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    Abstract 

 
 I denna studie har jag valt att analysera två svenska ungdomsfilmer som behandlar ett ämne som är högst 

aktuellt i dagens samhälleliga debatt; hur unga kvinnor skuldbeläggs av sin omgivning efter att ha blivit utsatta 

för sexuella övergrepp, trakasserier eller våldtäkt. Mitt syfte är att undersöka konstruerandet av könsidentiteter 

i de två svenska ungdomsfilmerna ”Hip Hip hora” och ”Säg att du älskar mig” som båda använts i 

utbildningssyfte i svenska skolor. Vidare vill jag undersöka hur konstruktionen av kön samverkar med 

skapandet av sexualitet, ras/etnicitet och klass i de två filmerna. För att undersöka detta har jag använt mig av 

en kvalitativ metod; narrationsanalys. Mitt teoretiska ramverk består av vad medier har för påverkan och 

betydelse för identitetsskapande, en del queerteori, kritisk rasforskning, samt en intersektionell analys. 

Resultatet visar att det ligger ojämlika maktrelationer inbäddade i representationen av kön, sexualitet, 

ras/etnicitet och klass i filmerna. Detta är problematiskt då dessa framställningar är producerade för 

majoritetsbefolkningen, och dessutom använts i syfte att utbilda. De förväntningar människor från olika 

grupper i samhället har gentemot andra kan påverkas av dessa representationer. När vissa grupper kopplas 

samman med vissa problem och brister begränsas uppfattningen både från personer utifrån och inom dessa 

grupper, och på så sätt bidrar också filmerna till såväl skapandet som upprätthållandet av normerande 

kategorier.   
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1. Inledning  

 De senaste åren har vi kunnat läsa om hur Sveriges rättssystem gång efter gång friat personer som stått 

åtalade för våldtäkt. När Umeå tingsrätt friade tre killar som stod åtalade för att ha våldtagit en 15-årig 

tjej med en glasflaska (Paulsson Rönnbäck, 2013) fick det feministiska nätverket Femtastic och 

organisationen Crossing Boarders nog och startade FATTA-kampanjen. Kampanjen kräver en förändrad 

syn på sex och sexuellt våld, förändrad lagstiftning med samtycke som utgångspunkt samt mer resurser 

för att förändra de normer som skapar våldtäktsmän i vårt samhälle (FATTA.nu). Några av de förslag 

som finns på detta samhälleliga problem är att förändra existerande normer inom alla instanser 

(utbildning, polis, rättssystem etcetera) som dels skuldbelägger kvinnor, men också skapar våldtäktsmän. 

Fokus måste förflyttas från offer till gärningsman för att en förändring ska ske (Wennstram, 2013). 

  En instans där förändring kan ske och ha stor betydelse är medierna. Forskning lyfter fram 

att ungdomar är särskilt mottagliga för medierade budskap i sitt identitetsskapande (Gauntlett, Lindgren). 

Barnombudsmannen har behandlat myndighetens egna undersökningar om varifrån barn och ungdomar 

hämtar sin kunskap om sex och kärlek. Undersökningarna visar att flickor i åldrarna 14-18  hämtar 

kunskap om sex och kärlek genom olika medier som sexrådgivningsspalter, TV- serier, filmer och 

ungdomsprogram i TV och radio. Pojkar i samma ålder uppgav att de hämtar sin kunskap från porrsajter, 

porrfilm, TV-serier och filmer samt ungdomsprogram i radio och TV. Kritik mot skolans 

sexualundervisning paras ofta ihop med oro över att ungdomar då istället hämtar kunskap om sex från 

andra håll, såsom medier. Dessa medier spelar en roll som sexualupplysare, vilket framkommer i bland 

annat Barnombudsmannens rapport (Bolander, 2009).   

  Jag har valt att analysera två svenska ungdomsfilmer som behandlar ett ämne som är högst 

aktuellt i dagens samhälleliga debatt; hur unga kvinnor skuldbeläggs av sin omgivning efter att ha blivit 

utsatta för sexuella övergrepp, trakasserier eller våldtäkt. Filmerna jag har valt att undersöka är från 

2004 respektive 2006. De har båda använts i svensk undervisning med syfte att utbilda svenska ungdomar 

i sex, jämställdhet och sexuellt våld. Myndigheten för skolutveckling och Svenska Filminstitutet 

samarbetade under läsåret 2004-2005 för att utveckla sitt jämställdhetsarbete, samt visa på hur film kan 

användas som ett pedagogiskt redskap. Elever i årskurs 6-9 fick se filmen ”Hip Hip hora” som följdes 

upp med ett filmsamtal som bestod av olika moment: att skapa fiktiva tonåringar, att reflektera kring 

jämställdhetsfrågor i tonåringarnas vardag, att fördjupa diskussionen utifrån filmen, de fiktiva 

tonåringarna samt egna tankar (Skolverket, 2005). När ”Säg att du älskar mig” släpptes 2006 formulerade 

Svenska filminstitutet en lärarhandledning tillhörande filmen med tema jämställdhet/genus, 

sex/tonår/skola för årskurs 9 samt gymnasieelever (SFI, 2014). Ytterligare en aspekt som ligger bakom 
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valet av dessa två filmer är att samtliga karaktärer i ”Hip Hip Hora” har en ”etniskt svensk” bakgrund 

medans majoriteten av karaktärerna i ”Säg att du älskar mig” inte har det.  

  Ämnet som filmerna behandlar, det vill säga sexuella övergrepp, är återkommande i många 

svenska ungdomsfilmer. Detta kan bero på att sexuellt våld och skuldbeläggandet av kvinnor som blivit 

utsatta för sexuella övergrepp är ett ämne som länge har varit aktuellt i den samhälleliga debatten, och 

som tidigare nämnt, är det än idag. Jag anser det vara intressant att studera hur könsidentiteter skapas i 

de två filmerna samt vad det kan ha för betydelse för filmernas budskap. Det är dock exkluderande att 

studera en situation, exempelvis sexuella övergrepp, utan att se den ur flera aspekter.  Det är 

problematiskt att enbart titta på hur en aspekt, såsom kön, påverkar en individ eller en grupp utan att ta 

hänsyn till att flera normer kan samverka. Dessa normer påverkar människors möjligheter och 

handlingsutrymme i ett visst sammanhang; i olika situationer spelar alltså olika normer olika roll, för 

samma person (De Los Reyes, Mulinari). Jag anser det därför vara intressant att studera hur 

representation i kön, ras/etnicitet, sexualitet och klass kan skilja sig mellan de två olika filmerna.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Som jag nämnt i inledningen så hämtar ungdomar en del kunskap i medier, som också har ett stort 

inflytande på ungdomars identitetsskapande. Därför är syftet att undersöka hur könsidentiteter 

konstrueras i de två svenska ungdomsfilmerna ”Hip Hip hora” och ”Säg att du älskar mig”, samt vad det 

har för betydelse för filmernas skildring av sexuella övergrepp. Vidare kommer jag att studera hur 

skapandet av könsidentiteter samverkar med hur konstruerandet av ras/etnicitet, sexualitet och klass ser 

ut i de två filmerna. Syftet är inte att göra en jämförelse av dessa två filmer, dock så kommer jag ställa 

filmerna i konstrast till varandra för att få en fylligare analys med fler aspekter. Mina frågeställningar 

lyder: 

 Hur konstrueras könsidentiteter i de två filmerna ”Hip Hip hora” och ”Säg att du älskar mig?”  

 Hur samverkar konstruerandet av könsidentiteter med skapandet av ras/etnicitet, sexualitet samt klass 

mellan de två filmerna ”Hip Hip hora” och ”Säg att du älskar mig?” 

 Vilka moraliska budskap och lärdomar förmedlas i de två filmerna ”Hip Hip hora” och ”Säg att du älskar 

mig”? 

 

1.2 Begreppsförklaring  

I denna uppsats anser jag det vara nödvändigt att förtydliga vad som menas med vissa begrepp när jag 

tillämpar dem i studien. Detta för att jag anser begreppen vara komplexa och tolkningsbara.  
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Kön - Förstås som en kulturellt skapad maktordning som är kopplad till föreställningar om vad som är 

manligt och kvinnligt 

Sexualitet – Förstås inte enbart som könsumgänge eller samlag, utan snarare en ordning av blickar, 

begär, känslor och sociala relationer 

Klass – Förstås som en social konstruktion som utgörs av en given, antingen positiv eller negativ, 

bestämd värdering av en individs anseende och heder 

Vit – Föreställningen kring en persons vithet som medför vissa privilegier av olika delar i samhället 

Etnisk ”svensk” bakgrund – Föreställningen kring en persons etniska bakgrund som medför vissa 

privilegier av olika delar i samhället  

Icke-vit – Föreställningen kring en persons icke-vithet som diskrimineras och/eller exkluderas av olika 

delar i samhället  

”Annorlunda” etnisk bakgrund – Föreställningen kring en persons ”annorlunda” etniska bakgrund 

som diskrimineras och/eller exkluderas av olika delar i samhället  

 

1.3 Disposition  

Uppsatsen är disponerad som följande: den börjar med tidigare forskning inom området som tar upp två 

studier. Den första har studerat traditionella könsroller i svensk ungdomsfilm och den andra har 

undersökt hur sexualupplysning i TV producerar, reproducerar men även utmanar föreställningar om 

sexualitet och genus. Därefter följer teorikapitlet där uppsatsens ramverk med queerteori, kritisk 

rasforskning och intersektionell analys presenteras följt av metoddelen där tillvägagångssätt och mer 

grundligt materialval beskrivs. Efter det följer analyskapitlet där de två filmerna med hjälp av mina 

metodologiska utgångspunkter analyseras följt av en diskussion där filmerna tematiskt analyseras utifrån 

det utvalda ramverket. Till sist kommer min sammanfattning och slutsats som avslutas med förslag på 

fortsatt forskning.  

 

2. Tidigare forskning  

Jag har använt mig av tidigare forskning som undersöker könstereotyper och könsrelationer i 2000-talets 

svenska ungdomsfilm, Ett steg på vägen mot ny jämställdhet: könsrelationer och stereotyper i svensk 

ungdomsfilm på 2000-talet. Utöver detta har jag använt mig av en studie, Risk och bejakande: Sexualitet 

och genus i sexualupplysning och sexualundervisning i TV, som undersöker hur sexualupplysning i TV 

producerar, reproducerar men även utmanar föreställningar om sexualitet och genus.  
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Den första studien som är relevant för min undersökning handlar om hur könstereotyper samt 

könsrelationer kan se ut svensk ungdomsfilm. I sin studie analyserar Tommy Gustafsson (2009) femton 

filmer varav sju är regisserade av kvinnor och åtta av män. Detta för att undersöka likheter och skillnader 

när det kommer till skildrandet av kön och dess inbördes relationer. Gustafsson undrar om det stämmer 

att män och kvinnor skildras på olika sätt beroende på om det är en manlig eller kvinnlig dominans bland 

de som står bakom själva produktionen. Gustafsson konstaterar att huvudlinjerna i de svenska 

ungdomsfilmer han undersökt är problematiseringar av sexuella övergrepp mot unga kvinnor, kritik 

riktad mot det sexualiserade offentliga rummet, samt kärlek över etniska gränser. Detta bryter med 

tidigare skildringar inom ungdomsfilm som ofta porträtterade antingen nostalgi eller ungdomar som 

hamnat i en kriminell tillvaro. Skildringen av könen återfaller däremot ofta på en lång tradition av olika 

stereotyper. Gustafsson uppmärksammar dock att kritiker är noga med att påpeka när främst unga 

manliga regissörer skildrar kvinnor på ett dåligt sätt, men när det gäller kvinnliga regissörers vanliga 

urskiljande av den snälle killen och våldtäktsmannen är det ingen som kommenterar detta traditionella 

berättandesätt. Vidare skriver han att det verkar som att publiken antingen stumt accepterar faktum eller 

uppskattar befästandet av könstereotyper i ungdomsfilm. De filmer med tydligast stereotyper är de filmer 

som haft störst framgång på biograferna, däribland ”Hip Hip Hora”. Gustafsson menar dock att en 

anledning till filmens större framgång kan ha varit på grund av att den satsade mer på komik än på att 

förmedla ett allvarligt budskap, som ändå följde med på köpet. Vidare diskuterar Gustafsson även hur 

talet om en våg av så kallad ”invandrarfilm” och ”invandrarregissörer” är en överdriven kategorisering 

av svensk ungdomsfilm. Denna genre har snarare bestämts utifrån regissörernas etniska bakgrund än 

filmernas faktiska innehåll, samt att ”invandraretiketten” endast sattes på filmer där regissören hade en 

utomeuropeisk bakgrund (Gustafsson, 2009).   

