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Abstract 
Movies can be a source to enjoyment, cultural enrichment and relaxation. But movies 

are also filled with messages and subtext, that effects the one who watches the movie. 

One of the effects are the reproducing of stereotypes and racism. This essay 

concentrates on the five best grossing science fiction movies in Sweden between the 

years 2009 – 2014. I found out that the movies Avatar, Transformers 3, Avengers, 

Prometheus and Guardians of the galaxy all helps to reproduce white norms and that it 

effects the participating aspect of democracy. It also becomes clear that Swedish 

schools is not prepared enough to educate their young in source criticism. 
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Inledning 
 

Science fiction har funnits på vita duken sedan ”Le Voyage dans la Lune” av Georges 

Méliès från 1902. Rasism har tyvärr funnits mycket längre än så. Så mitt bland 

upptäcktsresor, rymdskepp, nya energikällor, rymdvarelser, resor i tid och rum lyckas 

filmskaparna alltså få med sig något så ovetenskapligt som rasism. Då är det inte 

rasismen som kan hjälpa till att definiera ondskan hos antagonisten i många filmer, utan 

den slentrianmässiga rasism som de uppenbart goda levererar som jag är ute efter att 

uppmärksamma. Det kan handla om enskilda kommentarer, skämt eller till och med hur 

regissör och manusförfattare väljer att göra grovhuggna jämförelser med grupper som 

finns på jorden. Det är exempelvis alltså inte den onde rymdkejsarens rasistiska agenda 

som problematiseras, utan de kommentarer, handlingar och karaktärer som 

representeras av hjältarna i filmen som blir föremål för analys. Det är även hur 

rolltilldelningen av karaktärerna skett, om det finns någon medvetenhet bakom kameran 

och i förarbetet med filmen, som ligger till grund för analysen. 

 

När rasismen ges plattformar som minoriteter har svårt att utnyttja kan detta liknas med 

en exkludering. Även om ett av skolans uppdrag är att fostra goda samhällsmedborgare 

måste samhället vara vaksamt på att skolan inte står utan konkurrens på det området. 

Populärkulturen får stor uppmärksamhet hos våra unga och stor tid läggs på TV och 

film, alltså tar dessa medier en del av fostringsutrymmet, denna fostran kan då med fel 

budskap dra eleven åt rakt motsatt håll mot skolans uppdrag. Konsekvenserna av 

rasismen kan leda till en ytterligare polarisering av olika grupper i samhället; 

stereotyper blir cementerade och upprepade. Grupper ställs mot varandra och ett 

vithetsideal ställs mot alla andra ideal, ideal som inte ges plats i det politiska och 

demokratiska deltagandet. Så länge stereotyper av vissa etniciteter och hudfärger 

fortsätter att kopieras okommenterat inom populärkulturen som är riktad till barn och 

unga, så länge kommer dessa stereotyper ta mer eller mindre plats i samhället. 

 

Rubriken på uppsatsen är en parafrasering på ”I rymden kan ingen höra dig skrika”, som 

var den tagline som marknadsförde ”Alien” från 1979.  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Georges_M%C3%A9li%C3%A8s
http://en.wikipedia.org/wiki/Georges_M%C3%A9li%C3%A8s
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Syfte och frågeställning 
 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att belysa den rasism som förekommer i Hollywood-

producerad science fiction-film och hur den kan påverka minoriteter möjligheter att ta 

plats i deltagardemokratin. Syftet är också att ställa det i relation till skolans 

demokratiuppdrag och vilka verktyg svenska elever får för att kunna kritiskt granska 

film. 

 

Frågeställningar 
 

- I vilken utsträckning och på vilket sätt uttrycks rasism i populära science 

fictionfilmer?  

- Hur kan rasistiska budskap leda till demokratiproblem? 

- I vilken utsträckning kan svenska gymnasieelever få utbildning i att kritiskt 

närma sig populärkultur? 

 

Disposition 
Uppsatsen börjar med en kort genomgång av rasismens historia och hur vitheten blev ett 

ideal inom kulturen. Det kommer även finnas exempel på hur rasism kan yttra sig på 

vita duken. Efter det följer en genomgång av deltagardemokratin och hur den kan 

påverkas av rasism och systematisk exkludering av avvikande etnicitet eller kultur. För 

att förklara varför människan väljer att exkludera och stereotypisera på meso- och 

makronivå utgår uppsatsen från socialpsykologiska teorier.  

Uppsatsens empiri är uppdelad i två delar: textanalys av fem science fiction-filmer och 

intervjuer med fem svenska gymnasieungdomar. Efter det följer en analytisk diskussion 

som binder samman analys och teori/bakgrund och svarar på frågeställningarna. 

Uppsatsen avslutas med en kort slutdiskussion och om vidare forskning som kan göras 

på området.   
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Bakgrund 
 

I detta kapitel kommer jag att göra en snabb historisk tillbakablick över rasismen. 

Vidare kommer jag att gå igenom hur vithetsnormen kan ta uttryck i populärkultur för 

att avsluta med hur olika etniciteter porträtteras i Hollywoodfilmer. Tillsamman ger de 

en analysbakgrund till hur filmerna kan analyseras. I detta kapitel återfinns också 

Statens medieråds motivering till åldersgränserna på svenska biografer. Jag kommer 

även att redogör för hur diskriminering kan se ut i Sverige. Som avslutning kommer den 

svenska gymnasieskolans arbete med demokrati och källkritik utifrån dess 

styrdokument redovisas. 

 

Rasism in i det nya milleniet, en historisk kontext 

Rasism, som ett historiskt konstruerat begrepp härstammar ifrån medeltiden. Rasismen, 

som manifesterar sig i maktfördelning med utgångspunkt i etnicitet har delvis övergått 

från att ha en bas i genetiska attribut (eg. hudfärg) till att bli en mer komplex 

beskrivning. Rasismen har däremot överlevt de rasistiska staterna. Med det menas att 

avkolonialiseringen och att stater som tydligt manifesterade rasism kom att falla eller 

genomgå ett skifte i sin politik och attityder. Rasism behöver inte en värdkropp i form 

av en stat för att överleva. Rasism kan existera i moderna och toleranta stater och 

rasismens arv kan leva vidare (Fredrickson 2002, 139ff).  

 

Hall (red. 2008, 4f) hävdar även han att rasismens grunder går att spåra till en historisk 

kontext. Cheng vill däremot sätta rasismen i upplysningens tidevarv. En tid då 

vetenskapen började ta mer plats, men en vidare förståelse inte existerade. 

Klassifikationer av människor baserad på ras gjordes tidigt av Carl von Linné. Detta 

bekräftar även Fredrickson (2002, 56f) när han redovisar en begränsad distinktion 

mellan exempelvis européer och afrikaner. Båda författarna är överens om att Linné 

gjorde sina observationer baserat på tidens fördomar snarare än försök till forskning.  

 

De indelningar Linné väljer att göra är bland annat mellan européer och afrikaner: 

européer är lagbundna uppfinningsrika människor medan afrikaner är styrda av nycker 

och är lata (Fredrickson 2002, 56). Fördomar som kan tyckas borde raderats ut av 

modern forskning. Så är inte fallet. National Opinion Research Center (NORC) har gjort 

en större studie på vita amerikaners attityder mot svarta. Bland annat så har vita 

fördomen att svarta föredrar att leva på så kallad welfare (amerikansk motsvarighet till 
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ekonomiskt bistånd). Mer än hälften av de till frågade svarade att svarta var mer 

benägna att gå på välfärdsåtgärder, medan bara fyra procent trodde samma sak om vita. 

En övervägande majoritet trodde också att svarta hade lättare att begå våldshandlingar 

(Feagin, Vega, Batur 2001, 187f). De stereotyper om svarta som cementerades under 

upplysningen kom alltså att leva kvar och lever i allra högsta grad även i moderna 

samhällen.  

 

Det dröjde mer än två hundra år innan genetik och avancerad cellforskning kunde 

utesluta rasbegreppet i förhållande till medärvda sociala egenskaper. Under dessa två 

århundranden använde sig europeiska nationer av dessa upptäckter för att rättfärdiga 

kolonialism, apartheid, slavhandel och andra övergrepp på de som klassats som 

underlägsna raser (Hall red. 2008, 4f). Med hjälp av framsteg inom forskning har 

rasismen blivit mer kulturellt betingad. Istället för att det är de genetiska 

förutsättningarna som ligger till grund för rasismen är det snarare kulturell rasism. 

Kulturell rasism väljer att inrikta sig på att det finns en rangordning mellan kulturer. 

Trots att rasismen funnit en ny arena är den fortfarande starkt påverkad av hudfärg, då 

hudfärgen klassificerar människans geografiska ursprung, och därför också kultur 

(Fredrickson 2002, 141f). det har alltså skapats normer utefter hudfärg och etnicitet, där 

västvärlden har vithetsnormen som ideal. 
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Filmen och vithetsnormen 
Det sägs ofta att vi lever i ett multikulturellt och globaliserat samhälle, något som 

stämmer till viss del. När det kommer till maktkoncentrationen runt vita blir 

inriktningen homogen och enfärgad. I väst är vithetsnormen så fastgjuten att den är 

självreproducerande. Vita politiker ses inte som en representant för en viss etnicitet eller 

hudfärg, utan som en representant för mänskligheten. Istället får en arabisk politiker 

representera araber. En svart politiker får representera svarta och så vidare. 

Maktpositionen som bara människa är otroligt stark. Genom att applicera det 

förhållningssättet på vita måste man sätta andra attribut på de som avviker från 

vithetsnormen (Dyer 1997, 2) 

. 

Vithetsnormen inom film har alltid varit konstant och blivit ett universellt ramverk som 

all film måste anpassa sig efter, ett post-kolonialt arv som till slut existerar som en 

självkopierande organism. Efter en europeisk storhetstid och överlägsenhet kom filmen 

att representeras av vita, och det vita har fått stå som representant för humanismen och 

mänskligheten: den vita människan är människan. Detta leder till att vitheten blir 

normen som alla avvikelser jämförs med (Dyer 1997, 3).   

 

En stor del av problematiken ligger i den vita självbilden som är individualistiskt 

grundad. Vithetsnormen kan inte kritiskt granska sina handlingar utifrån samma 

premisser som andra etniska och kulturella tillhörigheter blir granskade. Fel och 

misstag, framgång och tur är inte resultatet av individens vita hudfärg, utan det är 

individens egna prestationer som ligger bakom, trots att vita är specialutrustade med 

olika fördelar från födseln. Fördelar som ger en försprång i samhället, exempelvis: vita 

inte blir dubbelt ifrågasatt vad gäller kredittrovärdighet, som vit aldrig behöva svara för 

en hel etnicitet eller öppna vilken tidning man vill och se sin hudfärg representerad i alla 

sammanhang. Detta är alla fördelar som bidrar till en unik verktygslåda som vita kan 

använda på arbetsmarknad, vid politiskt inflytande och inom kulturen (Dyer 1997, 8f). 

