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Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen består av en analytisk studie av tre nutida svenska ungdomsfilmers 

skildring av ungdomars liv. I filmerna utläses vilka attribut som tillges de unga karaktärerna, i 

form av klädsel och olika symboliska föremål, språk och kroppen som uttrycksmedel. 

Uppsatsen framhäver vilka värden som dominerar bland ungdomsgrupper och sätter det i 

förhållande till de värden och förväntningar som vi kan utläsa ur ett illustrerat vuxensamhälle. 

Denna bild av vuxensamhället låter vi skolornas politiska styrdokument, Lpo 94 och Lpf 94, 

representera. 

 

Tanken är att dessa filmer skapar bilder som påverkar hur samhället runtomkring ser på 

ungdomar och även hur unga ser på sig själva. Helt enkelt vilka bilder och stereotyper som 

unga och vuxensamhället brottas med. Vi vill visa på illustrerade värderingar som ungdomar 

stöter på i skolan respektive skolan stöter på med ungdomar och titta på vad läroplanerna ger 

för bild av hur unga skall vara och bli.  

 

Den övergripande metodologin ligger i att analysera vilka normer och värden som förmedlas i 

de tre filmerna vi valt, samt göra detsamma med skolornas styrdokument, Lpo 94 och Lpf 94, 

och att jämföra resultaten däremellan. Detta görs utifrån vår teoretiska förtrogenhet som ligger 

i det socialpsykologiska och det kulturanalytiska perspektivet.  

 

Analysen ledde till en slutsats av att läroplanerna till viss del tillmötesgår 

ungdomskaraktärernas tankar. Men läroplanerna understryker också några särskilda 

mänskliga kvalitéer, som inte helt går hand i hand med de meningar som ungdomsgrupperna 

förmedlar. 
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Abstract 
 
This essay consists of an analytical study of three present-day Swedish films depiction of 

teenage life. From these films we like to see how youths are described, what attributes they 

are given, in shape of attire and different symbolic items, such as language and body 

expressions. The essay emphasizes which values that dominates among the illustrated teenage 

groups and compares it to the values and expectations that we can derive from an adult 

society. Here we let the school’s main determining base documents, Lpo 94 and Lpf 94, 

represent the dominating values of the society. 

 

Our hypothesis is that media, and also these films, creates images that affects the societies 

comprehension of teenagers and also how teens see themselves. Overall, which images and 

stereotypes that young and adults wrestle with. We want to show illustrated values and 

standards that teens meet in the schools and vice versa and also what kind of image the main 

determining base documents give of what the youths shall become. 

 

The comprehensive method used is based on analysis of what norms and values that are 

supplied through the three chosen films and the school main determining base documents, 

Lpo 94 and Lpf 94, and to compare the results. The comparison is based upon theoretical 

competence within the social psychology and culture analytical perspective.   

 

The analysis concluded that the school main determining base documents to some extent meet 

the youth characters thoughts. However, the documents also emphasize some controversial 

human characteristics, which not completely comply with the youth’s views and opinions. 

 

 

 

 

Nyckelord: skola, ungdomskultur, subkultur, kultur, vuxensamhälle, film 
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Förord 
 

Ungas gemenskap är något som fått stor uppmärksamhet i det moderna samhället, där allt mer 

inspiration till ungas livsstil och identitet går att hämta från en mängd olika håll. 

Ungdomskulturen och subkulturer har blivit väl använda samlingsbegrepp för att uttrycka 

ungas gruppsamhörighet gentemot det övriga samhället och gentemot andra grupper. 

 

En grupp har gemensamma värden och normer som gör att en kultur föds och lever vidare. I 

de ungas fall kan det byggas upp motståndsgrupper mot samhället, som gör att de kan 

beskrivas som motkulturer mot normer och värderingar i det stora samhällets kulturella 

existens. Detta kommer vi att komma in på i uppsatsen då vi problematiserar hur de ungas 

livsstilar, vanor och symboliska värden i gruppsamhörigheten, ställs i relation mellan de 

tankar och ideal som förmedlas från vuxensamhället via skolans läroplaner.  

 

Genom analyseringen av Lpo 94 och Lpf 94 avser vi att utläsa en representativ artikulering av 

samhällsnormerna som där förmedlas. Detta finner vi särskilt intressant för oss som utbildar 

oss för att arbeta inom skolans ramar och ska ha läroplanerna som huvuddirektiv. Att vi som 

blivande lärare är medvetna om vilken kultur vi representerar är enormt betydelsefullt då vi 

står inför våra elever, och beakta hur den kulturen står i förhållande till ungdomars kulturer. I 

försök att bli medveten om detta är det viktigt att förstå vilka bilder som är med och formar 

vår syn på unga. 

 

 

Vi vill tacka Kenneth Awebro och Beatriz Lindqvist för era synpunkter och tankar som har 

hjälpt oss att utveckla denna uppsats. 
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1 Inledning 

 
1.1 Bakgrund om ungdom - och subkultur 

 

”De ljuva ungdomsåren.” Det är så många ser på tiden mellan vuxenlivet och barndomen. 

Men att vara ung idag är annorlunda mot vad det var för ca femtio år sedan. Begreppet 

ungdom har inte många decennier på nacken. Det var efter krigstiden som denna nya kategori 

människor kom fram, tidigare var övergången mellan från att vara barn till att vara vuxen mer 

direkt och numera sätter vi mycket fokus kring denna tid. Unga idag blir inte vuxna på samma 

sätt som tidigare generationer, menar Lissie Åström i texten När far och farfar var unga 

(1995: 49-67). Hon förklarar att i det gamla bondesamhället blev pojkar vuxna mycket 

tidigare, kanske för att de var tvungna att börja arbeta tidigare. Dessa unga pojkars identitets 

arbete var kanske inte lika omfattande som för dagens unga. Att laborera med olika stilar och 

symboler för att finna sig själv var inte möjligt på samma vis som idag. Utan dessa pojkar 

blev vuxna genom att socialiseras in med sina fäder och börja ta avstånd ifrån sina mödrar och 

ifrån det som anses kvinnligt. Här hade föräldrarna ytterligare en funktion de var de förebilder 

som fanns, det var utifrån dem, skolan och kyrkan där man lärde sig hur man skulle vara, bete 

sig och se ut. 

 

Med medias framväxt och spridning tvingas ungdomar att göra flera och tydligare val. Media 

har inte bara gett ungdomar ett större utbud av alternativa livsstilar utan också bidragit till att 

ungdomar har blivit en alltmer synlig kategori. 

 

Vår tanke är att fokusera på en liten bit av media - filmer. Vi har valt att utgå från tre svenska 

ungdomsfilmer som på olika sätt framställer bilder av ungdomars vardagsliv och liv.  

 

Nu kan det tyckas märkligt att analysera ungdomar utifrån filmer, men just analyser av filmer 

är vår poäng med det hela. Vi vill inte påstå att samhällets rådande empiri ser ut på de sätt 

som vi kommer att utläsa ur filmerna, men däremot använder vi oss av filmerna för att se 

vilka uttryck som filmerna som medialt medel gestaltar utifrån producenternas skildring. Det 

är offentliga bilder av ungdomar som påverkar människan som betraktare och som levande 

kulturvarelse. Ungdomsfilmer tror vi i viss mån har en anknytning till verkligheten.  
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Vi tror att det inte är helt ovanligt att unga kan känna igen sig i vissa delar av filmer vilket 

innebär att dagens ungdomar genomlever liknande ting, och kan känna igen sig i olika 

situationer som dessa fiktiva karaktärer genomlever. Nu handlar inte vår studie om att jämföra 

fiktion och verklighet eller ens vilken mängd verklighetstroget material som kan återfinnas i 

filmer. Det har vi nämligen inte möjlighet att mäta. Vår tanke är att dessa filmer skapar bilder 

som påverkar hur vi, samhället runtomkring ser på ungdomar och även också hur unga ser på 

sig själva, alltså vilka bilder och stereotyper som unga och vuxensamhället brottas med. 

 

 

1.2 Problemområde 

 

Vi kommer i den här uppsatsen problematisera ungdomars identitetsskapande i förhållande till 

vuxensamhällets fördomar och förväntningar. Vilket sker utifrån det som illustreras i filmerna 

samt utifrån skolans styrdokument, Lpo94 och Lpf94 som i den här uppsatsen, verkar som 

representant för ett illustrerat vuxensamhälle. Med vuxensamhälle menar vi de normer och 

värden som är dominerande i vårat samhälle samt det som klassas som god moral i vår 

hegemoniska kultur. Vi har ambitionen att göra en jämförelse mellan analyserna av filmerna 

och skolans styrdokument Lpo 94 och Lpf 94 för att utröna vad som är av samma mening 

respektive vad som motsäger sig mellan dessa två kategorier. Vi vill inte visa på någon exakt 

verklighet och uttala oss om hur det verkligen är i verkligheten, det vill säga vår rådande 

empiri, utan vi vill som sagt visa hur verkligheten illustreras. Dessa filmer är skapade av 

vuxna kulturvarelser som i sina filmer förmedlar sin egen syn på kategorin ungdomar. 

Därmed finner vi att filmerna får en viss samhällsrelevans. Filmerna når en bred publik vilket 

innebär att många människor tar del av dessa skildringar. Innebörden i filmernas handlingar är 

det som är med och formar de stereotyper om ungas. Thomas Ziehe (1993) förklarar i boken 

Kulturanalyser: ungdom, utbildning och modernitet att man har målat ut en bild av ungdomar 

som representanter för det annorlunda, alternativa och rebelliska mot samhällets rådande och 

vardagliga struktur (1993: 26). 

 

 

1.3 Tidigare forskning 

 

Det finns tidigare forskning som påstår att media skapar bilder som i sin tur påverkar hur vi 

ser på varandra och på vår egen verklighet. Thomas Ziehe (1993: 32) menar att bilden som 
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massmedia ger av ungdomar skiljer sig från den empiriska verkligheten men den bild som ges 

är ganska nära ungdomars uppfattningar om sin egen grupp. Johan Fornäs och Hillevi Ganetz 

i texten Ungdomens kraft (1991: 76) skriver att media utan tvekan är med att skapa vår bild av 

ungdom och det som förknippas därtill. Tidigare forskning har oftast fokuserat på ungdomar 

som kategori, och vad det innebär att vara ung idag. Flera av forskarna förklarar att media 

bidrar till bildskapande av unga, men det omnämns inte hur eller vilken faktisk effekt bilderna 

får i samhället, utan enbart att det har effekt och att det påverkar oss.   

 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med vår kvalitativa analys är att belysa hur ungdomskulturer och subkulturer framställs 

i tre svenskproducerade ungdomsfilmer för att kunna redogöra för vilka bilder som skapas av 

unga samt relatera det till vår analys av skolans läroplaner. 

 

Uttrycken och förmedlingarna som vi utläser i filmerna samt i styrdokumenten vill vi alltså 

ställa mot varandra för att diskutera vad vi uppfattar för fördelar och/ eller problem för 

ungdomskulturernas bärande värden gentemot de värden Lpo 94 och Lpf 94 säger att skolan 

ska verka för och efter.  

 

Vi tror att denna analys har en samhällig relevans då den kan bidra till föräldrars, lärares och 

skolpersonalens reflektioner kring ungdomar och identitetsskapande, samt på områden 

rörande filmernas inflytande och påverkan på vuxnas föreställningar om ungdomsgrupper. 

 

 

Den övergripande frågeställningen i den här uppsatsen är: 

 

• Hur utmålas ungdomarna i filmerna och deras kulturer gentemot de uttalade 

värderingar som vi kunnat utläsa i styrdokumenten Lpo 94 och Lpf 94? 

 

Uppsatsen består även av några underställda frågeställningar som lyder: 

 

• Vilka attribut kan vi utläsa hos de unga i filmerna? Med attribut menar vi klädsel, 

symboler, språk och användandet av kroppen som uttrycksmedel. 
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• Hur skildras flickor och pojkar i filmerna och vilka roller tilldelas de? 

• Vilka femininitetrar och maskuliniteter kan vi urskilja? 

• Hur orienterar och beter sig individerna utanför sina egna kulturer i filmerna, det vill 

säga går de en mellanväg i mötet med andra grupper i försök att anpassa sig, eller 

fortsätter de använda samma koder utanför gruppgemenskapen?  

 

 

1.5 Metod och tillvägagångssätt  

 

En del av analyseringen av filmerna kommer att gå ut på att tolka vilka sociala egenskaper 

som ungdomarna i grupperna uttrycker i filmerna. Vi har valt att använda oss av en 

analysmetod som återfinns både i film- och bildvetenskapen för att vår analys känns varken 

som en renodlad film eller bildanalys. Vi vill enbart försöka tolka en viss del i filmen (hur 

ungdom illustreras) och då har vi valt att betrakta dessa bilder som ett kommunikationsobjekt. 

Terje Borgersen och Hein Ellingsen beskriver i boken Bildanalys (1994: 166) det 

Semiologiska perspektivet som att bilder kan ses som ett språkligt meddelande. Att bildernas 

innehåll skapar kulturella associationer hos betraktaren (1994: 168). Filmvetenskapen kallar 

det en semiotisk metod, där vi först ger en beskrivning för att sedan tolka det 

(http://kielikeskus.helsinki.fi/spraknat/tips/film.php). Analyserna kommer sedan att behandlas 

ur ett kulturanalytiskt och ett socialpsykologiskt perspektiv. Dessa perspektiv använder vi då 

vi vill framhäva förhållandet mellan individ och samhälle Vi kommer att ge en bild av hur 

ungdomar och deras levnadssätt exemplifieras men för att kunna relatera detta till den stora 

rådande samhällskulturen måste vi ta reda på hur den illustreras och vad som beskrivs som 

normativt enligt den. För att göra det har vi valt att analysera skolans läroplaner. Skolan står, 

enligt vår mening för samhällets grundtankar och normer, där det framhävs att skolan ska vara 

en plats där unga skall fostras till ”goda” samhällsmedborgare (Lpo 94 & Lpf 94). Skolans 

huvuddirektiv kommer från läroplanerna och därför har vi valt att låta de representera 

vuxensamhällets normer och värderingar. Dessa är politiskt skrivna dokument som är skapade 

för att vara en politisk styrning i och av samhället. Styrdokumenten fokuserar på barn och 

unga och har som funktion att uttrycka vilka tankar och normer som skolan bör sträva efter att 

förmedla till unga elever.  
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Vårt tillvägagångssätt i undersökningen baserar sig på en analysering av tre svenska 

ungdomsfilmer som kommit upp på vita duken de senaste tre åren – Tjenare kungen (2005) 

regisserad av Ulf Malmros, Hip Hip Hora (2004) i regi av Teresa Fabik och Bombay Dreams 

(2004) av Lena Koppel. För att kategoriseras som ungdomsfilm ska handlingen (enligt vår 

mening) omfatta ungdomar, illustrera deras vardag och gestalta ungdomars perspektiv till 

världen och omvärlden. 

 

Vårt urval av filmer baserar sig på en strävan efter att hitta filmer som illustrerar relativt olika 

subkulturer och en spridning av ungdomskulturen, där alla har den gemensamma nämnaren att 

bäras upp av kulturella uttryck såsom sociala koder och attribut som skapar ramar för 

gruppens identitet.  

 

 

1.6 Hypotes  

 

Vi tror att ideal skapas och upprätthålls i grupper vilket definierar och förstärker gruppens 

identitet. Dessa ideal tror vi kan motsvara eller motsäga sig skolans ideal. Medias framväxt, 

menar vi, har förändrat vad det innebär att vara ung. Att ungas identitetsskapande är olik den 

som deras föräldrar gick igenom och att media har förändrat samhällets syn på ungdomar som 

grupp. Detta tror vi påverkar mötet mellan ungdomar och vuxensamhället.  

