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This paper aims to examine the representation of Swedish women with background from the
Middle East in lead roles in the films Dröm Vidare (2017) and Para knas (2017). The purpose
of this study is to examine how those women are represented in contemporary Swedish drama
films. The chosen method is a multimodal discourse analysis which allows to identify
discursive means, ideas and values in the representation of the examined group. Various
elements are analyzed in the films like text, characters and settings. Stuart Hall's
representation theory with focus on stereotypes contributes to interpreting the analysis. The
concept of orientalism and popular orientalism is also important to gain a deeper
understanding in representation issues about the Middle East. The study shows that the
protagonists fall into the category of immigrants based on their background. Therefore their
representation becomes stereotypical as they are seen as ‘’the other’’.

Nyckelord: Representation, stereotyper, orientalism, multimodal diskursanalys, svensk film,
‘’den andre’’.

Key words: Representation, stereotypes, orientalism, multimodal discourse analysis, Swedish
film, ‘’the other’’.
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Inledning

Bakgrund

I dagens Sverige har 25,5% av befolkningen utländsk bakgrund varav cirka 50 % av
befolkningen är kvinnor (Migrationsinfo, 2020). Dessa proportioner visar att ett stort antal av
den svenska befolkningen utgör kvinnor med utländsk bakgrund. Termen ‘’utländsk
bakgrund’’ syftar på personer som är utrikes födda alternativt har två utrikes födda föräldrar
(Migrationsinfo, 2020). Personer med utrikes födda föräldrar definieras som andra
generationens invandrare (Kulturdepartementet, 2000). I statistiken av Statistiska
centralbyrån står det att några av de vanligaste födelseländerna är Syrien, Irak och Iran (SCB,
2021). För att relatera Statistiska centralbyråns statistik till film och media lyfter Lindman
och Masri (2017) radiodokumentären Evin Ahmad, där skådespelerskan berättar om hennes
kamp i den svenska kulturbranschen. Ahmad belyser ojämlikheter, stereotypa normer och
exkludering av personer med utländsk bakgrund och menar att trots hon är en svensk
medborgare och integrerad i det svenska samhället, ses hon som ‘’invandrare’’.
Fortsättningsvis hävdar Ahmad att på grund av sitt utseende får hon framförallt spela
stereotypiska roller som invandrare, muslim och kriminell. Kulturdepartementet menar att
personer som är födda i Sverige och som tillbringat hela sitt liv här inte kan betraktas som
invandrare då de är svenska medborgare och dessutom ofta har en starkare anknytning till
Sverige än till något annat land (Ds 2000:43).

Statistiken indikerar att Sverige blir ett alltmer mångkulturellt land. Således genomsyrar
politik och synsätt på invandring och integration alla aspekter av det sociala och kulturella
livet, till exempel kulturförvaltningssektorn. Detta ledde till att Sverige, år 2017, etablerade
en ny filmpolitik baserad på sju filmpolitiska mål. Ett av dessa är att jämställdhet och
mångfald ska prägla filmområdet (Kulturdepartementet, 2017). Efter några års jämställdhets
och mångfaldsarbete i filmbranschen utförde Filminstitutet en forskning för att få syn på hur
kvinnliga kulturaktörer upplevde detta mål. I rapporten adresserar kvinnor som rasifieras som
svarta eller bruna att jämställdhetsarbetet inte omfamnar de. Vilket även tyder på att
institutionell rasism som finns i filmbranschen exkluderar dessa kvinnor. Kvinnorna tillägger
att de ofta stereotypiseras vilket kan ses som ett hinder för jämlikhet. Detta är problematiskt
eftersom media har en betydande roll i identitetsskapande och i hur vi uppfattar oss själva
(Gripsrud, 2011). Kvinnor och etniska minoriteter har i vårt land och internationellt stridit
emot de sätten på vilka de representeras samt krävt att bli mer representerade i mediernas
framställning av befolkningen (Gripsrud, 2011). Detta aktualiseras i Svenska Filminstitutets
rapport.

Representation i media betraktas som en viktig samhällsfråga (Gripsrud, 2011). Detta för att
film och media bidrar till att definiera verkligheten omkring oss och vilka vi är (Gripsrud,
2011; Svenska filminstitutet, 2020). Rapporten Svensk films representation av Sverige visar
att endast 60 roller av de 800 granskade karaktärerna i svenska filmer som hade premiär
under 2015, var invandrare eller barn till invandrade svenskar (Svenska filminstitutet, 2015).
Dessa karaktärer var fortsättningsvis väldigt stereotypiskt avbildade (Svenska filminstitutet,
2015). Det är problematisk att svensk film exkluderar och stereotypiserar svenska
medborgare utifrån sitt icke-svenska utseende (de som inte har blont hår, blå ögon, ljus vit
hy) eftersom det tyder på ojämlikheter i samhället. Problematiken belyses av Lindman och
Masri (2017) vilka skriver ‘’(...) den kropp som skådespelaren Evin Ahmad föddes med och
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aldrig tycks kunna bli fri från’’. Utifrån citatet väcks frågan om hur kroppar som rasifieras
som bruna begränsar kulturutövare i den svenska kulturbranschen.

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka representation av svenska kvinnor med bakgrund
från Mellanöstern i nutida svenska dramafilmer. Detta görs genom att analysera
representation av protagonisterna Mirja och Sara i filmerna Dröm vidare (2017) och Para
Knas (2017). Protagonisterna kan analyseras utifrån flera grundläggande aspekter som
etnicitet, kön, sexualitet och ålder. Med tanke på begränsat omfång fokuserar studien på
etnicitetsaspekten för att se hur protagonisternas icke-svenska utseende kan påverka deras
representation. Studien kretsar kring följande frågeställningar:

● På vilka sätt förekommer det stereotypa inslag kopplade till invandrarskap i
representation av protagonisterna Mirja och Sara? Kan de stereotypa inslagen ses som
dolda eller uppenbara?

● I vilken mån bekräftas eller utmanas dessa? Finns det likheter/ skillnader i
representation av protagonisterna?

I slutet av uppsatsen diskuteras på vilka sätt protagonisternas representation vilar på
stereotyper. Detta görs i relation till stereotypteorin, orientalism och tidigare forskning.

Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap

Kandidatprogrammet Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap har gett färdighet till
förståelse av konstnärliga processer samt analys och tolkning av konstnärliga produkter i
historiskt och samtid kontext. Denna studie undersöker representation i media och är baserad
på vetenskapsteoretisk forskning inom kultur och media. Undersökningen sker genom att
analysera och tolka mediala produkter utifrån teorier och metoder för visuell kommunikation.
Programmet har bidragit med en teoretisk och metodologisk grund för studier inom
humaniora där denna uppsats ingår. Uppsatsen undersöker ett aktuellt samhällsämne i relation
till kultur och media vilket kan kopplas till programmet.

Tidigare forskning
I detta avsnitt redogörs forskning som har gjorts inom ämnet i syfte att placera denna studie i
ett vetenskapligt sammanhang. Avsnittet belyser forskning ur två olika perspektiv. Det ena
perspektivet rör kulturpolitiken och det andra visar hur etnicitet har representerats i svensk
film.

Mångfald i Svensk filmindustri

Det kulturpolitiska målet att jämställdhet och mångfald ska prägla filmområdet
(Kulturdepartementet, 2017) kom att intressera Svenska Filminstitutet till att utföra en
forskning i syfte att synliggöra vilka kvinnor jämställdhetsarbetet faktiskt gäller. Rapporten
Vilka kvinnor? Jämställdhetesrapport 2019/2020 (2020) är framtagen genom intervjuer med
svenska kvinnliga skådespelare och regissörer som är aktiva i svensk film och tv-branschen.
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Intervjudeltagarna rasifieras som svarta eller bruna, vilken innebär att de urskiljas utifrån sin
hudfärg, sitt nationella ursprung eller sitt efternamn (Svenska Filminstitutet, 2020). I
rapporten framgår framförallt att vithet präglar filmbranschen vilket är problematisk för att
det ger en orealistisk bild av den mångfald som faktiskt finns i samhället. Det påstås även att
denna vithet upprätthåller en institutionell rasism där den som rasifieras som icke-vit
exkluderas eller förväntas representera sin marginaliserade grupp och kultur.
Intervjudeltagrna menar på att det finns stereotypiserade föreställningar om invandrare och
invandrarskap i branschen och att de stereotyper ofta reproduceras. Ett exempel som tas upp
är ‘’Fatima rollen’’, en term som etablerades i början av 2000-talet för att beskriva processen
att inkludera en tjej från Mellanöstern i syfte att öka mångfalden i en filmproduktion. Denna
roll är baserad på stereotypiska föreställningar om invandrare som exempelvis att denne ska
bo i förorten, prata förortssvenska och vara kaxig (Svenska Filminstitutet, 2020). Detta har
lett till att kvinnliga skådespelare som rasifieras som icke-vita (oavsett om personen har
någon koppling till Mellanöstern eller förorten) nästan alltid får spela stereotypa roller som
invandrartjej, offer för kriminalitet eller förtryck, städare, kriminell eller prostituerad
(Svenska Filminstitutet, 2020).