 

Dyer (1997, 14) väljer att dela upp det vita förkroppsligandet i tre delar: kristendom, 

”ras” och företagsamhet /imperialism. Enligt Dyer är representationen av kroppen en 

representation av folket. 
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Förkroppsligande: Kristendom 

Kristendomen har länge varit fixerad vid kroppen, i synnerhet Kristi kropp. Där kroppen 

av guds son hängande på ett kors fått representera religionen. Även riterna är fixerade 

vid kroppens förvandling genom att nattvardsvinet och brödet förvandlas till Kristi kött 

och blod. Kristus har i avbildning kommit att bli mer vit och mer europeisk. När 

kristendomen gick på export i världen, genom kolonialism och korståg var den 

representerad av Kristi vita kropp (Dyer 1997, 15-18). 

 

Förkroppsligande: ras 

Genom en blandning av kristen historia, förfalskande av europeisk historia och 

rasbiologi har vithetsnormen reproducerats och fått stå överst i hierarkin. Att vara vit 

kunde förena människor mer än exempelvis klass när det kom till kolonialiseringen av 

Nordamerika. När rasbiologiska institut mätte kranium så gjordes det även på vita, men 

resultat diskuterades aldrig eller sällan. Rasbegreppet är något som användes flitigt 

under 1700 och 1800-talet. Det kan argumenteras att Linnés rasindelning i Systema 

naturae var startskottet för den genealogiska rasindelningen, där vita ansågs som en ren 

ras som härstammade från indiska aryer och som renats ännu mer genom mötet med 

kaukasier. Alla avvikelser sågs som orena och uppblandade (Dyer 1997, 18-22).  

 

”In the quest for purity, whites win either way: either they are a distinct, 

pure race, superior to all others, or else they are the purest expression the 

human race itself.” -Dyer 1997, 22 

 

Förkroppsligande: företagsamhet och imperialism 

Vita och västvärlden har ansetts som mänsklighetens utvecklingsnav. Vita var de 

modiga, driftiga upptäcktsreande, vita var också de företagssamma, eftertänksamma och 

framåtblickande ledarna av civilisationen. Företagsamhet kunde associeras med vilja: 

hade man viljekontroll över sig själv kunde de också kontrollera andra. Ett centralt 

värde i västerländsk kultur, spårat tillbaka till Platon. Ett exempel på dessa värden 

förekommer i Västernfilmer; med en kärna i imperialism målas modiga äventyrare och 

entreprenörer upp: vita, bärande jeans. Västernfilmen representerar också 

mänsklighetens rörelse uppåt och framåt, hur den mänskliga drivkraften driver denne in 

i outforskat territorium (Dyer 1997, 30-35).  
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Rasism i Hollywood 
I slutet av 1960-talet var i princip alla filmer i Hollywood gjorda av vita filmskapare 

(Dawson 2012, 120) & (Quinn 2012, 3). Cones (2012, 37) problematiserar att det är en 

avgränsad grupp: vita män med ursprung i Europa som ofta gör filmer där man tolkar 

kulturer de själva inte är en del av. Eddie Murphy reagerade över erkännandet av svarta 

skådespelare 1988 (Eddie Murphy at 60th Academy Awards) och att det funnits ett fåtal 

vinnare. En förklaring till att det funnits få svarta vinnare kan ses i mejlkonversationen 

mellan en producent knuten till Sony (ej namngiven) och ordföranden på Sony, Michael 

Lynton, som i en mejlkonversation diskuterar problematiken med rollbesättningen av 

svarta skådespelare som huvudroller. Producenten är av övertygelsen att filmen inte 

kommer nå lika höga försäljningssiffror (Denham 2014). 

 

Exempel på rasism i Hollywood 

 

Araber 

Cones (2012, 26f) visar hur rasismen i Hollywood tar sig uttryck i exemplet med araber. 

Filmindustrin målar konsekvent upp bilden av araber som tjuvaktiga, barbariska, 

opålitliga, mystiska, mordiska, som fiender, lönnmördare, blodtörstiga, sabotörer och 

inte minst extremister. Shaheen (2003, 172) bekräftar Hollywoods bild av araber som 

extremister. Vidare menar Shaheen att araber har gjorts till samhällets primära fiende i 

Hollywood från 1896. Mycket har ändrats, men inte synen på araber. Han menar att 

stereotyperna om araber har överlevt den utveckling som världen gått genom det senaste 

århundradet. Shaheen (2003, 176) tar också upp att araben inte bara är den vite mannen 

störste fiende, utan allas största fiende. Från Herkules och Samsons till andra arabers 

fiende.  

 
Amerikanska urinvånare (indianer) 

När det kommer till den Nordamerikanska urbefolkningen har stereotyperna gått ifrån 

att handla om den blodtörstige vilden till den nobla vilden till den förtryckta och lurade 

försvararen av en värdefull kultur (Cones 2012, 37). I början av Hollywoods historia 

och en bra bit in på 1900-talet var den amerikanska urinvånaren bara en vilde med 

stridsmålat ansikte och fjäder i håret. En bild som påverkade det egna kulturella 

medvetandet. Hollywood behandlade urinvånarna som en sorts mytologiska varelser 

som kom att bli till först vid Columbus upptäckt av Amerika. Denna bild av urinvånaren 

gick så långt att många av urinvånarna började klä sig och bete sig som de 



  
 

11 

porträtterades i filmerna för att turisterna skulle känna igen en ”riktig indian”. Den 

amerikanske urinvånarren fick också bli ett ansikte för den nya miljörörelse som 

uppstod på 1970-talet. Där man porträtterade amerikanska urinvånare som skyddare och 

talesmän för naturen. Men en sak alla filmer om amerikanska urinvånare hade 

gemensamt var att de gånger en ”Indian” skulle ha en huvudroll var det en icke-indian 

som spelade rollen (Rollins och O’connor red. 1998, 12ff). Rollins och O’connor (red. 

1998, 12) tar också upp vissa uttryck som blivit stereotypa inom Hollywood. Bland 

annat ”hows” och ”ughs”. Hows är en sorts stridsrop och ughs en hälsningsfras som 

Hollywood överutnyttjat. Dessa uttryck återfinns även i en av filmerna som är föremål 

för analys i denna uppsats. 

 

Asiater 

Lee (2001, 179f) menar att asiater, istället för att bli erbjudna roller som är avgörande 

för handlingen, blir erbjudna stereotypa roller som: Kung-Fu mästare, koreanska 

grönsakshandlare, utländska affärsmän, dataexperter, gangsters eller invandrare. Lee 

menar att asiater har svårt att nå stjärnstatus i Hollywood då det är så knutet till vad 

filmen tjänar, och då den amerikanska publiken i huvudsak består av vita eller svarta så 

vet de asien-amerikanska skådespelarna att de kommer få svårt att få huvudroller. Detta 

resonemang lämnar Lee där, och kommenterar inte varför hon tror att publiken skulle 

föredra vita och svarta bara för de själva tillhör de grupperna. Cones (2012, 29) stämmer 

in i Lees beskrivning av Hollywoods bild av asiater som: fiender, kalla, beräknande 

aggressiva, hänsynslösa, kriminella och konspirerande affärsmän. 

 

Problematiken med rasism och stereotypisering är tydlig. Fördomar som existerat i flera 

århundranden blandas med moderna stereotyper och exkludering. Det kan diskuteras om 

hur mycket den genomsnittliga biopubliken tar till sig och reflekterar över den form av 

rasism som visas på vita duken. Hudfärgsbaserade skämt, nedvärderande beteende på 

grund av etniskt ursprung eller okommenterad rasindelning bara skulle passera utan att 

forma biopubliken är nog att hoppas på för mycket. När en karaktär som blir 

hjälteförklarad och skall ses som en förebild skämtar på andra karaktärers bekostnad, 

med bas i hudfärg, etnisk härkomst eller påhittad ras, kan det bli svårt för biopubliken 

att tolka det som annat än godkänt beteende. I nästa kapitel går det att läsa om vilka 

konsekvenser ett rasistiskt tankesätt kan få för demokratin. Och mer specifikt hur det ser 

ut i det demokratiska deltagandet.  
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Åldersgränserna på bio  
Under denna rubrik kommer det göras en redovisning av hur åldersgränser på bio 

motiveras. Det är ytterst relevant vilka kriterier som tillämpas för att skydda barn och 

unga från skadligt material. Eller: det är snarare intressant vilka kriterier som inte 

tillämpas.  

 
”Statens medieråd fattar beslut om åldersgränser enligt lagen om 

åldersgränser för film som ska visas offentligt 5 §: Framställningen i en 

film får inte godkännas för visning för barn under sju år, under elva år 

eller under femton år om den kan vara till skada för välbefinnandet för 

barn i den aktuella åldersgruppen. ” – Statens medieråd 

 

 

När det kommer till åldersgränserna på svenska biografer utgår Statens medieråd ifrån 

barns förmåga att skapa distans till film. Statens medieråd gör sin bedömning i hur väl 

ett barn generellt sett kan hantera skildringar av våld i olika situationer. Dessa satta 

åldersgränser på sju, elva och femton är baserade i hur filmernas budskap eller handling 

kan påverka barnets personliga välbefinnande. Medierådet är medvetet om att det 

handlar om individuell mognad, men grundar sina beslut i en genomsnittspublik 

(Statens medieråd 2015).  

 

Så här motiverar Statens medieråd (2015) sina fyra olika åldersgränser: 

 

Barntillåten  

Barnfilm får inte innehålla några skrämmande inslag, över huvud taget. Inget våld, inga 

skrämmande ljudeffekter eller hotfulla klippningar.  

 

 

7-årsgränsen  

Gränsen är utformad så att en person som är sju år gammal skall kunna gå på en film 

själv, utan vuxens sällskap. Här tillåts, i skillnad från barntillåtna filmer, vissa hot mot 

barn och djur. Det är också tillåtet med snabba inzoomningar på till exempel djurs vassa 

tänder. Men även skottlossning och slagsmål är tillåtna, dock får det inte förekomma 

blod.  
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11-årsgränsen  

Samma grundkriterium som vid 7-årsgräns, alltså att en person som uppnått elva år skall 

kunna se filmen utan vuxet sällskap. Dessa filmer får innehålla spännande och hotande 

scener. Men inte i ett extensivt slag (se 15-årsgräns). Det är graden av ångest och 

identifikationsmöjlighet som ligger till grunden för beslutet att lägga 11-årsgräns bygger 

på. Därför kan actionfilmer med visst våld få denna åldersgräns.  

 

15-årsgränsen 

15-årsgränsen är snarare ett förbud att visa filmen för barn under femton år. Kriterierna 

är: den innehåller ”detaljerade våldsskildringar och med omfattande blodsutgjutelse 

och/eller fokusering på lidande”. Statens medieråd har alltså tagit hänsyn till både 

filmiska knep som överdrivna splattereffekter, men också realistiska scener med 

psykologiskt budskap. Andra kriterier som kan leda till att det sätts en gräns på femton 

år är: starka hot- och skräckscener, ångest eller förvirring. Här inkluderas också ångest 

anknuten till vissa sexscener och våldtäkter.  
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Diskrimineringens ansikte 
I detta avsnitt kommer användas för att visa på hur rasismen kan leda till konsekvenser 

för människor som inte passar in i den mall som ett samhälle sätter upp. Till min hjälp 

har jag Hans Ingvar Roths bok ”Diskriminering” från 2008. Sista stycket handlar i 

Roths originaltext om Personlig och opersonlig diskriminering. Jag valde att stryka 

Personlig diskriminering, då det är irrelevant för uppsatsen och ämnet. 