 

Vi tror att ungdomar är en kategori som illustreras som något rebelliska och destruktiva 

gentemot det övriga samhället, vilket vi tror kolliderar till stor del med de värden och normer 

som vi kan utläsa i läroplanerna. Detta är vi beredda att, genom vår uppsats ta reda på.  
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2 Teoretiska perspektiv 

 
Här vill vi redogöra för de teoretiska perspektiv som vi utgått ifrån i vår studie, eftersom det 

är relevant för läsaren att känna till vilka teoretiska glasögon vi valt att betrakta vår 

undersökning genom. Philip Lalander och Thomas Johansson skriver i boken 

Ungdomsgrupper i teori och praktik (2002) att man med begreppet perspektiv menar: ”… ur 

vilket vetenskapligt synsätt man tolkar, begripliggör och analyserar det man studerar.” 

(Lalander & Johansson 2002: 11). De menar även att det är vanligt att studera mänsklig 

aktivitet (som kulturella sammanhang utgör) ur en psykologisk vinkel, så då vi utgår från 

filmens påhittade värld har vi även valt att tolka bilderna och dess möjliga påverkan på 

mänskligt beteende. Därför har vi valt att redogöra för socialpsykologi och kultur analys då de 

säger något om hur vi närmar oss vårt studieområde. 

 

 

2.1 Socialpsykologi. 

 

”Socialpsykologi är en pluralisk vetenskap, med starka inslag av eklekticism.” 

Skriver Thomas Johansson i boken Socialpsykologi (2004: 9).  Eklekticism kan förklaras som 

en kreativ kombination av olika teoretiska redskap som är användbara till en vetenskaplig 

åskådning. Johansson (2004: 1-219) redogör om de olika ingångar man kan studera 

psykosociala aspekter av individ och samhälle ifrån. De tre grundstenarna i en psykosocial 

analys är individ aktör, social interaktion och samhälle kultur. Syftet inom den 

socialpsykologiska vetenskapen är att förklara mänskligt beteende utifrån att betrakta 

individen och hennes omgivning. Denna forskningsmetodik är en positivistiskt influerad 

vetenskap (Johansson: 2004: 11), men även hermeneutiskt vilket vi ansluter oss mer till i 

försök förstå mänskligt beteende genom att tolka insamlad data. Individen är den centrala 

punkten inom socialpsykologisk forskning, där det i första hand är koncentrerat på en kognitiv 

syn av individen, dvs. att individens tankeutveckling och förmåga till rationalitet. ”Ordet 

individ betyder odelbar; det odelbara rör enheten mellan tanke, känsla och handling eller 

mellan kropp och själ.” (Nilsson: 1996: 12). 

 

Socialpsykologin menar att människor verkar på olika nivåer – individnivå och gruppnivå. 

Björn Nilsson beskriver i boken Socialpsykologi (1996: 1-199) att individnivån inkluderar en 
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kroppslig och psykologisk nivå och att gruppnivån består av en samhällig sfär och en mindre 

sådan lokal, familjär och kamratlig grupp. Individen verkar på flera olika nivåer samtidigt och 

socialpsykologin tittar på hur individen rör sig mellan olika nivåer och hur dessa nivåer 

samspelar. ”Dessa nivåer ger pusselbitar till förklaringar, som sammantagna kan skapa en 

begriplig helhet.” (Nilsson: 1996: 15) 

 

Den psykologiska sidan av individen är inte lika lätt att beskåda som den kroppsliga sidan. Vi 

kan inte läsa andras tankar men vi kan utläsa konsekvenserna av dem till viss del ur 

handlingarna. Liknade resonemang gäller för grupptryck, relationer och roller där slutsatserna 

dras ur det observerbara (Nilsson: 1996: 1-199). Det observerbara kan vara attribut i form av 

språk, klädsel och användandet av kroppen som uttrycksmedel. Dessa attribut skapar 

strukturer och handlingsmönster för individerna i gruppen. Det gör att medlemmarna kan 

förlika och känna gemenskap med varandra vilket således bildar gemensamma normer och 

värderingar. Livet i gruppen skapar ritualer som är viktiga i konstruktionen av samhället. 

”Denna ritualisering, som tar sig i uttryck i handlingar, symboler och gester, bidrar alltså till 

att skapa de någorlunda stabila strukturer vi kallar ett samhälle.” (T. Johansson: 2004: 92-

93) 

 

Att utgå ifrån socialpsykologiska teorier finner vi lämpligt då vi i vår studie kommer att röra 

oss kring områden som rör individ och samhälliga relationer. Vi utgår ifrån socialteoretiska 

grunder som handlar om människans formande i sociala gemenskaper. Björn Nilsson ger en 

bra koppling om just relationerna mellan den enskilde och samhället. Han menar att hur 

samhället är organiserat socialt kan påverka den enskilde individen genom att påverka 

närrelationerna mellan människor och dessa närrelationer. Det är av stor betydelse för hur 

man uppfattar sig själv, sin identitet (Nilsson 1996: 19). Mycket av vår studie kretsar kring 

begrepp som kultur (vilket vi kommer att gå djupare in på) och ungdomars bemötande och 

bemötelse av just olika kulturer och grupper. Vi anknyter oss till socialpsykologiska tankar 

om att människor lägger stor vikt vid att tillhöra olika former av grupper för att få gemenskap 

och mening, genom grupper kan man även bli delaktiga i samhälliga normer och värderingar 

(Nilsson 1996: 35). Genom det samspel som uppstår i grupperna påverkar individerna 

varandra (Nilsson 1996: 38). Dessa grupper och dess inneboende samspel kan leda till att en 

gruppidentitet bildas, med det menar Nilsson att det bildas ett ”vi”, en liknade jargong mellan 

medlemmarna (vilket även gör att de kommer närmare varandra) och som blir en 

referenspunkt för den enskilda medlemmen (Nilsson 1996: 40). Då man talar om individer 
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och sociala relationer är det enligt Nilsson värt att nämna att det som håller dem samman är 

just samhället. ”Samhället kan betraktas som en organisation som hjälper individer att uppnå 

sina mål och som binder samman individerna i ett nätverk av relationer.” (Nilsson 1996: 43) 

 

Samhället består av normer och föreställningar som via socialisering överförs till andra. Detta 

system skapar en gemensam moral och uppfattning om vad som är rätt och fel. Som ungdom i 

ett samhälle är man in socialiserad genom uppväxten i dessa grundläggande tankar, men det är 

(som vi senare skall komma att diskutera) nu som man skall skapa sin egen identitet och det 

kan komma att kräva att man bryter mot moraliska värderingar som finns i det rådande 

samhället. 

 

 

2.2 Kulturanalytiskt perspektiv 
 

Då vår studie innefattar ett tolkande perspektiv på de kulturella uttryck som gestaltas i de tre 

utvalda filmerna, finner vi det relevant att använda oss av ett kulturanalytiskt perspektiv. 

I boken Kulturanalyser (2001:15) förklarar Billy Ehn och Orvar Löfgren att: ”Ett sätt att 

börja söka sammanhang är att beskriva en företeelse som ter sig iögonfallande: en symbol, 

ett talesätt eller en verksamhet som har en dominerande plats i den föreställningsvärld vi 

studerar.” 

 

Kulturanalys handlar i stora drag om att åskådliggöra hur alldagliga fenomen kring människor 

i skilda situationer kan avlockas en djupare kulturell mening. Perspektivet riktar sig till att 

studera hur människor formas och växer i en kulturell gemenskap. Det är normer och 

värderingar som skolar in människor i en gemenskap och gör dem delaktiga (Ehn & Löfgren 

2001: 9). Genom att uppmärksamma och tolka symboler och signaler mellan människor ges 

informerande bilder av vad den kulturella tillhörigheten, i vis utsträckning, består av. 

Analysen som metod, granskar vad som är acceptabelt och oacceptabelt, onormalt, otacksamt, 

otänkbart- och omoraliskt inom den gemensamma sfären, betonar Ehn och Löfgren (2001: 

158). 

 

”Ett kännetecken för den etnologiska forskningsprofilen är dialogen mellan kulturstudier i 

nuet och det förflutna, där det historiska perspektivet ofta används för att problematisera 

nuet.”  (Ehn & Löfgren 2001: 8). Kultur är inte ett fast tillstånd, utan en ständigt pågående 
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process som bäst kan fångas med ett handlingsorienterat perspektiv. Förståelsen för 

människors agerande och handlande bygger på inblick i deras enskilda historiska bagage, 

deras tidigare sociala, emotionella och kulturella erfarenheter. Dessa samlade erfarenheter hos 

individen är något som den franske sociologen Pierre Bourdieu skulle kalla habitus. Vårat 

eget habitus påverkar vad som uppfattas som normativt beteende och handlingsmönster – hur 

vi upplever och ser på oss själva och vår omvärld. Sättet att betrakta världen, ger en 

fingervisning om den kultur man befunnit och befinner sig i, menar Ehn och Löfgren (2001: 

10).  

 

Kulturanalys bygger på personliga erfarenheter och intressen hos forskaren, menar Ehn och 

Löfgren (2001:165). Forskaren skapar, med andra ord, sina analyser utifrån subjektiva 

tolkningar som görs utifrån forskarens egna erfarenheter och förmeningar som hon har genom 

sin egna kulturella tillhörighet, som den kulturvarelse och kulturbärare som hon är. Ehn och 

Löfgren poängterar därmed att en kulturanalys således är en fiktion i den meningen att 

tolkningarna som görs kring ett eller en rad fenomen, är påhittade. Kulturanalyser kan därför 

aldrig sträva efter någon fakticitet eftersom tolkningen kring kultur ligger hos den enskilde 

betraktaren. 
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3 Begrepp och definitioner 
 

Vi har valt att redan här redogöra för vad vi tycker är relevanta begrepp då man talar om 

kulturer och ungdomar. Detta för att underlätta för dig som läser, så att du lättare kan följa 

med i vårt resonemang. 

 

 

3.1 Kultur 

 

Att leva i kultur är idag oundvikligt, vi är alla kulturvarelser, det som skiljer är kulturerna. 

Kultur kan ses som ett filter ur vilket man som individ beskådar sin omgivning. Kultur hjälper 

oss att betrakta en mångnyanserad värld. Den hjälper oss att kategorisera, förstå och förklara 

skeenden runt omkring oss. Det är något inlärt, något föränderligt och en form av ordning - en 

process som utvecklas i takt med samhället. Att socialiseras in i en kultur innebär att man 

förhåller sig till tankar som anses rätt och fel, hur man skall bete sig och se ut, vad som anses 

normativt, avvikande och eftersträvansvärt och också vad som anses avvikande och icke 

önskvärt. Som kulturvarelse är man som individ med att upprätthålla och reproducera och 

rekonstruera dessa tankar och förhållningssätt. Jonas Frykman och Orvar Löfgren betraktar 

kultur i boken Den kultiverade människan (1979) som ”… kunskaper och värderingar som 

delas av en grupp människor.” (Frykman & Löfgren 1979: 15) 

 

Dessa kulturer bildar någon form av kollektivt medvetande mellan individerna och det går 

inte att studeras eller förklaras utanför sin sociala kontext (Frykman & Löfgren 1979: 15). Att 

denna kultur hjälper människor att systematisera och förklara omvärlden, ett filter som man 

skapar sig en egen verklighetsbild genom. 

 

Att vara en kulturvarelse betyder inte att vi alla är lika och tänker lika. Vi förhåller oss hela 

tiden till kulturer och ingår i många olika grupperingar som alla består av olika individer som 

skapar världsbilder via kulturer. Kultur är något som delas av individerna som ingår i grupper 

och det är något som gör att man avgränsas mot andra grupper (för att man ser på saker ur 

olika filter). Det kan vara svårt att förklara sitt egna kulturella filter, men i mötet med andra 

som är avvikande i förhållande mot den egna kulturen (de som inte är som vi) så blir också 

det egna tydligare. I detta möte kan det bli krockar och kulturkrockar då de olika 
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värderingarna och ordningssystemen inte går ihop. I vår studie vill vi problematisera mötet 

mellan två kulturer, den hegemoniska kulturen dvs. det som betraktas som vuxensamhället, 

och ungdomskulturen.  

 

 

3.2 Ungdom 

 

Vad innebär det egentligen att vara ung idag och vad menas egentligen med ungdomstid? 

Ungdomstiden är den tid mellan barn och vuxenlivet, skriver Johan Fornäs och Hillevi Ganetz 

i texten Ungdomens kraft (1991: 71). De menar att hur man ser på ungdom definieras av hur 

man ser på barndomen och vuxenlivet. Ungdomstiden är en tid för förändring, både 

kroppsliga och mentala varav författarna kallar den fysiska utvecklingen för puberteten och 

den mentala för adolescensen. Denna tid handlar om frigörelse från bardomens trygghet hos 

föräldrarna till att möta världen på egna ben och bli en egen individ.  

 

Idag handlar det mycket om att testa olika typer av stilar för ungdomarna som bland annat 

media sänder ut och att finna sig själv och besvara denna, idag svåra fråga, vem är jag? 

Barbro Johansson skriver i sin text barnet i postmoderniteten (1996: 289) att barn och unga 

har större utbud av utbildningar, yrken och levnadssätt att välja mellan än tidigare 

generationer men att man i dagens samhälle måste göra fler val, för även att låta bli att välja är 

ett val. Hon talar även om mediernas påverkan idag: ”… att skapa sig en identitet i ett 

postmodernt samhälle handlar alltså mycket om att söka utanför sig själv i de bilder man 

möter.” (B. Johansson 1996: 291) 

 

Kategorin ungdom är laddad med olika tankar och innebörder, på denna turbulenta 

ungdomstid projiceras en stor variation av fantasier, mardrömmar och tankar komna ur andras 

upplevelser, erfarenheter och bilder av denna grupp människor. Ungdomar tacklas med 

fördomar om att deras sociala kategori skulle vara bekymmersfri eller att de skulle vara 

farliga och destruktiva mot omvärlden (Lalander & Johansson 2002: 21). 
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3.3 Identitet 

 

Individens identitet formas under hela livet och är det som skiljer den sociala människan från 

en annan. Identiteten handlar om en självframställning som kan göra det möjligt för 

människan att skapa mening, menar Ove Sernhede i sin bok Ungdomskulturen och de andra 

(1996: 186).  

 

Under ungdomsåren är den unga mitt uppe i sitt identitetsskapande där frågan efter vem man 

är, utgör ett ständigt sökande hos den unga. Sökandet sker i världen och omvärlden där sättet 

man uppfattar och konstruerar världen på, är avgörande för hur man skapar sin identitet, 

menar Harriet Bjerrum – Nielsen och Monica Rudberg i boken Historien om flickor och 

pojkar (1991: 243). 

 

”Identitet är idag inte något vi en gång för alla tillägnar oss och som sedan ligger fast. 