Vidare skriver Mara Lee Gerdén (2018) om ‘’Fusion’’ programmet och problematiken som
den medförde. Programmet lanserades av Svenska Filminstitutet år 2016 och bestod av åtta
kvinnliga deltagare vilka rasifieras som icke-vita och syftade på att främja mångfald i svensk
filmproduktion. Svenska Filminstitutet skulle bidra med ekonomisk, teknologisk och
nätverksstöd för att deltagarna ska kunna utveckla olika filmprojekt över ett år (Lee Gerdén,
2018). Gerdén som var en av deltagarna, skriver om problematiken som uppstod mellan en
institutionell önskan att jobba med jämställdhet och mångfald men samtidigt upprätthålla en
svensk självbild och svenska värderingar, gentemot deltagarnas ambitioner om att
uppmärksamma etnicitet. Därav noterar Gerdén att det kulturpolitiska målet som syftar till att
kritisera bristen på mångfald, kom att hamna i den fälla den var tänkt att kritisera. Många av
deltagarna ville utmana stereotypa bilder av kvinnor som rasifieras som svarta eller bruna
som exempelvis hypersexualiserad, offer för våldtäkt eller övergrepp, hushållerska och
istället skapa starka kvinnliga karaktärer (Lee Gerdén, 2018). Gerdén skriver vidare om ‘’den
osårbara rasifierade kroppen’’ en stereotyp som uppmärksammades i programmet. Hon
förklarar att den förväntas representera och tåla mer smärta och våld. Avslutningsvis belyser
dessa forskningsstudier kulturutövarnas perspektiv på mångfaldspolitiken och problematiken
som den medfört. Kulturutövarna är svenska kvinnor som rasifieras som icke-vita vilket även
är studiens undersökningsgrupp. Därav erbjuder dessa forskningsstudier ett värdefullt
perspektiv i studien. Vidare kan studiens material ses som produkter av kulturpolitiken som
etablerades 2017 eftersom filmerna hade premiär samma år. Således kan dessa studier bidra
till förståelse kring hur produktionen påverkar svensk film (produkten). Värt att nämna är att
Nikeisha Andersson, regissören till Para Knas var en av deltagarna på Fusion programmet
(Svenska filminstitutet, 2016).

Representation av etnicitet i svensk film

Flertal studier har gjorts om representation av olika etniska minoritetsgrupper inom svensk
film. Filmvetaren Tommy Gustafsson (2007) skriver att redan under 1920 talet präglades
svensk film av ‘’rasstereotyper’’ och var främst kopplade till män och manlighet. Gustafsson
(2007) menar att vid den tiden fungerade svensk film som ett ‘’skyltfönster’’ för Sverige
gentemot omvärlden. Således representerades den svenska manliga och kvinnliga kroppen
som frisk, naturlig, välbygg och ren, medan de ‘’icke-svenska’’ representerades som orena,
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underlägsna och ‘’naturligt onda’’. Gustafsson (2007) betonar att negativ stereotypisering av
‘’icke-svenska’’ skedde främst av mörkhyade män, kvinnor och barn som representerades likt
djur. Men även av resande, judar, samer och kosacker. Till skillnad, skriver han att finska män
framställdes mer positivt vilket visar på att det inte var en fråga om man är svart eller vit utan
om nationalitet. Därav hamnade de ovan nämnda etniska grupperna på den ‘’svarta sidan’’
och framställdes som mot-typer i syfte att framhäva den svenska nationaliteten (Gustafsson,
2007).

Vidare undersöker film- och litteraturvetaren Rochelle Wright (1998) hur etniska
minoritetsgrupper, som främst gällde män, gestaltats i svensk film från 1930-talet till
1990-talet. Wright visar på att nya invandrargrupper som greker, italienare, turkar och
jugoslaver framställts på ett mer sympatiskt sätt i jämförelse med samer, judar, romer och
finländare som var mer etablerade grupper. Medan de sistnämnda grupperna började ta
mindre plats i den svenska filmen började de nya invandrargrupperna ta över funktionen av
att vara en motsatsbild till den svenska (Wright, 1998). Wright (1998) konstaterar att de män
och kvinnor med invandrarbakgrund framställdes utifrån stereotyper och hade en
underordnad position gentemot etniska svenskar. Hon skriver att vanliga stereotypa
framställningar av invandrarmannen var offer och utnyttjad i samhället medan att
invandrarkvinnan var hemmafru, städerska eller ett sexuellt objekt. Invandrarkvinnan
representerades oftast i patriarkala familjer där hon var underlägsen sin man (Wright, 1998).
Studien visar på att stereotypisering av etniska grupper fortsätter att ske i samma syfte, att
skapa en nationell identitet.

Ytterligare har doktorant Katie Moffat (2018) forskat kring identitetspolitik i nordiska länder
för att se hur politiska och ideologiska förändringar påverkat representation av etnicitet och
‘’ras’’ i film under de senaste 30 åren. Studien visar på att representationer av etniska
identiteter formas utifrån ett etnocentrisk perspektiv av ‘’nordisk vithet’’. Moffat (2018)
förklarar att vithet ses som en ‘’raskategori’’ där den utgör den normaliserade och
‘’autentiska’’ etniska gruppen. Hon menar att andra etniciteter tilldelas funktionen att vara en
kontrast till det nordiska i syfte att bygga upp en nationell identitet. Moffat (2018) skriver att
det finns hierarkier av vithet där den nordiska är den överlägsna gruppen. Detta tyder även på
att konceptet präglas av rasistiska och nationalistiska ideologier (Moffa, 2018). Vidare hävdas
det att kriser och förändringar i samhället påverkar film, exempelvis när multikulturalismen
bröt igenom då invandrarteman kom att väcka intresse hos många filmskapare.

Avslutningsvis, skriver sociologerna och samhällsvetarna Paulina de los Reyes, Irene Molina
och Diana Mulinari (2005) om problematiken att kvinnor som rasifieras som icke-vita
exkluderas i jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Det hävdas att etnicitet (och klass) är
avgörande differenteringsgrunder mellan kvinnorna i Sverige och att det finns en
institutionell- och kulturell rasism som drabbar de vars hudfärg, accent, namn och klädsel
definieras som icke svenskt. Tilläggsvis står det att begreppet ‘’invandrare’’ kom att prägla
svensk media under mitten av 1970 talet. De skriver att vanligt förekommande stereotyper
om invandrarkvinnan var isolerad, okunnig, underordnad, förtryckt, städerska eller diskare.
De los Reyes et al. (2005) menar att dessa föreställningar inte är en representation av alla
invandrade kvinnor utan ett koncentrat av brister som framhävs i syfte att konstruera den
moderna självständiga svenska kvinnan. Dessa forskningsstudier belyser hur representationen
av andra etniciteter har gjorts i svensk film. Det kan bidra till att identifiera och förstå nutida
stereotyper. En notering är att i dessa forskningsstudier används ordet ‘’ras’’ vilket belyser
det svenska ‘’rastänkandet’’ som har funnits i svensk historia (Gustafsson, 2007). Eftersom
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man idag inte pratar om rasmässiga skillnader i biologisk mening utan kulturella (De los
Reyes, Molina & Mulinari, 2005), används begreppet etnicitet i studien.

Teoretiskt ramverk
Här presenteras Stuart Halls representationsteori med inriktning i stereotyper, Edward Saids
teori om orientalism och Magnus Bergs begrepp populärorientalism. I detta avsnitt framgår
även hur teorierna kommer att användas i studien och i relation till varandra.

Representation

Stuart Hall (2013) hävdar att representation är en väsentlig process eftersom det är källan till
meningsskapande. Han förklarar att representation är produktionen av en mening som sker
genom två representationssystem; koncept och tecken. Det första innebär mentala
representationer av objekt, människor och händelser som vi människor bär. Det andra är
språk som tillåter oss att uttrycka våra mentala representationer och kommunicera med
varandra. Språk hänvisar inte endast till lingvistik utan även till visuella bilder eftersom de
också erhåller mening (  Hall, Evans & Nixon, 2013). Hall (2013) menar att representation
kopplar samman mening och språk med kultur. När människor tillhör samma kultur, delar de
liknande koncept och språk och de kan byta meningar med varandra med hjälp av tecken.
Hall (2013) nämner tre representationsteorier för att förklara hur representation skapar
mening; den reflektiva, den avsiktliga och den konstruktionistiska. Den första tyder på att
språk återspeglar mening som redan existerar i omvärlden som exempelvis i ett objekt, i en
person, idé eller händelse. Den andra syftar på att representationen är avsiktlig, det vill säga
att författaren avser en specifik mening. Sist, tyder den konstruktionistiska teorin på att saker
inte har betydelse i sig själv utan meningen är konstruerad. Det är vi människor som gör att
saker har en mening genom sättet vi representerar de på (  Hall, Evans & Nixon, 2013). Därav
förklarar Hall att representation har en stark koppling till makt. Symbolisk eller kulturell
makt bidrar till att representera någon eller något på ett specifik sätt. Ett exempel på
symbolisk makt är stereotypisering (  Hall, Evans & Nixon, 2013). Studien fokuserar på den
konstruktionistiska representationsteorin. Det kan bidra till att förstå hur protagonisternas
representation skapas konstruktivt, baserat på befintliga meningar som finns i vår kultur och
aktiva lingvistiska och visuella val som görs för att kommunicera dessa. Vidare är
medvetenhet om att representation erhåller makt värdefullt för att förstå stereotyper.

Stereotyper

Stuart Hall (2013) förklarar vikten av att kategorisera människor i enlighet med breda,
allmänna kategorier som klass, kön, ålder, nationalitet, ras, personlighetstyper med mera, i
syfte att förstå och skapa sig en uppfattning om människor och samhället. Han menar att man
kan konstruera en mening om en person genom att kategorisera den som exempelvis; kvinna,
dotter och arbetslös, och att det i sin tur väcker associationer om personen. Att kategorisera
och stereotypisera är dock två skilda begrepp. Hall (2013) definierar en stereotyp som en
överdriven eller förenklad bild av en person eller grupp. Stereotypisering sker genom att
reducera personen till få och enkla egenskaper eller karaktärsdrag tills denne endast
identifieras med det draget (  Hall, Evans & Nixon, 2013). Detta innebär att andra aspekter av
personen eller gruppen förkastas. Hall (2013) poängterar att stereotypisering är en strategi
som skiljer det normala och acceptabla från det onormala genom att exkludera det som inte
passar in i syfte att upprätthålla social och symbolisk ordning. Vidare tilläggas att
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stereotypisering sker där det finns ojämlikheter i makt och är därför vanligt förekommande i
representationen av etniska skillnader. Den som på något sätt skiljs från majoriteten ses som
‘’den andre’’ och utsätts för ett binärt representationsystem, exempelvis bra/ dålig,
civiliserad/ primitiv, ful/ attraktiv. I detta system tillhör ‘’den andre’’ den underordnade
gruppen (  Hall, Evans & Nixon, 2013). Detta konstaterar att representation bygger på
makthierarkier där ‘’den andre’’ är offer för denna makt. Sist, förklarar Hall (2013) att
stereotypisering är vanligt förekommande i populärkultur då den uppfyller funktionen att
skapa skillnad mellan ‘’vi och de’’. Stereotypteorin skapar uppfattningen av att makt kan
påverka representationen av personer som har en annan etnisk bakgrund än majoritetens. Det
kan bidra till att identifiera eventuella stereotyper i protagonisternas representation och förstå
vad de fyller för funktion.