  Den andra studien som är relevant för min undersökning är en doktorsavhandling där Eva 

Bolander undersöker hur sexualupplysning och sexualundervisning i TV producerar, reproducerar och 

utmanar föreställningar om sexualitet och genus. Det empiriska materialet består av tre programserier 

från utbildningsradion samt två säsonger av Fråga Olle i Kanal 5 (Bolander, 2009).  Bolander grundar 

sin studie med att först och främst lyfta den kritik och brister som skolans undervisning fått i 

sexualundervisning. Vidare diskuterar Bolander hur representationer av sexualitet i olika medier kan 

fylla en rad olika syften och funktioner, och att alla inte är vare sig manipulativa eller renodlat 

kommersiella. I kritiken av mediers bild av sexualitet förefaller det som att man bortser ifrån att det finns 

medier som har ett faktiskt uttalat syfte att undervisa eller upplysa om sex och samlevnad (Bolander, 

2009: 9-27). Analysen visar dock bland annat hur programmen bidrar till en rangordning av olika 

sexuella identiteter och praktiker, där somliga framstår som vanliga, naturliga och önskvärda 
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(heterosexualitet), samtidigt som andra görs till annorlunda, onaturliga eller äckliga (t.ex. bi- eller 

homosexualitet) (ibid.).  

   I Bolanders analys framkommer det att sexualupplysning och sexualundervisning till stor 

del handlar om föreställningar om flickor/pojkar, killar/tjejer och män/kvinnor: om deras olika eller lika 

lust, syn på kärlek och annat. Det är med andra ord fokus på en heterosexualitet, där ”kvinna” eller ”man” 

är de enda sätten att vara på. De subjektspositioner som skapas och reproduceras mest frekvent i 

programmen skriver Bolander, är ”killar” och ”tjejer”, det vill säga ungdomar, och de sätt varpå ”killar” 

och ”tjejer” artikuleras är också uppbyggt kring en förväntan om att dessa kategorier antas ha skilda 

infallsvinklar. I programmen Bolander valt att undersöka så kopplas en stark sexuell lust till 

subjektspositionen ”kille”. Det är mycket som tas för givet gällande killars sexualitet och denna 

homogenisering av positionen kille som görs ifrågasätts sällan. Subjektspositionen ”tjej” tillskrivs istället 

inte någon egen sexualitet med specifika uttryck, utan det antas finnas en universell sexualitet som alla 

egentligen vill hänge sig åt, men som fortfarande hittills i första hand förbehållits (heterosexuella) killar. 

Det är killar som utgör normen som tjejer jämförs med, och Bolander menar att detta är både uttalat och 

outtalat. Det outtalade syns exempelvis i relation till denna fråga när programledaren talar om att ”tjejer 

är som folk är mest” där ”folk” är de som vill ha tillfälligt sex utan att vara kära, något som är en egenskap 

som knyts till positionen ”kille” (Bolander, 2009: 180-188).   

  Bolander menar att sexualupplysning och sexualundervisning inte enbart är uttryck för 

samhälleliga normer utan också syftar till att producera bilder av vad som är önskvärt. Det som framförs 

i sexualundervisnings- och sexualupplysningsprogram i TV kan därför potentiellt sett försöka gå emot 

eller utmana sexuella normer som förs fram på andra håll i samhället, till exempel i andra medier, eller i 

skolans sex- och samlevnadsundervisning. Bolander konstaterar dock att det ständiga talet om tjejer och 

killar och uppmaningarna om att tjejer ska ha rätt att vara som killar bibehåller bilden av att det endast 

finns dessa två sätt att vara, kille eller tjej. Det produceras en dikotom förståelse av genus inom vilken 

mannen bibehålls som norm, som kvinnan jämförs med. Argumentationen fastnar således i ett 

cirkelresonemang där programmen, trots deras försök att luckra upp gränserna mellan dessa grupper, 

återskapar dem som minst lika stabila som de var innan. En ytterligare norm som görs är sex som ett 

imperativ. Sex, i betydelsen kroppsliga akter, framstår som en oerhört central del av ”allas” liv (Bolander, 

2009: 180-188).  

  Jag anser att dessa två studier är användbara och relevanta för min studie då de för det första 

styrker en del av mina utgångspunkter såsom att ungdomsfilm länge har behandlat ämnen som sexuella 

övergrepp och våld, samt att ungdomar i stor utsträckning hämtar kunskap om sex genom medier. De 

konstaterar även att det ofta finns en strävan att bryta befintliga normer och uppmana ungdomar till att 

trotsa dessa normer i medier som riktar sig till ungdomar, men att könsstereotyper tyvärr istället har en 
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tendens att reproduceras och återskapas. Detta är något som jag kommer att kunna tillämpa i min analys 

av ”Hip Hip Hora” och ”Säg att du älskar mig” och se om det överensstämmer med tidigare forskning 

eller ej. Mitt sätt att studera medier som riktar sig till ungdomar skiljer sig dock från dessa studier, främst 

genom att jag kommer att tillämpa en intersektionell analys; undersöka vad skapandet av kön, sexualitet 

men också klass och ras/etnicitet har för påverkan på identitetsskapandet.  

 

3. Teori  

Mitt teoretiska ramverk består i förstahand av vad medier har för betydelse för identitetsskapande. Jag 

har sedan med en del queerteori och kritisk rasforskning, i synnerhet hur normativa kategorier 

konstrueras och problematiseringen av skapandet av dessa. Avslutnings har jag med den intersektionella 

analysen.  

 

3.1 Medier och identitetsskapande  

Tonårsperioden, som vi alla har gått igenom, spelar en viktig roll i våra liv men också för vårt 

identitetsskapande. Identitetsskapande är något som är i konstant utveckling och som också påverkas 

av allt i vår omgivning. En inflytelserik faktor i skapandet av identitet är medier och populärkultur. 

Medier präglar det sociala livet alltmer då vi tolkar och bearbetar avgörande delar av vår kunskap om 

oss själva och världen genom dessa olika kanaler. Medier och populärkultur både uttrycker och bidrar 

till formandet av människors känslor, tankar, attityder och drömmar (Lindgren, 2009, Gauntlett 2002).  

  Identiteter är komplexa konstruktioner, varav genus egentligen bara utgör en del av en 

individs självkänsla. Det finns en viss distinktion mellan två olika huvudtyper av identiteter: social 

identitet och personlig identitet. Vår sociala identitet tillskrivs vi till en början av andra människor; 

genom andras uppfattningar om oss och genom de kollektiva sammanhang vi ingår i så börjar vi skapa 

vår egen självbild. Vilken del av den sociala identiteten som vi upplever som den viktiga kan dock 

variera från situation till situation. Några faktorer som kan ha betydelse för självskapandet av vår 

sociala identitet är etnicitet, klass, ålder, funktionalitet, utbildning och sexualitet.  Den personliga 

identiteten är däremot något som vi själva måste komma fram till genom att fråga oss själva vad som är 

unikt hos oss själva. Vad är det som skiljer oss från andra människor, vad är det som gör att våra 

erfarenheter och känslor är speciella samt inte alltid så lätta att dela med andra. Som många av oss fått 

erfara så är frågan om den personliga identiteten, i synnerhet i ungdomen, inte helt lätt att besvara på 

ett tillfredsställande sätt (Gripsrud, 2011: 22).  

  Kön och sexualitet har länge varit och kan dock fortfarande tyckas vara kärnan för hur vi 

tänker på vår identitet (Gauntlett, 2002). Medietexter innehåller så otroligt många bilder av kvinnor 
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och män, och de budskap om kvinnor, män och sexualitet som representeras i media har onekligen en 

inverkan på vårt identitetsskapande. I moderna samhällen så konsumerar människor stora mängder av 

medier i form av television, film, tidningar, radio, böcker, reklam etcetera. Även om vi inte reflekterar 

över det så är det en hel del information som förmedlas till oss dagligen (ibid.). Medier hjälper övriga 

samhällsinstitutioner (exempelvis utbildning) med att göra skillnad på vad som exempelvis är manligt 

eller kvinnligt, vad det betyder att komma från Norrland eller Skåne, vad det betyder att vara invånare i 

Sverige och så vidare (Gripsrud, 2011). En stor dragningskraft och fascination som ligger bakom detta 

konsumerande av medier är att vi genom dem kan ta del av andra historier, situationer och relationer 

utifrån andra människors perspektiv. När vi sorterar intrycken från våra medmänniskor och medier så 

skapar vi en uppfattning om vilka likheter och skillnader det finns mellan oss själva och de andra. 

Detta har i sin tur en effekt på hur vi själva för oss men också på våra förväntningar på andra 

människors uppföranden (Gauntlett, 2002).  Identitetsbegreppet har en relevans för min studie då jag 

vill undersöka hur bland annat könsidentiteter konstrueras i filmerna jag valt att studera samt vad det 

kan ha för betydelse för deras skildring av sexuella övergrepp. Detta för att medier onekligen har en 

påverkan på vår egen identitet, samt att de två filmerna har används i syfte att utbilda ungdomar i 

jämställdhetsfrågor, sex och genus.  

   

3.2 Normativa kategorier 

Genus är idag ett väletablerat begrepp i Sverige. Introduktionen av genusbegreppet har lett till att det är 

lättare att på ett systematiskt plan tala om kvinnor och män, om manligt och kvinnligt, utan att härleda 

detta tal till biologiska skillnader. Genus förstås som en kulturellt skapad maktordning som är kopplad 

till föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Feminismen har sedan lång tid tillbaka hävdat 

att genusrelationer är hierarkiska till sin natur, dessa tankar har queerteorin sedan utvecklat gällande 

sexualitet. Den heterosexuella monogama tvåsamheten, som idag betraktas som vanlig och normal, 

uppfattas inte så överallt. Det blir då problematiskt att prata om heterosexualitet som en entydig och 

biologisk drift (Ambjörnsson, 2003, 2006). Ambjörnsson menar att språket bör betraktas som en aktiv 

handling som skapar vår verklighet. Detta är vad som inom queerteorin kallas för performativitet. 

Uttalade ord kan göra en tydlig skillnad och förändra en social situation: exempelvis kan barnmorskans 

meddelande om barnet är en pojke/flicka till föräldrarna ses som en performativ handling. Detta för att 

en rad psykologiska och sociala processer aktiveras i samband med barnmorskans uttalande, och barnet 

kommer därefter att inlemmas i en värld av föreställningar om vad en pojke/flicka förväntas bli. 

Barnmorskans uttalande på BB är bara början på en lång rad av performativa handlingar som kommer 

att forma den lilla människan till en pojke/flicka (Ambjörnsson, 2006: 136-137). Genus är något som 

ständigt skapas genom olika performativa handlingar. Dessa olika handlingar baseras i sin tur på vissa 
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relationer i personens omgivning, varav vissa är mer godtagbara än andra. Genusskapande processer är 

sammanbundna med ideal, föreställningar och handlingar knutna till sexualitet. Med sexualitet menas då 

inte enbart könsumgänge eller samlag, utan snarare en ordning av blickar, begär, känslor och sociala 

relationer. (Ambjörnsson, 2003: 10-13, 2006: 137-140).  

  Queerteori ämnar undersöka de processer genom vilka genus och sexualitet regleras och 

görs normala. På detta sätt så kan vi nå en mer övergripande problematisering av skapandet av vad som 

anses vara normalt. Begreppet normal är tvetydigt då det dels avser det som är mest förekommande men 

också det eftersträvansvärda. I och med detta är föreställningar om normalitet inte enbart beskrivande 

utan också reglerande, och på så vis kan de ses som gestaltningar av maktförhållanden. Ambjörnsson 

menar att normen aldrig finns i kraft av sig själv, utan att den snarare ges mening i relation till en tänkt 

och utpekad motpol. Relationen mellan norm och avvikelse är hierarkisk; genom att både på ett 

symboliskt och socialt plan underordna det avvikande, exempelvis homosexualitet, så återskapas, i det 

här fallet då heterosexualitet, som det naturliga och normala (Ambjörnsson, 2003: 20-24, 2006: 51-55).  

  Idén om ett ”naturligt” kön, bortom såväl sociala som historiska villkor, är en normativ 

sådan. Denna idé föreskriver regler om hur man ska vara som man eller kvinna, men också att man ska 

vara man eller kvinna. Den konstruerade uppdelningen mellan kön och genus utvecklas ur den 

heterosexuella matrisen. De två kategorierna man och kvinna existerar inte enbart i sig själva utan de får 

mening inom en heterosexuell ram; där två separata och motsatta kön framställs som de enda möjliga 

identiteterna. Den heterosexuella matrisen är olika kulturella mönster som begripliggör kroppar, genus, 

begär och sexualitet. Dessa olika kulturella mönster särskiljer femininet från maskulinitet - för att sedan 

knyta dem samman genom det heterosexuella begärets gärningar. Det existerar således vad Ambjörnsson 

kallar för en heteronormativ ordning inom vilken en del sexuella relationer, begär, tal och 

rörelsemönster, blir mer önskvärda, begripliga och privilegierade än andra. Ambjörnsson betraktar den 

heterosexuella matrisen som grundläggande för våra uppfattningar om vad som utgör en ”normal” kvinna 

och en ”normal ”man (Ambjörnsson, 2003: 15-16, 2006: 112-113). 

   De senaste åren har många icke-vita svenskar försökt väcka debatt kring de konsekvenser 

personer som ser annorlunda ut i relation till den vita normen bemöter, samt upplevelsen för dem som 

stereotypiseras rasistiskt. Bemötandet från vita svenskar har varit antingen nonchalans eller en irritation 

över kritiken, menar Hübinette et al. (2012).  Detta beror på att många hävdat att det inte finns några skäl 

att bli upprörd över att bli utsatt för dessa kränkningar och stereotyper då det inte alls handlar om rasism, 

rasism hör till historien och existerar inte i dagens Sverige. Denna inställning speglar Sveriges 

normaliserade och institutionaliserade sätt att blunda för vithetens privilegier och den diskriminering 

som icke-vita svenskar ständigt utsätts för (Hübinette et al., 2012). 