Identitet i senmoderniteten står under ständig omprövning.” (Sernhede 1996: 37). Sernhede 

belyser vidare att allt fler saker blir möjliga för människan att göra. Många sidor hos sig själv 

är helt enkelt möjliga att ändra. Det kan t ex gälla yrkesval, plastikoperationer som förändrar 

kroppen, relationer eller psykiska symptom (som t ex depression). Ingenting är längre givet, 

utan människan har ett hav av alternativ att välja bland då man formar sin identitet. Förr var 

det mer givet vad ens identitet skulle formas av. Lissie Åström (1995: 49-67) skriver att det 

för mindre än 100 år sedan inte var fråga om att fundera över vad man ville göra och vem man 

ville vara. Då föll det sig mer naturligt i familjen att låta den unga socialiseras in i samma 

vardag och yrke som deras föräldrar i sin tur hade socialiserats in i av sina föräldrar. På så sätt 

förekom en kulturell reproduktion som inte är lika tydlig i vårt senmoderna samhälle. Numera 

förekommer snarare en så kallad ”kulturell friställning” vilket innebär att människan bygger 

upp sin identitet utifrån ett brett urval av influenser i sin omvärld som t ex kan komma från 

massmedias informations spridning där mycket livsstilar och symboler åskådliggörs för 

människan (Lalander & Johansson 2002: 101). Detta gör att den unga människan idag 

befinner sig i ett mer komplicerat identitetsarbete med tanke på all information som den unga 

ska sortera. Den kulturella friställningen har gjort att ungdomskulturen och subkulturer vuxit i 

samhället. Det finns flera alternativa livsstilar och fler symboliska tecken som 

uppmärksammas, bearbetas och upprätthålls av de unga. 
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3.4 Ungdomskultur och subkulturer 

 

Ungdomsåren kännetecknas av bland annat identitetsskapande och i sökandet efter sig själv 

och sin egen identitet kan gruppen bli en trygghet. Philip Lalander och Thomas Johanssons 

(2002) förklarar att man som ung och vilsen vill hitta någonstans att passa in och tillhöra en 

gemenskap med likasinnade. I en kamratgrupp kan man slappna av och vara sig själv, en 

stunds frid från vardagens press att prestera något. I gruppen finns kreativitet att tillsammans 

med de andra skapa en egen stil. För att markera sin gemenskap använder gruppen sig av 

symboler.  ”Gruppens symboler handlar om att utestänga andre, men också om att markera 

hur den egna identiteten skall uppfattas.” (Lalander & Johansson 2002: 34). Genom dessa 

symboler vill man skapa skillnad och distansera sig från ”de” andra, ”de” som inte tillhör 

gruppen. Med dessa symboler kan man skapa en känsla av frihet eftersom man inte inordnar 

sig i de vuxnas etablerade ordningssystem, man trotsar de vuxnas kultur, vilket i de vuxnas 

värld kan skapa någon form av moralisk panik över att deras barn beter sig på detta näst intill 

upproriska sätt och inte alls inordnar sig i de vuxnas kultur. ”Det är för det första en fråga om 

panik i mötet med den nya kulturen. Paniken skapas för att man inte vet hur man skall förstå 

de nya symbolerna. Reaktionen blir först att stämpla eller stigmatisera det nya som 

ofördelaktigt.” (Lalander & Johansson 2002: 40) 

 

Vi ansluter oss till Fornäs och Ganetz förklaring av begreppet. ”Ungdoms kultur är de 

symboler, stilar och vanor som förknippas med att vara ung.” (1991: 74). Inom denna kultur 

finns mindre sådana, dessa kallas subkulturer. Subkulturer har egna värderingar och livsstilar 

och brukar ses som motstånds grupper till den rådande kulturen i samhället. Detta motstånd 

består främst i ett fysiskt sådant i form av symboler. Ofta är subkulturer knutan till en 

musikgenre eller en politisk ideologi, vilket binder samman medlemmarna 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Subkultur). 

 

 

3.5 Genus 

 

Fanny Ambjörnsson (2004) skriver i boken En klass för sig att genus är ett begrepp som 

införlivats i svenskan för att kunna beskriva kulturella och sociala föreställningar i differenser 

mellan könen. I första hand för att: ”…begreppsliggöra att relationer mellan könen främst 

måste betraktas som socialt och kulturellt skapade” (Ambjörnsson 2004: 11). Hon menar att 
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vara kvinna eller man med dess olika innebörder inte är något man föds till utan det skapas 

kulturellt, alltså är det något man formas till (2004: 12). Egenskaper man tillskriver könen är 

inte biologiskt betingade utan socialt konstruerade. Hon förklarar vidare att genus inte kan ses 

som något oföränderligt utan återskapas ständig och kan ses som en påföljd av olika 

handlingar.  

 

Maria Bäckman redogör i boken Kön och känsla (2003:14) att genus är något skapar mening 

och innehåll i olika sociala sammanhang och bidrar till att etablera de ramar inom vilka vi 

fungerar och existerar. Hon berättar att man kan med genus låter: ”… tillskriva och uppleva 

könsskillnader, vilka antas såväl ligga till grund för sociala relationer som bärs upp och 

motiverar olika typer av maktförhållanden. Kategoriseringar av manligt och kvinnligt är med 

andra ord inte bara meningsbärande.” (Bäckman 2003:14). Hon menar att den egna 

identiteten som kvinna skapas i förhållande till den egna tjejgruppen, killar, samhälliga 

normer och ideal. Att man som tjej beter sig typiskt ”tjejigt” för att man vill hålla sig inom 

ramen för vad som anses normalt och idealt. Bäckman tar också upp att flickor går en fin 

balansgång för att hålla sig inom ramen för vad som anses acceptabelt utforskande av sin 

sexualitet. Flickor anses ska bejaka sin sexualitet men inte för mycket för då finns risken att 

bli kallad för ”hora”. Hon menar också att pojkar inte är lika utsatta för samma sorts 

rycktesspridning och stämpling men att en kille istället mer måste förhålla sig till den 

heteronormativa ordningen som säger att heterosexualitet är det normala. (Denna ordning 

upprätthålls av de strukturer, handlingar och relationer som finns omkring individerna.) Enligt 

den ordningen är annan sexualitet avvikande. I Bäckmans bok är killar rädda för att bli 

kallade ”bög” (som enligt den heteronormativa ordningen är en avvikande och onormal 

sexualitet) för att bögar representerar en otillåtlig manlighet som inte tonårskillar vill bli 

ihopkopplade med. 

 

 

3.6 Språk 

 

Språk kan användas på flera olika sätt och vara flera olika typer av uttrycksformer. Det gör att 

språk också kan analyseras och beskrivas på flera olika sätt.  

 

När språket utgörs av ord, oavsett om det är i tal eller skrift så företräder det s.k. verbala 

signaler, men språket kan också företrädas av s.k. icke-verbala - och symboliska signaler, 
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belyser Arne Maltén (1998: 33) i sin bok Kommunikation och konflikthantering. De icke-

verbala signalerna rör sig om tonfall och kroppsspråk, och betraktas mer som just signaler än 

som språk, i egentlig mening. Däremot räknas det som ett språkligt uttryckssätt. Det får ett 

symboliskt värde i kommunikationen som gör att budskap kan förstärkas genom 

kroppsspråket. Symboliska uttryck kan också liknas i sådana saker som klädsel, frisyr, olika 

typer av föremål, som t ex en gitarr, bok eller andra artefakter.  

 

Språket verkar som vår kommunikationsform med varandra. Hur vi väljer att kommunicera 

säger något om vår egna sociala sfär och våra egna sociala erfarenheter. Det säger också något 

om vår kulturella tillhörighet och kulturella erfarenhet. En särskild kultur har sin karaktär och 

sitt igenkännande genom uttrycksmönster och handlingsmönster som används av individerna i 

gruppen. Sättet som man kommunicerar på i gruppen har en särskild innebörd som man 

tillsammans känner till, vilket gör att människorna i gruppen förstår varandra på vissa 

ändamålsenliga vis. Eftersom vi ägnar stor del av den här uppsatsen kring att analysera 

kulturella uttryck finner vi det relevant att ge en definition av begreppet språk. 

 

3.7 Etnicitet 

 

Etnicitet är en term som används för att uttrycka kollektiva identiteter. Etnicitet har en del att 

göra med religion så till vida att människorna som delar samma etniska tillhörighet, många 

gånger tillhör samma religion eller samma gren inom en större religiös tradition, belyser Jonas 

Otterbeck (2000: 31) i boken Islam, muslimer och den svenska skolan.  

Kopplingen mellan religion och etnicitet blir ofta stark bland människor som emigrerat. 

”Religionen blir ofta en viktig symbolisk identitet för gruppen, som kan främja 

gruppsamhörigheten och bevarandet av traditioner; den kan ge moralisk stadga och erbjuda 

mening och ordning.” (Otterbeck 2000: 31) 

 

Etnisk grupptillhörighet kan betraktas som kulturella och sociala konstruktioner. Genom 

gemensamma uppfattningar om den egna etniska grupptillhörigheten kan gruppen kartlägga 

gränsen för vem som är inkluderad respektive exkluderad. 

 

 

 

 

 21



4 Undersökning 

 
Nu har vi kommit till den punkten i studien där det är dags för att redogöra för vår 

undersökning. Det är uppdelat så att varje film har ett eget stycke med en egen analys 

därefter. Dessutom analyseras filmerna som om de vore verkliga ungdomsgrupper, för att de 

många gånger kan upplevas som verkliga tankar som finns i filmerna och att de speglar det 

empiriska samhällets tankar om dessa grupper. Vi har valt att analysera filmerna utifrån de 

olika verksamhetsnivåer som socialpsykologin beskriver då man studerar individ i förhållande 

till samhället.  Till exempelvis filmen ”Hip Hip Hora” illustrerar tydligt att ungdomarna 

verkar på flera nivåer (individ- så väl som gruppnivå) och har därför en något annorlunda 

karaktär i analysavsnittet än de andra analyserna har i den här uppsatsen.  

 

 

4.1 Hip Hip Hora 

 

”Hip Hip Hora” är en svensk ungdomsfilm som kom ut 2003 och är skriven av Teresa Fabik.  

I filmen får man möta Sofie som är 13 år. Hon bor ensam med sin pappa, Krister. Sofie och 

hennes två bästa kompisar, Emma och Amanda börjar precis på högstadiet. Sofie drömmer 

om att bli populär och omtyckt och tampas med frågor om hur hon ska vara och hur hon ska 

se ut för att bli accepterad och gillad av sina nya klasskamrater och de äldre 

högstadieeleverna. Sofie föreställer sig att det är nu som vuxenlivet börjar. Nu är man mogen 

nog att fatta alla beslut på egen hand och göra sådant som hör vuxenlivet till, vilket hon anser 

är att t ex dricka alkohol, klä sig utmanande och ha pojkvän.  

 

Sofie och hennes vänner får dock erfara att den bild de har av tonåren inte blir som de tänkt 

som de tänkt sig, i verkligheten. Glädje och besvikelse varvas om vartannat, och konflikter 

och känslor av svek uppenbarar sig som den chockerande sanningen i det tonårsliv som inletts 

för ungdomarna.  
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4.2 Analys 

  

Dagarna innan skolstarten avslöjar Sofie för sina bästa vänner att hon är kär i Mouse. Han 

umgås med två killar som heter Jens och Sebbe och är de tre populäraste killarna på skolan, 

där tjejerna ska börja. Tjejerna sitter tillsammans på en gunga i en lekpark, och Sofie talar om 

för sina vänner, med ett lyriskt tonfall att det är nu de blir vuxna och att det är nu de kommer 

skaffa pojkvänner.  

 

Ena dagen är man barn, och nästa dag har man blivit vuxen genom att börja på högstadiet. 

Sofies bild av hur och när man blir vuxen tycks handla om att ha vissa symboliska ting till 

förfogande. I det här fallet är det högstadiet som symboliserar ”biljetten” in i vuxenlivet. Att 

börja på högstadiet tycks verka som en initiering till vuxenvärlden för Sofie, där helt nya 

möjligheter i livet finns, såsom möjligheten att ha pojkvän. Fornäs & Ganetz (1991: 74) 

menar att ungdomen är en period som på många sätt förknippas med symboler, stilar och 

vanor vilket är det som visar på ungdomars önskade identitet.  

  

När väl dagen för skolstart kommer, åker Sofie och hennes pappa buss till skolan där Sofie 

ska börja. Han är lärare till yrket och arbetar just på den skolan där Sofie ska börja. När de 

stigit av bussen, säger Sofies Pappa: ”Om jag ser dig ska jag låtsas som om vi inte känner 

varandra. Det blir bäst så, va?” Sofie ger en snabb nickning som svar. Direkt därefter ger 

pappa Krister en lätt spark i rumpan på Sofie. ”Vad fan gör du!”, skriker Sofie och börjar 

genast syna bakdelen av sina jeans. ”Det var bara en lyckospark”, säger Sofies pappa. 

”Skitkul”, svarar Sofie ironiskt och irriterat, medan hon fortsätter granska sina byxor.  

 

Sofie synar sina byxor efter någon fläck från pappans spark. En handling, som från pappans 

sida enbart var gott menad, anses oklok från Sofies sida då hon tar allvarligt på saken. Att 

undvika någon fläck på jeansen väger tyngre än pappans symboliska lyckönskningar till 

dottern vid terminsstart. Detta säger något om vilket värde Sofie lägger på det yttre, såsom 

hennes kläder. Det betyder mycket att se ut på ett visst sätt, och i detta sätt ingår inte fläckiga 

jeans. Maria Bäckman (2003: 108) menar att handlandet och agerandet under tonårstiden 

säger något om den ungas behov och drifter. Handlandet och agerandet handlar om hur vi vill 

vara som kvinna respektive man genom vilka uttrycker den unga vill visa sin sexualitet. Detta 

visas då bland annat genom beteendet, men inte minst genom klädsel och smink.   
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När eleverna kommit in i klassrummet ropas alla upp av deras nya klassföreståndare/mentor.  

När Sofie har räckt upp handen och sagt ja till sin uppropning, utbrister deras nya lärare Åsa: 

”Jaha, det är du som är Kristers dotter. Jag har lovat att rapportera honom om du inte sköter 

dig”, säger Åsa med en förställd mansröst och ett leende på läpparna. Sofie täcker för sitt rött 

uppblossade ansikte med händerna.  

 

Dessa två meningar från läraren blev pinsamma för Sofie. Varför kände hon så? Skulle hon ha 

känt detsamma om det inte hade suttit någon mer människa i klassrummet, förutom Åsa och 

henne? I det här fallet var klassrummet fyllt av nya klasskamrater som Sofie knappt kände, 

och dessa två meningar till Sofie var uppenbarligen inte de två meningar hon ville att övriga 

klassen skulle höra. Hon ville inte att klassen skulle höra från läraren att Krister var Sofies 

pappa och det kan tänkas att hon inte heller ville att övriga klassen skulle höra att han har bett 

Åsa att rapportera till honom om Sofie inte sköter sig. Dessutom skulle det kunna uppfattas 

som en direkt uppmaning från läraren till Sofie. 

 

Hon lägger stor vikt vid sitt anseende inför den nya klassen. Hur hon blir uppfattad av 

omgivningen har med andra ord stor betydelse för henne. I det här fallet blir Sofies möte med 

läraren ett avvikande faktum i förhållande till de övriga eleverna i klassen. Vilket kan ha fått 

Sofie att känna sig utanför det mönster som läraren och de övriga eleverna hade skapat under 

uppropet. Att känna gemenskap med andra är väldigt betydelsefullt under tonårstiden, 

poängterar många forskare såsom Sernhede (1996) och Lalander och Johansson (2002) Man 

vill uppleva en slags vi-känsla som etableras genom symboliska värden som skapas 

tillsammans och som får en särskild innebörd för gruppen (Lalander och Johansson 2002: 30-

34).  

  

Efter skoldagen går tjejerna och äter på en kebabrestaurang. Där passar Sofie på att beklaga 

sig över hur pinsamt det var då läraren Åsa hade ropat upp Sofie. Samtidigt som Sofie gör det 

slår hon i botten på en upp- och nedvänd ketchupflaska med handflatan för att få ut innehållet 

på papperstallriken. ”Det ser ut som ett hjärta”, utbrister Amanda då Sofie fått ut en 

ketchupklicken på tallriken. ”Äh”, säger Sofie, irriterat. I nästa ögonblick kommer de 

populära killarna Mouse, Jens och Sebbe in genom dörren och sätter sig vid ett bord. Sofie 

blir genast utom sig av hänförelse. ”Kan vi inte gå”, säger Amanda. ”Vadå gå!? Vi kan inte 

gå nu!” svara Sofie. ”Först blir liksom ketchupen som ett hjärta, sen kommer de in. Det är 

liksom ödet”, påpekar Sofie.  
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Plötsligt fick den hjärtformade ketchupklicken på tallriken en stor innebörd från att strax 

innan ha varit helt ointressant. Vad som skilde de två separata stunderna, med klicken, åt var 

att den i det senare fallet sattes in i ett annat sammanhang vilket genast gjorde att 

ketchupklicken representerade en helt annan symbolik. Så hade kanske inte fallet sett ut om 

formen på klicken hade blivit något annat än ett hjärta. I västvärlden har hjärtat en symbolik 

som många gånger förknippas och står för kärlek, vilket Sofie anammade i det här fallet när 

killen som hon är intresserad av kliver in genom dörren. Genom att betrakta situationen med 

den hjärtformade ketchupklicken och killarnas entré som ödet, använder hon symboliska 

objekt som hjälpmedel för att sortera hur hon uppfattar situationer och således sin värld. 