Orientalism

Orientalism är en term som grundades av Edward Said och handlar om hur västvärlden
studerar och förhåller sig till Orienten, dess folk, historia, språk, och religion (Berg, 1998).
Said (1978) skriver att begreppen Orienten (Asien, Afrika, Mellanöstern) och Occidenten
(Västerlandet) är resultatet av en kolonialistisk konstruktion. Därav är Orienten ett begrepp
som baseras på kulturella skillnader och har skapats av Västerlandet i syfte att erhålla en
symbolisk ordning och en hegemonisk maktstruktur (Said, 1978). Said (1978) förklarar att
Orienten framställs som ‘’den annorlunda’’ genom att representeras som en motbild, motidé,
motsatt personlighet och erfarenhet till Västerlandet. Detta kan förstås i koppling till Halls
teori om att stereotyper sker i ett binärt representationssystem där det alltid är en maktrelation
mellan polerna (Hall, Evans & Nixon, 2013). Vidare, påstår Said (1978) att den
orientalistiska diskursen formade Orienten till något som Västerlandet kunde dominera och
utöva makt över. En diskurs kan produceras genom olika representationspraxis och
reproducera föreställningar om ‘’den andre’’ (Hall, Evans & Nixon, 2013). Said (1978)
nämner fyra grundläggande föreställningar om Orienten därav följande två är relevanta för
denna studie; att Västerlandet framställs som rationellt, utvecklat, humant och överlägset
medan Orienten ses som avvikande, outvecklad, och underlägsen. Samt att Orienten är någon
som man ska vara rädd för eller kontrollera.

Magnus Berg (1998) introducerar begreppet populärorientalism. Det handlar om hur
orientalism uttrycks i populärkulturen. Han menar att populärorientalism syftar på att säkra
identiteter genom att använda det som är främmande för att definiera ett eget, normalt liv.
Således, har orientalism använts i svensk populärkultur för att skildra ett ‘’vi och de’’ (Berg,
1998). Likt termen Orient, skriver Berg att Mellanöstern är ett kolonialt begrepp som infördes
i mitten av 1800 talet, därav saknar det en geografisk exakthet. Trots det, har studien valt att
använda sig av detta begrepp för att det innefattar de länder som protagonisterna har
bakgrund i. Dessa är Syrien, Iran och Irak som ses som Mellanösterns centrala delar (NE, uå).
Orientalism är ett grundläggande koncept för att kunna förstå protagonisternas representation
eftersom det belyser den etniska aspekten. Halls och Saids teorier kommer att användas
parallellt eftersom de anses komplettera varandra. Det ena bidrar med ett teoretiskt ramverk
över stereotyper och deras funktion i populärkultur och det andra med en specificering av
stereotyper utifrån etnicitet (Mellanöstern). Tilläggsvis är Bergs koncept värdefullt för att det
utgör en uppdatering av begreppet orientalism samt kontextualiserar det till Sverige. Det kan
bidra till att identifiera stereotyper om Orienten i nutida populärkultur.



9

Material
I detta avsnitt presenteras filmerna och dess handling. Det framgår även hur urvalsprocessen
av materialet gick till.

Dröm Vidare

Dröm Vidare (2017) är en svensk dramafilm regisserad av Rojda Sekersöz och skriven av
Johanna Emanuelsson. Filmen handlar om en ung tjej, Mirja, som bor i Alby med sin mamma
och lillasyster. Kort efter att hon kommit ut från sitt fängelsestraff inser hon att hennes
mamma är väldigt sjuk. Detta driver henne till att skaffa ett jobb för att kunna försörja sin
familj ekonomiskt. Hon lyckas få ett jobb som hotellstäderska men håller det hemligt för sitt
tjejgäng eftersom de har planerat att råna en guldbutik och fly till Sydamerika. Mirja lever ett
dubbelliv och försöker balansera jobb, familj, vänner och drömmar.

Para Knas

Para Knas (2017) är en svensk kriminal/ dramafilm regisserad och skriven av Nikeisha
Andersson. Filmen handlar om två tjejkompisar från förorten i Stockholm, Amida och Sara.
Tjejerna lever förortslivet; håller på med droger och kriminalitet. De har en stor skuld till en
överordnad kriminell och har svårt att få ihop tillräckligt mycket pengar inom den givna
tidsramen. Till slut kommer de på idéen om att äventyra på Stureplan och ‘’råna rika
svennar’’ som anses spendera flera tusenlappar på en utekväll. Väl på Stureplan, träffade de
en man, Peter, som de höll kontakt med. Amidas och Saras plan var att stjäla saker från hans
dyra lägenhet. Planen gick dock snett när Amida råkar döda Peter då han försökte våldta Sara
när hon var full och medvetslös. Huvudskådespelarna Amida och Sara är två bästa vänner
som försöker klara av sin vardag ihop.

Urval av material

Intressant material för studien var filmer som hade premiär år 2017 och fram tills idag, med
tanke på att mångfaldspolitiken etablerades det året. Grundläggande kriterier var att
protagonisten ska vara en svensk kvinna med bakgrund från Mellanöstern och att filmerna
ska tillhöra samma genre. Det första kriteriet är inspirerat av rapporten Vilka kvinnor?
Jämställdhetsrapport 2019/2020 vilken visar på ojämlikhet för kvinnor som rasifieras som
icke-vita. Samt på Statiska centralbyråns statistik som visar att många svenska invånare är
födda i länder som Syrien, Irak och Iran (SCB, 2021) vilket gör representation av denna
grupp viktig. Att undersöka huvudroller istället för biroller syftar på att se i vilka berättelser
dessa kvinnor får ta plats samt hur de representeras i sina ‘’egna’’ historier. Det andra kriteriet
ställdes i syfte att skapa en gemensam grund för att kunna utföra en likställd analys. Filmerna
som uppfyllde dessa kriterier var Dröm Vidare och Para Knas vilka dessutom hade premiär
samma år och är regisserade av personer vilka själva rasifieras som icke-vita. Protagonisten i
Dröm Vidare är Mirja som spelas av Evin Ahmad, en svensk skådespelare med föräldrar från
Irak och Syrien (Lindman & Masri, 2017). I Para Knas är en av protagonisterna Sara som
spelas av det svenska sångaren och entreprenören Roshi Hoss. Hennes föräldrar är från Iran
(Metro Mode, 2018). Med tanke på att långfilmer besitter analysmaterial i stor omfattning,
gjordes en målinriktad urvalsprocess. Det resulterade i 10 utvalda scener från respektive film.
Grundläggande i processen var att välja scener där karaktärerna befann sig i olika miljöer,
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sammanhang och samspel med andra karaktärer. Detta för att skapa en omfattande bild om
protagonisternas representation.

Metod
Denna studie utgår från en kvalitativ undersökningsmetod då den tillåter en djupgående
analys av materialet (Bryman, 2011). Metoden som har valts för att uppnå studiens syfte är en
multimodal kritisk diskursanalys. I detta avsnitt presenteras först metoden och de analytiska
verktygen som används i undersökningen. Vidare, beskrivs hur metoden tillämpas i studien
och slutligen, presenteras metodkritik.

Multimodal kritisk diskursanalys

Kritisk diskursanalys går ut på att kritiskt analysera texter genom att fokusera på språket
(Machin & Mayr, 2012). Det påstås att språk och samhälle är integrerade och kan därmed
påverka hur representation av en person eller en grupp sker (Machin & Mayr, 2012). Syftet
med metoden är att identifiera och synliggöra underliggande idéer, värderingar, ideologier
och identiteter vilka formar kommunikationen (Ekström & Johansson, 2019; Machin & Mayr,
2012). Under 1980 och 1990 talen kom forskare inom lingvistik att inse att kommunikation är
multimodal. Det vill säga att det inte endast sker via språket utan även via andra semiotiska
resurser som gester, bilder, symboler, musik, färg, etc. Detta bidrog till en utveckling av
kritisk diskursanalys till multimodal kritisk diskursanalys där både språk och visuell
kommunikation analyseras (Ekström & Johansson, 2019) eftersom likt ord, kan även bilder
konnotera idéer och koncept (Machin & Mayr, 2012). Detta tillvägagångssätt handlar om hur
semiotiska val samspelar med varandra i syfte att kommunicera maktrelationer. Multimodal
kritisk diskursanalys anses vara passande i undersökningsfrågor om ojämställdhet och rasism
(Ekström & Johansson, 2019), och är därav en relevant metod för studien. Metoden kan bidra
till att förstå hur maktrelationer kopplade till etnicitet upprätthålls genom nya texter. Genom
en kritisk analys av lexikala val och visuell representation av sociala aktörer (karaktärer) kan
man få syn på underliggande idéer, strukturer och diskurser som kommuniceras om den
undersökta gruppen.