   I Sverige har vi talat om etnicitet istället för om ras. Rasbegreppet har nästan varit tabu att 
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använda i Sverige, men också i många andra länder i Europa. Etnicitet, och till viss del religion och 

kultur, har istället ersatt det som i praktiken verkar som ras. Detta innebär dock inte att ras har försvunnit 

som en aktiv faktor i samhällslivet, samtidskulturen eller i människors vardag i Sverige eller Europa. 

Tvärtom så har undvikandet av ras försvårat bemötandet och åtgärdandet av vardagsrasism, segregation 

och diskriminering (Hübinette et al., 2012: 44). Användningen av rasbegreppet syftar inte till att 

behandla ras som en essentialistisk och biologisk-medicinsk kategori som skulle vara fast, medfödd eller 

evig skriver Hübinette. Däremot så är vi oförmögna att förstå olika grupper och individers upplevelser 

av inkludering och exkludering utifrån ras om vi osynliggör raskategorins betydelse och påverkan på 

såväl vita som icke-vitas liv. Genom att tala om ras och vithet synliggörs ett normsystem som reglerar 

relationerna mellan olika raser, där vithet är privilegierad och överordnad. Vita kroppar står precis som 

manliga kroppar för den överordnade normen, medan icke-vita kroppar och kvinnokroppar i allmänhet 

är underordnade, och anses vara avvikande och bristande gentemot den normerade kroppen (se också 

Dyer, 1997).  

  Ras görs på flera olika nivåer i samhället, bland annat så iscensätts det ofta i rörlig bild. Den 

kritiska rasforskningen problematiserar den kunskap om olika minoriteter som reproduceras i film och 

TV, då dessa framställningar tenderar att befästa olika typer av fördomar som finns om lika 

minoritetsgrupper. Denna typ av representationer av olika minoritetsgrupper får konkreta konsekvenser 

för hur människor sedan förstår och bemöter varandra i vardagslivet. De förväntningar människor från 

olika grupper i samhället har gentemot andra påverkas också av dessa representationer. Det finns 

uppenbara ojämlika maktrelationer inbäddade i denna representationsproblematik, då olika 

framställningar allt som oftast är producerade av och för majoritetsbefolkningen. Vissa grupper kopplas 

samman med vissa problem och brister, vilket begränsar uppfattningen både från personer utifrån och 

inom dessa grupper (Hübinette et al., 2012, Dyer, 1997).   

  Beverly Skeggs skriver att respektabilitet är en (vanligtvis könad) praktik som bygger på 

föreställningar om anständighet. Respektabilitet är enligt Skeggs ett av de mest genomgripande tecknen 

på klasstillhörighet. Respektabilitet präglar bland annat vårt sätt att tala men också vem vi talar med, 

samt hur vi klassificerar andra, vad vi studerar och hur vi vet vilka vi är (eller inte). De som hänger sig 

åt respektabilitet är oftast de som inte anses vara respektabla och anständiga. Arbetarklassen har genom 

historien ständigt beskrivits som farlig, förorenande, hotfull, revolutionär, patologisk och respektlös 

(Skeggs, 2012: 64-67).  I sin bok Att bli respektabel (2000) visar Skeggs på hur 83 vita kvinnor från 

arbetarklassen ständigt blev positionsbestämda som utan värde. I alla möten med medelklassen så 

tolkades kvinnorna i termer av bristfällighet. Deras kroppar tolkades som patologiska, och detta kopplar 

Skeggs till ett historiskt arv som bygger på ett förakt mot arbetarklassen. För att kunna skapa sig ett värde 

och försvara sig mot dessa misskännande fördomar så strävade dessa kvinnor inom arbetarklassen efter 
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en respektabilitet (Skeggs, 2012: 70). Arbetarklassen framställs ofta som gränslösa, oanständiga och 

motbjudande i media. Ett vanligt och tydligt förekommande av denna framställning är exempelvis inom 

dokusåpor menar Skeggs. Där vi får se hur personer med arbetarklassbakgrund har sex, kräks, rapar högt, 

är högljudda och aggressiva; hur de tar avstånd från alla pretentioner och ambitioner. I brittisk television 

har de blivit komiska kultgestalter. Dessa gestalter strävan inte efter anständighet, utan har tvärtom en 

respektabilitetsvägran. Skeggs menar att vi måste tänka oss nya sätt att vara på och skapa ett personvärde 

som inte bara är baserade på en god och borgerlig identitet, då denna existensform begränsar hur våra 

föreställningar om klasspolitik levs (Skeggs, 2012: 82-83). 

 

 3.3 Den intersektionella analysen    

 Intersektionalitet är ett analytiskt hjälpmedel, eller ett begrepp som strävar efter att synliggöra hur 

olika maktordningar är sammanflätade på olika nivåer i samhället. En intersektionell analys upplöser 

gränser mellan olika sociala kategorier och riktar uppmärksamheten på hur de samverkar, istället för 

att rada upp dem var och en för sig. Intersektionalitet fungerar som ett paraplybegrepp för 

genusvetenskapens strävan efter att inkludera flera samverkande parametrar i sin maktanalys. Det är ett 

svar på kritiken från flera olika subalterna grupper såsom queerrörelsen, black feminism, postkolonial 

teori, marxistisk feminism etcetera. Intersektionalitetsperspektivet har sitt ursprung i en antirasistisk 

kritik till den ”vita” feminismens hegemoni och exkluderande praktik. Kvinnokampen som förts har ofta 

varit för en vit, heterosexuell medelklass kvinna, vilket givetvis har varit exkluderande för alla som inte 

identifierar sig som det. Ambjörnsson (2003) menar att den normativa femininiteten är en 

medelklassens konstruktion samt en vit sådan; vitheten och svenskheten blir en omarkerad markör av 

skillnad. Alla de grupper i samhället som faller utanför en vit medeklassnorm som premierar 

respektabilitet, måttfullhet och kontroll, betecknas som något avvikande men också sämre 

(Ambjörnsson, 2003: 245-247). Intersektionen av såväl könsmässiga som rasmässiga, klassmässiga och 

heteronormativa strukturer av förtryck har därför varit central för formulerandet av 

intersektionalitetsperspektivet (De los Reyes & Mulinari, 2010: 15-18).  

  Paulina De los Reyes och Diana Mulinari menar att intersektionalitetens styrka är 

utvecklandet av ett teoretiskt perspektiv som kopplar makt och ojämlikhet till individens möjligheter att 

agera som subjekt inom ramen för samhällets strukturer, institutionella praktiker och rådande ideologier. 

Exempelvis så ser förutsättningarna för en bisexuell kvinna som är född utanför Sverige annorlunda ut 

från förutsättningarna för en vit medelklass man. 

  Utbildning och den akademiska praktikens politiska innehåll är centrala komponenter i 

förståelsen av intersektionalitet då kunskap som vi lär ut redan i förskola och upp till eftergymnasiala 

studier har en stor inverkan på vilka uppfattningar vi har av samhället (De los Reyes & Mulinari, 2010: 
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19-26). Det finns en del komplexa intersektioner som i olika sammanhang kopplar individers handlingar 

till strukturella positioner. Bland annat de processer, som Ambjörnsson kallar för den heterosexuella 

ordningen, som ständigt konstruerar vissa individer och vissa grupper som avvikande och således också 

underordnade. Insikten om att kön och genus präglas av andra maktstrukturer i samhället har lett till 

otaliga diskussioner om vilka andra relationer som ska prioriteras samt om svårigheter att kombinera 

analysen av flera maktstrukturer i empiriska analyser. En ensidig syn på makt tenderar dock att göra 

motsatspar (t.ex. arbete/kapital, kvinnor/män, invandrare/svenskar) till essentiella och grundläggande 

kategorier utan att problematisera saker som deras uppkomst, varaktighet eller skiftande innebörd.  En 

ensidig förståelse av kön, klass, sexualitet och etnicitet leder till en splittrad kunskap som inte tar hänsyn 

till hur olika former av makt också konstruerar varandra. En reducering av sociala kategorier till fasta 

och ensidiga gör att vi inte kan se samspelet mellan olika former för över- och underordning i det sociala 

livet. Även individers handlingar och tillvägagångssätt, samt institutionella regelverk är viktiga 

komponenter i de processer som gör klass, kön, etnicitet och sexualitet till meningsbärande kategorier. 

(De los Reyes, Mulinari 2010: 90-99). 

  Ett intersektionellt perspektiv problematiserar hur skapandet av kön, etnicitet, klass och 

sexualitet också har ett förhållningssätt inför varandra. Att göra kön exempelvis, är inte möjligt utan att 

samtidigt göra klass, ras/etnicitet och sexualitet. Klass är aldrig bara klass precis som att kön aldrig bara 

är kön. Dessa olika kategorier kan alltså inte användas som isolerade analyser utan att samtidigt ge 

uttryck för en maktposition. Exempelvis ”kvinna” betecknas som medelklass, heterosexuell och vit så 

länge det inte finns ytterligare en aspekt som lyfter fram ras/etnicitet, klass och sexualitet (ibid.). 

Hübinette et al. menar att raskategorin alltid måste ses i relation till andra kategorier såsom kön, 

sexualitet, klass och generation med mera. När ras sätts i relation till exempelvis klass, kön eller 

sexualitet resulterar det i olika positioner som är laddade med olika sorters makt (Hübinette et al., 2012: 

45, 51-52).   

 

3.4 Teorisammanfattning   

Då en central och grundläggande teoretisk utgångspunkt i denna studie är att medier har stor betydelse 

för i synnerhet ungdomars identitetsskapande har jag valt att inkludera medier och identitetsskapande i 

det teoretiska ramverket. Det kommer dock inte att tillämpas i lika stor utsträckning som övriga teorier i 

analys och diskussionsdelen. Jag går därefter in på normativa kategorier och hur de konstrueras. Utifrån 

olika teoretiska aspekter såsom genusteori, queerteori, kritisk rasforskning och klassanalys, diskuteras 

hur de olika normativa kategorierna kön, sexualitet, ras/etnicitet och klass skapas i samhället. Slutligen 

har jag även med problematiseringen av konstruerandet av dessa kategorier, nämligen den 

intersektionella analysen vilken är av stor vikt i denna studie. Att göra kön exempelvis, är inte möjligt 
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utan att samtidigt göra klass, ras/etnicitet och sexualitet. Dessa olika kategorier kan alltså inte användas 

som isolerade analyser utan att samtidigt ge uttryck för en maktposition.  

  

4. Metod  

Studier av medietexter är ett centralt område för medieforskning.  Det är genom texterna som medierna 

utövar sin makt, påverkar attityder, förmedlar kunskap och underhållning. Det är genom att analysera 

dessa texter som vi också kan nå en viss förståelse (Gillespie & Toynbee, 2009: 1-4). Jag har valt att 

göra en narrationsanalys av filmerna. Narrationsanalysen undersöker dels strukturen av ett narrativ; hur, 

varför och av vilka aktörer berättandet förs framåt. Den undersöker även själva processen; en del 

markörer i berättelsen gör att vi som mottagare tillskriver saker en viss mening utifrån våra tidigare 

erfarenheter som då ligger utanför berättelsen. På så sätt hjälper narrationsanalysen oss att förstå hur 

kunskap, mening och normer produceras och sprids i vårt samhälle (Gillespie, 2009). Berättelser är 

tankeformer genom vilka vi kan förstå våra liv och världen i stort. De fungerar som ett kognitivt schema 

som gör att vi kan lära oss av våra erfarenheter. Berättelser om andra människor fungerar som 

ställföreträdande erfarenheter, därför har jag valt att göra en narrationsanalys (Gripsrud, 2011: 249). 

 

4.1 Narrationsanalys  

 ’Narrativ’ är en term som refererar till vad vi kallar för berättelser. Medienarrativ speglar inte 

nödvändigtvis ”den verkliga världen”, däremot så skapar texterna mentala scheman och ramar som 

sedan formar vårt sätt att uppfatta, känna och tro i det verkliga livet. Genom att förstå mediers narrativ 

och hur de fungerar, kan vi förstå hur medier konstruerar vår kunskap om världen. Genom en 

narrationsanalys kan vi också förstå hur den sociala och politiska världen är berättad, vilket i sin tur ger 

oss en inblick i olika makthandlingar men också hur kraften i narrativ formar våra uppfattningar om 

den sociala verkligheten. Medienarrativ är, precis som alla narrativ, berättade från ett visst perspektiv 

som privilegierar vissa vinklar och vissa versioner av en händelse framför andra (Gillespie, 2009).  

  Allting kan bli ett narrativ men ingenting är ett narrativ. Författaren väljer aktivt ut 

meningsfulla delar när den berättar en historia lika mycket som den aktivt väljer bort andra.  Ett 

narrativ har alltid en början och ett slut, det börjar i en situation som sedan genom en länk av flera olika 

händelser transformerar oss till en ny situation i slutet. I berättandet försöker vi koppla samman olika 

händelser och åtgärder genom ett orsakssamband, händelser som vi dessutom placerar i tid och rum. Ett 

narrativ skildrar inte bara händelser och åtgärder utan skapar dem (Gillespie, 2009).  