Sernhede (1996: 173-174) uttrycker hur just symboliska medel används på ett sätt som gör att 

de unga sorterar sin vardag med dem genom att ha tilldelat dem en särskild innebörd. 

 

Efter en liten stund tar Sofie mod till sig och går bort till bordet där killarna sitter. För att 

snabbt hitta på något att säga, väljer Sofie att fråga om hon kan få låna killarnas 

ketchupflaska. När hon har hämtat den och är på väg tillbaka till sitt bord hör hon Mouse 

ropa: ”Ska du med på fest, eller!?”  

 

När tjejerna kommer hem till Sofie börjar de ivrigt att göra en s.k. häxblandning i smyg av 

pappa Kristers sprit, för att ta med sig på festen. De tar lite sprit ur varje flaska och blandar 

ihop till en enda blandning i en tom 1 ½ liters Coca Cola flaska. Häxblandningen görs i smyg 

för att inte Sofies pappa ska kunna säga ifrån, och det blir också en salig blandning av olika 

spritsorter i Coca Cola flaskan för att det ska bli svårare att märka att det har minskat sprit i 

flaskorna.  

De springer in på Sofies rum där de börjar smygdricka, de blir förväntansfulla inför kvällen 

och fantisera om hur kvällen ska bli och var det ska leda. Sofie uttrycker hur hon föreställer 

sig att hon blir ihop med Mouse, Emma blir ihop med Sebbe och Amanda med Jens. Sedan 

kan de umgås tillsammans alla paren och ha par middagar ihop, fortsätter hon lyriskt. Men 

Amanda följer aldrig med på festen. Hon får inte för sina föräldrar. Sofie har ljugit om var de 

ska någonstans för sin pappa och sagt att de bara ska till en kompis. 

 

Harriet Bjerrum - Nielsen & Monica Rudberg (1991: 239) skriver i deras studie Historien om 

flickor och pojkar att tonåringen genomgår en slags frigörelseprocess från sina föräldrar där 

banden mellan föräldrarna och tonåringen försvagas. Under denna fas försvagas också deras 
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moraliska representant i tonåringen (överjaget), vilket gör att den unga tar sig helt andra 

friheter i sitt handlande och agerande. 

 

Det är flera saker som Sofie undanhåller från sin pappa när hon ska gå på festen. Hennes 

handlande säger något om hennes sätt att prioritera: hon väljer att hellre ljuga och ta pappans 

sprit i smyg än att vara ärlig. 

 

På festen sitter Sofie och Amanda i en soffa och glor med besvikna och uttråkade miner. Det 

blev inte som Sofie hade tänkt det. Mouse, Jens och Sebbe kom aldrig. ”Kan vi inte gå?”, 

undrar Emma.  ”Ok”, svarar Sofie, och så reser de sig upp och går mot hallen. Nästan framme 

vid hallen hör de hur ytterdörren öppnas och in kommer Mouse, Jens och Sebbe. Sofie skiner 

upp som en sol när hon ser dem. Hon ångrar sig om att gå hem och får med sig Emma tillbaka 

till soffan, i vardagsrummet. Efter en stund puttar Mouse ner Sebbe i soffan bredvid Sofie. 

”Den här killen är bög!” säger Mouse till Sofie ”Du skulle inte kunna försöka bota honom”, 

fortsätter han medan han puttar ner Sebbe i soffan. Sofie säger först ingenting, men då Sebbe 

börjar fumla med en ölburk och tappar den på mattan och börjar svära, börjar Sofie skratta så 

mycket att hon till slut lutar sig bakåt mot Sebbes axel. Hon lägger huvudet på hans axel och 

Sebbe vänder sitt ansikte mot Sofies och börjar kyssa henne. På andra sidan om Sofie sitter 

Emma och tittar på de hånglande paren som hon har omkring sig i rummet, medan hon sitter 

singel i soffan med ett ledset ansiktsuttryck.  

 

Sofies uppvisar här ett egoistiskt beteende då hon väljer att dra tillbaka överenskommelsen 

med Emma om att gå från festen då hon får syn på Mouse, Sebbe och Jens. Killarna blir 

viktigare för Sofie än vad hennes bästa kompis är i det här läget. Sofie gör val som hon ser att 

hon kan vinna något av att göra. Bjerrum-Nielssen & Rudberg (1991: 166) belyser hur man 

som tonåring har sina kamrater enbart av egoistiska själ för att tillfredställa sina egna behov i 

någon form. Det hänger ihop med de narcissistiska tendenser som tonåringar uppvisar under 

delar av adolescensen. Man har under den period storslagna förställningar om hur unik man 

är. Sernhede (1996: 167-169) diskuterar hur denna orimligt stora fokusering kring sig själv 

gör att man i denna ålder är helt vänd mot omvärlden.  

 

Senare under festen dricker Sofie upp innehållet ur hennes och Emmas häxblandning samt en 

öl som står på bordet. Sofie ställer sig på vardagsrumsgolvet och börjar sedan snurra med 

armarna utsträckta. Till slut faller hon ner på rygg på golvet där hon blir liggandes, avdånad. 
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Mouse får syn på Sofie och killarna går fram till henne. Mouse börjar klappa till henne på 

kinderna några gånger. Sedan får han syn på en kille som har kamera med sig vilken han tar 

från killen. Jens fotar Sofie då Mouse lyfter på hennes kjol och fotar vidare under kjolen då 

Mouse tar av henne trosorna och sätter dem på hennes huvud. Sebbe står bredvid och försöker 

säga åt dem att sluta. ”Håll käften jävla bög! Det är kul.”, kontrar Mouse.  

 

Tillsägelsen från Sebbe avfärdar Mouse tydligt genom att (på ett nästan beordrande sätt) 

begära att Sebbe inte ska lägga sig i. Det här säger något om de positioner och hierarkiska 

ordningar som ungdomarna upprätthåller. Mouse godkänner inte Sebbes tillsägelse och 

använder sig av den heteronormativa ordningen som vapen för att trycka ner Sebbe och för att 

höja sin maktstatus (Ambjörnsson 2004: 13)I denna situation uppstår ett slags maktspel för 

Mouse där han försöker höja sin status genom att använda förnedrande ord mot Sebbe. Sättet 

som Mouse bemöter Sebbe på kan förknippas med s.k. negativ ledarskap vilket Karin Utas 

Carlsson förklarar i sin bok Lära leva samman (2001: 281- 300) är när personen i fråga ägnar 

sig åt att handla på sätt som bestraffar andra och skapar rädsla hos andra vilket gör att den 

negativa ledaren styr personerna inom gruppen. Mouse, som den negativa ledaren i det här 

fallet, markerar sin position genom att kommendera Sebbe till vad han ska göra – nämligen 

hålla käften, enligt Mouse. Dessutom använder sig Mouse av ordet bög som en form av 

förolämpning mot Sebbe. Som vi nämnt, belyser Ambjörnsson (2004: 13) hur pojkar under 

tonåren förhåller sig till den heteronormativa ordningen som säger att den heterosexuella 

läggningen är den normala. Att därmed bli kallad för bög innebär för unga killar att bli 

förknippade med en otillåten manlighet som berövar deras status i gruppen.  

 

Sofie vaknar upp av att någon skakar hennes axel. Det är tjejen som bor där. ”Festen är över. 

Du måste gå nu”, säger tjejen. Sofie reser sig upp från golvet och drar av sig trosorna från 

huvudet och ser dagsljuset… 

 

När Sofie kommer hem möts hon i köket av sin oroliga och upprörda pappa som suttit uppe 

hela natten och väntat på Sofie. Sofie börjar skrika mot pappa Krister då han bemöter henne  

med en upprörd stämma, och säger hur orolig han har varit. Ett gräl uppstår mellan dem och 

Sofie springer i till sitt rum och smäller igen dörren. Senare under dagen försonas dem och 

Sofie visar sig ångerfull genom att be om ursäkt och försöker att närma sig sin pappa.  
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Här uppstår ett läge där Sofie berövas sina tankar om att nu vara vuxen när pappan varit orolig 

och uttalar sin förtvivlan över att inte veta var hon fanns någonstans. Resultatet blir ett 

aggressivt utfall mot pappan, men behovet av att vara omtyckt gör att samvetet hinner i kapp 

henne och hon väljer därmed att be pappan om ursäkt. 

 

Överjaget utarmas under pubertet och orsakar sviktande hänsyn till omgivningen. Frigörandet 

från föräldrarna är en period då relationen mellan barn och föräldrar/ förälder förefaller vara 

tämligen turbulent. Tillbakadragandet från föräldrarna gör dock att man i den åldern upplever 

ett slags tomrum från trygghet och kärlek (Bjerrum- Nielsen & Rudberg 1991: 237-240). 

Detta kan vara orsak till att den ungas intresse i att föra en konflikt med sin förälder/föräldrar 

har ett ganska kortaktigt intresse då den unga sedan försöker närma sig igen för att söka efter 

att känna sig omtyckt och accepterad. 

 

I skolan har ryktet börjat sprida sig om vad som hände med Sofie på festen. Mouse har fått 

bilderna framkallade och sitter i skolan och uttrycker högt vilken jävla hora Sofie är, inför 

andra elever. Sebbe sitter bredvid dem och säger ingenting.  

 

Efter lektionstid går Sofie, Emma och Amanda till skåpen i korridoren. På Sofies skåp sitter 

en av de framkallade bilderna på henne, och under den står det: ”Sofie i 7c = hora”. Sofie 

river snabbt sönder bilden och rusar därifrån, medan Emma och Amanda står frågande kvar 

vid skåpet där bilden har suttit. 

 

På en lektion sitter Amanda hos skolans populäraste tjej, Beatrice. De har fått bättre och bättre 

kontakt med varandra och den här lektionen berättar Beatrice för Amanda att det går ”värsta 

horryktet” om Sofie. Beatrice uppmanar Amanda att inte umgås med Sofie eftersom hon 

också kommer få ”värsta horryktet” då. 

 

Efter skoldagen hittar Sofie varken Amanda eller Emma. Hon känner sig övergiven och 

utanför och går ensam bort till tunnelbanan. Där får hon syn på Sebbe sittande på samma bänk 

som hon precis satt sig på. Sebbe säger hej till Sofie och börjar prata med henne men blir 

snabbt avbruten då han får syn på Mouse och några killar komma gående en bit bort. Sebbe 

ber Sofie att de ska gå därifrån och Sofie följer med bort från tunnelbane perrongen. Sofie 

följer med Sebbe hem till honom. Där hemma säger Sebbe till Sofie att hon inte ska bry sig 
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om Mouse. ”Han är helt störd”, säger Sebbe. ”Varför är du med honom då”, undrar Sofie. 

”Jag vet inte vem jag skulle vara med annars?”, svarar Sebbe.  

 

Sebbe sätter på en låt som de lyssnar på tillsammans. ”Det är bra budskap, liksom”, uttrycker 

Sebbe. ”Det är dags att vakna. Upp till kamp. Och slå tillbaka. Sträck upp en hand. Och ta 

till gatan. Så högt du kan. Och ta tillbaka. No passaren! ” (musik) 

 

Behovet av att umgås med vissa för att framhäva sig själv på ett visst sätt uppenbarar sig 

tydligt i det här ovanstående styckena. Beatrice uppmanar Amanda om att inte vara med Sofie 

p.g.a. av det rykte hon bär med sig. Sebbe uttalar också hur behovet av att umgås med vissa, 

egentligen inte handlar om att man nödvändigtvis gillar de man umgås med utan snarare gör 

det för sitt eget ryktes skull. Bäckman (2003: 110-125) beskriver att valet av umgänge gör att 

den unga upprätthåller någon slags social kontroll då det får en central roll för att försöka 

reglera risken för ryktesspridning. Bäckman belyser vidare hur kvinnors subjektiva anseende i 

stor utsträckning konstrueras genom sexuell kategorisering från omgivningen. Detta sker inte 

nödvändigtvis genom kvinnors faktiska utövande av sexuella praktiker, utan snarare av 

omvärlden som kategoriserar och bestämmer ens subjektivitet. Detta gör att tonåringen själv 

inte kan befria sig så lätt från en ”stämpel” när hon väl har fått den. För den unga tjejen är 

stämpeln som hora något som knyts an till vilka kläder hon använder och/ eller vilka 

kontakter hon har. Det spelar egentligen inte så stor roll vad hon gör när hon väl har fått det 

ryktet. Det extrema med benämningen hora är att ryktet är definierat genom hennes sexualitet, 

och i stort sätt alla typer av sociala beteenden har en potentiellt sexuell signifikans, belyser 

Bäckman (2003: 122).   

 

När Sofie kommer hem från skolan ser hon sin pappa sitta i en fåtölj i vardagsrummet tyst och 

titta på några foton. Sofie frågar ängsligt vad det är. ”Ja, det kan ju du förklara för mig vad 

det här är”, svarar pappa Krister medan han håller i några foton. Sofie förstår att det är 

bilderna, som hon har försökt förtränga, på henne från festen. Hennes pappa är väldigt 

upprörd och förtvivlad. Hon springer in på sitt rum och smäller igen dörren för att slippa 

konfrontationen. Senare går Sofie hem till Sebbe. På vägen hem därifrån gör de sällskap ner 

till tunnelbanan. Där kysser Sebbe Sofie, men då tar han Sofie på brösten och säger att de är 

”ganska justa”, blir Sofie väldigt upprörd och springer därifrån. När Sofie kommit hem ringer 

hon upp Amanda och försöker få dem att hitta tillbaka till varandra, men försöket ger ingen 

skörd.  
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Det tycks verka som att Sofie vänder sig till Sebbe för att få uppmärksamhet efter det här 

grälet. När Sebbe dock uttalar sig om Sofies bröst tycks hon uppfatta det som väldigt 

förnedrande. Hennes försök att göra så att hon och Amanda skulle hitta tillbaka till varandra 

kan betraktas som ånger över hennes handlande och alternativt förlustkänslor när hon inte 

vinner den ömhet och omtyckthet som hon suktar efter. 

 

På morgonen försöker Sofies pappa ta kontakt med Sofie. Han börjar med att i lugn ton säga 

till Sofie att hon kanske skulle tänka på saker som hon kan göra för att inte förvärra 

situationen som Sofie har hamnat i, i skolan p.g.a. fotona på henne och ryktet om henne. 

”Då tänker jag att du kanske ska tänka lite på… t ex… hur du klär dig.” , säger Sofies pappa. 

”Det där linnet, t ex… Har du tänkt på vad det sänder ut för signaler?”, fortsätter han. Sofie 

reser sig häftigt upp från frukostbordet och går in till sitt rum. En kort stund senare kommer 

hon ut från rummet med ett ännu mindre linne på sig. ”Nä, nu får du ge dig, Sofie.”, säger 

pappa Krister när han får syn på henne. Sofie sätter på sig skorna och öppnar ytterdörren och 

går ut. ”Skyll dig själv, då!”, skriker Sofies pappa med en beklämmande stämma, innan Sofie 

hinner smälla igen dörren.  

 

Det här scenariot illustrerar att Sofie vägrar ta råd från sin far, och hur hon demonstrativt 

sätter på sig ett ännu mindre linne i protest mot sin pappa i försök att vidmakthålla någon 

form av kontroll över hur hon väljer att framhäva sig själv. Sexualiteten blir här ett starkt 

medel för detta, där sättet som Sofie klär sig på säger något om hur hon väljer att projicera sin 

kvinnlighet.   