 

Roth (2008, 29) menar att diskriminering kan ta sig olika uttryck i ett, som han kallar 

det ”vi och dom”-samhälle. Roth  redogör för tre olika uttrycksformer som 

diskriminering tar. 

 
Direkt och indirekt diskriminering 

Den direkta diskrimineringen är vad den låter som: en diskrimineringsform som kan 

kopplas till direkta handlingar av enskilda individer, exempelvis om en arbetsgivare 

skulle ställa annorlunda krav på en invandrare än på en svensk vid en ansökan till 

samma position. Den indirekta diskrimineringen är lite mer svårfångad. Det handlar om 

när en arbetsgivare använder sig av neutrala och onödiga kriterier som missgynnar en 

grupp som kan ha det svårare på det området. Ett exempel kan vara: arbetsgivaren 

kräver goda kunskaper i svenskt tal och skrift för en position som aldrig eller mycket 

sällan skulle kamma i kontakt med att kunna behärska dessa saker på ett sådant 

extensivt sätt (Roth, 30ff).  

 

Strukturell diskriminering 

Denna sortens diskriminering är något som genomsyrar samhälliga institutioner, som 

exempelvis lagar.  Den kan vara mer tydlig och direkt, som i exempelvis Sydafrika 

under apartheidregimen eller Tyskland under nazismen. Däremot kan ett samhälle, där 

det politiska klimatet inte jobbar för att diskriminera, genomsyras av ett civilsamhälle 

där medlemmarna bygger sin världsbild på etnocentrism och andra rasistiska 

värderingar spilla över och yttra sig i rasistisk diskriminering mot de som inte passar in i 

mallen. Medlemskapet i olika organisationer och föreningar kan grunda sig på krav som 

utlandsfödda, bara igenom att vara utlandsfödda, missgynnas av (Roth 2008, 32ff). 

 

Opersonlig diskriminering 

Opersonlig diskriminering är den formella diskriminering som förekommer mellan en 

statlig myndighet eller privat företag och en privatperson. Det handlar om ett 
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maktförhållande där den utsatte, som i detta fall oftast tillhör en minoritet, står i ett 

beroendeförhållande till myndighet eller arbetsgivara (Roth 2008, 35f). 

 

Detta var en kort genomgång som kan ligga till grund för att se konsekvenser av ovan 

nämnda vithetsnormer och systematiserad rasism mot minoriteter. Mer om direkta 

diskriminerande konsekvenser i det demokratiska deltagandet återkommer jag till i 

teorikapitlet. 
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Gymnasieskolan: demokrati och källkritik 
Detta avsnitt är till för att skapa en bild över vad skolans styrdokument säger om 

demokrati och källkritik. Viktiga verktyg för att eleverna skall kunna kritiskt granska 

populärkultur och hur en demokrati fungerar. Jag kommer utgå ifrån Samhällskunskap 

1a1 och Samhällskunskap 1b, då dessa ämnen läses av alla gymnasieelever. 

Samhällskunskapen är också ett tvärvetenskapligt ämne och täcker de beröringspunkter 

denna uppsats tar upp. 

 

Här kan det också vara värt att notera att enligt Statens medieråds undersökning Ungar 

och medier (2015, 23) så tittar 77 procent av unga mellan 17 och 18 år på film eller TV 

några gånger i veckan till dagligen. De tre populäraste TV-programmen i denna 

åldersgrupp var ”Paradise hotel”, ”Idol” och ”How I met your Mother”. 

 

Skolverket (2011, 5) slår fast att det ligger i skolans uppgift att både lära ut och leva 

efter de gemensamma demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. En 

strävan efter förståelse för människor med annan etnicitet är också central i den svenska 

skolan. Skolverket (2011, 6) fortsätter med att det ligger i skolans uppdrag att lära 

elever tänka kritiskt och granska fakta. Även i skolans övergripande kunskapsmål står 

det 

 

”har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör 

och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och 

värderingsfrågor” – Skolverket 2011, 10 

 

Och i skolans mål om normer och värden står det: 

 

”kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om 

mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar 

samt personliga erfarenheter” – Skolverket 2011, 11 

 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 1a1 är den kurs de yrkesförberedande programmen läser. Kursen är på 

50 poäng och kan byggas på med Samhällskunskap 1a2 som också är på 50 poäng. 

Tillsammans motsvarar de Samhällskunskap 1b som de yrkesförberedande programmen 

läser. Båda dessa kurser syftar till att utveckla elevers kunskaper i demokrati och 
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mänskliga rättigheter, men också att kritiskt granska information från olika källor 

(Skolverket 2011, 143f).   
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Teoretiska utgångspunkter 

 
Deltagardemokrati: exkluderades möjlighet att arbeta mot 
inkludering? 
Av de tre demokratimodellerna: valdemokrati, samtalsdemokrati och deltagardemokrati 

har jag utgått ifrån den sistnämnda. Dels för att det är en modell som beskriver hur 

aktivt deltagande från medborgarna kan te sig. Eftersom deltagardemokratin är lättare 

att särskåda efter diskriminering, då det är en aktiv process med verkliga fall, blir den 

också lättare att särskåda. I detta avsnitt följer en redogörelse för deltagardemokratins 

syfte och de svårigheter som kan drabba etniska minoriteter som, i Sverige, försöker 

komma in på den deltagande arenan. 

 

Demokratin är inget konstant eller självklart, inte ens i länder som Sverige. Demokratin 

utsätts hela tiden för utmaningar. Det kan handla om partier som vill begränsa just den 

demokrati de använd för att komma till makten, men det kan också handla om det som 

sker utanför de politiska institutionerna; ett förfall i de humanistiska idealen, växande 

intolerans och extremism. Valdemokratin kan ses som grunden i en demokrati. Friheten 

att ställa upp i och rösta i allmänna val. Däremot efterfrågas större möjligheter från 

människor att påverka sin politiska påverkan i större utsträckning (Gilljam och 

Hermansson red. 2003, 107).  

 

Deltagardemokrati kan spåras tillbaka till det antika Grekland, men har klara 

inspirationskäller i John Stuart Mills och Jean Jacques Rousseaus teorier. 

Deltagardemokratin kan ses som en motreaktion på den representativa demokratin. 

Tanken om deltagardemokrati grundar sig i människor som ville ha mer inflytande och 

minska på byråkratiseringen. När deltagardemokratin gjorde ett genombrott på 1960- 

och 70-talet i USA refererade politiker till opinionsundersökningar som sa att 

medborgarna varken ville eller klarade av att sätta sig in i politiken; det ansågs att 

utökat deltagande kunde leda till ett mer svårstyrt och instabilt samhälle. Förespråkarna 

hävdade däremot motsatsen; det var politikernas arbete som kunde leda till förfallet. 

Deltagardemokraterna hävdade också att det demokratiska systemet var uppbyggt för att 

motverka inflytande från enskilda medborgare och dessa invånare hade svårare att ta sig 

in i systemet. Deltagardemokraterna ansåg att demokratiskt arbete fostrade 

demokratiska medborgare (Gilljam och Hermansson red. 2003, 126f). 
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Gilljam och Hermansson (red. 2003, 108) förklarar deltagardemokratin som en 

utmanare på ett horisontellt plan istället för som det lodrätta förhållande som kan finnas 

mellan politisk elit och medborgare idag. För att detta demokratiideal skall bli en 

verklighet krävs alla människors deltagande i en solidarisk och jämlik diskussion. 

Vidare menar Gilljam och Hermansson (red. 2003, 112f) att deltagardemokratiska 

resultat är ett slags socialiseringsprocess in i det politiska arbetet. Genom delaktighet i 

demokratiska beslutsprocesser och institutioner kommer det politiska kapitalet att öka. 

Amnå föreslår studiecirkeln som ett exempel på politisk fostran för annars orättvist 

behandlade medborgare.  

 

Dahlstedt och Hertzberg (red. 2005, 10ff) argumenterar för att drömmen om det jämlika 

Sverige håller på att gå förlorad. De menar att det politiska systemet är för de som 

adapterat en ”svenskhet”. Alltså lever vi i ett heterogent samhälle som vill styras av 

homogena värderingar. Författarna menar vidare att människor födda utanför Sverige 

inte släpps in eller deltar i närheten lika mycket som människor födda i Sverige. Därför 

faller alltså dennas grupps rätt att delta i de demokratiska samtalen vid sidan om.  

 

Sedan 1990-talet har det höjts röster för ökandet av deltagande i politiken bland 

utrikesfödda. Detta ar i viss mån lyckats i vissa fall och toppolitiken har fått fler inslag 

av människor med denna bakgrund. Istället har den politiska isoleringen flyttats till de 

utanförskapsområden som huserar utan för våra storstäder. De områden som kan kallas 

förorter och vars invånare till stor del utgörs av utlandsfödda människor. Människor 

vars politiska deltagande stereotypiseras av media till att enbart existera när de blir 

givna chansen. Alltså så ses förortsinvånarna på som lata, icke villiga till förändring och 

okunniga om hur politisk verksamhet bedrivs (Dahlstedt och Hertzberg red. 2005, 13f). 

 

Precis denna konsekvens diskuterar Gilljam och Hermansson (red. 2003, 116) som 

något som ligger till deltagardemokratins nackdel. Han menar att de med stora politiska 

resurser kommer försöka införskaffa mer makt att påverka och de marginaliserade blir 

mer marginaliserade. Därför kommer inte folkviljan att förverkligas, enbart den 

politiska elitens vilja förverkligas.  

 

Dahlstedt och Hertzberg (red. 2005, 162) menar att svenskhet ses som en kompetens, på 

så vis kan man förklara de grupper som inte kan klassas som svenska för inkompetenta. 
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Att inte vara svensk är det samma som att inneha en distans till den svenska kulturen 

eller låg social kompetens. Det skall sägas att dessa är uttryck i det offentliga samtalet 

och inte inom forskningen. ”Kompetens” grundar sig snarare i en persons plats i 

hierarkin.  

 
”Deltagande i beslutsfattande och offentliga diskussioner är dessutom 

kringgärdat av en bred uppsättning populära föreställningar och 

stereotypier om exempelvis ”invandrare” och ”svenskar”, 

”invandrarskap” och ”svenskhet”. I form av svepande formuleringar 

och grova generaliseringar – ”Man vet ju hur De är”, ”Man vet ju hur 

det går då De kommer hit” etcetera – kan sådana föreställningar 

motivera såväl som legitimera ojämlik behandling av vissa individer 

eller grupper.” - Dahlstedt och Hertzberg (2005, 262- 263) 

 

 

Dahlstedt och Hertzberg (2005, 263f) menar ett detta politiska utanförskap leder till en 

viktig konsekvens: förlust av makt. De grupper som saknar politiskt inflytande eller 

politiskt deltagande kan alltså inte utöva någon makt för att genomföra förändringar i 

sin vardag. På så vis kvarstår orättvisorna i systemet. Detta bekräftas genom 

utlandsfödda som är klart underrepresenterade i exempelvis förvaltning. Där beskrivs en 

elit som värnar den svenska demokratin, en elit som utlandsfödda utestängs från.  