Representationer kan fylla ideologiska funktioner och gynna eller missgynna särskilda
grupper i samhället (Hall, Evans & Nixon, 2013; Machin & Mayr, 2012). Detta för att
representation i media inte är en neutral process utan görs genom flera aktiva val (Machin &
Mayr, 2012). De val som görs kan kategorisera människor och framhäva eller förkasta vissa
identitetsaspekter vilka i sin tur kan associeras med generella värderingar och diskurser
(Machin & Mayr, 2012). Diskurser kan ses som en samling av idéer, bilder och praktiker
vilka kan hänvisas till, och konstruera kunskap om, ett visst ämne (Machin & Mayr, 2012).
Dessa finns inte endast i lingvistik utan även i visuell kommunikation (Ledin och Machin,
2018). Därav är det viktigt att vara kritisk i en sådan analys för att produkter såsom film, kan
använda lingvistik och visuella strategier vilka verkar normala eller neutrala på ytan men som
är ideologiska i grunden (Machin & Mayr, 2012). Multimodal kritisk diskursanalys kan bidra
till att synliggöra dominerande diskurser i protagonisternas representation samt vilka aspekter
som framhävs eller förkastas.
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Analytiska verktyg

En multimodal kritisk diskursanalys kan genomföras med hjälp av analytiska verktyg. Nedan
presenteras de centrala begrepp som används i denna undersökning. I nästa avsnitt framgår
det mer konkret hur dessa tillämpas.

Denotation är en direkt beskrivning av det man ser i en bild eller en text (Machin och Mayr,
2012). En bild på en svensk flagga refererar till en svensk flagga.

Konnotation beskriver associationer och betydelser som språk och visuella tecken kan ha.
Dessa är oftast generella idéer och koncept och kan väcka känslor hos mottagaren (Machin
och Mayr, 2012). En bild på en svensk flagga kan exempelvis associeras till nationalitet eller
svenska traditioner. Vissa associationer kan vara ideologiska (Machin & Mayr, 2012) och kan
i sin tur tyda på tillhörighet eller exkludering.

Kollektivism/Generalisering och Individualism/Specifikation. Dessa begrepp syftar på att
analysera hur aktörer representeras. En person kan representeras på ett individuellt eller
kollektivt sätt beroende på om man vill skapa närhet eller distans till personen samt i vilken
grad man vill humanisera denne (Machin & Mayr, 2012). Om personen representeras på ett
individuellt sätt kan man välja att specificera eller generalisera. Generalisering innebär att
personen representeras utifrån en generisk kategori som exempelvis ras, kön och religion
(Machin & Mayr, 2012).

Överlexikalisering betyder att ord som används är övertydliga och oftast är bevis på att
något är problematiskt eller har ideologiskt innehåll (Machin och Mayr, 2012). Till exempel
‘’en invandrad kvinna stal...’’ istället för ‘’en kvinna stal…’’.

‘Vi’ och ‘de’, dessa pronomen kan vara närvarande i en text för att tyda på en division av
‘’oss’’ och ‘’de andra’’. Detta verktyg kan vara värdefullt i identifikation av rasistika
diskurser (Machin och Mayr, 2012)

Implicita meningar syftar på att identifiera underliggande meningar som genomsyrar språk
och visuella uttryck. Alltså det som indirekt sägs och vad det kan ha för betydelse (Machin &
Mayr, 2012).

Intertextualitet är när en text eller en bild refererar till en annan och kan läsas i kontexten av
den andra (Hall, Evans & Nixon, 2013). Mening skapas när en text eller bild befinner sig i en
kontext.

Tillämpning av metod

Multimodal kritisk diskursanalys är en bred metod och kan göras på flera sätt beroende på
syfte. Denna studie undersöker representation av svenska kvinnliga protagonister med
bakgrund från Mellanöstern, därav har metoden och de analytiska verktygen avgränsats till en
analys av sociala aktörer. Detta innebär hur olika deltagare och deras handlingar representeras
i en produkt (Ekström & Johansson, 2019). I en analys av sociala aktörer är relationen mellan
bilden och tittaren en grundläggande aspekt. Detta refererar till de val man gör i
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kamera-arbetet för att representera en karaktär som exempelvis distans, kameravinkel och
fokus. Denna aspekt utelämnas för att de sociala aktörer som undersöks är protagonister
vilket innebär att de brukar vara i fokus eftersom man som tittare ska kunna identifiera sig
med karaktären (Ledin och Machin, 2018).

Studiens största fokus ligger på den visuella kommunikationen som analyseras genom att titta
på protagonisternas roller, handlingar, gester och möten med andra karaktärer. Även kläder
och miljöer analyseras då det är viktiga meningsskapande element (Hall, Evans & Nixon,
2013; Machin och Mayr, 2012). Begreppen kollektivism, generalisering, individualism och
specifikation är centrala i denna del då de kan bidra till att identifiera på vilka sätt
protagonisterna humaniseras eller stereotypiseras. Vidare analyseras lexikala val för att se hur
karaktärerna benämns och kategoriseras i filmerna. Här används begreppen ‘’vi och de’’,
överlexikalisering och implicita meningar i syfte att identifiera underliggande ideologier,
värderingar och diskurser. Intertextualitet tillämpas genom att analysera protagonisternas
representation i relation till varandra. (Machin & Mayr, 2012). Analysprocessen består av tre
delar; denotation, konnotation, presentation. Inledningsvis, skrivs de valda scenerna in i ett
tabellschema. Fortsättningsvis, analyseras visuella tecken och lexikala val för att se vad de
associerar till eller har för mening. Slutligen, sammanställs analysen i gemensamma och
grundläggande teman som sedan presenteras i studiens analysdel. En tematisk analys har
valts att göras på grund av begränsat utrymme. Scener från Dröm Vidare refereras med ett A
innan numreringen exempelvis scen A1 och från Para Knas med ett B. I bilagor finns det en
kort beskrivning och tidsreferens för varje scen.

Metodkritik

Enligt Machin och Mayr (2012) har multimodal kritisk diskursanalys kritiserats för att vara
en mer tolkande utövning än en analyserande metod samt för att vara selektiv och partisk
eftersom analysen görs utifrån det man har läst. Med hänsyn till kritiken, är det essentiellt att
notera att studien inte syftar till att generalisera representation av den undersökta gruppen i
svensk film utan snarare att förstå hur de specifika representationerna sker och tänkbara
betydelser. Eftersom metoden kan ses som subjektiv är det viktigt att stödja studien med
teorier och andra källor. Trots kritiken, erbjuder multimodal kritisk diskursanalys ett flertal
begrepp för att analysera språklig och visuell kommunikation i relation till ideologier och
makt vilket är passande för studiens syfte.

Analys
I denna del redovisas undersökningen genom en tematisk analys. En sådan analys innebär att
presentera data från den kvalitativa undersökningen utifrån gemensamma och grundläggande
kärnteman (Bryman, 2011). Således är det fyra teman som presenteras nedan; förorten,
förortskläder, förortsspråk och roll som förortstjej. Under varje rubrik analyseras först en
karaktär och sen den andra. Analysen börjar med Mirja och därefter Sara.

Förorten
Ett centralt tema i filmerna är stereotypisering av förorten som i sin tur definierar
protagonisterna. Redan i scen A1 kallar Mirja Stockholmsförorten Alby för sitt hem vilket
implicit kan mena att förorten är där invandrare tillhör. Denna koppling mellan invandrare
och förorten är etablerad i det svenska samhället som dessutom är förknippat med sociala och
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kulturella problem (SOU 2006:73). Miljön i scenen kännetecknas av betong, en gammal
träbänk, en pizzakartong, träd, ölburkar och cigarettfimpar på marken. Vidare, i scenerna A4
och A7 där Mirja bor, presenteras en enformig lägenhet som ger ett stökigt intryck, med bland
annat flyttkartonger, påsar, lappar, magneter och fotografier som hänger på kylskåpet och
kläder som ligger överallt. Dessa objekt (och dess placering) kan indikera invandrarnas låga
socioekonomiska bakgrund och en känsla av instabilitet och ansvarslöshet. Platserna i
förorten (scenerna A1, A4, A7) framställs som stökiga, smutsiga och vårdslösa vilket
förmedlar en negativ association till tittaren. Förortsmiljöer och objekt skiljer sig i jämförelse
med innerstads-miljöer som hotellets reception (A9) och Liljas kontor (A10). Dessa miljöer är
öppna, ljusa, rena och välorganiserade. Objekt som tavlor, växter och statyer kan anspela på
ett högre ekonomisk värde. Skillnader i miljöerna tycks forma ett ”vi och de” där ‘’de’’
tillhör en underordnad plats.

Bilder av förorten förekommer innan scenerna hemma hos Sara respektive Amida, vilket
lokaliserar tjejernas hem i förorten. Stereotypisering av ett förortshem som stökig och
ovårdad är förekommande i scenerna B3 och B5 när tjejerna umgås hemma hos Amida.
Däremot sker inte denna stereotypisering hemma hos Sara. I scen B1 framställs hemmet som
ljust, rent och ordningsamt med objekt som anspelar på ett högre ekonomisk värde. Dessa kan
exempelvis vara den färska koriandern på frukostbordet, mammans silverklocka,
köksredskapen och tavlor. I scenen finns stereotypa objekt vilka lyfter Saras etniska bakgrund
från Mellanöstern som liba bröd, koriander och tekannor. Saras hem kan tyckas påminna om
Peters lägenhet på Stureplan (scen B10) men det finns skillnader i objektens värde. Peters
lägenhet är betydligt större med dyrare objekt som exempelvis stora tavlor (vissa inramade i
guld), statyer, växter, klockor i silver och guld, kristallampa och champagneflaskor. Detta blir
tydligt när Amida säger ‘’vi ska baxa hela hans hus! Ta hans klocka’’ vilket tyder på att
objekten har stort värde och att de kan lyckas komma ur sitt ekonomiska problem. Trots att
Saras hem faller för stereotypen att invandrare bor i förorten och trots objekt som framhäver
hennes etnicitet, framställs hennes hem som rent och välorganiserad.