 

När det är dags för lunch en dag i skolan ser Sofie att Amanda har satt sig borta hos den 

populära tjejen Beatrice och det populära killgänget. När Sofie går fram till det bordet för att 

prata med Amanda, antastar Mouse Sofie. Hon blir aggressiv och puttar argt till Mouse vilket 

utlöser ett stort slagsmål mellan henne och Mouse i matsalen. ”Jävla fitta!”, skriker Mouse åt 

Sofie innan läraren Åsa hunnit leda ut Sofie från matsalen. 

 

I ett tomt klassrum försöker Åsa prata med Sofie om vad som hände i matsalen. Åsa gissar att 

Mouse kanske gillar Sofie, och att han därför inte visste hur han skulle bete sig mot henne. 

”Vadå, han klämmer mig på fittan. Menar du att jag ska vara glad och tacksam då, eller!?”, 
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undrar Sofie ilsket. ”Du kanske kan se det som en komplimang.”, svarar Åsa. ”Så, om jag 

klämmer dig på pattarna nu så blir du jätte glad!?”, svarar Sofie och kastar sig över sin  

lärare och klämmer henne på brösten medan Åsa skriker och backar så mycket hon kan. Till 

slut springer Åsa, i panik, ut ur klassrummet gråtande.  

 

Sofie angriper och antastar bokstavligt talat sin lärare då hon ifrågasatt sin lärares uttalande. 

Sofie väljer att ta sig den rättigheten då hon upprörs av lärarens försök att förklara hur hon ser 

på situationen. Vad Sofie inte själv tycks ha så mycket insikt om, är att även om hon tycker att 

hennes lärare har begått ett misstag i sitt uttalande, så begår Sofie i sin tur ett enormt misstag 

då hon angriper och antastar sin lärare. Kravet som Sofie indirekt ställer i det här läget är att 

vuxna inte ska begå några misstag utan förväntas göra allt korrekt. Vad som då ter sig, 

orimligt, är att Sofie som själv vill betrakta sig som vuxen i viss mening inte själv bejakar sina 

handlingar särskilt långt Det där enkla klivet över till vuxenvärlden i samband med högstadiet 

visar sig inte vara så enkelt, trots allt. 

  

Hemma får Sofie en rejäl utskällning av pappa Krister som fått höra på jobbet vad som har 

hänt. Sofie springer hemifrån och irrar gråtandes omkring ute. Hon ringer till Amanda och 

Emma, men ingen av dem svarar. Sofies pappa har blivit orolig och springer förtvivlat 

omkring ute och letar efter Sofie. Hemma hos Beatrice står Amanda tillsammans med 

Beatrice framför spegeln och sminkar sig inför en fest som de ska till. De har lovat Emma att 

de ska möta upp henne och tillsammans gå till festen, men när Amanda säger att de måste gå 

om de ska hinna möta Emma i tid, svarar Beatrice: ”Alltså, jag vill inte gå dit med henne. Hon 

är liksom ett fetto. Om vi är med henne kommer alla andra tro att vi också är fetton.” 

Amanda viker sig för Beatrice vilja, och kvar på mötesplatsen står Emma ensam och väntar 

förgäves. 

 

Återigen framhävs hur viktigt det är att röra sig kring människor som man tänker sig kan 

gynna ens egna rykte och omgivningens uppfattning av en. Beatrice vilja att inte umgås med 

Emma p.g.a. vissa utseendemässiga själ visar igen på hur det yttre spelar en stor roll för sättet 

man väljer att framhäva sig på. Det uppenbarar sig vissa utlästa ideal när det framhålls vad 

som inte betraktas som eftertraktat och accepterat. Att vara smal kan här uppfattas som ett 

tydligt ideal, då invändningen mot att vara överviktig är stark. Kvinnokroppen blir ett 

uttrycksmedel för att framhäva överlägsna positioner och således ett medel för status för 

Beatrice och Amanda.  
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Sofie har vandrat runt ute en lång stund och går av en slump förbi lägenheten där festen är, 

som Amanda och Beatrice är på. Sofie går upp till lägenheten där festen är, går in i lägenheten 

trots att hon inte är bjuden, går fram till ett fönster, öppnar det, kliver upp i fönstret och 

hoppar ut. Alla springer fram till fönstret och ser Sofie ligga livlös på marken. Efter ett tag 

kommer ambulanser och hämtar Sofie, varpå Amanda, med tårar rinnandes nedför kinderna, 

följer med till sjukhuset där de konstaterar att Sofie har fått hjärnskakning. Efter ett tag 

kommer Sofies pappa också dit där han får komma in till sin dotter och hålla om henne där 

hon ligger.  

 

Dagarna senare sitter Emma och Amanda i en park och pratar för första gången på länge. 

Emma visar för Amanda att hon har skurit sig på handlederna. ”Ingen skulle i alla fall bry sig 

om jag försvann.” , säger Emma. ”Jag skulle bry mig! Du får inte försvinna.”, svarar 

Amanda, och kramar om Emma som kramar tillbaka.  

 

Behovet av att känna sig omtyckt och accepterad är en desperat längtan som växer fram under 

tonårstjejernas konfliktupptrappning med omgivningen.   

 

När Sofie kommit hem från sjukhuset kommer Emma och Amanda och hälsar på för att 

försöka sluta fred och bli vänner igen, men Sofie avfärdar dem och vänder bort huvudet där 

hon ligger i sin säng då tjejerna går därifrån med besvikna ansiktsuttryck.  

 

På morgonen när pappa Krister ska gå till jobbet säger Sofie att hon inte vill gå tillbaka till 

den där skolan. Sofies pappa säger att han inte vill att de där ungdomarna i skolan ska känna 

att de vunnit mot Sofie, men avslutar med att säga att de kan ordna så att hon får komma till 

en annan skola om hon absolut inte vill gå kvar. När Sofies pappa har gått sätter sig Sofie i 

soffan för att lyssna på musik. Då får hon höra låten som Sebbe hade spelat för henne då hon 

var hos honom. ”Det är dags att vakna. Upp till kamp. Och slå tillbaka. Sträck upp en hand.” 

 

När Sofies pappa sitter och äter lunch med arbetskamraterna i skolan får han med glädje syn 

på Sofie som går i skolhallen. Hon går in i matsalen och går fram till Mouse som sitter vid ett 

bord tillsamman med Jens och Sebbe. ”Jag tänkte bara säga att du kan behålla de där korten. 

Du får göra vad du vill med dem. Jag bryr mig inte. Du får tapetsera hela skolan med dem om 

du vill.”, säger Sofie med en säker röst. ”Jag vill inte ha dem. Du kan ta dem.”, svarar Mouse 
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nonchalant. När Sofie vänder sig om för att gå, ropar Mouse: ” Jävla fitta! Du vet att jag har 

knullat dig i var enda hål som finns!”, fortsätter Mouse. Då vänder sig Sofie om. ”Ja visst, ja. 

Nu kommer jag ju ihåg… Det var ju den som var så här liten.”, kontrar Sofie, och visar 

storleken på Mouse penis med ett par centimeters mellanrum mellan tummen och pekfingret. 

Hon vänder sig om och börjar gå därifrån. Då reser sig Mouse upp, tar tag i en stol för att 

kasta på Sofie, men då han har börjat springa med stolen mot Sofie, blir han fälld av Emma 

som lägger ut krokben för honom. Mouse ramlar ner på golvet där han blir liggandes och 

jämrar sig över värk. ”Jävla fitta!”, får han än en gång ur sig. Sofie stannar upp och tittar på 

honom där han ligger på matsalsgolvet. ”Jävla fitta. Är det allt du kan säga, eller? Skaffa dig 

ett lexikon.”, säger Sofie och går stolt därifrån. Efter henne kommer Emma och Amanda 

springandes. Bakom dem kommer Sebbe springande ut från skolan och ropar efter Sofie, 

springer ikapp tjejerna och berättar för Sofie att han tror att han gillar henne. 

 

I den här ungdomsfilmen uppenbarar sig situationer mellan ungdomarna där tillmälen 

används, såsom ”fitta”, ”bög” och ”hora”. Det verkar som ett slags språkligt fastställande som 

inverkar och återverkar på individens verkliga livsrum och handlingar, menar Bäckman 

(2003: 110). ”Men det är trots allt bögen och horan som verkligen kan få språkets poetik att 

också bli dess politik. Som negativ stereotyp tonar horan fram ur vårt förflutna och har än 

idag inga svårigheter att kvalificera sig som stigma.” (Bäckman 2003: 201). 

 

 

4.3 Tjenare Kungen. 

 

Abra bor i en svensk stad, där husen har fina trädgårdar dekorerade med färgglada 

trädgårdstomtar. Här försöker hon tackla livet som nittonåring, tjej och punkare. En 

kombination som inte verkar gå ihop i ett föraktfullt samhälle, där punken antingen är hatad 

eller älskad. 

 

Hon drömmer om att bli artist och slå igenom med sin punkmusik, något som verkar svårt i 

den stad där hon bor. Detta ändras då hon ska lämna in ett demoband till ett uppträdande 

band. Här träffar hon punktjejen Milla och Abra följer med bandets turnébuss till Göteborg. 

Väl i Göteborg byter tjejerna nummer och Abra blir sedan avsläppt, utan någonstans att ta 

vägen. Hon beslutar sig att gå till Errols, musikklubben som Milla berättat om. Då hon nekas 

inträde ringer hon upp Milla och frågar om hon får bo hos henne.  
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Hemma hos Milla lyssnar de på Abras demoband och Abra förklarar att musiken ska vara som 

”en spark i skrevet på hela jävla etablissemanget”. Inspirerad av musiken beslutar de sig för 

att starta ett band, de gör ett avtal om en singel till jul och inga pojkvänner, en uppgörelse som 

Milla ifrågasätter men går med på. 

 

Abra börjar arbeta med Milla på en korvfabrik, en fabrik som drivs av en förtryckande man. 

Här träffar Abra en kille som föreslår att hon skall skriva om livet på korvfabriken. 

Hemma hos Milla försöker hon komponera en ny låt om korvfabriken, Milla tycker att den 

går för sakta. Hon tycker att punk ”låter som skitförbannade rabies hundar” och så ska även 

deras musik låta. Tjejerna beslutar sig att skicka in ett demoband till ett radioprogram och att 

de ska utöka bandet med ytligare två medlemmar samt att de behöver ett namn, Tjenare 

kungen. Spelningarna och bandet möter vissa motgångar och Abra är nästan redo att ge upp, 

då de en morgon vid frukostbordet får höra sin låt på radio. 

 

Milla har svårt att hålla avtalet hon och Abra gjort och när Abra kommer på henne med en 

kille går Abra hem till killen från korvfabriken, Dickan. Han har ett rum att hyra ut. De pratar 

och Abra visar honom låten hon skrivit om livet på korvfabriken och han berättar att han 

skriver en roman, plötsligt kommer en tjej inrusandes och hoppar upp i Dickans knä. Abra 

biter ihop och går därifrån. 

 

Det ringer en tjej, Gloria, på tjejernas annons om att bandmedlemmar sökes. Väl hemma hos 

Gloria visar det sig att hon spelar synt, något som Milla är mycket kritisk mot, ”synt är ett 

jävla moderatpiano”. 

 

På korvfabriken kritiserar chefen på Abras sätt att paketera korvar, han undrar om hon är 

”dum i huvudet” eftersom hon inte verkar kunna följa instruktioner. Abra säger emot, hon 

”tar ingen mer skit” och behöver inte bli övervakad av en ”Lill-Hitler” och hon uppmanar 

även Milla att vara ärlig och inte ta någon ”skit”. Abra får sparken och tar bussen till sin 

hemstad. Väl hemma ser hon allt som hon lämnade och åker tillbaka med samma buss till 

Göteborg och sluter fred med Milla. 

 

Tjenare kungen får ytligare en bandmedlem, Isa. Hon är något äldre och har redan varit i 

musikbranschen ett tag. Hela bandet består nu av Abra, Milla, Gloria och Isa. De firar med att 
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gå på Errols. På krogen försöker Isa få Abra att ordna en spelning men Abra är fullt upptagen 

att titta efter Dickan som hon tidigare sett stå och prata med Milla. Att Milla flirtar med 

Dickan gör Abra svartsjuk och när de kommer hem börjar de bråka och Millan tycker att det 

är dags för Abra ”att skaffa sig ett liv” och flytta där ifrån. Abra tar sin gitarr och förstärkare 

och flyttar hem till Dickan, där inleder de en djupare relation, vilket retar Milla (som inte 

lyckats få honom). 

 

Tjenare kungen har lyckats få en spelning på ett bröllop, där en tv-producent kommer att vara, 

en spelning som de tror kan leda till ett skivkontrakt. Dickan kör dem till spelningen men där 

verkar inte tv-producenten vara nöjd med musikstilen på bandet. Han tar över mikrofonen och 

tänker själv börja sjunga då Milla kommer framrusande från sitt trumset och puttar honom 

från scenen. Isa kräver att hon skall be om ursäkt men istället sätter hon sig vid sitt instrument 

och börjar spela och de andra följer efter, de spelar sin egen musikstil, punk. Efter spelningen 

får de reda på att inte producenten var någon producent utan en ekonom. Något nedstämda 

åker de hemåt. Dickan har druckit för mycket och måste ut och kräkas, då bilen stannar ramlar 

han ut på gräsmattan och Milla följer efter för att pyssla om honom. Abra går också ut ur bilen 

och tittar med avsmak på. Milla och Abra börjar bråka över Dickan och Abra säger att Milla 

inte alls är punk och att Milla kommer bli en jätte bra hemmafru så som hon ”daltar” med 

Dickan. Den kvällen kommer inte Dickan hem, han sov hos Milla. Först dagen därpå kommer 

han och förstår inte alls varför Abra är sur och vrång. ”Jasså, är vi tillsammans, det har jag 

inte märkt, visa det då!” Säger han och går därifrån. 

 

Isa har lyckats ordna en spelning på Errols och det kommer att vara en man från ett skivbolag 

närvarande. Men Milla vägrar att vara med, hon är allt för sårad och skyller på att hon ska 

jobba natt på korvfabriken. På Errols känner Abra av sitt svek mot Milla, hon kan inte 

genomföra spelningen. Hon åker till korvfabriken för att be Milla om ursäkt för att hon ljugit 

om hennes och Dickens relation och för att övertala Milla att spela. 

 

På Errols ser det ut som om det inte skall bli någon spelning och folk börjar röra sig hemåt, då 

står de plötsligt där; Abra, Milla, Gloria och Isa, hela Tjenare kungen och i publiken står 

Dickan och en nöjd skivbolagskille.              

 

Lagom till jul stod den i hyllan i skivbutiken; Tjenare kungens singel. 
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4.4 Analys. 

 

Filmen som kom ut på bio 2005 illustrerar punken på 80-talet och hur en ung tjej brottas med 

att tillhöra en ungdomskultur i en tid då flera olika ungdomskulturer verkade (precis som 

idag). I början av filmen visas det tydligt det förakt som andra ungdomar hade emot henne i 

hennes hemstad bara för att hon var punkare. Man får se hur Abra utsätts för olika trakasserier 

av andra ungdomar och det visar på ett tydligt avståndstagande från det man inte själv vill bli 

förknippad med. Liknade kan man utläsa i Millas förakt mot det som hon inte förknippar med 

punken så som synten ”ett jävla moderatpiano”. Här får synten representera en grupp 

människor (moderater) som något som man inte ville ha att göra med. Kanske på grund av att 

Milla ansåg att moderater och deras politiska värderingar inte gick ihop med det punken 

representerade för henne. Där av också hennes förakt mot Gloria som spelade synt och som 

inte hade anammat punkens symboler. Men som Lalander och Johansson påpekar:”Men det 

räcker inte att uppbära en central symbol om en människa skall bli accepterad i en grupp. 

Individen måste också söka agera på ett sådant sätt att han blir trovärdig i de andra 

gruppmedlemmarnas ögon.” (2002: 31) 

I filmen Tjenare kungen tydliggörs detta starka band mellan musik och ungdomsgrupper.  