 

Sammanfattning: deltagardemokrati 

Deltagardemokrati är kanske inte det demokratiideal som är lättast att eftersträva, 

speciellt inte när det kommer till att få människor att engagera sig. Tidsbrist och 

bristande intresse kan förklara varför alla människor inte vill eller kan delta i 

demokratiskt arbete. Problem uppstår däremot när grupper ställs utanför deltagandet på 

grund av etnisk bakgrund. Den politiska makten tenderar att fortsättningsvis, både 

frivilligt och ofrivilligt, att stänga ute människor som inte har svensk bakgrund. Som 

står att läsa så är problemformuleringarna många och extensiva, lösningarna är däremot 

färre och svårare att spåra. Ett av de mer djuplodade problemen är att svenskhet ses som 

en merit och att minoriteter som avviker från den beskrivningen skulle ses som mindre 

kompetenta i deltagardemokratiska sammanhang. Detta är en grundsyn på icke-

svenskhet som inte kan vara unikt för den deltagardemokratiska grundsynen.    
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Socialpsykologi och påverkan 
Socialpsykologin har fått plats i min uppsats för att förklara varför människor agerar på 

ett visst sätt när det kommer till gruppbildning och gruppdynamiker. Detta hjälper mig 

att kunna förklara hur det kommer sig att diskriminering uppstår i deltagardemokratiska 

processer, som gick att läsa i föregående avsnitt. Detta avsnitt hjälper också till att skapa 

en mer komplex bild hur normer och diskriminering uppstår. Men inte minst är detta 

avsnitt en förklaring till hur individer agerar på meso-nivå. Vad effekterna av olika 

budskap och föreställningar kan få för konsekvenser. 

 

Enligt statens medieråd (Ungar och medier 2012/2013, 67ff)
1
 tror 52 procent av 17- och 

18-åringar att biofilm kan påverka dem negativt och 59 procent att TV/DVD-film kan 

påverka dem negativt. Det handlar till största del om att pojkar och flickor är rädda att 

bli personlighetsförändrade och våldsamma. Även imitationseffekter hamnar högt bland 

de rädslor unga upplever med påverkansrisken av film.  

 

Unga är alltså i stor utsträckning relativt medvetna om risken att påverkas av film på 

bio. Det intressanta är att inställningen är att ”man kan påverkas negativt”. Detta kallas 

för tredjepersonseffekten (third-person effect) och beskrivs av Davison (1983, 3) som en 

effekt där man själv inte tror man påverkas, men är rädd att andra grupper som 

budskapet riktar sig mot gör det, på så vis agerar man ut efter den tanken. I fallet med 

ungas filmvanor kan det yttra sig i att unga tror att andra skall bli våldsamma eller 

imitera det de ser på film. Alltså en upplevd rädsla att andra kommer påverkas. 

 

Socialpsykologi 

Socialpsykologi kan ses som ett brett nät av olika grena av psykologi som används för 

att förklara de komplexa relationer mellan människor och den sociala och kulturella 

värld de lever i. Socialpsykologin studerar relationer mellan människor såväl det som 

sker inuti en människa (Myers et al. 2010, 4). 

 

Relationer mellan grupper: konflikter och fördomar 

Relationerna mellan grupper förutsätter att människor ser sig själva som delar i olika 

grupper. För att förenas i en grupp krävs det ett delat gemensamt mål eller gemensam 

bakgrund, eller i vissa fall upplevt gemensamt mål eller delad bakgrund. Formandet av 

olika sociala grupper kan också få olika resultat. Formandet kan ske när en yttre 

                                                 
1
 Jag väljer att använda denna utgåva, då denna fråga inte återfinns i publikationen för 2015 
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”fiende” presenterar sig. Exempel på detta är statsdelsbaserade upplopp. Där människor 

med samma bakgrund, socioekonomiska status och ibland kulturarv svetsas samman 

mot exempelvis polis eller samhälle. Formandet av sociala grupper är inte enbart 

negativ. Grupper kan exempelvis förenas i kampen mot sociala orättvisor. Grupper kan 

också variera i storlek. Allt ifrån en kompiskrets till hela nationer (Myers et al. 2010, 

500f). 

 

Problem uppstår när en grupp (in-gruppen) sätts eller stöter på en annan grupp 

(utgruppen); beteenden kan förändras. Även här handlar det om både negativa och 

positiva effekter. Resultatet när konflikter uppstår; grundas i tanken om den enes förlöst 

kommer innebära den andres vinst. Konflikten är nödvändig för att människor skall se 

en grupp eller organisation som handlingskraftig istället för apatisk. Det visar sig också 

att det är miljön och inte bara några få individer inom gruppen som kan förklara 

uppkomsten till konflikter mellan grupper (Myers et al. 2010, 501ff). 

 

Teorier kring självkategoriserande föreslår ett behov av kategorisering av vår sociala 

värld för att kunna smälta alla intryck. När människor kategoriserar delar de in individer 

i sociala grupper och ger dem sociala identiteter. När människors sociala identitet är 

framträdande tenderar vi att kategorisera dem efter deras gruppidentitet snarare än deras 

karaktäristiska särdrag. Vi stereotypiserar alltså oss själva och andra för att passa in i 

grupper och mönster. Stereotypiseringen sker på ogrundade fördomar för att snabbt 

kunna identifiera olika grupper (Myers et al. 2010, 503).  

 

Det viktiga i gruppindelningen är inte materiella belöningar, utan att gruppfavoritism 

kvarstår. Gruppindelningarna bygger inte på en tanke om självförverkligande, utan 

vikten av att dela in människor. Och när denna indelning sker kan man också lägga på 

positiva egenskaper på sin egen grupp och göra den lite mer överlägsen än 

motståndargruppen. Forskare har upptäckt att barn i så låg ålder som fem år delar in sig 

själva och andra i grupper. När ens ingrupp stöter på en kraftfull utgrupp kan rädsla 

uppstå. Även andra känslor beroende på utgruppens upplevda kvaliteter uppstår, bland 

annat ilska, frustration och i extrema fall äckel. Denna gruppindelning fångar lätt upp 

unga med exempelvis dåligt självförtroende, där gruppen erbjuder socialt missgynnade 

stolthet och en plats (Myers et al. 2010, 504f). 
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Fördomar 
Som ordet säger är fördomar ett sätt att på förhand döma. Konkret handlar det om att 

döma en grupp eller en medlem i en grupp utefter dennes medlemskap i en grupp. 

Fördomar är attityden som i vissa fall kan leda till ett beteende. Beteendet kan 

exempelvis gå ut på en sorts nedsättande affektion som existerar för att hålla den utsatte 

nedtryckt. Viktigt att komma ihåg är däremot att inte allt fördomsfullt beteende leder till 

negativa handlingar. Inte heller har alla negativa handlingar en grund i fördomar (Myers 

et al. 2010, 506f). Förståelse för fördomar i en social kontext delas det in i tre olika 

teorier: 

 

Social dominans-teori (SDT) 

SDT är antagandet om att vissa sociala grupper står högre upp i den sociala hierarkin i 

ett samhälle. Därigenom har den en större äganderätt på samhällets resurser än de som 

befinner sig längre ner på den sociala stegen. Studier har visat att människor i högre 

social ställning är dragna åt att klättra högre upp och genom den makt som finns i 

toppen skapa svårigheter för andra utanför deras grupp att klättra i hierarkin. Höger-

auktoritära med social dominans är några av de som visar sig vara mest benägna att 

använda sin makt att utifrån fördomar minska andra gruppers makt. Det har också visat 

sig att människor som över huvud taget delar in sig själva i en grupp, i det här fallet 

”australiensare”, har större benägenhet till mer negativ inställning till exempelvis 

asylsökande än människor som ser sig som människor före nationstillhörighet (Myers et 

al. 2010, 510). Alltså skapar dominanta grupper svårigheter för att ta sig in på politiska 

arenor och bekräftar de problem Dahlstedt och Hertzberg skriver om. Normen blir att 

vita män med makt blockerar ingången, för andra som faller utanför normen, att delta. 

 

Terrorlednings-teorin 

Teorin bygger på människors vetskap om sin egen död. Som det enda djur på jorden är 

vi i tidig ålder medvetna om döden. Ångesten inför döden kan få människor att snabbt 

ta ställning mot grupper de själva inte tillhör och stötta grupper som vänder sig emot 

dessa yttre hot. Exempelvis kan vita sympatisera med vita rasister så länge dessa 

uppmålar de vitas överlägsenhet. Om en ingrupp känner sig hotad läser denna in känslor 

som exempelvis ilska i ansiktet på utgruppen. Användningen av döden som en 

påminnelse och stärka ingruppen mot utgruppen användes bland annat i George W. 

Bushs presidentkampanj (2004), där det använde subtila bilder på terrordåden den elfte 

september. På så vis stärker man ingruppen mot utgruppen och mot den gemensamma 
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fienden. Denna teori är mer applicerbar på länder i Västeuropa och Nordamerika, där 

individualism och tankar kring sin egen persons död väger över familjen och 

kollektivet. Denna teori redovisar också positiva effekter som alturism och 

sammanhållande effekter (Myers et al. 2010, 510ff). 

 

Fördomar och stereotypisering 

Som förklarat tidigare stereotypiserar vi utgrupper för enklare kunna förklara våra 

omgivningar. Vi lägger egenskaper på olika guppar. Exempelvis lägger vi olika 

egenskaper på olika nationaliteter. När Susan Fiske testade stereotypisering på 

Marockaner av människor från Nederländerna märkte hon att föreställningen av att 

marockaner är kriminalitet kunde, enligt försökspersonerna, ses i deras ansikten. Så bara 

genom att se en bild avgjorde människor hur en person var (Myers et al. 2010, 512). 

Detta kan bli ett problem om det reproduceras i film inför publik. Stereotyperna 

cementeras och tankemönstret fastnar.  

 

Sammanfattning: socilpsykologi 

Denna form av fördomar har ändrat form det senaste århundradet; flagranta och öppna 

fördomar har blivit utbytta mot subtila former. Istället för att uppenbart peka ut etniska 

skillnader väljer man att stereotypisera och överdriva skillnaderna mellan etniska 

grupper. Avståndet mellan sin egen grupp, som ses som familjär och hemma, utökas 

genom denna subtila fördomsbildning. Alltså går det att spåra fördomar och 

stereotypisering till psykologiska kategoriseringsmetoder. Problemet är inte existensen 

av fördomar och stereotypisering, utan snarare att de används för att motivera 

exkludering och homogenisering av politiskt deltagande. Dessa teorier kommer jag att 

applicera på empirikapitlet. 
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Metod 

Textanalys av Science fictionfilmer 
I analyskapitlet kommer jag djupanalysera fem Hollywoodfilmer och genomföra en 

textanalys på dessa. Det som kommer analyseras är hur man väljer att porträttera 

nordamerikanska urinvånare, asiater och araber. Jag avgränsar det till dessa tre grupper 

då dessa tre grupper, vad jag erfar, inte fått samma utrymme i debatten om rasism i 

Hollywood-film. Jag kommer också kort undersöka rollbesättning och regissörer i 

filmerna. Utöver detta kommer jag också leta efter rasistiska kommentarer/stereotypa 

porträtteringar av ovan nämnda Hollywood-minoriteter. Utöver det kommer jag leta 

efter vithetsnormer utifrån de kriterier som Dyer lägger fram och som återfinns i 

uppsatsens bakgrundsdel. 

