha avgjort resultatet 

som helhet (Charmaz 2006, s.67). En annan läsare hade kunnat hitta andra scener i 

medieprodukterna som hen uppfattar har så starka markörer för temat utanförskap att de 

kan kallas nyckelscener, och hade kanske valt andra aspekter att inkludera i temat 

utanförskap. När det gäller förslag på vidare forskning hade det därför vidare varit 

intressant att genomföra flera liknande kodningar av Svinalängorna (2007, 2011) med 

fokus på flera olika teman som kan relateras till ”människors livsvillkor” och fler 

aspekter av temat utanförskap. I denna studie fungerar temat utanförskap och de 

aspekter jag har avgränsat mig till i analysen som ett exempel, och studien ses därför 

som en fallstudie, men vad hade resultatet visat om analysen genomfördes utifrån andra 

teman som exempelvis genus eller etnicitet?  
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