Förortskläder
Kläder är identitetsskapande element (Hall, Evans & Nixon, 2013). I scen A1 har Mirja på sig
slitna blå jeans som utifrån scenens kontext (hon och hennes kompisar umgås i en gammal
parkbänk i förorten) kan indikera till den sämre socioekonomiska bakgrunden hon tillhör då
plaggen är trasiga. Hon har även på sig ett linne likt hennes kompisar Nina och Sara. I
jämförelse med Emmy som har på sig en t-shirt kan linnen kategorisera karaktärerna utifrån
sitt icke-svenska utseende och implicit mena att alla invandrare är lika. Däremot, i scen A6
arbetar Mirja som städerska och har på sig uniform medan Sara och Nina har på sig liknande
långärmade toppar. Sara tittar på uniformen och säger ‘’fan tror du är bättre än oss med din
fucking balettknut’’ och fortsätter med att betona ‘’du är exakt samma skit som oss förstår
du?’’. Detta bekräftar att kläderna har en symbolisk och kategoriserande funktion. Vidare i
scenerna A7, A8, A9 och A10 har Mirja på sig en luvtröja och adidas-tights vilka bekräftar
stereotypen om förortskläder. Adidas är vanligt förekommande i representation av personer
från förorten i dagens media och associeras till kriminalitet (Stigfur, 2017, 26 januari). Detta
bekräftas även av de andra karaktärer i scenerna som ser henne som kriminell och anklagar
henne för att ha stulit en klocka från en hotellgäst under arbetstid. I dessa scener befinner sig
Mirja i konflikt med andra karaktärer och kläderna får en symbolisk funktion i att belysa
förorten som hennes ‘’plats’’ i samhället. I kontrast med de andra karaktärernas kläder
exempelvis jeans, blus, skjorta och kostym, framställs hon som ‘’den andre’’.
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De stereotypa förortskläderna bekräftas även i representation av Sara i scenerna B2 och B3
när hon har på sig en luvtröja och adidas-tights. Samt i scenerna B4 och B8 när hon är klädd i
mjukisbyxor och bomberjacka. I dessa scener har Amida och Sara liknande kläder och
håruppsättningar vilket kollektiviserar de och skapar uppfattning om en ‘’vi’’ känsla. Detta
blir extra tydligt i scenerna B4 och B8 när tjejerna befinner sig på Stureplan och kontrasterna
med omgivningens kläder bidrar till en förstärkt effekt på deras gemenskap. Förortskläderna i
scenerna symboliserar tillhörighet men även kriminalitet (Stigfur, 2017, 26 januari), vilket
bekräftas av Saras handlingar i att stjäla kläder. Däremot, i scen B7 när tjejerna är i en bar på
Stureplan och i scen B10 när de är hemma hos Peter, förekommer en mer proper klädkod. De
klär sig i klänning, kjol, kavaj, pälsjacka och annat som framhäver deras femininitet.
Karaktärerna är medvetna om att de måste smälta in i ‘’innerstaden’’ för att lyckas få det de
önskar. Eftersom förortskläder konnoterar en specifik identitet, kan man förstå växlingen som
sker. Protagonisterna byter klädkod i syfte att uppfattas som ‘’en av oss’’. Sist, är det värt att
nämna att visuella tecken av religion saknas både i Mirjas och Saras representation. Religion
är även frånvarande i berörda filmers manus, förutom i scen A1 när Mirja säger ‘’Gud ser
Emmy, förstår du? Gud ser allt’’ med en ironisk ton. Repliken kan tolkas som att Mirja
distanserar sig och håller ett kritiskt förhållningssätt gentemot religion.

Förortsspråk
I scenerna A1 och A6 umgås Mirja med sina tjejkompisar och de pratar ‘’förortssvenska’’
vilket refererar till en språkbrytning, slangord och svordomar. Detta är ett stereotypisk sätt att
representera invandrare på (Svenska Filminstitutet, 2020) och kan tyckas ha en implicit
mening på att invandrare inte talar så bra svenska och inte är högutbildade. Jargong i språk är
ett sätt att skapa tillhörighet vilket görs i dessa scener då alla karaktärer använder sig av
liknande slangord och svordomar som ‘’jävlar’’ och ‘’fucking’’. Trots tillhörigheten
förekommer det skiljaktigheter i gänget som exempelvis när Emmy kallar Sara för ‘’din
falska kommunist’’ och hon besvarar ‘’jävla individualist egoist’’. Dessa har en ideologisk
grund och syftar till att skilja ett ‘’vi och de’’. Vidare i scen A8 skriker Mirja ‘’fucking
sueidi’’ till personen framför sig. Fucking är ett negativt laddat ord och suedi är ett slangord
för svensk. Repliken och rösttonen kan tolkas uttrycka en inneboende irritation hos Mirja
gentemot det svenska samhället. Det visar även på att hon inte ser sig själv som svensk. Likt
miljön och kläderna, anpassas även språket. Scenerna A2, A5 och A9 exemplifierar att Mirja
pratar ‘’ordentlig’’ svenska när hon möter receptionisten i arbetsförmedlingen, sin chef eller
sin kollega. Detta syftar på att reducera stereotypisering och behandlas mer jämlikt, vilket
inte sker i scen A5. Mirjas chef Lilja erbjuder henne ett jobb i rumservice och försöker
förleda henne med att säga ‘’lite mer plata, para, som du säger, deg’’. Lilja använder dessa
slangord för att kategorisera Mirja som invandrare (visa henne sin plats) och sedan utnyttja
det med att erbjuda en muntlig överenskommelse istället för ett skriftligt kontrakt.

Den stereotypa förortsjargongen är närvarande även i Para Knas. I scener där Sara och
Amida umgås är slangord som ‘’gäri’’, ‘’shuno’’, ‘’jalla’’, ‘’chilla’’ och ‘’fucking’’ vanligt
förekommande. Dessa är dock frånvarande när tjejerna befinner sig i innerstaden vilket
indikerar på att det sker en kodväxling, alltså ett byte mellan dialekter. Till exempel i scen B4
när de är i en butik i Sturegallerian säger de istället ‘’darling’’ och ‘’kostar bara 5800kr’’. De
pratar enligt det normativa språket för att på så sätt minska personalens misstankar. Vidare,
pratar tjejerna ofta om ‘’vi och de’’, exempelvis i scen B5 när Amida säger ‘’det är vi mot
alla’’. ‘’Vi och de’’ verkar användas för att belysa deras gemenskap men även för att skilja sig
själva från andra, vilket bland annat sker i scen B9 när Sara berättar för Amida om sin plan.
Sara säger ‘’vi tar deras pengar’’ och kompletterar med ‘’svennarna på Stureplan’’. Dessa
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repliker tyder implicit på att ‘’vi, fattiga förortstjejer’’ ska ta från ‘’de, rika svenskarna’’.
Replikerna visar även på att de tillhör en underlägsen position både när det kommer till
etnicitet och klass. Ytterligare förekommer skildringen ‘’vi och de’’ i scen B10 när Sara
benämns för ‘’jävla förortsfitta’’ av Peter (som är etnisk svensk). Även Sara upprepar
adjektivet ‘’förort’’ i repliken ‘’ska vi ringa polisen och säga vad? Att vi är två förortsbrudar
hos en fucking rik shuno?’’ vilket bekräftar uppdelningen men även den stereotypa
kopplingen mellan förorten och kriminalitet. Sist, i scenerna B1 och B6 pratar Saras mamma
mest arabiska med henne medan Sara oftast svarar på svenska, detta intygar hennes identitet
som andra generationens invandrare och stereotypen att invandrare pratar sitt modersmål
hemma. Eftersom kommunikationen sker i en blandning av språken, indikeras det att båda är
anpassade i det svenska samhället och därmed konnoterar inte denna stereotyp något negativt
om deras etnicitet. Till skillnad från Sara exkluderas det arabiska språket helt hemma hos
Mirja. Istället är finskan det etablerade modersmålet (scen A4).

Roll som förortstjej
Kriminell, obildad, ociviliserad
Analysen visar att Mirja stereotypiseras som förortstjej genom miljöer, objekt, kläder och
språk. Adjektivet ‘’förort’’ har visat sig ha en definierad koppling till kriminalitet och Mirja
tilldelas direkt den stereotypa invandrar-rollen som kriminell. Detta är tydligt i scen A3 när
hon stjäl godis från en butik samt i scen A8 när hon smiter in på tunnelbanan bakom en man
utan att betala. Utifrån dessa scener framhävs även karaktärens låga socioekonomiska
bakgrund eftersom de kriminella handlingarna rör saker med lågt ekonomiskt värde. Till
exempel är godiset värt cirka 10kr styck och en SL-biljett kostar cirka 25kr. Tilläggsvis
framställs hon som en problematisk medborgare som inte är anpassad till det svenska
samhället och dess lagar och regler, vilket är en vanligt förekommande stereotyp om
invandrare (De los Reyes, Molina & Mulinari, 2005). Dessutom håller hon en kaxig attityd
när hon utför dessa handlingar. Till exempel ler hon när hon stjäl i scen A3 eller skriker på
personen framför sig på tunnelbanan (scen A8). Utöver Mirjas handlingar bekräftas denna
stereotyp via de andra karaktärernas reaktioner och dialoger. Bland annat, i scen A9 när
hennes kollega Edith säger ‘’jag litade på dig’’ och sedan anklagar henne för att ha stulit
gästernas privata tillhörigheter medan hon var i tjänst. Detta gör även hennes mamma i scen
A7 som säger ‘’du ljuger, du är lat, hänger med kriminella’’. Sist bekräftas denna stereotyp
när hennes chef säger ‘’Mirja jag vill inte ha tjuvar som anställda’’ i scen A10. Replikerna
indikerar att andra karaktärer ser henne som kriminell men även opålitlig. Däremot i scen A7
ifrågasätter Mirja stereotypen genom att säga ‘’du tror att jag har snott de här grejerna?’’ men
det kan ses lite paradoxalt när hon faktiskt har utfört kriminella handlingar i flertal scener.