 

Urval 

Urval av filmer har baserats på en rad avgränsningsområden, dels för att begränsa 

uppsatsens omfång, dels för att rasismen kan lättare tydliggöras om karaktärerna har en 

koppling till den existerande jorden och de rådande diskurser som förs på området 

rasism. Jag vill alltså inte låsa in mig i en diskussion om huruvida rådande humanistiska 

ideal existerar i den värld som porträtteras i filmerna.   

 

- Filmen skall vara amerikanskproducerad 

- Filmen skall ha haft svensk biopremiär mellan 2009-2014 

- Filmen måste innehålla människans kontakt med utomjordiska varelser 

- Filmen måste utgå ifrån att människan är ifrån jorden, med de värderingar det 

innebär 

 

Om filmen passar in på dessa beskrivningar måste det göras ännu ett urval för att 

begränsa: de fem filmer som sålt bäst mellan 2009-2014. Det lämnar mig med filmerna 

(Svenska filminstitutet): Avatar (2009), Transformers 3 (2011), Avengers (2012), 

Prometheus (2012), Guardians of the galaxy (2014).
2
 Urvalsprocessen var inga större 

problem. Filmerna var lättillgängliga. En avvikande faktor var filmen Avatar som är i en 

så kallad ”Extended collectors edition”, men efter att ha studerat filmen så utgör detta 

inget hinder för min analys av den samme.  

                                                 
2
 Parentesen symboliserar de år de hade premiär i Sverige 
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För att kunna genomföra en ordentlig textanalys har jag studerat filmerna med engelsk 

undertext, så kallad closed captioning
3
, för att undvika att något försvinner i 

översättningen mellan engelska och svenska. Ett problem som existerar är att 

manusförfattaren och regissören är medvetna om karaktärernas utövande av rasism eller 

kommer med rasistiska repliker. Därför kommer jag bara ta hänsyn till de kommentarer 

eller delar av filmerna som låter sig stå omotsagda eller okommenterade. Jag kommer 

för övrigt koncentrera mig på enbart de som utmålas som goda i filmerna när det 

kommer till kommentarer. För rasism kan vara ett sätt för manusförfattaren att definiera 

ondska.  Så, det är det slentrianmässiga skämtandet i kombination med huvudbudskap 

som kommer undersökas i denna uppsats.  

 

Genomgången av filmerna kommer se lite olika ut, då rasismen som visas i filmerna 

uppträder på lite olika sätt. Ibland genomsyrar den hela filmen och ibland är det i 

kommentarer och andra förekomster i manus. Därför kommer inte empirin kunna se helt 

likvärdig ut. 

 

Intervjuer 
Jag har valt att genomföra kvalitativa intervjuer. Anledningen är som Kvale och 

Brinkmann (2014, 14) skriver: att jag vill kunna interagera med de som undersöks. Jag 

vill kunna ställa följdfrågor och kunna läsa av känslor och attityder. Intervjuerna 

kommer fokusera på elever i de två sista åren av gymnasieskolan. Skolan har jag 

kommit i kontakt med genom kontakter från den tid jag praktiserade där. Jag bad en 

tidigare handledare att fråga efter filmintresserade elever i klassen. Intresset var ganska 

svalt och jag fick till en början bara kontakt med två elever. Därför bestämde jag mig att 

åka till skolan för att själv leta upp elever. Det blev fyra elever i årskurs tre och en elev i 

årskurs två. Samtliga gick samhällsvetarprogrammet. Och samtliga var killar, tyvärr 

ville inga tjejer ställa upp. Intresset för film var fortfarande ett grundkriterium för att jag 

skulle intervjua eleverna.  

 

Svårigheter 

Utmaningarna kommer att ligga i att analysera filmerna och den eventuella rasismens 

mening, undvika att tolka in rasism där ingen rasism existerar, eller att missa rasism 

                                                 
3
 När vad som sägs transkriberas och även andra ljud finns med i översättningen. Används som 

hjälpmedel för bland annat människor med nedsatt hörsel. 
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som är mer systematisk och övergripande för fokus hamnar för mycket på de specifika 

replikerna. Intervjuerna är inte heller helt problemfria, då de är få till antalet och det blir 

svårt att dra några övergripande slutsatser. Vissa problem uppstod också när flertalet av 

eleverna inte hade sett filmerna jag ville visa klipp ifrån under intervjun. Jag valde att i 

slutet ställa en ledande fråga för att få ett rakare svar från intervjupersonen. Detta sätt är 

hämtat från Kvale och Brinkmann (2014, 214f) som hävdar att ledande frågor bör 

användas i större utsträckning i kvalitativa forskningsintervjuer.  

 

Kvale och Brinkmann (2014, 210ff) går igenom den kritik som kvalitativa intervjuer 

ofta får, detta är något jag tagit hänsyn till, men anser att intervjuer är den bästa 

metoden för att kunna få fram de svar jag vill ha. Dels för att jag inte tänker dra några 

kvantifierbara slutsatser av enbart intervjuerna, de är snarare ett hjälpmedel för att samla 

in attityder och personliga upplevelser hos eleverna. Denna uppsats skulle kunna utökas 

med hjälp av intervjuer med undervisande lärare för att få en inblick i hur de upplever 

undervisningen ibland annat källkritik och vad styrdokumenten erbjuder för hjälp.  
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Empiri och analys: filmerna och rasismen 
 
Avatar 2009 

Regi: James Cameron 

Manus: James Cameron 

Produktionsbolag: 20th Century Fox 

Antal biobesök Sverige: 1 482 314 

Åldersgräns: 11 

 

Avatar utspelar sig mer än hundra år in i framtiden. Människan har bemästrat tekniken 

att kunna resa till andra planeter. Jake Sully är en rullstolsburen krigsveteran som får ett 

erbjudande om att ta sin tvillingbrors plats på ett uppdrag till planeten Pandora. Jakes 

bror var forskare och var tänkt att styra så kallade avatarer. Det är en identisk kopia av 

Pandoras urbefolkning Na’vi mixat med mänskligt DNA som gör att människor kan 

styra och bli dessa avatarer för att få en bättre förståelse för planeten. Hela operationen 

finansieras och övervakas av ett stort gruvbolag som är på Pandora för att bryta den 

värdefulla mineralen Unobtanium. Eftersom Jakes DNA matchar sin tvillingbrors får 

han ta över och styra dennes avatar. Jake hamnar snabbt i trubbel och blir räddad av en 

av urinvånarna, detta gör den militära ledningen glad för de vill nu använda Jakes 

inflytande över Na’vi-stammen för att kunna förhandla, eller föra fram krav. Jake får 

mer och mer förståelse för invånarna på planeten och deras otroliga kontakt med 

naturen.  

 

Rasism i handlingen 

Inledningen 

Den första bilden av den civilisationshatande vilden får vi när en dumper
4
 rullar förbi i 

bild med pilar stickande ur däcken (10min18sek – 10min24sek). Första delen målas 

Na’vi upp som livsfarliga vildar som är svåra att döda. Denna demonisering görs av 

överste Miles Quaritch (10m25sek – 11min17sek) som är ansvarig för gruvföretagets 

säkerhet på planeten. Detta bekräftas även av den ansvarige för gruvföretaget när han 

kallar Na’vi för vildar (17min42sek – 17min45sek). Snart får dock Jake kontakt med 

forskningschefen, Grace, som framhåller Na’vi som en mycket intelligent ras 

(30min46sek – 30min52sek).  

 

                                                 
4
 Stor lastbil som används vid exempelvis gruvdrift 

http://www.imdb.com/character/ch0098396/?ref_=tt_cl_t4
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Mötet med urbefolkningen 

Jake har nu kommit vilse i djungeln på Pandora och när hoppet är ute kommer Neytiri, 

dotter till ledaren för stammen, och räddar honom. På mindre än tre minuter går hon 

från att vara vilde, till ögonöppnare till en naturens beskyddare (41min22sek – 

44min12sek). Kort där efter stöter Jake och Neytiri på andra medlemmar ur stammen. 

Dessa presenteras med (48min6sek – 49min6sek) en rad stridsrop (hows) och ett 

mycket aggressivt beteende. Men nu har Jake fått en särställning hos Neytiri som sett 

hur frön från deras heligaste träd landat på honom och tar honom under sitt beskydd.  

 

Första mötet med hövdingen, Eyutikan, förstärker insikten om att det är den 

amerikanska urbefolkningen Cameron vill porträttera i Avatar. Eyutikan spelas av Wes 

Studi som är född Cherokee och medverkat i flertalet filmer som amerikansk 

urinvånare. Däribland ”Dansar med vargar” (1990) och ”Den siste mohikanen” (1992). 

Eyutikan är utrustad med en sorts fjäderskrud om axlarna och stora halsband. Detta 

skiljer honom från resten av Na’vi som bär enklare höftskynken och enstaka fjädrar.  

Eyutikan står ännu inför beslutet att döda Jake eller låta honom leva. Neytiri får i 

uppdrag att lära honom stammens seder och bruk samtidigt som de kan studera honom. 

Precis det uppdrag Jake fått från Quaritch. Än så länge är Jake lojal militären. 

 

Montage – en förvandling  

Nu skall Jake genomgå en förvandling, detta tar cirka fyrtio minuter av filmen där han 

tränas av Na’Vi och lär sig deras seder och bruk, samtidigt som han rapporterar tillbaka 

till översten. Jake får genom olika elddop lära sig bli en riktig krigare. Snart avtar 

rapporterna och Jakes totala omvändelse kommer med ett sabotage mot en av 

avverkningsmaskinerna om är på väg mot Na’viernas hem (1tim40min8sek - 

1tim40min18sek). Från detta ögonblick byter alltså Jake sida helt och hållet. Nu blir 

militären och gruvbolaget fienden och vikten att skydda Pandora och dess invånare blir 

högsta prioritet.  

 

Den sista striden 

För att kunna ta tillvara på det Unoptanium som finns beläget under Na’viernas hem 

måste de jagas bort, detta gör man med våld och lämnar stammen splittrad. Jake ser då 

till att tämja den största flygande varelsen Turok och bli en så kallad Turok makto 
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(2tim9min27sek). Detta gör att han återvinner den respekt han förlorat hos stammen när 

de fick reda på att han arbetat åt militären. Nu kan Jake förena stammarna för att i ett 

sista slag jaga bort de invaderande människorna. Jake blir hjälte när han räddar Na’vi 

och Pandora.  

 

Skådespelare och huvudroller 

Cameron använder sig av vita skådespelare för huvudrollerna. När det kommer till de 

som spelar/gör rösterna till Na’vi använder han sig bara av skådespelare som tillhör 

någon form av minoritet. Bland dessa skådespelare återfinns: CCH Pounder, Wes Studi, 

Laz Alonso och Zoe Saldana. 
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Transformers 3 2011 

Regi: Michael Bay 

Manus: Ehren Kruger 

Produktionsbolag: Paramount (UIP) 

Antal biobesök Sverige: 270 153 

Åldersgräns: 11 

 

Filmen är den tredje i ordningen av Transformersserien som började 2007. I denna film 

får vi återigen följa de goda Autoboternas kamp mot de onda Decepticons. Denna gång 

får vi en större inblick i vad USAs myndigheter visste om robotarnas teknologi då 

hemligheter från månfärderna kommer fram i ljuset. Autoboterna finner sin förre ledare 

Sentinel Prime i en farkost kraschlandad på månen och med honom pelare som kan 

användas för att bygga en rymdbro. Dessa pelare vill de Decepticons använda för att 

föra hit sin gamla planet Cybertron och förslava mänskligheten. Sam Whitwicky blir 

indragen genom en kollega på sitt nya jobb och måste åter igen rädda jorden från de 

onda robotarna.  