    Något som är grundläggande för narrationsanalysen är att man skiljer på berättandet och 

berättelsen. Berättelsens framställning av händelseförloppet; den faktiska text vi läser in brukar kallas 
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för sujett, vilket är detsamma som struktur. Det underliggande händelseförloppet det vill säga det som 

mottagarna rekonstruerar brukar kallas för fabel, vilket är detsamma som process. Åtskiljandet mellan 

sujett och fabel visar dels hur berättare går till väga för att forma ett narrativ, men också hur vi läsare 

som tar emot berättelsen ger mening åt ett narrativ (Gillespie, 2009: 89-91, Gripsrud 2011: 251).  

   Narratologen Tzvetan Todorov menar att narrativ fungerar som ett slags system med sin 

egen interna logik och grammatik. Todorov har identifierat ett narrativt mönster som alla berättelser 

följer: alla berättelser transformeras från ekvilibrium (tillstånd av jämvikt) via ett disekvilibrium 

(tillstånd av bristande jämvikt) till ett nytt och annorlunda ekvilibrium. Detta är ett sätt att fånga upp 

och beskriva det förlopp som utgör berättelsens meningsfulla helhet (Gillespie, 2009: 97, Gripsrud, 

2011: 243).  

   För att vi ska bli uppfångade och lätt kunna följa ett narrativ finns det en så kallad orsak-

och-verkan logik i ett narrativ. Vi bör inte alltför lätt kunna lista ut vad som kommer att ske härnäst, 

men däremot få en känsla av vad som kan komma att ske. Det är ofta de olika karaktärerna och deras 

egenskaper såsom attityder, principer, tro, talanger etcetera som är de huvudsakliga aktörerna som 

skapar förändring och driver berättelsen framåt.  Skapandet av sociala rum i berättandet är också av 

betydelse. Rörelsen av personer och objekt i dessa rum bidrar i sin tur till berättelsens inriktning. 

Exempelvis så är skolan och hemmet återkommande i filmerna jag valt att analysera; det sociala rum 

som skapas i skolmiljön skiljer sig från det som skapas i hemmet och därmed agerar exempelvis 

huvudpersonerna annorlunda när de befinner sig i sitt hem eller i skolan (Gillespie, 2009: 91-97). 

  Vladimir Propp, som också är en inflytelserik narratolog, studerade hundra ryska sagor. 

Propp fann då att alla dessa berättelser konstruerades på exakt samma sätt, där han kunde identifiera 

bland annat sju återkommande roller som de olika karaktärerna fyllde, exempelvis ”hjälparen” eller 

”förövaren”. Propp beskriver dessa åtgärder som funktioner av hjältens (huvudrollsinnehavarens) resa 

(Gillespie, 2009: 99).  

  Mise-en-scéne är ett uttryck som används för att beskriva iscensättandet av en teater- eller 

filmproduktion; genom vissa visuella verktyg så påverkas narrativets riktning. Iscensättandet (mise-en-

scéne) omfattar bland annat ljud- och ljussättning, kostym och dekor, skådespelarteknik, redigering, 

rumslig placering av skådespelare och objekt samt relationerna dem emellan. Kamerans rörelse, 

inramning och foto är andra aspekter som är svåra att bortse från. Interaktionen av alla dessa olika 

element utgör filmens visuella stil, detta utgör i sin tur vad vi som mottagare kan se men också på 

vilket sätt vi är uppmuntrade till att se det (Gillespie, 2009: 107).  Vi kan spåra olika mönster i 

exempelvis ljudläggningen som fångar vår uppmärksamhet och formar vår förståelse av narrativet. En 

viss skådespelares egenskaper utanför narrativet kan också påverka våra förväntningar, såsom vithet 
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och icke-vithet.  Genom att studera iscensättandet (mise-en-scéne) kan man blottlägga viktiga teman 

och idéer i narrativet som inte annars är lika lätta att identifiera (Gillespie, 2009: 107).   

  Inom film och television är det svårt att veta vem eller vad som berättar. När vi tar del av 

en film med ett klassiskt narrativ, tar vi del av berättelsen utan att uppleva att det är någon som berättar 

den. Vi som tittar konstruerar snarare vår egen version av berättelsen utifrån det vi hör och ser. Inom 

vissa ramar och utifrån viss information som berättelsen skapar finns det luckor som vi själva fyller 

med mening utifrån våra egna erfarenheter som är hämtade utanför själva berättelsen. Denna del av 

narrationsanalysen betonar den aktiva och naturliga processen i tittandet och ger ett användbart sätt att 

analysera tittarnas aktivitet och dess betydelse för meningsskapandet i ett narrativ (Gillespie, 2009: 

101-102).  

 Jag kommer att använda mig av följande punkter när jag analyserar mitt material:  

 Studera hur berättelsen transformeras från ett ekvilibrium, genom ett disekvilibrium till ett nytt 

ekvilibrium 

 Studera karaktärerna och hur de motiverar sina ageranden och hur de driver handlingen framåt 

 Studera hur sociala rum konstrueras och ges mening i berättelsen 

 Studera hur narrativet förmedlar information  

   

4.2 Tillvägagångssätt 

Jag har efter att tagit del av filmerna ett antal gånger valt ut ett flertal scener som jag sedan har 

transkriberat (transkriptioner finns att hämta ut hos författaren). I transkriptionerna har jag även tagit 

med iscensättning; redigering, ljud och ljus, kostym etcetera. Det är detta material som jag sedan har 

tolkat och analyserat. Först beskriver jag de olika stadierna ekvilibrium, disekvilibrium och 

upplösningen som leder till ett nytt evkvilibrium. I dessa olika stadier har jag sedan analyserat 

karaktärerna och deras roll i narrativet samt iscensättningen (mise-en-scéne).  

   Jag har valt att fokusera min analys på ett antal karaktärer som jag identifierat i båda 

filmerna: Den utsatte (huvudrollsinnehavaren), Den ensamstående föräldern, Bästa vännen, 

Gärningsmännen (Den aktiva/pådrivande ledaren, den som följer ledaren, den passiva som har en 

annorlunda relation till den utsatte) samt Klassföreståndaren. Utöver detta har jag valt ut ett antal 

scener i vilka jag kommer att studera karaktärerna, dialogerna samt i vilken kontext de förs och 

slutligen meningsfulla markörer. Jag har valt ut ett antal scener innan själva övergreppet inträffar för 

att fånga upp tillståndet av ekvilibrium. Jag har även valt scenen med själva övergreppet då det är 

denna händelse som skapar ett tillstånd av disekvilibrium. Efter övergreppet har jag valt ut ett antal 
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scener som beskriver upplösningen som leder fram till slutscenen; som då visar ett tillstånd av ett nytt 

och annorlunda ekvilibrium.  

  

4.3 Material  

För att avgränsa min studie har jag valt ut två filmer ”Hip hip hora” (2004) och ”Säg att du älskar mig” 

(2006). Jag vill inte att tidsglappet mellan filmerna ska vara för stort då jag tror att sättet att uppfatta och 

skildra svenska ungdomar kan förändras över tid, så förutom att filmerna ligger nära varandra i handling 

så ligger även produktionsåren nära varandra i tid. En annan faktor som påverkat mitt val av dessa filmer 

uppstod efter att jag orienterat mig bland svenska ungdomsfilmer. Jag märkte nämligen av att det är i få 

filmer där flera av huvudkaraktärerna är ”icke-vita” personer, och den ena filmen jag valt ut är ett av de 

få undantag som jag uppmärksammat där det inte råder en vit dominans bland karaktärerna.  Jag anser 

detta vara intressant för min studie då jag bland annat vill undersöka representationen av kön, sexualitet, 

ras/etnicitet och klass. Ytterligare en betydlig aspekt i valet av dessa filmer är att de har använts i syfte 

att utbilda ungdomar i sex, genus och jämställdhet.  

  I båda filmerna har jag transkriberat öppningsscenen, scenen där övergreppet sker samt 

slutscenen. Utöver detta har jag transkriberat 1-2 scener före själva övergreppet. Slutligen har jag 

transkriberat 3-4 scener efter övergreppet som leder fram till slutet, vilket landar på omkring 8-9 scener 

från varje film.  Nedan följer en kortare sammanfattning av filmernas handling.  

 

Hip Hip hora (2004) 

Sofie och hennes två närmsta vänner Amanda och Emma ska börja i sjuan och deras förväntningar på 

högstadiet är höga. De är nyfikna på alltifrån vilda fester till skolans coolaste killar Mouse, Jens och 

Sebbe som går i nian.  Det blir dock inte riktigt som de tänkt sig, på deras första högstadiefest blir Sofie 

så berusad att hon blir medvetslös och utnyttjad av Mouse och hans vänner. De tar förnedrande 

fotografier av Sofie då de bland annat klär av Sofie hennes trosor som de sedan sätter på hennes huvud.  

Fotografierna sprider sig som en löpeld på skolan och Sofie får snabbt stämpeln som ”hora”. Alla vänder 

Sofie ryggen, till och med hennes närmsta vänner Amanda och Emma. Mouse och hans vänner fortsätter 

att trakassera Sofie i skolan, och när Sofie säger ifrån går snacket att hon är ett ”psykfall” och en 

”slampa”. Tillslut når bilderna Sofies pappa som också arbetar som lärare på skolan, han tycks dock inte 

förstå att Sofie blivit utnyttjad, utan föreslår att hon bör klä sig och bete sig på ett annorlunda sätt för att 

förbättra situationen hon är i. När allt ser som mörkast ut inser Sofie att hon måste slå tillbaka mot sina 

belackare. Hon konfronterar Mouse och gör honom till åtlöje inför hela skolan.   
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Säg att du älskar mig (2006)  

Fatou är en femtonårig tjej som börjar bli medveten om sin sexualitet och uppmärksamheten från det 

andra könet. Fatou, liksom många andra i hennes omgivning, spelar på sex i jakten på bekräftelse. En 

dag utmanas Fatou och hennes vänner på en sms-striptease på skolgården av några killar i deras klass, 

vilken Fatou antar. Några dagar efter detta ska Fatou och hennes bästa vän Kim träffa några killar från 

deras klass och kröka. En av killarna tar med sig Fatou till en avskild plats och tvingar i henne mer 

alkohol. När Fatou tycker att han går över gränsen och tar på henne på ett sätt som hon inte vill blir han 

våldsam. En annan av killarna kommer dit och tillsammans våldtar de Fatou medans deras tredje vän, 

som också är en familjevän till Fatou, står och tittar på. Kim som hittar Fatou efter våldtäkten försöker 

ta med henne till sjukhus och polis men Fatou springer därifrån. Ryktena sprids, Fatou blir stämplad som 

”hora”, och när Kim försöker stå upp för sin vän och förklara att en våldtäkt ägt rum viftar alla bort det, 

till och med Fatou själv påstår att Kim ljuger. Trakasserierna, blickarna och konfrontationen med sina 

våldtäktsmän varje dag är påfrestande för Fatou. Hennes mamma får tillslut reda på vad som hänt och 

övertalar sin dotter att göra en polisanmälan. Trots att gärningsmännen döms tvingas Fatou efter domen 

att flytta och byta skola då trakasserierna inte upphör.  

 

4.4 Metodreflektion  

Mitt förhållningssätt är hermeneutiskt i denna studie. Vi människor tolkar texter dagligen, och typiska 

medietexter – deras tolkningar, funktionssätt och betydelse, är så pass vardagliga att de verkar lätta att 

förstå. Det är därför extra viktigt med självreflektion. Det är viktigt att inte glömma att även om vi 

tolkar olika texter varje dag så sker det på ett omedvetet sätt. För att förstå de texter man valt analysera 

är det viktigt att försöka distansera sig och främmandegöra det självklara och försöka betrakta det 

vardagliga som något anmärkningsvärt.  Det är bra att försöka byta ut sina vanliga, vardagliga koder 

och kategorier genom vilka man uppfattar verkligheten (Gripsrud, 2011). Jag kan dock inte helt befria 

mig från mina historiska, kulturella och sociala förutsättningar när jag tolkar dessa texter. Det finns 

exempelvis en anledning till varför jag valt att undersöka just film, som dessutom riktar sig till 

ungdomar och som behandlar sexuella övergrepp och skuldbeläggandet av kvinnor.  Mina personliga 

erfarenheter har varit grundläggande för valet av denna studie, vilket givetvis också kommer att färga 

min tolkning av dessa två texter. Exempelvis så är jag kvinna och engagerad i frågor som gäller 

kvinnors rättigheter. Jag själv var tonåring när dessa filmer släpptes, och minns filmerna väl. Jag har 

vuxit upp i en förort, som är en miljö som båda filmerna utspelar sig i. Min mamma är född och 

uppvuxen i Sverige, liksom jag själv, men min pappa har en annan etnisk bakgrund vilket gör att jag 

själv också delar den.  
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 Jag hade kunnat använda mig av en annan metod: exempelvis kritisk diskursanalys, innehållsanalys eller 

semiotisk analys i denna studie, och då förmodligen även fått fram en del andra resultat. 