Mirja faller även för stereotypen av den obildade invandraren. Exempelvis i scen A2 när
Mirja insisterar att få hjälp i att söka jobb och receptionisten svarar ‘’men jag gjorde just det,
du måste alltså boka tid’’ och betonar ‘’det är så det fungerar här’’. Detta tycks ha en implicit
mening att Mirja måste anpassa sig till det svenska samhället, de lagar och bestämmelser som
finns här för att ‘’vi’’ ska kunna hjälpa henne. Liknande sker i scen A9 när Mirja vill prata
med Lilja men receptionisten säger ‘’kan inte hjälpa dig om du inte har bokat tid’’.
Stereotypen om den obildade invandraren förekommer även i scen A5 när hon frågar vad jobb
i rumservice innebär och chefen svarar med en hånfull blick ‘’lite som namnet antyder…det
är service av rummen’’. Lilja säger ‘’du förtjänar en, aa, kliva upp ett litet pinnhål’’ och
menar att Mirja har visat sig vara en duktig diskare och därför förtjänar ett ‘’bättre’’ jobb,
som städerska. Hans repliker tycks indikera att invandrare har sin plats i samhället oavsett hur
duktiga de är. Här bekräftas även stereotypen om invandrar-rollen som städerska. Denna
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ifrågasätts av Sara i scen A6 som menar att Mirja har gjort ett intressant val att ‘’städa efter
rika åsnor’’ och ironiskt frågar ‘’vad är nästa steg i karriären?’’. Replikerna belyser
makthierarkierna som finns i samhället där invandraren har sin förutbestämda plats.

Fortsättningsvis stereotypiseras Mirja genom att framställas som ociviliserad. Detta är främst
är synligt genom hennes handlingar. I scen A6 när Mirja och Sara hamnat i ett argument
knuffar de varandra våldsamt. Liknande sker i scen A7 när hon aggressivt knuffar sin
mamma (efter att hennes mamma örfilade henne) under deras bråk. Eftersom dessa bråk sker
‘’invandrare’’ emellan och båda parter är fysiskt och verbalt aggressiva kan det ha en implicit
mening att invandrare hanterar konflikter med aggressivitet och våld. I Sverige anses det vara
ett ociviliserat och oacceptabelt sätt att lösa problem. Därav belyses föreställningen om att
Orienten är ociviliserad och våldsam (Said, 1978). Denna stereotyp förtydligas i scenerna A9
och A10 när Mirja svär, pratar högt gentemot personerna hon möter och gör rörelser som
konnoterar aggressivitet. Detta eskalerar i scen A10 när Mirja försöker förklara för sin chef
att hon är oskyldig när det gäller den stulna klockan, men han avvisar det. Mirja tappar då
kontroll över sin aggression och anfaller Lilja genom att aggressivt ta tag i hans ansikte och
kalla honom för ‘’jävla fitta’’. Lilja svarar ‘’det här är mitt kontor gumman, stick härifrån’’
vilket tycks ha en implicit mening i att Mirja inte hör hemma i ‘’det svenska civiliserade
samhället’’. I dessa scener framställs Mirja som ‘’den ocivillicerade andre’’ vilket blir tydligt
i jämförelse med de andra karaktärerna som agerar lugnt. Analysen av Mirja har lett till
uppfattningen att hon faller för stereotypa roller och attribut som tillskriver henne en
underlägsen position i jämförelse med karaktärer som är etniska svenskar. Denna
stereotypisering hindrar karaktären från att få en fördjupning, vilket kan tyda på en ytlig
representation.

Kriminell, offer
Saras representation tycks vara ännu mer ytlig än Mirjas då hon i många scener
kollektiviseras med Amida och kan tyckas ‘’skuggas’’ av henne. I scenerna B2 och B7 har
Sara en passiv roll vilket synliggörs då Amida pratar och leder konversationerna framåt
medan hon nickar och svarar kortfattat. Även i scen B1 tycks Sara ha en passiv roll då hon
endast ger korta svar till sin mamma som oroar sig över hennes framtid. Däremot, finns det
ett flertal scener där Sara är mer aktiv. Ett exempel är scen B3 när hon fixar ‘’silverväskan’’ i
syfte att kunna stjäla kläder utan att utlösa larmet eller i scenerna B4 och B8 när hon stjäl
kläder från dyra butiker i Sturegallerian. Hon utför de olagliga handlingarna (vilket görs
medvetet och med skicklighet) medan Amida har en passiv roll i scenen genom att endast
distrahera personalen eller följa efter Sara. Saras ansiktsuttryck leder till tolkningen av att hon
är nöjd över sitt handlande vilket bekräftas i scen B5 när hon glatt säger ‘’fick värsta kicken
av det där’’. Fortsättningsvis, i scen B9 är det Sara som kommer på planen att råna svenskar
från Stureplan för att tjejerna ska kunna betala av sin skuld. De scener som Sara är mest aktiv
i har en tydlig koppling till kriminalitet. Detta indikerar att den stereotypa rollen som
kriminell bekräftas i representationen av Sara. Fortsättningsvis är stereotypen av den obildade
invandraren förekommande även i representationen av Sara. I scen B6 nämner hennes
kompisar att hon inte pluggat vidare, i kontrast till sig själva. Detta intygar att den etniska
svenska kvinnan utvecklas medan ‘’den andra kvinnan’’ stannar kvar på sin plats (De los
Reyes, Molina & Mulinari, 2005).

Ytterligare stereotypiseras Sara genom att bli porträtterad som offer. I scen B10 blir Sara
utsatt för sexuellt övergrepp av Peter. Sara försöker skrika men framställs som hjälplös. Detta
kan sägas bli tydligare när Amida ‘’räddar’’ henne. Analysen av Sara har lett till
uppfattningen om att hennes karaktär framställs ytligt och som ett stereotypiskt attribut.
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Personlig substans verkar nästintill obefintlig, vilket tillåter att externa gestaltningar istället
får betona ”invandraren” som hon ska vara. Slutligen är exkludering av papparollen
märkvärdig och det sker både i representation av Sara och Mirja. I scen A7 säger Mirja till sin
mamma ‘’inte konstigt att pappa lämnade dig’’ och i scen B6 nämns det att Saras pappa har
gått bort i cancer. Papparollen nämns i filmerna men utan fördjupning. Sammanfattningsvis
förekommer det stereotypa inslag i representationen av protagonisterna som uttrycks genom
flera element, exempelvis miljön, kläderna, språket och rollerna. De stereotypa inslagen är
främst kopplade till invandrarskap och bidrar till att definiera och kategorisera
protagonisterna. Analysen av dessa element har visat på att det finns kontraster mellan
kategorierna; förort och innerstad samt invandrare och etnisk svensk. Protagonisterna
framställs som en homogen grupp genom att kollektiviseras eller representeras utifrån
generiska kategorier som etnicitet och klass. Meningen som konstrueras om den
representerade gruppen indikerar på en underlägsen position. Utifrån multimodal kritisk
diskursanalys kan man identifiera en diskurs om ‘’vi och de’’ där protagonisterna
representeras som ‘’de andra’’.

Slutdiskussion
I detta avsnitt diskuteras först analysen i relation till studiens teorier och tidigare forskning.
Detta görs i syfte att skapa en djupare förståelse i protagonisternas representation. Sedan
presenteras studiens slutsatser och slutligen ges förslag på vidare forskning inom ämnet.

Diskussion
Protagonisterna Mirja och Sara representeras stereotypiskt i filmerna eftersom de identifieras
med förenklade och överdrivna föreställningar om invandrare och invandrarskap (Hall, Evans
& Nixon, 2013). De får spela stereotypa roller som är vanligt förekommande för kvinnor som
rasifieras som icke-vita i nutida svensk film som bland annat städare, kriminell, invandrartjej,
offer för kriminalitet eller förtryck (Svenska filminstitutet, 2020). Stereotypa roller och
attribut som genomsyrar protagonisterna är även vanligt förekommande i representation av
‘’den andre’’ som exempelvis tjuv, offer, ociviliserad, opålitlig och obildad (Said, 1978).
Intressant är att vissa stereotyper utmanas, till exempel att Mirja inte stal klockan eller att
Sara har det bättre ekonomiskt ställt hemma vilket frambringar en chans att bryta
stereotypisering. Ändå faller de tillbaka till att representeras som Orienter, alltså ociviliserade
och kriminella. Således kategoriseras den rasifierade kvinnan som invandrarkvinna eller
Orient och representeras som en homogen grupp, något som har reproducerats inom svensk
media sedan mitten av 1970 talet (De los Reyes, Molina & Mulinari, 2005). Invandraren, likt
Orienten verkar därmed förlora en individuell identitet. Istället blir kollektiviseringen av
karaktärerna mer påtaglig. Individualitet verkar uppstå i och med att Orienten assimileras
med vad som ses som civilt, vilket i sin tur kan förklara karaktärernas skiftning från ”en i
mängden” till ”en för sig”. Kollektiviseringen blir då mindre gynnsam vilket beror på att det
är lättare att assimilera en enskild individ än när den är i grupp. Däremot är de analyserade
kvinnorna protagonister i filmerna vilket är ett framsteg i jämförelse med tidigare studier som
visar att etniska minoritetsgrupper och kvinnor exkluderas från svensk film eller endast
besitter små biroller (Gustafsson, 2007; Wright, 1998). Trots det, att medvetet framställa
personer vilka rasifieras som icke-vita som ytliga karaktärer kan indikera dålig
representation, och därmed förstärka stereotyperna.
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I analysen av de element som definierar karaktärerna som miljö, kläder, språk och roller visas
det att det finns kopplingar till stereotypa föreställningar om förorten och invandrarskap.
Förorter ses som en plats där ‘’den andre’’ tillhör (Moffat, 2018). Att ‘’tilldela’’ en plats till
en viss grupp är en praxis av marginalisering och syftar till att underlätta konstruktionen av
en egen nationell identitet (Moffat, 2018). Protagonisternas representation sker i ett
representationssystem av motsatta oppositioner, exempelvis innerstad/ förort, organiserat
hem/ stökigt hem, civiliserad/ ociviliserad, kostym/ förortskläder, chef/ städerska, lugn/
aggressiv, hög/ låg socioekonomisk bakgrund med mera. Hall (2013) förklarar att
stereotypisering sker där det finns ojämlikheter i makt och där minoriteter representeras som
den underordnade gruppen, vilket sker i representation av Mirja och Sara. Detta belyser
konceptet om nordisk vithet, där de etniskt svenska och ‘’innerstaden’’ är högst upp i
makthierarkier (Moffat, 2018). Dessutom är dessa protagonister inte endast en
minoritetsgrupp (invandrare) i Västvärldens ögon, utan också Orienter. Said (1978) påstår att
en grundläggande föreställning är att Orienten ses som outvecklad och underlägsen medan
Västerlandet framställs som humant och överlägset vilket kan förklara denna underordnade
position som Mirja och Sara tilldelas. Således kan man påstå att stereotypiseringen av dessa
kvinnor sker på grund av att den rasifierade bruna kroppen är kopplad till Västerländska
föreställningar om Orienten, en underordnad etnicitet (i både biologiska och kulturella
termer). Den underordnade positionen belyses när protagonisterna möter etniska svenskar
eller befinner sig i innerstaden. Mirja och Sara ändrar flera av sina identitetsaspekter såsom
klädsel, språk och beteende för att passa in och bli behandlade som jämlika. Protagonisternas
representation ses bekräfta och aktualisera den tidigare slutsatsen av att etniska
minoritetsgrupper i svensk film framställs som avvikande och underordnade etniska svenskar
(De los Reyes, Molina & Mulinari, 2005; Gustafsson, 2007; Wright, 1998).