 

Rasism i kommentarerna 

Tittaren får en beskrivning av Optimus Prime, ledaren för de goda Autobots, hur nära 

samarbete de fått med den amerikanska armén och underrättelsetjänsten. Vid 

14min42sek blir man informerad om att vi befinner oss i Mellanöstern, vid en olaglig 

kärnkraftsanlägning. 14min42sek – 14min52sek: här beskriver Optimus prime hur man 

hjälper sina allierade (USA) skapa fred och förhindra att människan skadar sig själva. 

Detta sägs precis när man klipper till en militär med stereotypt arabiskt utseende: orakad 

i uniform och med ond uppsyn. Bilarna som närmar sig basen är Autobots förklädda till 

en bilkonvoj med iranska flaggor. Robotarna fortskrider med att förgöra basen.  

 

Sam går på jobbintervjuer 20min31sek – 21min23sek. Det är ett hopklipp av olika 

intervjuer där en av intervjuerna är för vad som skall vara en asiatisk man. Rummet de 

sitter i är fullt med japansk utsmyckning: bonzaiträd, träinredning, japanska tecken på 

väggarna. Sam inleder med ”Sensei”, och fortsätter med att tala om för mannen att han 
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liknar en asiatisk ”Colonel Sanders”
5
. 36min30sek – 36min42sek en lättklädd kvinna 

blir kallad ”hoochie mama” och hennes beteende beskrivs som en latinsk härdsmälta.  

 

Från 39min40sek till 41min49sek följer man karaktären Jerry Wangs försök att övertala 

Sam till att ta emot hans manifest. Jerry dricker ”exotisk” mjölk, ”talar konstig 

engelska” och uppträder lustigt.  

 

44min34sek – 44min43min kopiatorn är ”ytterskt japansk” och att ”de aldrig gör det 

lätt”.   

 

Skådespelare och huvudroller 

Bay använder sig bara av vita skådespelare i huvudrollerna, även när det gäller 

robotarna med mest framträdande roller.   

                                                 
5
 Colonel Sanders är grundaren till, och pryder även logotypen på, snabbmatskedjan Kentucky Fried 

Chicken (KFC) 
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The Avengers 2012 

 

Regi: Joss Whedon 

Manus: Joss Whedon och Zakk Penn 

Produktionsbolag: Marvel Studios, Paramount Pictures 

Antal biobesök i Sverige: 428 920 

Åldersgränd: 11 

 

Avengers är filmen som föregåtts av filmer som Iron Man, The Hulk, Captain America 

och Thor. Nu möts dessa superhjältar för att slåss mot Thors bror, Odin och den armé av 

utomjordingar han köpt i utbyte mot den så kallade Tesseract. De får förstärkning av 

Black Widdow och Hawkeye i kampen. Nu är det upp till dessa hjältar att förenas, trots 

sina olikheter, och skapa en allians mot ondskan. 

 

Skådespelare och huvudroller 

Whedon har bara en person i hela filmen som inte är vit, Samuel L Jackson, som har 

några repliker.   

http://www.imdb.com/company/co0051941?ref_=tt_dt_co
http://www.imdb.com/company/co0023400?ref_=tt_dt_co
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Prometheus 2012 

Regi: Ridley Scott 

Manus: Jon Spaihts och Damon Lindelof 

Produktionsbolag: 20th Century Fox 

Antal biobesök Sverige: 315 543 

Åldersgräns: 15 

 

Prometheus är en så kallad prequel till den populära ”Alien”- serien. Alltså en film som 

är tänkt att utspela sig före de andra filmerna. Filmen utspelar sig år 2093 där forskarna 

Elizabeth Shaw och Charlie Holloway tror sig funnit en stjärnkarta till en plats i 

universum där de är övertygade att några de kallar för ”ingenjörer” huserarar. Dessa 

ingenjörer kan vara de som skapat liv på jorden. Finansierade av det multinationella 

företaget Wayland reser nu en grupp forskare, soldater och en robot mot planeten som 

de fått vägbeskrivningen till i hopp att hitta förklaringen till livets uppkomst. Det visar 

sig att de finner tecken på en civilisation, men inte på det vis de tänkt sig. 

 

Kristendom i fokus 

I filmens inledning får vi sen en av Ingenjörerna, som är vita muskulösa män, dö på 

jorden för att skapa liv 3min6sek – 5min5sek.  

 

När besättningen ligger nedsövda för resan genom rymden får vi följa hur roboten 

David följer Elizabeths drömmar. Där får vi se hur hon pratar om döden med sin far. 

När Elizabeth frågar sin far var de döda tar vägen så svarar han ”Alla har sitt eget ord 

för det: Himlen, paradiset”. Under tiden klipps det in bilder på kors. På frågan hur han 

kan veta att himlen är vacker svarar pappan med att det är vad han väljer att tro 

9min5sek – 9min20sek.  

 

19min36sek – 20min4sek Elizabeth och Charlie talar om för resten av besättningen om 

varför de gett sig ut i rymden säger Elizabeth att hon tror att ”Ingenjörerna” skapat 

mänskligheten, under tiden ses ett kristet kors runt hennes hals. När hon blir 

konfronterad om hon har några bevis och hur hon kan bortse från 300 år av darwinism 

så svarar hon: ”För det är vad jag väljer att tro”.  

 

57min47sek – 58min14sek Elizabeth och Charlie slår fast att människan kommer ifrån 

”ingenjörerna” och Charlie påpekar att Elizabeth kan ta av sig sitt kors, för nu vet de 
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människans ursprung. Elizabeth svarar med att hon inte tänker ta av sig korset, för de 

vet inte vem som skapade ”ingenjörerna”.   

 

Elizabeth avslutar filmen med: “Final report of the vessel Prometheus. The ship and her 

entire crew are gone. If you are receiving this transmission, make no attempt to come to 

its point of origin. There is only death here now, and I'm leaving it behind. It is New 

Year's Day, the Year of our Lord 2094. My name is Elizabeth Shaw, last survivor of the 

Prometheus, and I am still searching.” 

  

Skådespelare och huvudroller 

Scott använder sig bara av vita som huvudrollsinnehavare. Hela filmen innehåller bara 

en skådespelare som inte är vit: Idris Elba som spelar skeppets kapten Janek.  
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Guardians of the galaxy 2014 

 

Regi: James Gunn 

Manus: James Gunn och Nicole Perlman 

Produktionsbolag: Marvel studios (Disney) 

Antal biobesök i Sverige: 312 952 

Åldersgräns: 11 

 

Peter Quill är en plundrare som blev kidnappad från jorden när han bara var barn. På en 

av sina plundringsresor kommer han över ett klot. Detta klot är också eftersökt av en 

fanatiker från planeten Kree vid namn Ronan. Ronan skickar sin bästa krigare Gamora 

för att återta klotet från Peter. Samtidigt ser prisjägarna Groot och Rocket att Peter är 

efterlyst av sina plundrarkumpaner och vill inkassera belöningen. Tillsammans med 

Drax, en man med en personlig vendetta mot Ronan, bildar Peter, Gamora, Rocket, 

Groot och Drax en allians för att stoppa Ronan från att förstöra sin ärkefiende Xandar.  

 

Protagonistens obefintliga reaktioner 

 

23min55sek – 23min58sek Peter kallar Groot för ”Giving tree”
6
 

 

24min14sek – 24min16sek Peter vill ha tillbaka sin freestyle från en fångvaktare och 

kallar denne för “Big blue bastard”. 

 

25min2sek – 25min18sek Peter ser Rockets ärr och reagerar med en blandning av äckel 

och dåligt samvete. 

 

23min46sek – 24min51sek Rocket har fått nog av att bli kallad ”ohyra” och ”gnagare” 

av Drax och Gamora. Med gråten i halsen säger han att han inte bad om att bli gjord, att 

bli experimenterad på. Peter svarar med att han måste ”suck it up for one more lousy 

night”.  

 

Skådespelare och huvudroller 

Gunn använder sig av både vita och av skådespelare från minoriteter. Men huvudrollen 

innehas av en vit skådespelare, Chris Pratt.  

 

                                                 
6
 Amerikansk barnbok om en pojke och hans relation till ett talande träd. 
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Empiri och analys: elevers tankar om film 
 

(1) Siffran inom perentes representerar vilken intervjuperson citatet är hämtat ifrån. 

 
Medvetenhet och reaktion 

I intervjuerna framgick det tydligt att intervjupersonerna var medvetna om vad de tittade 

på och att handlingen spelade stor roll. Handlingen väckte ofta tankar när den hade 

oväntade vändningar eller konflikter som stod i centrum. Fyra av fem ansåg att 

handlingen var viktig. 

 

(1) Handlingen är viktig, jag gillar filmer där man får tänka själv och 

fundera på handlingen. Exempelvis deckare.  

 

(2) Jag vill att filmen ska ha en djupare mening för att den ska vara 

bra.  

 

 

Den femte uttryckte sig: 

 

(5) Jag är mer intresserad av att den skall vara spännande, inte så 

mycket vad den handlar om. 

 

 

 

Reaktionerna på film tenderar att basera sig på händelser hämtade ur verkligheten. 

Antingen att filmen har en förankring i verkliga händelser, eller att filmen omgärdas av 

händelser relaterade till filmen.  

 

Budskap och påverkan  

Alla intervjupersonerna var övertygade och medvetna om att filmer kunde vara bärare 

av budskap, att budskap kunde förmedlas till publiken.  

 

(2) Matrix är ett bra exempel: där budskapet är att man skall 

ifrågasätta vad som händer runt omkring en. 

 

(3) Filmer kan innehålla väldigt olika budskap. Exempelvis ”Sagan 

om ringen”. Där författaren var katolik och ville att vissa karaktärer 

skulle symbolisera vissa personer i bibeln. 

 

 

För att kunna koppla den undersökning som gjordes av Statens medieråd (Ungar och 

medier 2012/2013, 67ff) där 52 procent av 17- 18-åringar att biofilm kan påverka dem 
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negativt, kom jag att fråga efter om intervjupersonerna trodde att där fanns budskap som 

kunde påverka tittaren. Där fick jag ett jakande svar från fyra av fem av 

intervjupersonerna. Några av intervjupersonerna ansåg att det berodde på hur 

lättpåverkad man var. Andra kunde presentera exempel på hur en sådan påverkan kunde 

se ut: 

 

(1) Jag tror det. Jag kan inte komma på något specifikt, men ett 

exempel kan vara om man har ett folkslag som gör fel hela tiden. 

Så då skulle jag tänka mig att man påverkas och tänker så i framtiden  

också kanske. 

Man alltså, man få fördomar helt enkelt.  