Narrationsanalysen undersöker dels strukturen av ett narrativ men även själva processen vilket jag anser 

vara fördelaktigt för mig, då den på så sätt omfattar vad såväl producenten och mottagaren tillskriver 

narrativet för mening. Berättelser är tankeformer genom vilka vi sedan kan förstå våra liv och världen i 

stort. De fungerar som ett kognitivt schema som gör att vi kan lära oss av våra erfarenheter. Berättelser 

om andra människor fungerar som ställföreträdande erfarenheter, och därför har jag valt att göra en 

narrationsanalys (Gripsrud, 2011: 249). 

 

5. Resultat och analys   

I analysen kommer jag utifrån mina metodologiska utgångspunkter att analysera mitt material. 

Analysen är strukturerad med en film i taget som tar upp tre stadier: ekvilibrium, disekvilibrium och 

upplösning, avslut som leder till ett nytt ekvilibrium. I dessa olika stadier har jag sedan samtidigt 

analyserat karaktärerna och deras roll i narrativet samt iscensättningen (mise-en-scéne). Jag avslutar 

sedan detta i en följande diskussionsdel där båda filmerna diskuteras i relation till de teoretiska 

begreppen.  

 

5.1 Hip Hip Hora – Ekvilibrium  

Öppningsscenen i Hip Hip Hora är glad och fylld av förväntningar. Vi befinner oss i en lekpark, det är 

sommar och tre vänner sitter på en gunga tillsammans och drömmer om hur det ska bli att börja i 

högstadiet. Miljön tjejerna befinner sig i är tätt sammanbunden med barn och lek, vilket i sin tur markerar 

att tjejerna kanske inte helt har vuxit ifrån detta ännu. Framför sig har de ett klassfoto från en 

högstadieklass. Sofie som är huvudrollsinnehavaren, berättar för sina vänner vad tre av killarna på fotot 

heter: Mouse, Sebbe och Jens. Det är någon, förmodligen Sofie då fotografiet verkar tillhöra henne, som 

också har ritat ett hjärta runt killarna. Detta antagande är ett exempel på narrativ process, då jag utifrån 

viss information som berättelsen skapat fyllt en lucka med mening (Gillespie, 2009). ”Vi är liksom 

vuxna, vi ska gå på fester och skaffa pojkvänner” säger Sofie. Högstadiet förknippas med att bli vuxen, 

fester och pojkvänner. Sofie och hennes vänner Emma och Amanda är förväntansfulla och ivriga på att 

växa upp, ha pojkvän och kanske upptäcka sin sexualitet. Sofie konstrueras som den som känner sig mest 

redo för det och har längtat efter det mest då det är hon som drivande. Hon peppar sina vänner och har 

spanat in skolans coolaste och snyggaste killar i nian (Mouse, Jens och Sebbe), som hon är övertygad 

om att hon och hennes vänner ska umgås med på ett eller annat sätt. Låten ”Like a lady” rullar igång och 
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vi får se hur de tre vännerna på olika håll tar sig till skolan. Låten i samband med tjejernas färd till första 

dagen i högstadiet implicerar att det är det första steget till att växa upp och bli en kvinna som tas.  

   Några scener senare befinner vi oss i skolans kafeteria: första dagen i skolan är förbi och 

Sofie, Emma och Amanda sitter och pratar vid ett bord. Sofie är upprörd och beklagar sig över att deras 

klassföreståndare har berättat att hennes pappa Krister arbetar som lärare på skolan och att hon lovat 

honom att hålla koll på Sofie inför hela klassen. Sofie slår på en ketchupflaska varpå Amanda konstaterar 

att ketchupen som landar på hennes tallrik ser ut som ett hjärta, men Sofie blir ändå inte uppmuntrad. Då 

kommer Mouse, Sebbe och Jens in och sätter sig vid ett bord. Sofie blir genast stissig; hon grimaserar åt 

sina vänner och rodnar. Det är ju killarna hon drömt om och ritat hjärtan kring. Sofie tror att det är ett 

tecken att ketchupen visade ett hjärta precis innan killarna kom. Hon vågar sig fram till bordet där hon 

nervöst stammar fram att deras ketchup är slut och frågar om hon får ta deras. Mouse och Jens granskar 

skeptiskt Sofie från topp till tå men inte Sebbe, han verkar snarare attraherad av henne. Mouse gör sig 

rolig över Sofie men precis när hon ska gå från bordet frågar han om hon vill komma på fest.  

  Vi kastas in i en färgglad, förväntansfull och framförallt normal svensk ungdomsfilm. 

Samtliga karaktärer är vita personer med en etniskt ”svensk” bakgrund. Det heterosexuella begäret slås 

fast redan i första scenen när Sofie och hennes vänner fantiserar om sina framtida pojkvänner. Sexualitet 

är centralt genom hela filmen, det är dock endast det heterosexuella begäret som är accepterat. Vi 

befinner oss även i en vit medelklassmiljö, där vissa är mer eller mindre välbärgade, i någon förort till 

en storstad. Detta markeras bland annat då vi ser hur Amanda går ut ur sitt hem någonstans i ett 

villaområde och tillsammans med hennes mamma åker bil till skolan. Sofie går ut ur ett höghus och åker 

sedan buss med sin pappa till skolan.  

   Även de stereotypa könsrollerna slås fast i de första scenerna. Sofie (kvinna) som trånar och 

fantiserar om skolans snyggaste kille, och när de väl ses blir hon nervös och stammar. Mouse och hans 

vänner (män) granskar i sin tur självsäkert Sofie från topp till tå, driver öppet med henne och beter sig 

som om de äger hela stället. Mannen (Mouse, Jens och Sebbe) tar sig här an rätten att granska kvinnan 

(Sofie).  

 

5.2 Hip Hip Hora – Disekvilibrium  

Sofie, Amanda och Emma har äntligen lyckats bli inbjudna på deras första högstadiefest, som Mouse 

och hans vänner ska gå på. De ses hemma hos Sofie innan där de stjäl alkohol från Sofies pappa och 

blandar en så kallad häxa. De skrattar och skojar om vilka killar de ska hångla med på festen, återigen 

ett förtydligande av det heterosexuella begäret. Amanda som inte fått lov att följa med för sina 

föräldrar är dock lite nedstämd. När Sofie vill ringa och prata med hennes mamma stoppar Amanda 

henne dock med rädsla i rösten. Snälla ring inte, bönar hon. Jag är ändå trött och har ingen lust att gå 
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på festen säger hon till Sofie. I filmen görs det en viss skillnad mellan Sofie och Amanda. Amanda bor 

i en villa i ett villaområde och hennes familj har bil vilket tyder på vissa ekonomiska förutsättningar 

som Krister och Sofie inte har. Det nämns flera gånger i filmen att Amandas föräldrar aldrig låter 

henne göra någonting, vilket då är en jämförelse med vad hennes vänners föräldrar, däribland Sofies, 

tillåter sina barn att göra. Det är hemma hos Sofie som vännerna väljer att ta alkohol och umgås innan 

festen, vilket också markerar att Krister inte alltid är lika sträng som Amandas föräldrar. Amanda 

porträtteras som den ”duktiga” och ”förståndiga” flickan. Med detta menar jag att hon inte trotsar sina 

föräldrar, hon dricker inte gärna alkohol, hon flirtar inte med killar, hon är skötsam i skolan och klär 

sig inte i ”utmanande” kläder. I en scen frågar Amanda Sofie om hon inte fryser, vilket är samma dag 

som Sofie bråkat med sin pappa på morgonen om hennes ”utmanande” klädsel. Då Amanda här 

resonerar som Sofies pappa tidigare gjort, kan det tolkas som att hon resonerar som en mogen och 

vuxen person. Amanda gör i princip allt det som Sofie inte gör. Sofie uttrycker genom hela filmen 

starka känslor, vilket är något som Amanda knappt gör överhuvudtaget. Amanda är Sofies motsats på 

många sätt, där orsaken kan tolkas vara deras olika uppfostran. I kontrast till ”den lite finare” Amanda 

framstår Sofie som den vilda, naiva lössläppta och oansvarsfulla tjejen.  

  Väl på festen har inte Sofie och Emma särskilt kul. Vi befinner oss i en villa som är fylld 

med berusade (vita) ungdomar. De flesta är klädda i märkesjeans och någon tröja till, både Sofie och 

Emma har på sig en knälång kjol och ett linne. Sofie och Emma sitter mest i en soffa, dricker sin 

häxblandning till skränig musik och tittar på alla andra. Emma börjar tjata på Sofie att hon vill gå hem 

men när de precis reser sig och ska gå kommer Mouse in med hans släptåg.  Han får syn på Sofie och 

parar skämtsamt ihop henne med sin väldigt berusade vän Sebbe. ”Den här killen är bög, du tror inte att 

du kanske kan bota honom” skrattar han och knuffar Sebbe på Sofie. Här används ordet ”bög” som ett 

skällsord, vilket fungerar som en motpol. Homosexualitet befästs som något äckligt och avvikande vilket 

i sin tur förstärker det ”naturliga” och normala i heterosexualiteten.  

  Det ena leder till det andra, Sofie och Sebbe hamnar i ett rum på övervåningen tillsammans. 

Mouse och Jens vakar utanför och uppmanar Sebbe att be Sofie gå ner på honom. Sofie visar här ett 

intresse för Sebbe, hon verkar attraherad av honom och är förmodligen lika nyfiken och intresserad av 

sex precis som Sebbe och hans vänner är. Hon är dock inte så erfaren, och när hon misslyckas 

tillfredsställa Sebbe skäms hon. Varken Sebbe eller Sofie tycks tänka tanken att Sofie som kvinna också 

ska bli tillfredsställd, utan allt fokus ligger på att Sebbe som man ska få det skönt. Efter incidenten med 

Sebbe skyndar Sofie generat därifrån och börjar leta efter mer alkohol att dricka. När hon hällt i sig det 

sista hon kan få tag på börjar hon snurra runt mitt i vardagsrummet, hög musik spelas i bakgrunden och 

tillslut ramlar hon ihop på golvet. Det blir tyst. Alla som är på festen står runt Sofie i en cirkel och tittar 

på, spridda skratt hörs. Sebbe går oroligt fram till Sofie och försöker väcka henne, och föreslår att dem 



20 

 

ska ringa efter en ambulans. Mouse avfärdar idén och säger att han kan leka doktor varpå han och Jens 

börjar posera med Sofie. Någon på festen visar sig ha en kamera och dem börjar fotografera Sofie. När 

Mouse börjar ta bilder under Sofies kjol, och sedan tar av Sofie hennes trosor och sätter dem på hennes 

huvud är det bara Sebbe som protesterar. Mouse knuffar bort honom och säger ”Håll käften jävla bög!” 

vilket får Sebbe att backa. Även Emma, Sofies vän, ser detta men hon vänder snabbt om och går därifrån. 

Sofie ligger hjälplös och medvetslös samtidigt som flera killar framför hela festen tar kränkande bilder 

på henne och hennes könsorgan utan att någon säger emot. Sebbe och några av de som tittar på ser dock 

klart besvärade ut både i kroppsspråk och ansiktsuttryck, vilket kan tolkas som att de egentligen inte 

tycker att det Mouse och hans vänner gör är särskilt roligt, tvärtom.  

  Efter denna händelse sprider Mouse bilderna av Sofie på hela skolan, och ljuger dessutom 

om att han har haft sex med henne. Ingen förutom Sebbe tycks dock reagera på övergreppet. När Sebbe 

inte vill titta på bilderna i skolan blir han återigen kallad för ”bög” som flera gånger används som 

skällsord samt för att markera att Sebbe inte har/utstrålar lika mycket heterosexuell erfarenhet som 

exempelvis Mouse. Sebbe visar sig senare också ha starka känslor för Sofie, vilket inte framställs som 

lika tufft och hårt som att bara ha sex med flera olika tjejer utan några som helst känslor inblandade som 

Mouse säger sig ha. 

 

5.3 Hip Hip Hora – Upplösning, avslut och ekvilibrium   

Sofie är den som får all skuld efter övergreppet och blir refererad till som en hora som får skylla sig 

själv. Alla tar avstånd från henne i skolan, till och med hennes närmaste vänner Amanda och Emma. På 

Sofies födelsedag sjunger alla i klassen för henne på deras lärare uppfordran, men killarna längst bak 

bestämmer sig för att ropa Hip Hip Hora, istället för Hip Hip Hurra. Amanda börjar umgås lite med 

Beatrice i deras klass som berättar att folk kan tro att hon också är en hora om hon umgås med Sofie, 

vilket Amanda inte vill. Samtidigt trakasseras Sofie av Mouse i skolan och får en dag nog när han en dag 

klämmer på hennes könsorgan i matsalen. Sofie blir arg och slår till honom. Slagsmål utbryter och när 

Sofie blir bortsläpad därifrån av sin klassföreståndare pratar folk om hur sjuk i huvudet Sofie är. Ingen 

tycks anse att Mouse gjort något fel som flinandes går och sätter sig vid bordet igen efter en tillsägning. 