Lalander och Johansson talar även om, att ungdomskultur är ofta relaterad till någon form av 

konsumtion och i detta fall är det musiken (2002: 19). Här är det musiken och den stil som 

relateras därtill som sammanfogar dessa tjejer, i alla fall från början. Senare kom även Gloria 

in i gruppen men hon mötte ett visst motstånd eftersom hon inte var som de andra.  

 

Det går också att urskilja ett visst avståndstagande från det rådande och normgivande 

samhället och dess kultur. Abra beskriver sin musikstil ”som en spark i skrevet på hela jävla 

etablissemanget” och hela deras levnadsstil kan ses som en revolt mot synen på hur man ska 

leva. Hennes systers kille uttrycker i början av filmen att hon skulle skaffa en kille och börja 

vara ”normal” och systern uttryckte en viss oro inför hur Abra klädde sig; ”om du går ut klädd 

så där kommer du att få stryk”. Men Abra trotsar dessa varningar och vill inte ta någon ”skit”, 

hon ville inte finna sig i den vedertagna rollen om hur en tjej bör vara, det vill säga den som 

hennes syster hamnat i, detta kan ses som att Abra motsäger sig den könsroll som kvinnor har 

i det illustrerade samhälle, genus. Att finna sig i att mannen får gör och bete sig som han vill 

och vara en snäll ”hemma fru” som rättar sig efter honom. Det verkade som att tjejerna hyste 

ett starkt förakt mot att vara hemmafru och allt vad det innebär, laga mat, städa, ta hand om 

hushållet och vara mannen till lags. Då Abra och Milla bråkar om Dickan använder Abra 
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uttrycket hemmafru som ett skällsord varpå Milla blir mycket upprörd. Detta kan också tolkas 

som en revolt mot kvinnornas roll, att tjejerna såg den etablerade kvinnorollen sin något att ta 

avstånd ifrån. Det kan liknas med det Ove Sernhede (1996) beskriver, att gårdagens 

levnadsmönster och tankemönster inte längre är självklara för dagens unga och att många 

ifrågasätter och bryter med tidigare generationers levnadssätt, vilket han refererar till Thomas 

Ziehe och begreppet ”kulturell friställning” (Sernhede 1996: 134) 

 

Då Abra först kommer hem till Milla försöker Milla värma glögg i ugnen, vilket Abra 

ifrågasätter. Milla berättar då att hon har ett rivningskontrakt på lägenheten och att spisen inte 

fungerar. Hon uttrycker en viss irritation över sin boendesituation, ”man är lägst ner på 

skalan, under hundarna” säger hon och visar med händerna hur mycket hon är värd som 

medborgare i samhället. Thomas Ziehe (2003) förklarar att en typ av subkultur grundar sig i 

samhällets ekonomi eller mer i denna subkulturs utanförskap i samhällets ekonomi. Att 

subkulturen reagerar på samhällets ekonomiska kriser som påverkar individerna i 

subkulturerna negativt. Genom att då distansera sig från samhället tryggar och stärker man sin 

egen identitet vilket kan ses som ett försvar mot det dem uppfattar som den samhälliga 

realiteten. (Ziehe 1993: 57) Eftersom denna kultur försvarar sig genom att motsätta samhällets 

ordning kan den uppfattas som destruktiv av omvärlden (1993: 58). Ziehe förklarar vidare att 

denna typ av subkultur ofta visar upp en fetischisk relation till sina egna symboler, uttryck 

och beteenden och menar på att detta tyder på ett ambivalent förhållande till den egna 

kulturen vilket vi tycker stämmer överens med den påtagliga diskussionen om vad punk 

egentligen innebär som återfinns i filmen.  

När Abra skriver en låt om korvfabriken, påpekar Milla att tempot i låten är för lågt och att 

det ska låta mer som ”skitförbannade rabies hundar” och att punk handlar om att vara ärlig. 

Dessa tjejer har fallit för en musikgenre och dess tillhörande kultur och anammat de uttryck 

och symboler de har kommit över för att sedan tolka dessa och göra det till något eget, detta 

egna upprätthålls och utvärderas i den egna gruppen. Man kan se denna diskussion som ett 

tecken på en osäkerhet på den egna kulturen därför håller man hårt på symboler och normer 

för att på så sätt hälla samman gruppen.  

 

De symboler man kan utläsa är bl.a. hur flickorna klär sig, de har skinnjackor med 

egenkomponerad text. De går i trasiga strumpbyxor i olika färger och vid ett tillfälle har Milla 

på sig en tröja med texten: ”Stoppa plågsamma synthförsök.” De matchar randigt, prickigt och 

rutigt och alla möjliga färger på kläderna samtidigt, allt detta toppas med nitar och olika 
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broscher. Abra har vid en spelning på en skola på sig klänning, Converse (basket skor) 

liknande skor, en herr frack dekorerad med nitar och broscher och vilket toppades med en 

tiara på hennes svartfärgade och tuperade hår. Dessa symboliska kläder kan tolkas som ett 

försök från Abras sida att inte inordna sig i någon ”mall” om hur kvinnor i hennes ålder bör 

eller ska se ut. De ger även uttryck för det uppror hon gör mot traditionella könsmönster om 

att kvinnor skall vara ”söta och snälla” något som man skulle kunna utläsa hos de flickor i 

filmen som kategoriserar sig som ”normala”. Här får man se dessa flickor klädda i 

pastellfärger (ljusa nyanser) på kjolar och byxor. Dessutom går de klädda i något som skulle 

kunna tolkas som moderiktiga kläder för den tiden, då menar vi ”puffärmar” på jackorna och 

hög midja på jeansen.  

 

Enligt Lalander och Johansson använder ungdomsgrupper symboler för att markera den egna 

gruppens identitet. Dessa symboler uttrycker vad ungdomsgruppen står för och vilka de är. 

(2002:30) Nyttjandet av symboler kan göra att man förstärker gruppens känsla av gemenskap. 

När man har en gemenskam symbolik kan man förstärka känslan av enighet, att vi hör ihop. 

Dessutom tydliggör symboler vilka som inte tillhör gemenskapen. ”Vi-känslan förstärks då 

individen upplever likhet.” (Lalander & Johansson 2002: 31). Vidare beskrivs det nödvändigt 

för ett ”vi” att det finns ett ”de”. Dessa de är dem som ingår i omvärlden det är dem inte är 

medlemmar i gruppen. Det är alltså ”de” som hjälper till att definierar vilka ”vi” är. Symboler 

handlar alltså också om att utestänga andra. Intressant är också när man studerar de kläder 

Abra har på sig, Fracken och tiaran. Att hon blandar typiskt manligt plagg med ett kvinnligt 

sådant. Detta kan ses som att hon bryter mot de tankar som finns om vad som anses manligt 

respektive kvinnligt det vill säga genus. Vissa symboler är tydliga som punkarnas kläder, men 

symboler kan återfinnas även i språket. Här är de då lite svårare att utläsa den och de kan ses 

som mer diskreta men än så betydelsefulla. Språket som flickorna använder är full av 

svordomar, något som i filmen inte verkar vara genuint för punken utan de flesta verkar ta till 

en och annan svordom. Det intressanta blir då man tänker på att detta är en film som på 

många sätt riktar sig till dagens unga och då kan man ifrågasätta om detta är ett språk som 

tilltalar dagens unga eller om tanken är att unga skall kunna förlika sig med karaktärerna i 

filmen. Är detta i så fall en korrekt bild av unga? Eller mer intressant är att fråga sig om det är 

denna bild av unga media vill sända ut och i så fall vad blir resultatet och responsen? 

 

Den kultur som är mest påtaglig är punken samt den kultur som går att återfinna emellan 

flickorna som vänner. Här går det att utläsa vissa sociala koder, med vilket vi menar de 
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normer, regler och ramar man förhåller sig till inom den egna gruppen. Då Abra och Milla 

skall starta band avger de ett löfte om att inte ha några pojkvänner innan den första singeln är 

släppt, ett löfte som Milla har vissa svårigheter att följa. Då det blir tydligt att även Abra, som 

uppmanat detta avtal, har brutit det medför det stora svårigheter i relationen mellan 

väninnorna. Att Abra ljugit hela tiden kan tolkas som ett brott mot de regler som finns mellan 

dem. Liknande kan ses då Abra har ljugit för Dickan om sin ålder och det visar sig att hon är 

tre år yngre när han tittar på hennes legitimation. Att Abra ljög verkar också ha brutit mot 

någon outtalad social kod, men än värre var det att han hade gått igenom hennes plånbok, 

något som verkade vara ett stort kliv över linjen för vad man får och inte får göras. En annan 

kultur som belyses är den som återfinns på flickornas arbete på korvfabriken. Till skillnad 

från kamratgruppen bygger inte denna sociala struktur på någon ömsesidig respekt eller 

längtan efter en social gemenskap och önskan att tillhöra gruppen utan den bygger först och 

främst på behovet av lönen.  Här finner sig Abra i den hierarkiska struktur och maktfördelning 

som finns, att det är chefen som bestämmer, hon väljer att anpassa sig och anammar de 

sociala koder och som finns där. Kanske för att hon känner att hon måste om hon vill behålla 

jobbet och få lön. Men det kan också vara så att trotts att hon har motsagt sig den normativa 

kulturen genom att tillhöra punken, men hon är ändå påverkad av den ledande 

samhällskulturen och har tidigare varit en del av den då hon sedan födseln socialiserats in i 

den, och där finns tydliga ramar för hur man beter sig på arbetet. Men hon väljer sedan att 

bryta den då hon bestämmer sig för att inte ta någon mer ”skit” och återgår då till de koder 

som återfinns inom hennes gemenskapskrätts och inom punken. 

 

Filmen (som i och för sig kanske inte grundar sig i någon verklighetsbaserad historia) ger 

bilder av hur en ung tjej utvecklar en egen identitet. Denna bild går många gånger att relatera 

till den teori som finns att läsa om ungdomsgrupper, vilket kan tolkas som att den bild som 

ges av dessa unga tjejer inte ligger så långt ifrån hur vi verkligen uppfattar ungdomskulturer 

och identitetsskapande. 
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4.5 Bombay Dreams 

 

Bombay Dreams handlar om en tonårstjej (Ebba) som söker koordinera ”vanliga” tonårssaker 

som vänner (bästa vännen Camilla), intresset för klasskompisen och killen Erik, skola, 

simträning, rivalen och ”bimbon” Katja och en oförstående mamma med det faktum att hon är 

adopterad. 

 

Ebba drömmer om att resa till Indien för att utforska en del av sig själv och träffa sin 

biologiska mamma, Nira. Hon hoppas att hon och hennes adoptivmamma, Anita, snart skall 

åka dit, men när Ebba frågar om Indien resan byter Anita samtalsämne. 

 

En kväll finner hon brev från Nira som Anita gömt. Ebba berättar för Camilla om sin 

besvikelse över att hennes mamma gömt undan detta för henne. Ebba börjar tro att Anita 

aldrig hade några planer på att fullfölja det hon lovat och åka till Indien. Istället börjar 

vännerna planera en egen resa till Indien utan föräldrar. De samlar ihop pengar genom att 

sälja ägodelar, sälja lotter för en påhittad organisation, de lurar sina föräldrar och Ebba, till 

och med, själ pengar från sin mor. De fantiserar om hur det är i Indien, om alla intressanta 

pojkar som måste finnas där. Föräldrarna är helt ovetande och relationen mellan Ebba och 

Anita blir mer och mer ansträngd. Ebba börjar också försumma sin simträning och hennes 

blygsamma och distanserade möten med Erik gör även honom osäker. Hon lurar sin mamma 

att hon vill åka på adoptions läger som kostar fyratusenkronor vilket Anita är tveksam till men 

Ebba övertalar och övertygar med att hon skulle må bra av att träffa andra ungdomar som går 

igenom samma sak. Mamman går tillslut med detta men istället för att ge Ebba pengarna i 

handen (som Ebba planerat) betalar hon in avgiften själv, vilket gör att Ebba inte kan använda 

pengarna till flygbiljetter till Indien. För att få pengarna tillbaka använder hon sin mammas 

namn och avbokar läger resan, sedan tar hon även sin mammas legitimation för att lösa in 

återbetalningschecken. Till slut har flickorna tillräckligt med pengar för att köpa biljetterna 

men då börjar Camilla bli osäker på om hon verkligen vill åka. Hon tycker att allt kommer så 

plötsligt och hon drar sig ut. Ebba känner sig sviken och tycker att Camilla kan ”dra åt 

helvete”.  

 

Situationen förbättras inte av att Ebba förlorar simtävlingsuttagningen mot rivalen Katja, som 

inte är sen att påpeka vilken dålig simmerska Ebba är. Ett utlåtande som får Erik att försvara 

Ebba mot den populära Katja. Ebba tar sig förargat hem där hon möter en ännu argare 
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mamma. Anita har fått reda på att Ebba avbokat adoptionslägret och undrar varför och vad 

hon tänkt göra med pengarna. Ebba försvarar sig med att hon vet att Anita undanhållit brev 

från hennes biologiska mamma. När Anita försöker bortförklara sig blir Ebba rasande och 

säger: ”Du köpte mig bara för att du inte kan få barn, du är inte min mamma!” Efter det låser 

hon in sig på sitt rum. Senare på kvällen smiter hon hemifrån för att själv resa till Indien. 

Dagen därpå upptäcker Anita att Ebba är försvunnen, hon fruktar att Ebba åkt till Indien och 

far hem till Camilla för att pressa henne på sanningen för att vara säker, sedan åker hon själv 

till Bombay för att finna sin dotter. 

 

Väl i Indien upptäcker Ebba att det inte alls är som hon drömt om. Hon har hela tiden 

föreställt sig glada människor som dansar i fina kläder i vackra palatsliknande miljöer. Här 

möter hon en verklighet av fattigdom och tiggande barn under eländiga förhållanden. Hon 

finner sjukhuset där hennes biologiska mamma ska arbeta men då hon får syn på Nira, 

springer hon tillbaka men vid sjukhusentrén står mamma Anita och det blir en lycklig 

återförening.  

 

Tillsammans upplever de sedan Ebbas födelsestad och med Anita vid sin sida finner Ebba 

mod att träffa sin biologiska mamma och fråga det ”alla” adopterade barn undrar: ”varför 

lämnade du bort mig, mamma?”  

 

Väl hemma i Sverige sluter Ebba fred med Camilla. Hon finner även mod att prata med Erik 

och de blir kära. Det hela slutar lyckligt med att Ebba vinner över Katja i simtävlingen och i 

den applåderande publiken sitter Camilla, Camillas pappa, Erik och mamma Anita. 

 

 

4.6 Analys 
 

Denna film fokuserar mycket på ungdomars relation till sina föräldrar och vikten av att känna 

till sin kulturella bakgrund för det egna identitet arbetet. Filmen illustrerar hur Ebba söker sig 

själv, och i detta sökande ligger hennes indiska bakgrund i centrum. Genom att söka förståelse 

till varför hon adopterades bort önskar hon finna förklaring till sin levnadssituation. Hon har 

svårt att acceptera sin lott i livet innan hon fått svar på sina frågor från sin biologiska mamma. 

Innan hon åker till Indien så får vi en känsla av att hon känner sig splittrad och hon verkar inte 

kunna finna ro i tillvaron vilket resulterar i oengagerade försök i alla andra vardagssysslor, 
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förutom strävan efter att träffa sin biologiska mamma. Simträningen går inte så bra och 

kärleksrelationen till Erik vill inte ta fart, trots att hon är intresserad. Han visar intresse genom 

att ta kontakt i skolkorridorerna, och när Camilla vid ett tillfälle frågar om han kan komma 

hem till Ebba så står han inom kort på farstukvisten. Men Ebba är allt för osäker i sig själv för 

att våga besvara några känslor. Eftersom hon inte heller vågar, har hon inte heller förmåga att 

ta steg till att visa vad hon egentligen känner för Erik.  