 

 

Här kan man tydligt se att en av intervjupersonerna kan koppla det som förmedlas i en 

film till konsekvenser utanför biosalongen. Intervjupersonen visar oro att stereotypt 

uppmålande av etniciteter kan få konsekvenser. Däremot fokuserade några av 

intervjupersonerna på den påverkan som drabbar dem personligen, i form av överdrivna 

våldsscener eller realism och obehag.  

 

Efter detta visade jag filmklipp från Avatar, Guardians of the galaxy och två klipp från 

Transformers 3. Alla tre innehöll någon form av fördomsfull eller stereotypt beteende. 

Här kan intervjumetoden kommit till korta, då ingen av intervjupersonerna reagerade på 

det innehåll jag trott skulle vara föremål för reaktionerna. De imponerades istället av 

effekter, färger och den uppenbara handlingen. Det intressanta kom när jag efter 

intervjuerna stängde av inspelningen och berättade att min uppsats handlade om rasism 

och visade klippen igen. Alla intervjupersonerna pekade nu ut flertalet passager i 

klippen som kunde uppfattas rasistiska. När de nu visste vad de skulle leta efter blev det 

ganska tydligt och de kunde se förbi effekter och färger. Nu uppmärksammades det 

slarviga användandet av ”Någon stans i Mellanöstern” som förekommer i Transformers 

3. Det var otroligt intressant att se hur de valde att fokusera på just rasismen.  

 

Dels kunde jag nu se att dessa filmklipp i sig själva inte reflekterades över ur någon 

kritisk vinkel kopplad till rasism, dels kunde jag se att vetskapen om att rasism förekom 

i filmerna fick intervjupersonerna att upptäcka precis detta. Problematiken var i 

filmklippet med Avatar, där regissör James Cameron valt att använda sig av uttryck och 

estetik direkt hämtad från Hollywoods syn på nordamerikanska urinvånare. Detta 
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misstänkte jag skulle bli svårt att synliggöra med det korta filmklipp jag visade. Men 

efter ledande frågor kom även detta fram hos ett par av intervjupersonerna. 

 

Skolans roll och källkritik 

Intervjuerna fortsatte med frågor om hur skolan hanterar källkritik och hur skolan 

förberett eleverna på att kritiskt tolka intryck på film. Det fanns en viss samstämmighet 

bland eleverna att skolan förberett de med viss utbildning i källkritik. Åsikterna gick lite 

isär när det gällde hur dessa kunskaper kunde appliceras på populärkultur och mer 

specifikt på film. Här är några svar på frågan om skolan förberett dem på att kunna 

kritiskt tolka intryck de får genom film: 

 

(1) Jaaa, alltså i vissa fall så har vi ju bara kollat på en film och sen 

kanske själva fått välja ut något man vill analysera. 

Annars har vi fått ett papper med frågor som skall besvaras och 

hjälpa oss med analysen. 

 

(3) Inte så mycket när det kommer till film. 

 

(3) Man har ju hört mycket att du ska va källkritisk men ja tror aldrig 

man har kopplat det till film. 

 

(4) Ja, vi har haft mycket källkritik i skolan 

 

(4) Vi ska göra det nu. Vi har fått upgifter som vi ska svara på. 

 

(5) Nu sista året har vi fått göra det. Vi ska försöka se vad en film 

handlar om, och det har hjälpt lite. Man tänker mer, men när jag 

sitter hemma och ser film tänker jag inte lika mycket på källkritik. 

 

På eleverna verkar det som om de får en ganska bra förberedelse i källkritik, även om 

vissa inte var säkra på hur detta skulle användas när det kom till film. I svaren framkom 

det att det var samhällskunskapen och svenskan som bar ansvaret för att lära ut 

källkritiken.  

 

Rasism och påverkan 

Den sista frågan var lite mer kopplad diekt till ämnet, men även lite ledande. Jag valde 

att ställa denna fråga för att intervjupersonerna skulle kunna tänka lite mer specifikt. 

Frågan handlar om huruvida film kan tolkas som rasistiska och om det i sin tur kan 

påverka människor. Detta var några svar jag fick: 
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(1) Eller det beror sig på, en film kanske inte påverkar så mycket 

Men om man ser många filmer som kan … anses lite rasistiska så tror 

jag det kan påverka faktiskt. 

Ja, till exempel om man ser filmer där man begår mycket brott eller 

kanske en viss folkgrupp som begår dom brotten så får man väl en 

fördom av att det är en viss folkgrupp som kanske snor väskor och 

sånt i filmen så kanske man aktar sig lite mer för dom när man är ute 

och går, man får fördomar: nu måste jag hålla lite hårdare i väskan. 

 

(2) Ja, det kan påverka omedvetet, tror jag. Till exempel när de 

attackerar den arabiska basen så kan man tänka alla araber är 

dåliga, till exempel. 

 

(3) Jag tror lite yngre påverkas, de vet inte lika mycket. Så om man 

lättare tar till sig så kanske det är lätt att sådana budskap kommer 

lättare fram. 

Nä att de kanske får samma uppfattning som den som gjorde filmen 

har. 

 

(4) Ja, det sa jag innan också, jag tror säkert det kan göra negativt 

men det kan bli konsekvenser utav det, folk kan ta riktigt illa upp och 

börja hota varandra med olika saker, jag vet inte hur. 

 

(5) Det kan inte påverka mig för jag är inte så sträng mot sånt 

fast om jag ser att en film om vita mot svarta så kan jag känna att det 

är lite fult så fast det är kanske värre om jag va svart och att filmen är 

riktad mot mig och att jag får massa skit hade jag nog tagit mer illa 

upp.  

 

 

Alltså ser man rasism som ett problem i filmer, även om inte alla ansåg att de själva 

kunde bli påverkade.   
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Analys - Diskussion 
 

Jag började med att ställa dessa frågor: 

- I vilken utsträckning och på vilket sätt uttrycks rasism i populära science 

fictionfilmer?  

- Hur kan rasistiska budskap leda till demokratiproblem? 

- I vilken utsträckning kan svenska gymnasieelever få utbildning i att kritiskt 

närma sig populärkultur? 

 

Rasismen i filmerna 
Ibland talar rasismen för sig själv, genom kommentarer eller bildspråk. Ibland är den 

mer strukturell och genomsyrar hela produktionen. I fallet med Avatar är det den senare 

förklaringsmodellen som gäller. Filmen tolkar ogenerat förtrycket mot nordamerikansk 

urbefolkning genom Hollywoods vitnormativa glasögon.   

 

Det råder inget tvivel om parallellerna mellan urbefolkningen Na’vi och Syd- och 

nordamerikanska urinvånare. Man har gjort kläder, språk, vapen och kultur att likna det 

som både Rollins och O’connor (red. 1998) och Cones (2012) menar att man attributerat 

Amerikas urinvånare med. Även den förvandling som Cones (2012:37) beskriver som: 

från vilde till försvarare av värdefull kultur, finns med i en enda film. James Cameron 

lyckas alltså, i ett försök att visa en förstryckt grupps kamp att använda sig av alla de 

stereotypa bilder som Hollywood tidigare brukat mot Nordamerikanska urinvånare.  

 

Dyer (1997, 3) menar att vita har ansetts som äventyrssamma, eftertänksamma och 

framåtblickande. Så blir också fallet när Jake räddar Na’vi från undergång. Något, de 

utan den vite mannen, inte skulle klara av. Om Cameron gör detta medvetet eller 

omedvetet är osäkert, vad som är säker är att Cameron upprätthåller den vita normen 

som Dyer beskriver den.  

 

När det kommer till Transformers 3 och Guardians of the Galaxy är det språkbruket 

som står i fokus för en rasistisk analys. Dessa filmer skiljer sig åt på ett par punkter: 
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- Guardians of the galaxy tar upp problematiken med att alltid bli kallad för saker 

bara för att man avviker från normen, något Transformers 3 helt struntar i.  

- Guardians of the galaxy försöker visa någon form av förvandling hos 

huvudkaraktären, när det gäller att döma andra baserat på utseende, även om det 

misslyckas. Transformers 3 visar inget sådant försök.  

 

I Transformers 3 förekommer grovt rasistiska kommentarer, som kan vara ett försök till 

att skapa en humoristisk dialog, men som bara blir ett problem. Detta blandas med 

uppenbara anspeglingar på att araber skall ses som ett hot mot mänskligheten. Detta är 

något Shaheen (2003, 172) för fram som den gängse bilden av araber i Hollywood. Bay 

använder bildspråket för att biopubliken skall förstå att det är araber från mellanöstern 

som skulle kunna vara anledningen till att mänskligheten förgör sig själva.  

 

Vidare fortsätter Transformers 3 med att skämta om latinamerikaner och asiater. 

Speciellt asiater, som vid flera tillfällen får porträtteras som de stereotyper som både 

Lee (2001, 179f) och Cones (2002, 29) målar upp av asiater i Hollywood. Dels som 

invandrare, aggressiva och kunniga på kampsport.  

 

Guardians of the galaxy dras också med en del problematiska kommentarer, men dessa 

kommentarer går inte att analysera utifrån tidigare forskning på hur minoriteter 

behandlas i Hollywood, utan får ses för vad de är. Hela filmen är full med nedsättande 

kommentarer mellan olika karaktärer, kommentarer som är baserade på vilken 

utomjordisk ras de är. Däremot får aldrig Peter, människan, någon kommentar som 

riktar sig mot honom som människa från jorden. Eller snarare: vit människa från jorden. 

Något som följer Dyers (1997, 2f) beskrivning av vita som ett slags grundtillstånd, där 

allt annat jämförs. Filmen tar också upp hur en av karaktärerna, Rocket blir sårad över 

alla kommentarer. Där fanns ett ypperligt tillfälle för manusförfattare och regissör att 

göra ett ställningstagande. Istället säger filmens hjälte, Peter, att Rocket borde ”suck it 

up”.  

 

Prometheus är den mörkaste av filmerna, också den enda av de filmer jag analyserat 

som fick 15-årsgräns när den visades i Sverige. Olikt de andra filmerna är detta mer av 

en skräckfilm än en äventyrsfilm. Det som är anmärkningsvärt i Prometheus är hur 

manusförfattare ger kristendomen en sådan stor plats. Bildspråk och repliker talar om 
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för publiken vilken tro som står i fokus hos Elizabeth, att tron övervinner allt och att 

människan är skapad till någons avbild. Detta avhandlas i filmen då Elizabeth blir 

konfronterad med att avlägsna sig sitt kors för att de nu har hittat skaparna av 

mänskligheten. Hon svarar bara kort: men vi vet inte vem som skapat ingenjörerna. 

Dyer (1997, 15-18) tar upp förhållandet mellan kristendom och vithet; en vit 

självuppoffrande Kristus på ett kors har fått representera vita Européer genom historien.  

 

Avengers innehåller inga tydliga rasistiska eller fördomsfulla kommentarer eller spår i 

sin handling. Däremot stämmer den in i kanon med de andra filmerna och saknar helt 

personer som är inte är vita bland huvudrollerna. Människor som avviker från 

vithetsnormen spelar utomjordingar eller marginaliserade roller. Både Guardians of the 

Galaxy och The Avengers har sina rötter i serietidningar och har från början en mall för 

hur skådespelarna ska se ut. Men då handling och karaktärer anpassas så mycket för vita 

duken finns det ingen anledning att inte bryta vithetsnormen.  