Vidare tillägger Said (1978) att en annan grundläggande föreställning av Orienten är att det är
någon man ska vara rädd för eller kontrollera. Detta är synligt i representation av Mirja,
exempelvis i scenerna A7, A8, A9 och A10 där hon framställs som aggressiv och våldsam. I
scenerna ses hon som den ‘’farliga Orienten’’ vilket förstärks i förhållande till de andra
karaktärerna som försöker lugna eller avlägsna henne från platsen. I kontrast är hon omtyckt
och uppskattad av både sin mamma, sin kollega och sin chef när hon skaffar sig ett jobb. Berg
(1998) menar att Orienten som inte är farlig och hotfull utan kontrollerad kan användas av
Väst på ett positivt sätt. Vidare kan man påstå att inneha kontroll över Orienten kan ske
genom att civilisera denne. Detta kan vara ett sätt att förklara varför etniska attribut och
föreställningar som är kopplade till Mellanöstern exkluderas. Till exempel deras religion,
manliga karaktärer i hemmet och det arabiska språket (i Mirjas fall). Inom populärorientalism
har det funnits överdrivna föreställningar om kvinnor som är förtryckta av deras män och
fångade i sin religion (Berg, 1998). Även ‘’invandrarkvinnan’’ i svensk media har framställts
som isolerad och förtryckt av patriarkala strukturer (De los Reyes, Molina & Mulinari, 2005).
Därmed kan exkludering av dessa element syfta på att skapa starka och självständiga
kvinnoroller. Emellertid menar Hall (2013) att stereotypisering skiljer det normala och
acceptabla från det onormala och på sätt exkluderas det som inte passar in. Således kan
exkludering av dessa element vara ett sätt att civilisera ‘’den andre’’ som exempelvis det
klassiska avtäckningen av arabiska kvinnor (Lee Gerdén, 2018). I enlighet med Gerdén kan
man resonera att exkludering av religion, det arabiska språket och de manliga karaktärerna i
hemmet sker för att ta bort det som ses som avvikande och på så sätt utöva kontroll över
Orienten genom att ‘’försvenska’’ den.

Protagonisterna stereotypiseras ytterligare utifrån deras kroppar. Mirja framställs som
våldsam och Sara som offer, två vanligt förekommande representationer av Orienten (Said,
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1978). Denna framställning kan även förstås i relation till den stereotypa ‘’osårbara
rasifierade kroppen’’ som förväntas representera och tåla mer smärta och våld (Lee Gerdén,
2018). Detta kan bidra till att förstå varför just dessa karaktärer utsätts eller utsätter andra för
våld (fysiskt eller sexuellt). I Saras fall, kan det även ses utifrån konceptet om nordisk vithet.
Peter är en rik etniskt svensk man, alltså befinner han sig högt upp i makthierarkin både när
det kommer till etnicitet, kön och klass. Detta kan vara en faktor till att Sara inte får någon
respekt av Peter, eftersom hon tillhör en underlägsen position. Vidare, i scenerna A7 och B10
framhävs en sårbar sida hos karaktärerna. Trots att de gråter, får de ingen tröst eller empatiska
reaktioner av sin motspelare. Gerdén (2018) skriver att människor har vant sig vid
representationer där den rasifierade kroppen är utsatt och därmed inte reagerar lika stark. Ett
ytterligare exempel är när Mirja får jobb som diskare och städerska. Dessa är vanliga
stereotypa arbeten för invandrarkvinnor (De los Reyes, Molina & Mulinari, 2005). Dessutom
kan dessa även förstås i relation till den ‘’osårbara rasifierade kroppen’’ eftersom de utsätter
kroppen för slitage. Den rasifierade kroppen har länge stereotypiserats genom roller som
fysiskt drabbat den, exempelvis offer för våldtäkt eller övergrepp, hushållerska och städerska
(Lee Gerdén, 2018) vilket även sker i representationen av Mirja och Sara.

Avslutningsvis, har stereotypisering funktionen att skapa skillnad mellan ‘’vi och de’’ för att
på så sätt upprätthålla social och symbolisk ordning (Hall, Evans & Nixon, 2013).
Västvärlden har under lång tid producerat och reproducerat föreställningar om ‘’den andre’’
genom att representera Orienten som en motbild, motsatt personlighet och erfarenhet till den
egna nationella identiteten (Said, 1978). Skildringen ‘’vi och de’’ är främst synlig i visuella
element där miljö, kläder och roller skiljer sig mellan förort och innerstad. Elementen som
definierar protagonisterna har mindre värde eller negativa associationer. Ett exempel på detta
är värdet i en kostym vilket ses som högre än en luvtröja eller ett organiserat hem vilket är
mer behagligt än ett stökigt. Detta visar att representation bygger på makthierarkier (Hall,
Evans & Nixon, 2013). Utöver det, är ‘’vi och de’’ förekommande i språket och sker utifrån
bådas perspektiv. De etniskt svenska ser och behandlar invandraren som underlägsen som när
Lilja pratar ‘’förortssvenska’’ för att komma överens med Mirja (scen A5) eller när Peter
kallar Sara för ‘’förortsfitta’’ (scen B10). Denna skildring har länge skett inom svensk film
där invandrargrupper representerades i en underordnad och motsatt position gentemot etniska
svenskar (Berg 1998; De los Reyes, Molina & Mulinari, 2005; Gustafsson, 2007; Wright,
1998). Fortsättningsvis verkar även protagonisterna göra val för att urskilja sig från etniska
svenskar, både när det kommer till etnicitet och klass. Detta är framträdande när de umgås
med sina vänner men sker även direkt gentemot svenskar som exempelvis i scen A8.
Protagonisterna verkar vilja vara ‘’de’’ och visar det genom att göra aktiva val. De verkar
vilja prata förortssvenska, ha på sig förortskläder och vara kriminella när de egentligen kan
prata rikssvenska (scen A2, A5, B4), kan välja att ha på sig ‘’innerstads’’ kläder och kan
skaffa sig ett jobb. I Saras fall, som har en bättre ekonomisk ställning hemma (scen B1) och
har kompisar i ‘’innerstaden’’ (scen B6) blir hennes val att vara kriminell och spendera tid i
förorten ännu mer ‘’aktiv’’. Således är diskursen ‘’vi och de’’ framträdande i filmerna och
fyller funktionen att definiera en nationell identitet i jämförelse med ‘’de andra’’. Samtidigt
läggs en ‘’skuld’’ av utanförskap på ‘’de andra’’ (invandrarna) som verkar göra aktiva val för
att exkludera sig själva.

Slutsatser
Syftet med denna studie var att undersöka hur svenska kvinnor med bakgrund från
Mellanöstern representeras i filmerna Dröm Vidare och Para Knas. Detta avsnitt syftar på att
upplysa syftet genom att besvara studiens frågeställningar.
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● På vilka sätt förekommer det stereotypa inslag kopplade till invandrarskap i
representation av protagonisterna Mirja och Sara? Kan de stereotypa inslagen ses som
dolda eller uppenbara?

I representation av protagonisterna förekommer det stereotypa inslag som synliggörs genom
ett flertal element, exempelvis miljö, kläder, språk, roller och attribut. Dessa är främst
kopplade till föreställningar om invandrare och invandrarskap. Några av de uppträdande
stereotyperna är att karaktärerna bor i förorten, klär sig i mjukisbyxor och adidas, pratar
förortssvenska, har en låg socioekonomisk bakgrund, är kriminella, erhåller en kaxig attityd,
samt jobbar som diskare eller städerska. Tilläggsvis verkar protagonisternas stereotypisering
inneha en djupare komplexitet som är baserad på deras etnicitet. De faller för roller och
attribut som är stereotypa även för Orienten som exempelvis tjuv, offer, obildad, ociviliserad
och opålitlig. Karaktärernas icke-vita kroppar bekräftar även stereotypen om den ‘’osårbara
rasifierade kroppen’’ som är utsatt för smärta och våld. De stereotypa inslagen definierar och
kategoriserar karaktärerna som ‘’de andra’’. Trots att de stereotypa inslagen är relativt
uppenbara, krävdes en kritisk analys av materialet för att synliggöra diskursen ‘’vi och de’’.
Protagonisterna utsätts för ett binärt representationssystem där de tillskrivs en underordnad
position vilket syftar till att definiera en egen nationell identitet via svensk film. Därav kan
man dra slutsatsen att svenska kvinnor med bakgrund från Mellanöstern stereotypiseras i
nutida svenska filmer där de framställs som invandrare eller Orienter. Dessa representationer
innehar en negativ innebörd som konstrueras i kontrast till etniska svenskar.