 

Hon lever i en glorifierad fantasivärld om Indien och hur hon skulle ha det där, vilket kan 

tolkas som en önskan att vara någon annan. Fantasin är helt enkelt en projektion av hennes 

vilja att finna sig själv, men i verkligheten sitter hon fast och känner sig oförmögen att ändra 

sin levnadssituation. Hon vänder sig till sin mamma i hopp om att mamman ska ordna så att 

de ska åka till Indien, men när Ebba hittar breven från hennes biologiska mamma, som Anita 

har gömt undan från Ebba, inser hon att mamman har undanhållit information och inte 

planerar att ta med henne till Indien, vilket hon hela tiden har trott eftersom mamman har gett 

Ebba den förhoppningen. Det enda sättet för henne att genomföra resan är att ta tag i det själv. 

Längtan efter att få uppleva fantasin i verkligheten är det som ger henne energi i vardagen och 

då hon börjar planera resan på egen hand, bryter hon mot många moraliska regler (som att till 

exempel att stjäla pengar från sin mamma). Då hennes fantasibilder har fått så stor betydelse 

för henne tar hon risker där konsekvenserna blir att hon försummar relationer och aktiviteter i 

sitt liv. Eftersom hennes fantasibilder består av att vara i Indien så driver det henne att åka dit.  

Hemma i Sverige blir det ”en aldrig avslutad längtan” som bara verkar som en springande 

punkt som hon inte kan göra något åt förrän hon har fått uppleva Indien på riktigt. När hon 

kommer till Bombay i Indien, inser hon att fantasin inte är densamma som verkligheten vilket 

får henne att uppskatta sitt egna liv på ett annat sätt. Vi tolkar det som att resan till Indien är 

en ögonöppnare för Ebba då hon märker att allt det engagemang som hon har lagt på sin 

fantasi, inte existerar i den faktiska verkligheten. 

 

Då hon fått uppleva Indien och mötet med sin mamma, kan hon avsluta den fantasi som hon 

hela tiden har fokuserat på, och istället lägga sitt engagemang på sitt liv hemma i Sverige. Vi 

tolkar det som en brytpunkt i hennes liv som förändrar hennes identitetsarbete där hon sedan 

kan börja engagera sig i innehållet i sitt liv hemma i Sverige.  

 

När hon kommer hem från Indien börjar relationen med Erik utvecklas, och hennes 

aktiviteter, såsom simningen går bättre då hon lägger sitt engagemang där. Den fantasibilden 
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som hon lagt mycket av sin energi och sitt intresse på, gjorde, enligt vår tolkning, att många 

av hennes övriga aktiviteter och relationer, inte fick det engagemang som behövdes för att 

skapa en positiv utveckling. Det engagemanget lade hon på sin fantasi istället. Det går att 

uppfatta det hela som att Ebbas fantasi genererade en viss typ av livslust genom att hon 

ägnade sig starkt åt den. När hon kom hem från Bombay och fått uppleva Indien och träffat 

sin biologiska mamma, trycktes det hål på fantasibubblan, när inte verkligheten motsvarade 

hennes illusion. Det gjorde att hennes engagemang och motivation kunde appliceras på andra 

saker i livet som t ex simningen (som hon hade tappat motivationen till, och på sistone velat 

sluta med) och relationen till Erik och hennes mamma.  

 

Hon blir initiativrikare i sin vardag genom att t ex börja närma sig Erik genom att hålla hans 

hand och bjuda hem honom. Initiativen gör att hon får ett annat deltagande i sin faktiska 

omgivning.  

 

Filmen avslutas med att hon ska tävla mot sin största konkurrent i simningen, som hon hela 

tiden har känt sig underlägsen mot. Hon vrider huvudet bestämt mot konkurrenten, vänder 

snabbt tillbaka, tittar fokuserat ut mot sin bana, stiger koncentrerat upp till position på 

startblocket och dyker vid startskott. Hon visar med ickeverbala signaler hur hon nu är beredd 

att bemästra den underlägsna positionen som hon tidigare känt. 

 

Denna film illustrerar Ebba som först uppfattas som en snäll och rar flicka till en upprorisk 

tonåring som tydligt tar avstånd från sin mamma för att finna sin egen väg och sig själv. Detta 

Kan liknas Sofies upproriska beteende mot hennes far och det verkar vara ett återkommande 

tema i filmerna, det säger något om hur man ser på ungdomar. Att denna tid innehåller någon 

form av avståndstagande till sitt forna, trygga barn liv hemma hos föräldrarna för att nu söka 

sig ut på egen hand i världen. ”Frigörelsen från föräldrarna går ofta till så att den unge 

fjärmar sig fysiskt allt större delar av dygnet – man får intryck av att den unge aktivt går in 

för att försvaga banden till allt som luktar barndom, hemtrevnad och familj.” (Bjerrum-

Nielsen & Rudberg 1991: 238-239). Likt att Ebbas relation med sin mamma försämras 

förklarar Bjerrum- Nielsen och Rudberg att detta skulle vara helt naturligt för denna ålders fas 

att distansera sig till föräldrar och deras levnadssätt. Som tidigare nämnt kan puberteten och 

denna ålders fas tillbakadragande från föräldrar lämna ett slags tomrum vilket leder till att 

ungdomarna kan börja förlora intresset för sina fritidssysslor. Om man applicerar detta 

resonemang till Ebbas försvagande motivation till simningen betyder det att hon gjorde så för 
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att hon kände ett tomrum och kanske en viss saknad av den trygghet hon tidigare känt som 

barn.  

 

Bjerrum – Nielsen och Rudberg (1991: 166-167) förklarar även att flickor gärna orienterar sig 

i väninnedyader för att bland annat ha en relation som kan ge mycket uppmärksamhet genom 

att bara vara två och ha nära sammanhållning, detta kan liknas med Ebbas relation till bästa 

vännen Camilla, det verkar bara vara dem och de trivs bra med det. Vidare berättar Bjerrum – 

Nielsen och Rudberg (1991: 166) att flickor i tonåren ofta har sina kamrater av egoistiska själ 

för att få bekräftelse vilket de har ett stort behov av i denna ålder. Detta tyder på narcissism, 

denna stora fokusering på sig själv som även kunde utläsas i Hip Hip Hora, vilket också säger 

något om hur man ser på kategorin ungdom. 

 

Här får begreppet etnicitet också en betydelse, som vi tidigare har förklarat är etnicitet en del 

av kultur och kan avgöra vem som är inkluderad eller exkluderad. Ebba är väl medveten om 

hennes indiska ursprung och det verkar inte hindra henne i det svenska samhället, men det 

verkar betyda något för hennes identitetsskapande. Vi tolkar det som att Ebba känner att hon 

vill ha en kontakt med sitt ursprung för att på något vis komma mer till ro i sitt liv i Sverige. 

Genom att inkludera hennes indiska ursprung kunde hon finna sig själv, och skapa en trygg 

identitet.  
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4.7 Filmernas bildskapande 

 

Alla dessa analyser och redogörelser av filmerna säger något om hur man ser på kategorin 

ungdomar, de har vissa gemensamma nämnare som gör att de alla på något vis ses som lika. 

En tydlig likhet mellan filmerna är att de alla illustrerar olika ungas liv och olika typer av 

livsstilar, dessa människor faller under kategorin ungdomar. Dessa karaktärer illustrerar 

problematiken kring att finna en egen identitet och filmerna ger exempel till ungdomar hur 

detta egenutvecklande kan gå till väga. De ger ungdomar exempel på alternativa livsstilar. 

Lalander och Johansson skriver om att dagens media samhälle erbjuder samhället bilder av 

ungdomar och att detta påverkar vår uppfattning av dem (2002: 21). Att som ung idag inte bli 

påverkad och influerad av medias bilder är näst intill omöjligt. De måste välja bland dessa 

bilder och hitta något som man kan tänka sig att bli förknippad med. För att inte välja är också 

ett val (Johansson 1996: 289), som vi tidigare nämnde. 

 

En skillnad mellan de analyserade filmerna är de olika typer av kulturer som framträder, alla 

med vissa likheter. I Tjenare Kungen illustrerades en välkänd subkultur, nämligen punken, 

och det är musiken och de politiska åsikterna som definierar denna subkultur. Hip Hip Hora 

illustrerar en mer ”allmän” ungdomskultur som bekräftar samhällets tankar om unga som 

alkoholkonsumerande, trotsiga och utsatta unga människor (med utsatta kan man mena att de 

är utsatta för mediala - och samhälliga bilder av hur unga kvinnor skall klä sig och bete sig). I 

Bombay Dreams finner vi en något annorlunda bild av unga. Här spelas det inte lika mycket 

på alkohol, fester och prövandet av sexualitet. I filmen möter man en till synes oskyldig flicka 

som blir intresserad av en pojke. Dramat i denna film och i karaktärens liv handlar mer om 

relationen till en saknad kultur än om sex, fester och att bli accepterad.  
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4.8 Läroplaner 

 

Då vi hittills har redogjort för de bilder som ges av ungdomskulturer i filmerna går vi nu över 

till att försöka tolka den kultur som kan utläsas i läroplanerna. Dessa läroplaner får i vår studie 

stå för samhällets tankar, normer och värderingar. Med detta vill vi visa på värderingar som 

ungdomar stöter på i skolan och var läroplanerna ger för bild av hur unga skall vara, alltså vad 

som anses normativt.  Vi vill belysa vilka normer och värderingar som vi kan utläsa ur den 

svenska läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 och läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, Lpo 94, för att se vilka kulturella och sociala värden som är önskvärda enligt 

dokumenten. Lpf 94 och Lpo 94 illustrerar enligt vår uppfattning av den samhällsanda och 

tidsanda som vi lever idag. ”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos 

eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på.”(Lpf 94 & Lpo 94 1994: 3) 

 

Med analyseringen vill vi se hur det som presenteras i läroplanen liknar eller skiljer sig från 

de normer och värderingar som vi kunnat tyda och urskilja ur filmerna. Vi utgår ifrån att 

läroplanen är menad att stå för samhällsandan eftersom den än idag inte har reviderats sedan 

1994 och verkar som de huvudsakliga direktiven för lärare och skola att efterleva och 

eftersträva. Avsikten med jämförelsen mellan de utlästa normerna, värderingarna i filmerna 

och läroplanens, är att tyda vad som är önskvärt respektive inte önskvärt i skolan och därmed 

också i samhället. Genom att göra det vill vi titta på hur ungdomars kulturtillhörigheter i 

filmerna påverkas av mötet med skolans ideologier. 

 

Regeringen har fastställt tre läroplaner, en för förskoleverksamhet Lpfö 94 (läroplaner för 

förskolan), en för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94 och ytterligare en läroplan för de 

frivilliga skolformerna, Lpf 94. Dessa ska tillsammans med skollagen styra verksamheten på 

alla skolor i Sverige och alla som arbetar inom skolan måste följa dem. Vi har valt att endast 

redogöra för de två sistnämnda då de påverkar ungdomars skolgång. Läroplanen för 

förskoleverksamheten tycker vi inte vänder sig till dem som arbetar med ungdomar utan 

enbart till dem som arbetar med barn. 

 

Enligt läroplanerna skall skolan verka på en demokratisk grund och skall arbeta för att hos 

eleverna stärka de grundliggande värderingar som samhället vilar på. Här skall eleverna få 

allsidig undervisning och inte bli påverkade av ett ensidigt perspektiv, utan få ta del av den 

kulturella mångfalden och få förståelse för sin egna kulturella delaktighet. Skolan vill främja 
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varje enskild individs egenskap och det som gör individen unik för att denna sedan skall efter 

bästa förmåga aktiv kunna delta i samhället, vilket skulle kunna tolkas som att skolan vill 

främja individualitet men en sådan som passar in inom samhällets ramar, för att sedan kunna 

fungera som goda medborgare. Då kan man ifråga sätta vad en god medborgare är för typ av 

människa? ”Utbildningen skall främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, 

som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet.” (Lpf 1994: 5). Här är ett tydligt 

exempel på vilken typ av framtida samhällsmedborgare man skall fostra eleverna till, en 

ansvarskännande och aktiv människa som deltar i samhället. Därutöver önskas människor 

som kan ta till sig ny kunskap i ett snabbt informationssamhälle och som kan orientera sig i en 

komplex verklighet. Genom att kritiskt kunna granska fakta skall eleverna gå mot ett mer 

vetenskapligt tänkande. I detta snabbt föränderliga samhälle behövs människor som: 

”Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och 

lösa problem både självständigt och tillsammans med andra.”(Lpf 1994: 5). 

 

Dessutom vill man ha människor som kan kommunicera med varandra och eleverna skall 

fortsätta utveckla sociala förmågor. ”I överensstämmelse med den etik som förvaltats av 

kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.” (Lpo 1994:3). Ett utlåtande som säger 

något om vilken ”typ” av människor som läroplanen och samhället önskar. 

 

Enligt läroplanen är det viktigt att ungdomar regelbundet bedriver fysiska aktiviteter. Just 

fysiska aktiviteter är väldigt intressant för här kan man undra om det är enbart individens 

välmående som är i fokus eller om detta utlåtande kan vara influerat av att sjuka människor 

kostar samhället pengar, och om man får ungdomar att ta vara på sin hälsa så kan man spara 

pengar till samhället. För ibland kan man fråga sig om det är för individens bästa eller för 

samhällets bästa som står i fokus, och är dessa verkligen olika saker, kan inte samhällets bästa 

också vara individens och tvärt om?  

 
Läroplanerna talar om att alla skall utvecklas till egna, unika och fria individer, men det 

verkar handla mer om frihet under ansvar och då frihet inom vissa ramar. Individen har frihet 

att utrycka sig och skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de 

framförs, men inte alla utan bara de som inte strider mot skolans värderingar, så trotts att 

läroplanerna talar om individer och unika människor så vill de ändå att dessa människor skall 

 47



passa in i det svenska samhället och formas till medborgare. Just detta att forma människor till 

samhällsmedborgare kan tolkas som att man önskar att stöpa dem i samma form, men att vara 

medborgare betyder inte att alla är lika utan det betyder att olika individer, trotts att de är 

olika, kan fungera tillsammans en kultur som innefattar flera. Det är detta perspektiv på 

människor som eleverna möter i skolan. Läroplanerna kan framstå som rätt ”luddiga” men 

efter en närmare titt har vi förstått att det ändå finns en viss uppfattning om hur dagens 

ungdomar skall fostras till goda samhällsmedborgare och vilka kvalitéer som man önskar att 

de skall ha. Kanske läroplanerna inte hade fokuserat så mycket på vissa mänskliga egenskaper 

om man ansåg att ungdomarna redan hade dem, så som att fostra individer till 

ansvarskännande medborgare, kan det vara ett tecken på att man inte alls ser ungdomar som 

ansvarsfulla därför måste de formas till det i skolan? Eller uppfattar man det så att ungdomar 

lägger sitt ansvar på områden som för oss vuxna anses okloka, utifrån de önskvärda normerna 

och värden som läroplanen förmedlar? För läroplanen uttrycker inte det empiriskt iakttagbara 

samhället utan det eftersträvade samhället. 
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5. Diskussion och resultat 
 

De tre filmerna ger en intressant bild av ungdomen som en rebellisk tid. I Tjenare Kungen 

handlade det om rebelliska uppror mot samhällets normalitet och om ungdomars plats i 

samhället. Här vägrade flickorna att inordna sig i ett samhällssystem och i de tankar som 

fanns om hur en ”normal” tjej bör bete sig. I Hip Hip Hora motsade sig flickorna 

könsförtryck, diskriminering, mobbing, könsroller och vuxnas tankar om hur en ung kvinna 

borde vara. I Bombay Dreams var det en ung flicka som var rebellisk mot sin mamma och 

stod emot det förtryck som rivalen Katja utgjorde. Filmerna bekräftar de tankar som finns om 

att ungdomstiden skulle vara en turbulent sådan, men kärleksdrama, fiender, drömmar, smärta 

och om vänskap och bråk. De ger även en förskräckande bild av ungdomar som dricker och 

röker näst intill hela tiden (Tjenare Kungen) och som dricker sig medvetslösa på fester i Hip 

Hip Hora och om ungdomar som stjäl av sina föräldrar och rymmer hemifrån till andra länder 

i Bombay Dreams. Filmerna illustrerar ungdomar som bryter mot vuxensamhällets normativa 

värderingar om hur de borde bete sig. Trotts olika ungdoms liv illustrerar filmerna något som 

skulle i ett sammanfattande begrepp kallas ungdomskultur och syn på kultur. Dessa filmer 

illustrerar att ungdomskulturer i första hand verkar som en motkultur mot det omgivande 

samhället. Även om det inte skulle vara så att den stora kulturen i samhället besitter den 

normativa tronen och således är maktinnehavare finns det ändå något som ungdomarna 

motsäger hos samhället i sitt identitetsskapande. De unga motsäger sig den hegemoniska 

kulturen genom att göra uppror med användandet av olika typer av symboler och livsstilar 

som har en särskild innebörd i gruppens identitet. ”Teorin om hegemonin betyder att det i 

samhället ständigt förs en kamp om makten och att denna kamp primärt sker med kulturen 

som vapen.” (Lalander & Johansson 2002: 37) 

 

Man vill uttrycka en individualitet gentemot de andra men en gemenskap med gruppen. Den 

egna gruppen hålls samman med en rad olika kulturella uttrycksmedel som avgränsar de från 

de andra, dessa andra kan vara andra ungdomsgrupper eller de som inte tillhör kategorin 

ungdom (Fornäs & Ganetz 1991: 73).  Detta avgränsande gentemot andra är betydelsefullt för 

det egna identitetsarbetet. Man vill vara annorlunda och individuell men samtidigt känna 

trygghet och tillhörighet i en grupp. Läroplanerna uttrycker tydligt att man skall främja 

individualitet och olikhet, såväl kulturellt som socialt. Då läroplanen är bärare av samhällets 
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tankar om individuell utveckling framstår det paradoxalt att samhället har en viss oro för 

ungdomars identitetsutveckling då den i många fall motsäger sig samhällets normativa tankar. 