 

Svar: I vilken utsträckning och på vilket sätt uttrycks rasism i populära 
science fictionfilmer?  

Filmerna är på lite olika sätt rasistiska, några mer medvetet genom kommentarer, andra 

genom att utesluta icke-vita skådespelare och slå fast en skapad vithetsnorm i 

Hollywood. Och ett par av filmerna lyckas göra båda delarna. Men av de fem filmer jag 

analyserat klarar sig ingen undan att bli kallad för rasistisk och exkluderande.  
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Rasism och demokratiproblem 
Som Myers et al. (2010, 500f) beskriver det skapas grupper under upplevd 

gemensamhetsbakgrund. Uppdelningen skapar sedermera en miljö där en grupp visar 

upp hostilitet mot andra grupper eller beteenden som avviker fån den egna gruppen. 

Myers et al. (2010, 503) fortsätter med: gruppindelningen bygger på att människor 

skapar och stereotypiserar uttryck hus grupper utanför den egna. Människor lägger alltså 

värden på den egna gruppen och värden på individer, som man klumpar ihop till nya 

grupper, för att snabbt kunna identifiera dessa individer. Dahlstedt och Hertzberg (red. 

2005, 263f) menar att de grupper som inte passar in i mallen hamnar snabbt utanför 

demokratisk påverkan och får svårare att själva påverka sin vardag. 

 

Gruppindelningar och stereotypisering får konsekvensen att människor som inte passar 

in i mallen för hur ingruppen ser ut eller beter sig kommer snabbt att exkluderas och få 

en marginaliserad chans till att påverka sin egen framtid. Den exkluderade gruppen får 

också sämre chanser att förändra ingruppens syn på avvikande och kan på så vis bara se 

på hur det blir en självreproducerande cykel av diskriminering mot allt som avviker från 

normen. Dahlstedt och Hertzberg (red. 2005, 162) menar att detta skett när det kommer 

till demokratisk kompetens i Sverige, svenskhet ses som en kompetens och brist på 

svenskhet är således in kompetensbrist.  

 

Roth (2008, 32ff) synliggör konsekvenserna av denna form av grupptänkande och 

stereotypisering genom att föra fram strukturell diskriminering. En diskrimineringsform 

som kan vara verksam i ett annars öppet samhälle. Däremot: genomsyras en 

organisation av de uppfattningar som Dahlstedt och Hertzberg (red. 2005, 162) gör 

gällande kommer strukturell diskriminering att förekomma. Och genom en 

reproducering av vithetsnormer genom film kommer ingruppens syn på sig själva 

stärkas genom exempelvis social dominans. Den teori som menar att de med makt 

stärker sin maktposition och blockerar ingången för de som vill ta sig in (Myers et al. 

2010, 510) (Dyer 1997, 8f). 

 

För att kunna uppnå de resultat Gilljam och Hermansson (red. 2003, 112f) vill föra 

fram, som delaktighet i demokratiska beslutsprocesser och institutioner, måste synen på 

de deltagande grupperna förändras. Genom att reproducera bilder av andra etniciteter 
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som avvikande stärker enbart ingruppens sammanhållning och motivation att fortsätta 

stänga ute utgrupperna.  

 

Eleverna som intervjuades för arbetet uttrycker samtliga en oro för att rasistiska 

budskap i film kan avgöra hur människor ser och behandlar varandra. Någon av 

intervjupersonerna visade också upp en rädsla för att andra kunde påverkas, alltså 

Davidsons (1983, 3) tredjepersonseffekt. 

 

Svar: Hur kan rasistiska budskap leda till demokratiproblem? 
Genom att ständigt matas med bilder som stärker en majoritet och förminskar, eller 

stänger ute minoriteter leder filmers rasism till svårigheter för, i Sverige, icke-svenskar 

att ta sig in i de deltagardemokratiska processerna. Rasismen leder till diskriminering 

och isolering av vissa grupper. Samtidigt stärker vithetsnormen ingruppens makt och 

ingruppens maktkapital växer i förhållande till utgruppens.  Så, när ett samhälle 

egentligen strävar efter heterogenisering kommer vi istället få en homogenisering av 

deltagandet i demokratin, för att strukturerna är stelnade och befästa i förhållande till sin 

egen maktposition.  

 

Skolan: källkritik och tolkning 

Skolan erbjuder, genom samhällskunskapen, en grund för läraren att undervisa i 

demokrati och källkritik. Källkritiken omfattar dock enbart det vaga begreppet 

”information”. Något som lämnar det öppet för läraren att tolka in sin egen bild av 

källkritik. Risken finns att vissa lärare känner att enbart faktakunskap skall granskas 

källkritiskt, om denne utgår ifrån målen. Trots att eleverna gick 

samhällsvetarprogrammet var deras svar lite splittrade kring hur källkritik har kopplats 

till film i skolan. Några säger att de fått analysera filmer, andra säger att de inte fått 

applicera källkritiska modeller på film under skoltiden. Här kan det vara den vaga 

formuleringen i styrdokumenten som ligger till grund för vad läraren väljer att eleverna 

skall källkritiskt granska.  

 

Svar: I vilken utsträckning kan svenska få gymnasieelever utbildning i 
att kritiskt närma sig populärkultur? 

Den svenska gymnasieskolan styrs av styrdokument som tillhandahåller vissa direktiv 

om hur undervisningen skall utformas och vilka värden som skall stå i fokus för 

undervisningen. Däremot är det för otydliga direktiv och när det kommer till 
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populärkultur och huruvida detta får en plats i arbetet med källkritik och kritiskt 

tänkande. Eleverna jag intervjuade upplevde att de fick en viss utbildning, men att de 

inte kände att den gick att applicera på populärkultur. 

 

Avslutande diskussion 
 

Resultaten av studien visar att reproducering av rasism och vithetsnormer i olika 

institutioner leder till exkludering av människor som inte betraktas som ”vita”. En 

psykologisk kategorisering som från början funnits där för att kunna bedöma situationer 

snabbare, leder nu till fördomar och stereotypisering. Däremot kan denna studie 

kompletteras med mer studier av korrelationen mellan hur människor påverkas av de 

intryck de får igenom film och hur de agerar i verkligheten. Statens medieråd sätter upp 

gränser vad gäller våld och skräck i biofilm, men är svenska skolans elever verkligen 

utrustade att kritiskt granska stereotypa eller rasistiska budskap som visas på vita 

duken?  

 

Om man skall gå efter skolans styrdokument så får lärarna inte de tydliga riktlinjer som 

behövs för att kunna bygga upp en bred förståelse för hur de skall behandla ämnet 

källkritik och bredda det utanför det vaga begreppet ”information”. Det kan finnas en 

risk att informationsflödet springer ifrån källkritiken och att både lärare och elever blir 

strandsatta. Därför tror jag kompletterande studier av hur lärare ser på att inkludera 

populärkulturens budskap i källkritiken skulle kunna svara på frågor gällande urval av 

källkritik.  

 

Givetvis skulle det vara gynnsamt att analysera fler filmer från flera genrer för att se om 

det finns ett mönster. Fler och extensiva intervjuer med elever behöver också göras, då 

fem intervjuer inte kan ge några handfasta svar.  Det skulle också vara intressant att 

lägga en mer intersektionalistisk analys på uppsatsen. För flertalet av filmerna kan 

också upplevas som grovt sexistiska. Att se sambandet mella sexismen och rasismen 

hade varit önskvärt för framtda studier i ämnet.  

 

Sen kommer frågan angående medvetenheten hos filmskaparna in. Vet man om vilka 

stereotyper som uppstår i och med ens filmskapande? Skulle kunskap om vad fördomar 

i film kan orsaka hjälpa filmskaparna? Kanske, men att ett projekt som kostar tiotals, 

ibland hundratals, miljoner dollar inte skulle anställa människor som kan granska manus 
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efter saker som kan problematiseras är märkligt. Ett bra exempel på det är George 

Miller som nyligen gjorde den fjärde filmen i Mad Max-sviten när han anlitade Eve 

Ensler, som skrivit Vivagina
7
, för att konsultera hur man kan bygga upp kvinliga 

karaktärer och se över feminismen i sitt manus. Så det handlar nog snarare om att 

många manusförfattare och regissörer inte är intresserade av att tänka på saker som 

stereotypisering när de gör film.  

 

Om ett okritiserat vithetstänk försvårar för minoriteter att ta sig in i det demokratiska 

deltagandet och film kan vara en källa till att spä på dessa försvårande normer borde 

Statens medieråd se över sina kriterier för hur de sätter åldersgränserna, eller se över om 

det finns ett sätt att upplysa att visa filmer kan föra med sig budskap. För lagar kring 

diskriminering blir bara ett slags sista utväg för att laga det som från början är sönder. 

För att kunna agera mot fördomar måste människor bli medvetna om vilka budskap som 

de blir matade med. 

 

  

                                                 
7
 Orginaltitel: The vagina monologues 
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Statens medieråd: Ungar och medier 2015 

http://www.statensmedierad.se/upload/_pdf/Ungarochmedier2015_ver1.pdf 

 

 

Statens medieråd: Åldersgränserna 

http://www.statensmedierad.se/Aldersgranser/Aldersgranser-for-film/Aldersgranserna/ 

 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Quinn%2C%20Eithne%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~afh%7C%7Cjdb~~afhjnh%7C%7Css~~JN%20%22Journal%20of%20American%20History%22%7C%7Csl~~jh','');
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/sony-leak-denzel-washington-should-not-star-in-lead-roles-overseas-because-the-world-is-racist-9932507.html
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/sony-leak-denzel-washington-should-not-star-in-lead-roles-overseas-because-the-world-is-racist-9932507.html
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/sony-leak-denzel-washington-should-not-star-in-lead-roles-overseas-because-the-world-is-racist-9932507.html
https://www.youtube.com/watch?v=vtph_KfsoiE
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Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 

Intervjuerne genomfördes på en gymnasieskola i Jönköpings län den 23:e april 2015. 

 

Intervjumall 

När du ser en film på bio eller hemma, är handlingen eller vad som sägs i filmen viktigt 

för dig?  

  

                      Finns där något du brukar reagera på i filmer? 

 

Tror du filmer medvetet eller omedvetet bär på budskap? Dolda som öppna? 

 Finns det någon gång du tänkt på detta? 

                      Exempel? 

Tror du att det finns budskap i de filmer du tittar på som kan påverka tittaren? 

 Finns där något exempel? 

Är du rädd för att du eller någon annan skulle bli påverkad av budskapet i filmerna ni 

tittar på? 

 Något speciellt du tänker på då? 

 

(Visa filmklipp Avatar) 

Vad tänker du när du ser detta? 

(Visa filmklipp Guardians of the galaxy) 

Vad tanker du när du ser detta?  

(Visa filmklipp (2st) Transformers) 

Vad tanker du när du ser detta? 

Känner du att skolan förberett dig på att kritiskt tolka intryck du får igenom film? 

 Om inte: varför tror du? 

 Om ja: hur har den förberedelsen sett ut? 

Diskuterar ni källkritik och kritiskt förhållningssätt till exempel till populärkulur i 

skolan? 

Om delar av filmer kan tolkas som rasistiska, kan det påverka människor tror du? 

 Hur? 

 

 