● I vilken mån bekräftas eller utmanas dessa? Finns det likheter/ skillnader i
representationen av protagonisterna?

Mirja och Sara faller båda för liknande stereotypa inslag exempelvis genom deras ordval,
kläder, roller och boendeplats. Dessa genomsyras med föreställningar om invandrarskap.
Trots att karaktärerna är protagonister, sker representationen oftast på ett kollektiviserat eller
generisk sätt utifrån deras sociokulturella och socioekonomiska bakgrund. Stereotypisering
av protagonisterna kan leda till uppfattningen om att karaktärerna är ytliga eftersom de inte
får utrymme att fördjupas. Mirja ses dock ha en mer aktiv roll i filmens handling i jämförelse
med Sara. I representationen av Sara utmanas den stereotypa föreställningen om ett ‘’stökigt
invandrarhem’’. Samt att det förekommer mer etniska stereotypa inslag exempelvis via det
arabiska språket och objekt i hemmet, vilka är frånvarande i Mirjas fall. Vidare är
exkludering av religion och manliga karaktärer i hemmet förekommande i bådas
representation. Sist bekräftas stereotypiska föreställningar om Orienten då Mirja framställs
som en ociviliserad Orient och Sara som ett offer.

Vidare forskning

För vidare forskning inom området hade man kunnat fördjupa analysen utifrån en köns- och
sexualitetsaspekt. Få studier kombinerar etnicitet, kön och sexualitet, därav hade det varit
värdefullt att undersöka hur dessa aspekter samspelar med varandra. Man hade även kunna
undersöka ett bredare omfång av etniciteter och karaktärer. Ytterligare hade representationen
av den undersökta gruppen varit intressant att göras i både filmer och tv-serier för att
undersöka hur mediet kan påverka stereotypisering. Eftersom kontext, syfte och publik kan
skilja sig mellan tv-serier och långfilmer kan det medföra andra möjligheter att utmana
stereotyper på.
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Bilagor

Dröm Vidare

Scen A1 ca 06.00-08.00
Mirja umgås med sina tjejkompisar och sin lillasyster Isa, vid en parkbänk i en förort. Mirja
och Sara röker. En av tjejerna, Emmy, kommer med en hawaii pizza. Tjejerna dricker öl,
småpratar och skämtar med varandra. Mirja ber Isa gå iväg för att tjejerna ska prata om
‘’Montevideo-planen’’.

Scen A2 ca 16.00-17.40
Mirja sitter vid en dator på arbetsförmedlingen. Hon går fram till receptionisten och ber om
hjälp i hur man söker jobb. Receptionisten upprepar att hon måste boka tid för att få hjälp.
Mirja vänder sig om och är på väg ut när hon får syn på en jobbannons. Hon tar en bild med
sin telefon och går ut.

Scen A3 ca 25.00-25.30
Mirja går runt i en mataffär. Hon tittar sig omkring och sedan stoppar in godis och choklad i
sin väska.

Scen A4 ca 27.00-28.18
Mirja, Isa och deras mamma Sirka, sitter vid matbordet och småpratar. Mamman röker. Mirja
berättar att hon vet om sin mammas sjukdom. Isa och Sirka ställer sig upp i sina stolar och
sjunger på finska för att fira att Mirja har skaffat sig ett jobb. De skålar och dricker coca-cola.

Scen A5 ca 34.00-35.40
Mirja är på Liljas kontor (sin chef). Lilja berömmer hennes arbete som diskare och erbjuder
henne jobb inom rumservice. Mirja frågar om mer detaljer kring jobbet och de pratar om
kontrakten.

Scen A6 ca 51.00-54.30
Tjejgänget kommer in i hotellrummet där Mirja städar. De tittar sig omkring. Emmy tar ut
tilltugg från kylskåpet och kastar över några till Sara som sitter på soffan. Sara äter chokladen
och kritiserar Mirjas ‘’livsval’’. Hon spiller vatten på golvet. Tjejerna börjar bråka. Mirja
knuffar Sara och Nina går emellan de. Sara säger till Mirja att hon är ‘’samma som de’’.
Tjejerna lämnar hotellet.

Scen A7 ca 1.04-1.06.20
Mirja kommer in genom dörren. Hennes mamma står i hallen och visar henne en klocka. Hon
påstår att Mirja har stulit den och skäller ut henne. De hamnar i ett argument. Sirka örfilar
Mirja. Då knuffar hon sin mamma så att hon ramlar på golvet. Mirja går ut och smäller till
dörren.
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Scen A8 ca 1.07-1.07.20
Mirja är på tunnelbanan. Hon smiter efter en person vid spärrarna. Han tittar på henne och
hon kallar honom för ‘’fucking sueidi’’.

Scen A9 ca 1.07.20- 1.08.20
Mirja är på hotellets reception och kräver att få prata med sin chef. Receptionisten berättar att
hon måste boka tid först. Mirja går fram till sin kollega Edith (som precis har kommit ner till
receptionen) i hopp om att få hjälpa av henne. Edith försöker först lugna Mirja men anklagar
sedan henne för att ha tagit privata saker från gästernas rum under arbetstid. Mirja ifrågasätter
det.

Scen A10 ca 1.09-1.09.50
Mirja går in på Liljas kontor och berättar att hon är oskyldig. Hon vill få en andra chans i att
arbeta på hotellet igen. Han påstår att hon är en tjuv, tar tag i hennes axel och ber henne att
gå. Då tar Mirja tag i hans ansikte och kallar honom för diverse förolämpande ord. Han
knuffar henne och skriker att hon ska gå ut. Hon kastar ett äpple på honom och går.

Para Knas
Scen B1 2.50-3.25
Sara går in i köket. Hennes småsyskon äter frukost och småtjafsar. Hennes mamma frågar om
hon har skaffat sig ett jobb.

Scen B2 7.20-8.10
Amida och Sara går in i en matbutik. De tar två rullar silvertejp och går fram till kassan.
Amida pratar med kassören. De betalar och går ut.

Scen B3 8.31-9.34
Amida och Sara småpratar och fixar en ‘’väska’’ av silvertejp. De lägger en telefon i den och
testar ringa för att se om ‘’silverväskan’’ blockerar signaler. Amida säger att deras kompis Ali
ska köra in dem till staden.

Scen B4 11.41-13.37
Amida och Sara är i en butik på Stureplan och tittar på kläder. Sara går in i
omklädningsrummet med två röda klänningar och lägger in de i sin ‘’silverväska’’. Hon går
ut till Amida och tar med sig ännu mer kläder in. Amida frågar butikspersonalen om en outfit
till en ‘’fin’’ middag. Samtidigt lägger Sara in fler klädesplagg i sin väska. När Sara går ut
från omklädningsrummet tar hon med sig några kläder som hon lämnar över till personalen.
Tjejerna påstår att de är hungriga och bestämmer sig för att gå utan att köpa något.

Scen B5 14.09-15.21
Tjejerna är hemma hos Amida. De tar ut kläderna ur ‘’silverväskan’’. Amida rullar en
cannabiscigarett och Sara provar kläder. Sara är lite orolig över framtiden. De pratar om att
livet är orättvis.

Scen B6 22.15-22.29
Ett tjejgäng i en hemmiljö. De skålar med champagne innan de ska åka in till staden och
festa. De pratar om hur en av tjejerna känner Sara.

Scen B7 25.13-25.30
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Amida och Sara står utanför en bar på Stureplan. Sara röker. De pratar om Peter, en man de
precis mött. Amida är lite misstänksam över honom men Sara delar inte samma åsikt. Hon
tycker att han är stilig.

Scen B8 34.40-35.40
(Denna scen består av många småklipp). Tjejerna är på Stureplan, Amida tittar på kläder och
Sara är i omklädningsrummet och lägger kläder in i sin ‘’silverväska’’. Detta upprepar sig i
olika butiker. Tjejerna rör sig runt i stan, de skrattar. Sedan är de på tunnelbanan. Sara håller
upp dörrarna vid tunnelbanespärrarna och tjejerna smiter in.

Scen B9 48.34-49.47
Amida och Sara står på en gata och pratar. Amida berättar att hon är stressad för att hon har
en stor skuld att betala. Sara ger henne en kram och säger att de ska lösa det tillsammans. Då
kommer Sara på en plan att stjäla saker från Peters lägenhet.

Scen B10 54.00- 1.00.22
Amida, Sara och Peter kommer hem till honom. Sara lägger sig i soffan för att vila och
Amida går in i sovrummet för att röka cannabis. Peter dricker champagne och tittar på Sara
som har somnat på soffan. Peter försöker våldta Sara medan hon är medvetslös. Hon vaknar
och gör flera försök att skrika men han håller för hennes mun. Amida hörde ett ljud och går in
i vardagsrummet. Hon tar en champagneflaska och slår Peter i huvudet, han ramlar på golvet.
Sara gråter. Amida säger att de ska stjäla saker från hans lägenhet och sedan gå. När Sara ska
stjäla Peters klocka, inser hon att han är död och får panik. Amida berättar att hon har hittat
miljoner i hans sovrum vilket kan befria dem från sin skuld. De försöker tänka ut ett plan för
att komma ur denna situation.