Läroplanerna förmedlar en vilja att skapa vuxna, ansvarstagande samhällsmedborgare, man 

vill alltså inkludera dessa unga som så småningom skall bli vuxna samhällsmedborgare, vilket 

är något motsägelsefullt då de i många avseenden är exkluderade ifrån samhället. De har inget 

arbete, får inte rösta förrän de är myndiga, de får inte ta lån och hindras i många fall delta i 

samhällskulturen pga. av ålder. Samhällets förväntningar på unga kan, ur de ungas perspektiv, 

uppfattas något paradoxalt då vi förväntar oss ett vuxet beteende trots att de förbjuds att göra 

vissa saker som förknippas med vuxenlivet (Sernhede 1996: 142). Samtidigt förväntas de leva 

ett bekymmersfritt ungdomsliv, men som filmerna illustrerar, präglas ungdomstiden av allt 

annat än bekymmersfrihet. Man är, som vi nämnt, mitt upp i sitt identitetsskapande och i full 

gång med att försöka förstå och konstruera sin omvärld. Vi har redogjort för att mycket av det 

som omringar individen i den åldern inte är statiskt utan föränderliga företeelser som rör 

individen och relationer. Där av kan det antas att det är därför som ungdomar experimenterar 

mycket med alternativa livsstilar och symboler. 

 

Skolan vill främja kulturell mångfald och att eleven får förståelse och insikt i andra kulturer, 

vilket stämmer överens med den mångfald av kulturer som finns idag, ungdomars kulturella 

bakgrund skall alltså få ta utrymme och uppmuntran inom skolans väggar. Då kulturer 

fungerar som ett filter ur vilket man beskådar och förstår sin omvärld gör det också individen 

ser världen från ett perspektiv som påverkar hur individen orienterar sig i sin miljö. Lalander 

och Johansson förklarar att ungdomskulturer också fungerar som ett ställe att pröva identiteter 

och finna likasinnade men då individen går in djupt i gruppens identitet kan hon försumma 

delar av sin identitet, man kan få svårt att förstå andras perspektiv och kultur då man är fast i 

sin egen (2002: 53-54). Detta kan hämma individens utveckling till att få förståelse och insikt 

i andra kulturer, något som går emot det skolan vill förmedla och förankra. Vi har här noterat 

en komplex situation vad gäller mötet mellan skolan och ungdomskulturer. Skolan blir ett hus 

bestående av en rad olika kulturer, vilket kan leda till att det på sikt kan förenkla för individen 

att möta andra kulturer eftersom det finns så många tillgängliga i skolan, men att möta andra 

kulturer betyder inte att man automatiskt får förståelse för dem eftersom det kräver att man 

når dem på ett djupare plan. Detta ser vi som ett av skolans viktigaste mål att bygga broar 

mellan olika kulturer och ge eleverna möjlighet att få en djupare förståelse för varandra. Här 

kommer vi in på en av våra inledande frågor: hur orienterar och beter sig individerna mellan 
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olika kulturer i filmerna? Finner man en mellan väg i mötet med andra grupper i försök att 

anpassa sig, eller fortsätter man använda samma koder utanför gruppgemenskapen? 

 

I Hip Hip Hora tar det tid för Sofie att finna någon mellan väg, först tampas hon med att 

försöka passa in i skolans miljö men detta på bekostnad av sin uppfattning av sig själv. Sofie 

väljer att göra saker som hon tror är till fördel för hennes plats i gruppen och på skolan, men 

effekterna av hennes handlande blir dock inte de hon önskade sig. Följderna av hennes 

handlingar blir sammantaget att hon känner sig särbehandlad av sin omgivning och förvirrad i 

sig själv. Det tar tid innan hon finner ork och motivation att därefter konfrontera skolmiljön, 

med elever och lärare igen. Den här filmen skildrar Sofies och ungdomarnas uppfattning av 

omgivningen, och deras handlande som styrs av förväntningar och stereotyper som 

ungdomarna betonar. Precis som vi tidigare nämnt menar vi, med många forskare, att 

individens tolkande av omgivningen påverkar hur man rör sig och agerar. Hip Hip Hora är 

därmed en film som visar på hur ungdomskulturen består av ett mycket aktivt letande efter att 

finna en plats där man får verka i en större helhet. Detta letande leder individen in på många 

vägar, vare sig det är mellanvägar eller inte. I Lpo 94 och Lpf 94 menas det underförstått att 

skolan skall verka som den institution där eleverna ska öva sig på att orientera sig i en 

komplex verklighet. Eftersom tonårstiden består av ett oupphörligt försök att förstå och tolka 

omvärlden, och experimentering med sin identitet, blir också detta en tid då orienterandet i 

verkligheten kan göras på relativt extrema sätt, visar här de samtliga tre filmerna. 

 

I Tjenare kungen framhävs ett rebelliskt beteende mot primära sociala och kulturella 

ordningar som ligger utanför deras egen subkultur. Fokus från karaktärernas sida blir alltså 

inte att försöka efterleva någon slags ordning i omvärlden utan snarare motarbeta de kulturella 

ordningar som ungdomarna tolkar. Lpo 94 och Lpf 94 uttrycker att skolan ska vara en 

demokratisk grund där alla ska kunna verka, men antagligen menar styrdokumenten att denna 

demokratiska grund handlar om att alla individer ska verka för att kunna samverka med 

varandra, vilket de unga i ”Tjenare kungen” inte gör då de snarare försöker revoltera mot de 

ordningar som ligger utanför deras egna subkulturella sfär. I skolan skulle detta innebära ett 

stort problem då vikten av att alla samverkar är så stor.  

 

Två andra av våra inledande frågor löd: Hur skildras flickor och pojkar i filmerna och vilka 

roller tilldelas de? Vilka femininitetrar och maskuliniteter kan vi urskilja? Alla de tre filmerna 

har kvinnliga huvudroller och där huvudkaraktärerna framstår som starka tjejer/ kvinnor. De 
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brottas med ett identitetsskapande i förhållande till vad som anses kvinnligt, något som blir 

väldigt tydligt när Sofie utsätts för trakasserier och könsförtryck av Mouse men lyckas 

komma tillbaka och sätta honom på plats. Det illustreras även tydligt då Abra lämnar sin 

hemstad och det liv som väntade henne där (det samma som sin systers öde, en plats under 

mannen). För att istället försöka lyckas som tjej och punkare i en annan stad något som hon, 

efter mycket lyckas med. I Bombay Dreams får vi intrycket att Ebbas historia kunnat hända 

både en flicka eller pojke. Här är det faktum att hon är kvinna inte i fokus utan att hon är 

adopterad och saknar kännedom om sin bakgrund. Det är sedan vetskapen om sitt ursprung 

som gör henne stark. Killar uppmärksammas inte på samma sätt som flickor i denna film. Här 

är de starka männen de som vågar stå bakom ”sina” kvinnor och inte behöver hävda sig för att 

framstå som manlig. Men killar illustreras även som förtryckande och fega, som ett hot i detta 

fall syftar vi på karaktären Mouse.  

 

 Vår sista frågeställning löd: Vilka attribut kan vi utläsa hos de unga i filmerna? Med attribut 

menar vi klädsel, symboler, språk och användandet av kroppen som uttrycksmedel. Vilket har 

redogjorts i filmanalyserna väldigt tydligt, men vi tänker sammanfatta det hela lite snabbt. I 

Hip hip hora utspelade det sig vilda diskussioner mellan Sofie och pappa Krister om vad Sofie 

egentligen hade på sig. Om hennes små linnen och rena byxor och hur detta visar på flickors 

förhållande till kvinnlighet, sexualitet och främst hur det vill bli betraktade. Abra hade en 

annan inställning till kläder och symboler, här gällde det inte att uttrycka hur kvinnlig man var 

(och hur viktigt det är med rätt attribut för att uttrycka sin och vidmakthålla sitt anseende) 

utan till vilken grupp man tillhörde och vad den stod för. För Ebba var det en helt annan 

historia, attribut markerades inte på samma sätt. Här var det inte frågan om att uttrycka vem 

man är och hävda sig inför andra (inget laborerande med stilar eller sexuella anspelningar). 

Utan här är avsaknaden av detta intressant. Att hon söker svar på vem hon är och inte visar 

intresse för något annat under tiden.   

 

Enligt Björn Nilsson och socialpsykologin så påverkar media vårt bildskapande av 

människan, media ger ofta en något hänsynslös och negativ bild av henne. Denna bild vi har 

av vår omvärld och om människan (som media påverkar) hjälper oss att skapa en uppfattning 

av varandra Uppfattningen influerar vår moral, eftersom den avgör vad som anses som 

normativt och önskvärt, utifrån den ställer vi krav på oss själva och på andra (Nilsson 1996: 

22). I enighet med socialpsykologins teorier antar vi att media och dess bilder hjälper till att 

skapa våra åsikter av vad som anses normativt och vad man kan förvänta sig av andra. Om 
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man nu relaterar det till de bilder vi har kunnat utläsa ur filmerna, vad får det då för följder? 

Förväntar sig omgivningen då att unga skall bete sig på detta viset (att unga dricker, provar 

gränser, förnedrar och sviker varandra)? I så fall vad har det för betydelse i mötet med den 

empiriska ungdomen? Enligt detta skulle man kunna säga att i detta möte är båda parter 

(vuxensamhället och ungdomar, och deras kulturer) influerade av medias bilder. Man har fått 

en förutfattad mening som påverkar hur man uppfattar den andra. Hur blir det då i skolan? 

Läroplanerna uttrycker att vara tillmötesgående till andra kulturer är eftersträvansvärt, vilket 

kan betyda att man skall möta sina fördomar och bilda en egen uppfattning utifrån egna 

erfarenheter. Men läroplanerna menar alltså att man skall vara tillmötesgående och främja 

ungdomars identitetsskapande som till stor del kan utgöras av gruppen, men man skall också 

forma dem till att förvärva egenskaper som anses önskvärda i samhället. Något som kan 

tolkas som att man antar att unga saknar dessa egenskaper och därför måste de tillföras, en 

mening som i så fall skulle vara uppbyggd av fördomar, och då även medias bilder. 
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6. Avslutning 
 
Utifrån det vi har kunnat utläsa ur våra analyser kan vi konstatera att media erbjuder bilder av 

unga som ofta är något cyniska och negativa. De illustrerar även ungdoms liv som något 

annorlunda än vuxnas liv, en turbulent tid av olika prövanden och självförverkligande inför 

vuxenlivet. Våra analyser tycks bekräfta det Thomas Ziehe diskuterade, att unga representerar 

det annorlunda, alternativa och rebelliska. Dessutom tolkar vi läroplanerna som att de till viss 

del önskar tillmötesgå dessa tankar om unga (bl.a. då de förespråkar individualitet och 

egenhet) men att de också understryker vissa mänskliga kvalitéer, vilket kanske enbart tyder 

på att dessa anses viktiga för framtida samhällsutveckling, eller så anser man också, som vi 

tidigare nämnt, att ungdomar inte behärskar dessa egenskaper och därför måste de tillföras via 

skolan. Oavsett hur det ligger till kan man tolka det som att även läroplanerna i viss 

utsträckning är påverkade av fördomar och bilder av unga som kanske media bidragit till.  

 

Vi anser att det är viktigt att få förståelse för sin egen kulturtillhörighet och hur den påverkar 

hur man tolkar saker och ting, att det är viktigt att förstå ur vilket perspektiv man beskådar 

världen för det påverkar hur man bemöter andra. Att media sänder ut bilder som (ofta 

subjektivt) påverkar våra uppfattningar om skeenden, om sig själv och om andra. Vi förstår att 

det är viktigt som lärare att vara medveten om vilken kultur man till hör för att förstå vilka 

normer och värderingar man symboliserar i andras ögon och hur ens perspektiv blivit 

påverkad av bilder. Det är viktigt att vara medveten om sina egna fördomar för även de 

påverkar mötet med andra, media distribuerar stereotyper som inverkar på vår syn på 

omgivningen. Dessa stereotyper, menar vi med många forskare, onekligen har effekt på vår 

uppfattning av t ex könsroller, etniska grupper, religion och kultur, ja allt som media sprider. 

Det är väldigt svårt i vårt rådande samhälle, att inte lägga märke till dessa bilder. Med det IKT 

samhälle (information – teknik – och kommunikation) som vi nu lever i, har media fler 

plattformar att nå ut till människor på, där med bland annat Internet i spetsen. Vi är i en tid då 

vårt beaktande av våra fördomar och förmeningen verkligen behöver få utrymme för 

reflektion eftersom de har effekt på mötet med människor. Skolan är en plats där människor i 

tidig ålder kan ha möjlighet att komma i kontakt med kulturellt mångfaldig existens och även 

få ventilera sina uppfattningar och perspektiv på kultur och människosyn, förutsatt att skolan 

arbetar för det.  
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6.1 Framtida forskning 

 

Vi har, som egna kulturvarelser, analyserat illustrationerna kring ungdom och vuxensamhälle 

för att se vilka kulturella uttryck och värden som vi kan utläsa i dessa exempel, och resonerat 

kring vad vi kommit fram till. I den här c-uppsatsen har vi valt att stanna där, och inte göra 

några empiriska undersökningar kring hur väl våra analyser stämmer överens med 

verkligheten ute på fält. 

 

I den här uppsatsen har vi medvetet valt att enbart fokusera på bilder som illustreras kring 

ungdoms liv och vuxensamhälle. Vi hade gärna velat titta vidare på hur ungdomar och vuxna 

ser på medias spridning av stereotyper och hur unga skulle vilja att skolan jobbar med att 

bygga broar mellan olika kulturer, men det räcker inte en c-uppsats till för. Däremot efterlyser 

vi en framtida forskning där man studerar hur samhället idag arbetar för att använda skolan 

som koppling och bro mellan olika kulturer. Skolan är en ypperlig plattform för kulturer att 

mötas på och samverka i. Vi ser skolan som en resurs där sociala och kulturella problem i 

samhället kan beaktas och bearbetas, bara vi väljer att prioritera stora insatser och mycket 

arbete där. 
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