Detta markerar att våld förväntas brukas av en man som Mouse, men när en kvinna gör det blir hon 

istället kallad för ”psykfall”. Det visar även på att Mouse har så pass mycket makt i relation till Sofie att 

han kan ta på hennes könsorgan utan att människor i deras omgivning markerar att det är fel.  Sofies 

klassföreståndare pratar med Sofie efter slagsmålet och förklarar att killar inte är lika välutvecklade som 

tjejer i den här åldern. Mouse gjorde det säkert för att han tycker att Sofie är söt och att hon borde ta det 

som en komplimang. Denna diskurs rättfärdigar unga män att förgripa sig på kvinnor, då ”de egentligen 

bara menar väl”, vilket kan tolkas som en norm som bidrar till att skapa våldtäktsmän.  
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  När Sofies pappa Krister nås av bilderna på Sofie reagerar även han som att det är hennes eget fel. 

Eftersom det varit alkohol inblandat tror han inte Sofie när hon säger att hon inte minns något. Han 

föreslår också att Sofie ska klä sig annorlunda då han tycker att hon ibland går klädd som en hora, vilket 

är väldigt djärvt att säga om sin egen dotter.  Sofie klär sig ibland i kjol eller i ett linne, möjligtvis med 

en u-ringning, vilket hennes pappa här då fråntar Sofie rätten till att bära och då även rätten till hennes 

kropp.  Sofies pappa konstrueras som en osäker förälder till en tonåring han inte förstår. Det märks bland 

annat genom att han kritiserar hennes klädval, men även på att han inte tar hennes försvar när hon varit 

i slagsmål med Mouse. Istället för att ta på sig rollen som en omhändertagande och trygg pappa 

konstrueras han som oförmögen att förstå vad hans dotter går igenom. Genom detta förmedlas också en 

manlig äganderätt: fadern som patriark. 

   Efter dessa händelser är Sofie ensam, ingen står på hennes sida och när hon av en slump 

hamnar på en fest hos Jens (vän till Mouse), som hon inte var bjuden till, och upptäcker att Amanda är 

på festen blir det för mycket. Sofie hoppar ut genom ett fönster, men klarar sig med en hjärnskakning.  

  Efter att Sofie kommit hem från sjukhuset öppnar Krister ögonen och förstår vad som har 

hänt: det krävs dock att dottern visat sig så förtvivlad att hon varit beredd att ta sitt liv innan han förstår 

allvaret i det som hänt. Detta är också ett vanligt förekommande i filmer; att kvinnor måste dö eller offras 

innan den passiva mannen vaknar. Även Emma och Amanda kommer hem till Sofie och ber om ursäkt. 

Med sin pappas och vänners stöd samlar sig Sofie och återvänder till skolan. Där konfronterar hon 

äntligen Mouse och förlöjligar honom framför alla i matsalen. Alla som tittar på hånskrattar åt Mouse 

och ser istället med beundran på Sofie som med ett leende på läpparna går rakryggat därifrån som en 

vinnare. Här används återigen är ett klassiskt filmiskt grepp - hjälten måste nå sin djupaste botten innan 

hen kan resa sig upp och gå vinnande ur det som hänt.  

  Sebbe som har känslor för Sofie springer ifatt henne och berättar hur han känner. Sofie ser 

tveksam ut och ser sig omkring. Hon är inte längre lika ivrig till att skaffa sig en pojkvän men går med 

på att han får bjuda henne på middag någon dag. Filmen visar här tydligt att Sofie inte längre är 

densamma som hon var i början av filmen. Det naiva, lösaktiga och ivriga som hennes karaktär tillskrevs 

i början har nu istället ersatts med en självsäkerhet och trygghet i sig själv. Olyckligtvis var ”läxan”, det 

vill säga övergreppet, Sofie fick lära sig för att komma dit något ingen människa ska behöva gå igenom. 

På vägen hem från skolan den dagen går Sofie, Emma och Amanda förbi lekparken med gungan där de 

innan skolstart satt och drömde om hur det skulle bli. Sofie springer skrattandes fram till gungan, men 

Amanda och Emma tvekar lite till en början innan de följer efter. Tillsammans skrattar vännerna och 

snurrar på gungan ihop, vilket kan tolkas som att de förlikat sig med att de kanske ännu inte är vuxna 

kvinnor samt att det inte gör något. De har inte längre lika bråttom med att växa upp och kan därför 

slappna av och ”leka” i lekparken. Det kan verka som att filmen nått sitt slut eftersom vi är tillbaka i 
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samma scen som när vi började och Sofie är glad igen. Allting har löst sig i den tidigare scenen, och med 

tanke på Sofies och hennes vänners sinnesstämning verkar det som att övergreppet vi tidigare bevittnat 

är som bortblåst. Glad musik spelas och färgerna är ljusa och starka. Sofie har insett att hon klarar sig 

bra själv och att en cool pojkvän som går i nian inte betyder allt. Trots detta avslutas filmen med en ännu 

lättsammare scen när Sofie och Sebbe äter middag tillsammans. Sebbe har lagat pasta åt Sofie som 

bestämt tar ketchupflaskan och börjar slå på den med ett flin mot en förskräckt Sebbe. För att lätta upp 

stämningen och ta ännu mer fokus från övergreppet och de jobbiga känslorna så slutar filmen med ett 

skämt. 

 

5.4 Säg att du älskar mig – Ekvilibrium   

En allvarsam och sorgsen ton genomsyrar öppningsscenen av ”Säg att du älskar mig”. Till ljudet av en 

stilla och sorgsen låt växlar filmen mellan två scener. En som visar gamla fotografier av en icke-vit 

kvinna och hennes två döttrar. På flera av bilderna är kvinnan klädd i färgglada och mönstrade plagg 

vilket här anspelar på en klädsel som ofta kopplas till delar av Afrika. Denna scen växlar i omlopp över 

till en person som sitter i ett rum på vad som tycks vara en ungdomsmottagning med en filmkamera 

riktad mot sig själv. Mot slutet av scenen inser vi att det är den äldsta dottern från fotografierna som 

också befinner sig på ungdomsmottagningen. Det sista som sker i scenen är att den unga kvinnan tittar 

in i handkameran hon riktar mot sig själv och med en allvarsam min säger ”Det här är min film”.  

  Det är uppenbart för mig att något har hänt den här unga kvinnan som nu i denna film ska 

få en chans att berätta om det på sitt sätt. Då hon befinner sig på en ungdomsmottagning finns det en 

även en logisk koppling till sex, och med tanke på scenens och den unga kvinnans allvarsamma stämning 

handlar det förmodligen om sexuellt övergrepp av något slag. Detta är en slutsats jag drar utifrån den 

faktiska texten: en ung kvinna på någon slags mottagning ska visa sin film, som är vad Gripsrud kallar 

för sujett. Jag som mottagare har sedan med mina egna erfarenheter utanför berättelsen här rekonstruerat 

händelseförloppet: den unga kvinnan har råkat ut för ett sexuellt övergrepp, vilket är vad som kallas för 

fabel (Gripsrud, 2011). Öppningsscenen i denna film skiljer sig alltså från öppningsscenen i den förra 

genom sin mörkare och allvarsammare ton. Tecken på sexuellt övergrepp planteras redan här, vilket är 

betydligt tidigare än föregående film. Genom scenen från ungdomsmottagningen ska tittaren förstå att 

något som har med sexualitet att göra och som kommer att få avgörande betydelse för 

huvudrollsinnehavaren kommer att hända. 

  Vi får följa huvudrollsinnehavaren Fatou genom hennes vardag. Filmen utspelar sig i en 

förort som tycks vara ett miljonprogram där färgtonerna går i grått. En majoritet av karaktärerna har en 

”annorlunda” etnisk bakgrund och ungdomarna talar slang. Något som snabbt märks av är spänningarna 

mellan några av tjejerna i klassen: Fatou och hennes vän Kim samt Betty och hennes vän Sanna. Fatou 
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och Betty verkar båda två vara starka personer med hög status som inte vet riktigt hur de ska förhålla sig 

till varandra; ska de vara vänner eller fiender. Efter skolan går Fatou till sin mammas hårsalong och 

hjälper till en stund, hon tar sedan med sig sin lillasyster när hon ska gå hem till sin bästa vän Kim. Fatou 

förväntas hjälpa sin mamma med att passa sin syster Keisha och även ibland i salongen då Binta jobbar 

hårt eftersom hon ensam försörjer familjen. Binta har inte tid och ork över att lägga på sin tonårsdotter, 

vilket markeras tidigt i filmen.  

   Hemma hos Kim frågar hon ut Fatou om hur det är när hon och hennes pojkvän har sex, 

Fatou svarar självsäkert på dessa frågor. Fatou framställs alltså som sexuellt erfaren och precis som i 

den förra filmen görs en poäng av detta. Det är inte den pryda och tillbakadragna flickan som råkar illa 

ut, utan den flicka som utmanar gränserna för vad som hör till könsrollen. Det finns fler tecken som 

ska visar att Fatou är ”för” sexuellt nyfiken. Bland annat ställer hon villigt upp på en striptease-tävling 

på skolgården, som dock inte blir av. 

                                                              

5.5 Säg att du älskar mig – Disekvilibrium   

Fatou och hennes vän Kim har mött upp några killar från skolan på en fotbollsmatch. Fatou är klädd i en 

kjol, ett linne och en hoodie. Kim har på sig jeans och en collegetröja. De är påverkade av alkohol, och 

när killarna börjar jaga Fatou och Kim på skoj kommer de ifrån varandra. Det enda som hörs är den höga 

ljudnivån från supportrarna. Raddi, som tidigare visat ett intresse för Fatou, hittar henne ensam inne på 

läktaren. De går tillsammans in i ett mörkt rum bakom läktaren som killarna tidigare refererat till som 

”vårat VIP-rum”. Till skillnad från förra filmens övergreppsscen är miljön inte en medelklassvilla utan 

ett mörkt och smutsigt rum bakom en läktare. Raddi tvingar i Fatou mer alkohol men hon markerar 

snabbt att hon inte tycker om det. De kysser varandra men när Raddi börjar ta på Fatous bröst på ett hårt 

och aggressivt sätt knuffar hon bort honom, trots detta fortsätter Raddi att göra om det flera gånger. Fatou 

får till slut nog och förklarar att hon måste gå hem och passa sin lillasyster men Raddi håller kvar henne 

och säger att hon är så vacker och att han bara vill prata lite. Det är uppenbart att Raddi inte kan ta ett 

nej från Fatou. Hon visar till en början ett visst intresse då hon tar Raddi i handen och följer med honom 

till rummet. Hon kysser honom även tillbaka till en början men när han blir för närgången och våldsam 

markerar hon tydligt att hon inte vill. Detta bör vara tydligt nog för att Raddi ska låta henne vara ifred. 

Det känns dock väldigt stereotypt att allt som krävs för att Fatou som kvinna ska släppa sina misstankar 

och sin känsla av obehag är att Raddi smickrar henne och kallar henne för vacker. Fatou frågar Raddi 

om han älskar henne, vilket gör honom arg och han tvingar sig på Fatou igen. De avbryts av att hans vän 

Ville kommer in i rummet som med ett flin säger ”Ni ser ut att ha det mysigt”. Det syns att Raddi har 

tvingat sig på Fatou mot hennes vilja, trots detta säger Ville att det ser mysigt ut istället för att ifrågasätta 

vad som händer.  
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 Tillsammans tvingar Raddi och Ville i Fatou ännu mer alkohol och när hon reser sig upp för att kräkas 

tvingar de ner henne på ett bord och sliter av hennes trosor. Deras tredje vän Lamin, som också är en 

familje- och barndomsvän till Fatou kommer in i rummet. ”Vad fan håller ni på med?” frågar han 

förskräckt men Raddi säger bara åt honom att hålla käften. Raddi våldtar sedan Fatou och när han är klar 

vänder han Fatou så att hon ligger på mage och uppmanar Ville att göra detsamma. Det enda som hörs 

är Fatou som skriker, gråter och ropar på Lamin som håller för öronen och vänder sig bort. Raddi sparkar 

bort Ville efter ett tag och plockar upp en coca cola flaska i glas från golvet. När Lamin ser detta rusar 

han därifrån. Fatou skriker högt av smärta när Raddi kör in flaskan i henne. Ville som hela tiden följer 

Raddis kommandon, verkar dock besvärad av coca cola flaskan. Det är som att han plötsligt nås av Fatous 

skärrande skrik av smärta varpå han börjar samla ihop sina saker och sliter med sig Raddi därifrån.  

    Ute på läktaren letar Kim efter Fatou när hon får syn på Lamin som rusar ut i rummet, hon 

och Lamin får ögonkontakt innan han snabbt rusar vidare. Raddi och Ville hinner precis lämna skrubben 

innan Kim hittar den. När hon får syn på Fatou som skakandes ligger och stirrar in i väggen börjar hon 

gråta. Hon sätter sig bredvid sin vän och klappar försiktigt hennes hår och kysser hennes kind, ”Vad har 

hänt?” frågar hon gråtandes men får inget svar.  

    

5.6 Säg att du älskar mig – Upplösning, avslut och ekvilibrium  

Fatou kommer hem sent efter våldtäkten och möts av en lapp i hallen som hennes mamma skrivit om 

att Fatou är självisk som lämnat sin syster ensam när hon egentligen skulle passa henne. Lappen är full 

med både grammatiska och stavfel, det ser även ut som att en femåring har skrivit den vilket implicerar 

att Binta är lågutbildad samt att svenska inte är hennes modersmål. Varför de valt att porträttera Binta 

på detta sätt beror förmodligen på att Binta är ”icke-vit” och har en annan etnisk bakgrund än ”svensk”.  

  Dagen efter pratar Kim med Fatou och försöker få henne att uppsöka polis igen men Fatou 

ber Kim att inte berätta för någon. ”Ingen kommer ändå att tro mig. Du får inte berätta för någon. Du 

måste lova mig det, Kim”. När Fatou en dag svimmar i duschen, blödandes ur underlivet, berättar Kim 

ändå för några av tjejerna i klassen om vad som hänt. De tror henne inte och hävdar att Fatou är en 

slampa och säkert varit med på det själv. Deras klassföreståndare förstår däremot att något inte står rätt 

till och försöker prata med Fatou, men Fatou blir arg och vill inte att skolan ska ringa hennes mamma. 

De kontaktar ändå Binta som blir arg på Fatou och ber henne sköta sig då hon inte har tid med att prata 

med skolan hela tiden. När Binta upptäcker Fatous blåmärken blir hon arg och frågar om Fatou slagits i 

skolan igen, och fortsätter med att säga ”om du inte sköter dig ska jag visa vad blåmärken är”. Detta är 

ytterligare en markör som visar att Binta har erfarenheter från en annan kultur, där det antas vara mer 

accepterat att aga barn.  Efter att skolan ytterligare en gång talat med Binta och antytt att Fatou blir slagen 

hemma, blir Binta så vansinnig att hon faktiskt slår Fatou när hon kommer hem.   
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 Fatou gör sig ovän med Kim efter att hon berättat för andra om våldtäkten och förlorar sitt sista stöd. 

Hon försöker fortsätta leva som att inget har hänt men konfronteras ständigt av gärningsmännen och 

jobbiga minnen rycks upp. Hennes omgivning märker allt mer av att något inte står rätt till. Efter att 

Lamin tagits in på polisförhör uppsöker hans mamma Binta och säger att ”det är dags att skicka Fatou 

hem till Gambia, då hon sprider lögner om att hon blivit våldtagen”. Binta förstår då vad som verkligen 

hänt hennes dotter och uppsöker Fatou. Denna scen både pekar ut och konstruerar en ”annorlunda” etnisk 

bakgrund där det antyds råda en hederskultur.  

   Med stöd av sin mamma och bästa vän väljer Fatou tillslut att anmäla våldtäkten och en 

rättsprocess sätts igång. Trots skuldbeläggande kommentarer från advokater i rätten, så som Fatous 

”utmanande” klädsel, hennes ”slamprykte” och att hon var påverkad av alkohol, fälls gärningsmännen 

tack vare Lamins vittnesmål. Trakasserierna i skolan upphör dock inte efter domen vilket leder till att 

skolans ledning beslutar att Fatou inte bör gå kvar.  Hon flyttar med sin familj och börjar i en ny skola.  

  Sista scenen utspelar sig på första dagen i den nya skolan när Fatou kommer in i 

klassrummet. Alla tystnar och tittar upp när Fatou går igenom klassrummet och ställer sig bredvid 

klassföreståndaren som lägger armen om henne. Klassföreståndaren förklarar sedan att detta är Fatou 

som hon berättat om och att alla ska göra sitt bästa för att hon ska känna sig välkommen, hon visar sedan 

Fatou en ledig plats där hon kan gå och sätta sig. Eleverna i detta klassrum består till skillnad från tidigare 

skolmiljöer i filmen av vita personer med en etniskt ”svensk” bakgrund. Många skeptiska blickar riktas 

mot Fatou när hon går igenom klassrummet. Fatou sätter sig på sin tilldelade plats bredvid en elev som 

genast vänder sig mot två andra som sitter bakom och börjar viska. Ena eleven lutar sig efter en stund 

fram mot Fatou med ett flin och viskar ”Säg att du älskar mig”. Fatou stirrar tomt ut i luften, hon minns 

och vi flyttas med henne tillbaka till ungdomsmottagningen. En kvinna på mottagningen räcker Fatou 

hennes videoband och säger ”Det här är din film”. Fatou tar bandet och tittar på det. Hon upprepar med 

ett lätt leende ”Det här är min film”. Vi är tillbaka i klassrummet där eleverna fnissar och iakttar Fatou 

som fortfarande stirrar ut i luften. Hon plockar då fram en teckning hon fått av sin mamma innan hon 

gick till skolan den dagen. Teckningen som är ritad av hennes lillasyster är ett porträtt av Keisha själv 

och deras mamma Binta som i en pratbubbla säger ”Fatou vi älskar dej”. Vi ser en närbild på Fatou som 

ler.  

 

6. Diskussion  

Narrativen visar klart och tydligt vilka som har ”rätt” och ”fel” i filmerna. Gärningsmännen och den 

skuldbeläggande omgivningen, vännerna som sviker och de självupptagna föräldrarna. Genom att 

belysa hur hårt de utsatta drabbas och hur mycket fel deras omgivning gör gentemot dem samt vilka 
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förödande konsekvenser det kan få, syftar filmerna till att bilda de som tittar i vad som är ”rätt” och 

”fel”. Det som jag ämnar problematisera i denna diskussion är vad filmerna, möjligtvis omedvetet, 

också bildar tittarna i utöver detta. 

 

6.1  Skapandet av traditionella könsidentiteter 

 I narrativet skapas olika identiteter, däribland könsidentiteter. Filmerna är på så sätt performativa. 

Karaktärerna förhåller sig till en rad existerande kulturella och sociala regler, och när de bryter mot dessa 

anses de inte längre vara begripliga och normala. Dessa regler existerar i vår verklighet, och är med stor 

sannolikhet hämtade utifrån själva berättelsen då det dels är författaren men också mottagaren som 

tillskriver narrativen dessa. Filmerna blir performativa då de reproducerar dessa regler och på så sätt 

bidrar till upprätthållandet av olika könsidentiteter. Precis som Bolander (2009) konstaterar i sin analys 

så skapas två subjektspositioner ”killar” och ”tjejer” i båda filmerna, och de sätt varpå ”killar” och 

”tjejer” artikuleras är också uppbyggt kring en förväntan om att dessa kategorier antas ha skilda 

infallsvinklar. De markanta skillnaderna i porträtteringen av tjejer och killar i filmerna, samt deras 

budskaps uppmaning om att tjejer ska ha rätt att vara som killar bibehåller bilden av att det endast finns 

dessa två sätt att vara: kille eller tjej. I dessa filmer produceras alltså en dikotom förståelse av genus inom 

vilken mannen bibehålls som norm, som kvinnan jämförs med. 

  Tydliga exempel på detta är Sofie och Fatou (huvudrollsinnehavarna) samt Mouse och 

Raddi (gärningsmän). Sofie och Fatou är båda högst medvetna om hur de ser ut, och vet därför precis 

hur de bland annat ska klä sig och föra sig för att få uppmärksamhet från främst det andra könet. De 

bryter mot en del sociala regler som att tjejer inte ska ha på sig för utmanande kläder, och inte heller ska 

vara för tillgängliga för det andra könet, vilket leder till att deras omgivning anser dem vara för 

lösaktiga. Budskapet är att tjejer inte ska klä sig i för utmanande kläder, inte vara för flirtiga mot killar 

och inte heller vara för berusade i killars närvaro. Mouse och Raddi däremot som öppet och ofta skryter 

om hur många tjejer de har haft sex med anses inte alls vara lösaktiga, tvärtom uppnår dem en högre 

social status. Mouse och Raddi tar mycket plats, kontrollerar människor i deras omgivning och trycker 

gärna ned andra. De innehar båda mycket makt genom sin sociala status. De båda är även rätt 

våldsamma personer; Mouse nyttjar våld mot Sofie flera gånger i skolan för att kunna göra sig rolig 

över henne och han slåss även med henne i matsalen. Raddi känns dock som en mer skräckinjagande 

person och hans våld verkar även mer koncentrerat mot kvinnor. Hans ex-flickvän Betty kommer till 

skolan med en blåtira dagen efter att hon och Raddi gjort slut, i själva våldtäktsscenen är Raddi klart 

den pådrivande, han hotar även Fatou i skolan med att skära ut hennes öga med ett rakblad. Denna 

konstrast mellan gärningsmännen kan ha att göra med att Mouse är en vit etnisk ”svensk” medans 
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Raddi inte är det. Raddi tillskrivs en annan etnisk bakgrund som syftar på en mer skrämmande och 

accepterande syn på våld mot kvinnor   

   Trots att Mouse och Raddi beter sig illa mot andra människor så är det ingen som vågar 

säga emot dem. De blir inte kritiserade av sin omgivning och beter sig därefter. Sofie och Fatou 

däremot har allas ögon på sig och blir hårt kritiserade från alla håll och kanter. Deras nyfikenhet på sex 

och det andra könet skiljer sig inte från killarnas egentligen, däremot så skiljer sig deras syn var 

gränser dras samt deras bruk av våld. Omgivningens bemötande av tjejer och killars nyfikenhet på sex 

är också helt olik, vilket markerar en tydlig skillnad mellan de två olika subjektspositionerna ”tjej” och 

”kille”.  

  Kontrasten mellan alla de olika karaktärerna gör även så att de tillskriver varandra en viss 

mening. Exempelvis så är Amanda och Kim betydligt mer återhållsamma när det gäller sex än vad 

Sofie och Fatou är. Detta betyder inte att de inte är lika nyfikna på sin sexualitet som sina vänner de är 

bara inte lika öppna med det; inte lika framåt och ”flirtiga”. De bryter med andra ord inte några 

existerande kulturella och sociala regler, och råkar heller inte ut för något sexuellt övergrepp. Jag anser 

detta vara problematiskt då filmerna trots sitt budskap om att det inte är kvinnan som bär skulden vid 

ett sexuellt övergrepp här tydligt både porträtterar och skiljer på vad som anses vara accepterat och 

inte. Jag tror tyvärr att filmerna snarare reproducerar dessa kulturella och sociala regler som 

karaktärerna förhåller sig till, och de traditionella könsidentiteterna.  Filmerna bildar tittarna i att det 

inte är kvinnan som bär skulden vid ett sexuellt övergrepp, men om du som kvinna faller utanför ramen 

för vad som är acceptabelt kommer du förmodligen att råka ut för det. Filmerna själva bidrar alltså till 

skuldbeläggandet av Sofie och Fatou.    

 

6.2 Samverkan mellan könsidentiteter, sexualitet, ras/etnicitet och klass 

I min studie så är karaktärernas handlingar och tillvägagångssätt en del av de processer som gör klass, 

kön, etnicitet och sexualitet till meningsbärande kategorier. Utöver detta så har iscensättningen (mise-

en-scéne); miljö, kostym, ljud och ljus, kroppsspråk etcetera också spelat in en stor roll för narrativens 

riktningar. Genom att studera de olika förhållandena i filmerna mellan Sofie och andra karaktärer, de 

olika relationerna mellan Fatou och andra karaktärer, men också de olika förhållandena mellan Sofie 

och Fatou har jag kunnat identifiera hur förhållningssätten också ger uttryck för olika maktpositioner.  

  Heteronormativiten både skapas och upprätthålls i de två filmerna då heterosexualitet ses 

som det givna och normala, och gränser mellan heterosexualitet och eventuell annan sexuell läggning 

dras. Mouse och Sebbe är ett exempel som fångar upp detta, Mouse skyter som tidigare nämnt ofta och 

högt om hur många tjejer han har haft sex med (även om det nödvändigtvis inte är sant). När han får 

höra att hans vän Sebbe inte delar hans egna sexuella erfarenheter parar han ihop honom med Sofie och 
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ber henne ”bota honom”. Han fortsätter att vaka över Sebbe och Sofie resten av kvällen tills han tror att 

Sebbe fått uppleva de sexuella erfarenheter de tidigare talat om. Så fort Sebbe inte uttrycker samma 

begär som Mouse kallar han honom för ”bög” och ber honom att skärpa sig. Ett annat exempel är Fatou 

och Kim. Kim är inte lika mogen i sin sexualitet som Fatou.  Detta markerar en lägre social status för 

Kim då Fatou (före övergreppet det vill säga) är populärare hos killarna vilket gör att tjejerna i skolan 

också får en viss respekt för henne. När Fatou blir arg på Kim för att hon berättat om våldtäkten väljer 

Fatou att säga ”hon var med på det själv”. Fatou anklagar Kim för att ljuga, och hävdar att Kim är 

avundsjuk på Fatou. Avslutningsvis kallar Fatou henne för ”lebba”; även om Kim nödvändigtvis inte är 

homosexuell markeras det här i negativ bemärkelse för att styrka heterosexualitet som den dominanta 

och normerande kategorin. Ett ”slamprykte” tycks vara något som föredras framför ett ”lebbrykte”, då 

”slampa” innefattar ett heterosexuellt begär.  

   Då det råder en vit dominans i ”Hip Hip Hora” till skillnad från ”Säg att du älskar mig” 

har jag i jämförandet av dessa filmer även kunnat identifiera ett skapande av ras samt en ”annorlunda” 

etnicitet. Ras görs på flera olika nivåer i samhället, bland annat så iscensätts det ofta i visuell form, som 

i det här fallet. För att tydligt exemplifiera detta kommer jag att fokusera på relationen mellan den 

utsatte och den ensamstående föräldern i de två filmerna. Detta för att denna relation kan tyckas vara 

lika varandra i de båda filmer men som har en betydlig skillnad, nämligen i markerandet av Fatou och 

Bintas etniska bakgrund/ras.  Krister (Sofies pappa) och Binta (Fatous mamma) är båda ensamstående 

föräldrar och arbetar hårt för att försörja familjen. De båda kämpar med att uppfostra en tonårsdotter, 

och misslyckas till viss del i detta då de inte avsätter tillräckligt med tid och energi åt sina döttrar.  

Sofie och Fatou känner sig svikna av sina föräldrar. De upplever att de inte kan öppna upp sig och tala 

om vad de har råkat ut för, och hamnar istället i konflikt med sina föräldrar. Krister ställer en del krav 

på Sofie som handlar om hur hon ska bete sig i skolan som också är hans arbetsplats, han påpekar flera 

gånger hennes klädsel och blir rasande när Sofie kommer hem sex på morgonen utan att ha hört av sig. 

Allt detta är förmodligen något som flertalet vita personer med en ”svensk” etnisk bakgrund kan 

relatera till på ett eller annat sätt då det håller sig inom ramarna för vad som uppfattas vara ”normalt”. 

Binta däremot ställer en del andra krav på Fatou, nämligen att hon ska hjälpa till för att underlätta 

hennes mammas arbetsbörda. Exempelvis så passar Fatou ofta sin lillasyster när hennes mamma är på 

sitt arbete och hon hjälper även då och då till i hårsalongen Binta arbetar på.  

   Krister och Sofie ryker ihop och bråkar med varandra flera gånger, Krister tar dock aldrig 

till fysiskt våld mot sin dotter, det gör Binta. Det verkar inte som att Binta misshandlar sina barn 

kontinuerligt, men när hon tror att Fatou ljugit i skolan om att hennes mamma slår henne så tar Binta i 

ren ilska till våld. Fatou blir ledsen och stänger in sig på sitt rum efteråt, men anmäler det inte eller 
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pratar om det med någon annan. Morgonen efter blir hon sams med sin mamma igen. Detta kan tolkas 

som att Binta och Fatou har en annan etnisk bakgrund där det anses var mer accepterat att aga barn.  

  Precis som kritisk rasforskning tar upp (Hübinette et al., 2012) så står vita kroppar för den 

överordnade normen, medan icke-vita kroppar i allmänhet är underordnade, och därmed anses vara 

avvikande och bristande gentemot den normerade kroppen. Dessa markörer av Binta och Fatous 

etniska bakgrund ihop med att de är icke-vita blir då problematisk. Framställning av kunskap om olika 

minoriteter som reproduceras i film och TV tenderar att befästa olika typer av fördomar som finns om 

olika minoritetsgrupper. Denna typ av representationer av olika minoritetsgrupper får konkreta 

konsekvenser för hur människor sedan förstår och bemöter varandra i vardagslivet. Då det råder en 

tydlig vit dominans i svensk ungdomsfilm överlag så blir representationen av ras och etnicitet i ”Säg att 

du älskar mig” oerhört meningsbärande. 

  Ytterligare en aspekt är att båda filmerna utspelar sig i en så kallad förort. Begreppet 

förort är komplext, och kan beteckna områden som uppförts inom miljonprogrammet. Dessa områden 

förknippas ofta med hög arbetslöshet samt hög invandring, vilket har gett områdena låg social status. 

”Hip Hip Hora” utspelar sig i en vad jag anser vara en ”vit medelklass förort”, och ”Säg att du älskar 

mig” i en miljö som liknar miljonprogrammen. Klasstillhörigheten skiljer sig mellan Sofie och Fatou, 

där Fatous tillvaro i ”Säg att du älskar mig” har en betydligt råare ton. Det förstärker bilden av ”den 

farliga förorten”, där människor av lägre klass och icke-svensk etnisk bakgrund utgör en hotfullare 

tillvaro än vad vita etniskt svenska människor gör i ”den svenska medelklass förorten”. Arbetarklassen 

har som Skeggs skriver genom historien ständigt beskrivits som farlig, förorenande, hotfull, 

revolutionär, patologisk och respektlös (Skeggs, 2012).  I mötet med medelklassen som porträtteras i 

”Hip Hip Hora” så tolkas arbetarklassen i ”Säg att du älskar mig” i termer av bristfällighet. Deras 

kroppar tolkas som patologiska, vilket kan bero kopplingen Skeggs drar till det historiska arv som 

bygger på ett förakt mot arbetarklassen (ibid). 

   De olika maktpositionerna ser även ut på olika sätt i förhållande till varandra och skapar 

olika ramar för subjekten att förhålla sig till. Detta kan exemplifieras genom de två 

huvudrollsinnehavarna Sofie och Fatou.  Trots att det är Mouse som begår ett sexuellt övergrepp mot 

Sofie är det hon som skuldbeläggs av deras omgivning på grund av det faktum att hon är kvinna. 

Mouse har en högre maktposition som man gentemot Sofie vilket leder till att deras omgivning 

bemöter dem därefter. Däremot så är Sofie vit med en medelklassbakgrund och i relation till Fatou som 

är icke-vit med en arbetarlassbakgrund råder en annan maktposition. Detta för att vitheten och 

svenskheten precis som Ambjörnsson (2003) skriver blir en omarkerad markör av skillnad. Fatou är en 

rasifierad kvinna som kommer från en arbetarklassfamilj vilket pekar på tre olika ojämlika 

förhållanden som alla påverkar vilka möjligheter Fatou har att agera som subjekt inom ramen för 
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samhällets strukturer, institutionella praktiker och rådande ideologier. Förutsättningarna kan således se 

annorlunda ut för Fatou, än vad dem gör Sofie. De olika sluten: där Sofie ger tillbaka och går segrande 

ur det som hänt medans Fatou tvingas flytta, byta skola och trots detta fortsätter trakasserierna att 

förfölja henne, skulle kunna tolkas som ett utfall av deras olika förutsättningar. 

 

6.3 Moraliska lärdomar och budskap 

Som jag tidigare nämnt så visar narrativen klart och tydligt vilka som har ”rätt” och ”fel” i filmerna. De 

tydligaste moraliska lärdomarna handlar dock om hur unga tjejer och killar bör förhålla sig till sexuella 

övergrepp. Killar ska inte begå sexuella övergrepp mot tjejer. Samhället ska inte skuldbelägga tjejer 

som blivit utsatta för ett sexuellt övergrepp. Något som filmerna kanske inte medvetet valt att bilda 

mottagarna men som dem faktiskt gör är även att tjejer inte bör klä sig i för ”utmanande” kläder och bli 

för berusade i killars närvaro.  

    Utöver dessa moraliska lärdomar har jag även som ovan nämnt identifierat hur filmerna 

konstruerar kön, sexualitet, ras/etnicitet och klass. Dessa representationer av kön, sexualitet, 

ras/etnicitet och klass visar tydligt på ojämlika relationer. Idén om ”naturliga” kön som tjej och kille 

föreskriver inte endast regler om hur man ska vara som man eller kvinna, men också att man ska vara 

man eller kvinna. Dessa två subjektspositioner existerar inte enbart i sig själva utan de får mening inom 

en heterosexuell ram; där två separata och motsatta kön framställs som de enda möjliga identiteterna. 

De olika kulturella mönster, som Ambjörnsson kallar för den heterosexuella matrisen, tas även i 

uttryck i de två filmerna. Filmerna särskiljer femininitet från maskulinitet, och knyter dem samman 

genom det heterosexuella begäret. Exempelvis så är Fatou den snygga, populära tjejen som flirtar med 

killar. Raddi är den hårda, tuffa killen som enligt honom själv kan ha hur mycket sex han vill med 

vilken tjej han vill. Det finns en heteronormativ ordning i filmerna inom vilken en del sexuella 

relationer, begär, tal och rörelsemönster blir mer önskvärda, begripliga och privilegierade än andra. 

Ytterligare en norm som görs i filmerna är sex som ett imperativ. Sex, i betydelsen kroppsliga akter, 

framstår som en oerhört central del av allas liv. En annan norm som tydligt görs är heterosexualitet, det 

sexuella begäret förväntas existera endast mellan tjejer och killar. Ord som ”bög” och ”lebba” används 

som skällsord så fort någon av karaktärerna visar avvikande tendenser i begäret. Att orden används på 

detta vis gör att heterosexualitet för ett ännu starkare fäste som det ”naturliga”, då homosexualitet 

fungerar som en motpol; äckligt och avvikande, vilket också blir till en del av filmernas budskap. 

  Jag anser att de markörer av en ”annorlunda” etnisk bakgrund som exempelvis Binta och 

Fatou tillskrivs i ”Säg att du älskar mig” ger en negativ bild av icke-vita personer med en ”annorlunda” 

etnisk bakgrund. De förväntningar människor från olika grupper i samhället har gentemot andra 

påverkas av dessa representationer. När vissa grupper kopplas samman med vissa problem och brister 
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begränsas uppfattningen både från personer utifrån och inom dessa grupper, och på så sätt bidrar också 

filmen till såväl skapandet som upprätthållandet av ras.  Precis som den kritiska rasforskningen 

(Hübinette et al., 2012) lyfter så finns det uppenbara ojämlika maktrelationer inbäddade i denna 

representationsproblematik, då olika framställningar allt som oftast är producerade av och för 

majoritetsbefolkningen.  

 

7. Slutsatser och sammanfattning  

Precis som tidigare forskning konstaterar återfaller skildringen av könen i de två svenska 

ungdomsfilmer jag har undersökt på en lång tradition av olika stereotyper. Även urskiljandet av den 

snälle mannen och våldtäktsmannen markeras tydligt i de båda filmerna. De subjektspositioner som 

skapas och reproduceras är ”killar” och ”tjejer”. De sätt varpå dessa två subjektspositioner artikuleras 

är uppbyggt kring en förväntan om att dessa kategorier antas ha skilda infallsvinklar. En stark sexuell 

lust kopplas till subjektspositionen ”kille” och subjektspositionen ”tjej” tillskrivs istället inte någon 

egen sexualitet med specifika uttryck, utan det antas finnas en universell sexualitet som alla egentligen 

vill hänge sig åt, men som fortfarande hittills i första hand förbehållits (heterosexuella) killar. Det 

produceras en dikotom förståelse av genus inom vilken mannen bibehålls som norm, som kvinnan 

jämförs med. Detta gör att argumentationen fastnar i ett cirkelresonemang där filmerna, trots deras 

försök att luckra upp gränserna, återskapar existerande normer om kön och sexualitet.  

  Filmerna förhåller sig till en rad existerande kulturella och sociala regler som existerar i 

vår verklighet, vilka sedan igenom hela filmen konstruerar könsidentiteter. Filmerna blir performativa 

då de reproducerar dessa regler och på så sätt bidrar till upprätthållandet av olika könsidentiteter. 

Heteronormativiteten skapas och upprätthålls i de två filmerna då heterosexualitet ses som det givna 

och normala, och gränser mellan heterosexualitet och eventuell annan sexuell läggning dras. Skapandet 

av könsidentiteter samverkar även med en rad olika normativa kategorier såsom sexualitet, etnicitet/ras 

och klass. 

   Alla de olika maktpositionerna (kön, sexualitet, etnicitet/ras och klass) jag har identifierat 

skapar ojämlika relationer, i filmerna var för sig, men också i relation till varandra. ”Hip Hip Hora” 

porträtterar en vit, etniskt svensk medelklass och ”Säg att du älskar mig” porträtterar en icke-vit, 

arbetarklass med en ”annorlunda” etnisk bakgrund. I kontrast till varandra så tillskrivs den sociala 

kontexten och karaktärerna i ”Säg att du älskar mig” negativa egenskaper. Tillvaron är mycket råare 

och våldsammare, det sexuella övergreppet är grövre och konsekvenserna är mer långsiktiga för Fatou 

än vad de är för Sofie. Detta blir problematisk då vissa grupper kopplas samman med vissa problem 

och brister, vilket leder till att uppfattningen begränsas både från personer utifrån och inom dessa 
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grupper. Jag har i denna studie kunnat visa på att en del av de moraliska budskapen och lärdomarna i 

filmerna innefattar en del ojämlika relationer som kan bidra till att stärka olika fördomar: exempelvis 

som att lösaktiga tjejer råkar ut för sexuella övergrepp eller att icke-vita personer slår sina barn. Det 

finns uppenbara ojämlika maktrelationer inbäddade i dessa representationer, vilket är problematiskt då 

filmerna har använts i syfte att utbilda ungdomar i bland annat jämställdhet  

   Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att genomföra fokusgrupper med ungdomar 

som tagit del av dessa filmer i utbildningssyfte och undersöka hur deras identitetsskapande kan ha 

påverkats efter att de sett filmen. Naturligtvis skulle en bredare studie med fler antal svenska 

ungdomsfilmer som behandlar sexuella övergrepp, kanske till och med i kombination med 

fokusgrupper, också vara ett evident förslag på vidare forskning.  
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