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Abstract 

 

Film is a media genre that spreads around the whole world. In other words, it is a media genre 

that many people take part of. Something else that most people has experience about is being 

part of a group, and often groupings with a power configuration between itself and other 

groups. Previous research show that groups that is established in a specific social context has 

a tendency to have an access to power over groups that are unestablished in that specific 

social context. Previous research also show that the way films portrait different social 

phenomena can both influence the society and get influenced by the society where it is 

produced. It is therefore relevant to study how film portraits the social patterns that occur 

when an individual is in a, for the individual, new social context and make contact with a 

group that is already established in the specific social context. This study aims to analyze how 

this is portrayed in three Swedish films: Micke och Veronica (2014), Ondskan (2003) and 

Rallybrudar (2008). The methodological basis in this study has been a combination of 

comparative research, content analysis and critical discourse analysis. In the analysis of this 

study Erving Goffman’s (2014) dramaturgical analysis and Donald Broady’s (1998) notion of 

capital have been used to analyze the three films. Through the analysis of the three films it has 

shown that all of these films portraits a change in the relationship between the established and 

the unestablished groups. The unestablished are at first not accepted by the established 

groups, but through integration and the unestablished symbolic assets the relationship 

transcends to an acceptance between the groups.    
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Sammanfattning 

 

Film är en mediegenre som sprids över hela världen. Det är med andra ord en mediegenre som 

många tar del av. Någonting annat som de flesta människor har erfarenhet av är att vara en del 

av en grupp, och då ofta grupper där det råder ett maktförhållande mellan den egna och den 

andra gruppen. Tidigare forskning visar att grupper som är etablerade i ett specifikt socialt 

sammanhang tenderar att ha ett maktövertag över grupper som är icke-etablerade i det 

specifika sociala sammanhanget. Tidigare forskning visar även att hur film framställer olika 

sociala fenomen både påverkar och påverkas av samhället där de produceras. Det är därför 

relevant att undersöka hur film framställer de sociala mönster som uppstår då en individ 

befinner sig i ett för individen nytt socialt sammanhang och kommer i kontakt med en grupp 

som redan är etablerad i det specifika sociala sammanhanget. Denna undersökning syftar till 

att undersöka hur detta framställs i tre svenska filmer: Micke och Veronica (2014), Ondskan 

(2003) och Rallybrudar (2008). Den metodologiska utgångspunkten i undersökningen har 

varit en kombination av komparativ metod, innehållsanalys och kritisk diskursanalys. I 

analysen i denna undersökning har Erving Goffmans (2014) dramaturgiska teori och Donald 

Broadys (1998) kapitalbegrepp använts för att analysera de tre filmerna. Genom analysen av 

de tre filmerna har det framgått att samtliga filmer skildrar en förändring i relationen mellan 

etablerade och icke-etablerade grupper. De icke-etablerade blir först inte accepterade av de 

etablerade grupperna, men genom integration och de icke-etablerades symboliska tillgångar 

övergår relationen till att innefatta acceptans mellan grupperna.  

 

Nyckelord: sociala mönster, etablerad, icke-etablerad, film  
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1. Inledning 

 

I samhället finns det många olika sociala sammanhang där olika grupperingar bildas. Det kan 

vara i skolan, på arbetsplatsen, i idrottsföreningen och så vidare. Mellan olika grupperingar 

bildas ofta maktförhållanden där en grupp har mer inflytande än en annan grupp i ett specifikt 

socialt sammanhang. Denna typ av maktförhållande gör att individerna som ingår i 

maktförhållandet behöver förhålla sig till den specifika relationen mellan grupperna på olika 

sätt, exempelvis genom att anpassa sig efter den eller att motsätta sig den. Då grupperingar, 

och ofta grupperingar med maktförhållanden mellan den egna och en annan grupp, är 

någonting som de flesta individer i dagens samhälle har erfarenhet av så är det av sociologisk 

relevans att undersöka hur dessa sociala mönster tar sig i uttryck.  

 

Den form av maktförhållande mellan grupperingar som jag kommer att fokusera på i denna 

undersökning handlar om relationen mellan en grupp som är etablerad i ett specifikt socialt 

sammanhang och individer som är nya, icke-etablerade, i det specifika sociala sammanhanget. 

Även om de icke-etablerade i min undersökning utgörs av individer kan de ses som 

representanter för en grupp. De representerar gruppen icke-etablerade. Den främsta 

inspirationskällan till att fokusera på just denna form av grupperingar och relationer mellan 

grupper är Elias och Scotsons (2011) studie Etablerade och outsiders. I denna studie framgår 

hur vissa grupper tenderar att ha ett maktövertag över en annan grupp, främst baserat på att 

den ena gruppen är mer etablerad i samhället än den andra gruppen. Den icke-etablerade 

gruppen kategoriseras som annorlunda, och ofta sämre, i förhållande till den etablerade 

gruppen. Relationen mellan grupperna skapar sociala mönster där båda parter behöver 

förhålla sig till den sociala situationen. 

 

En annan inspirationskälla till min undersökning är Saids (2016) verk Orientalism. Said 

påpekar till exempel att framställning av personer från orienten som gjorts i västerländsk 

kultur, till exempel i film, teater eller litteratur, har lett till en slags mystifierad och 

romantiserad bild av personer från orienten som inte nödvändigtvis stämmer med 

verkligheten. Men oavsett om bilden som framställs i film, teater och litteratur faktiskt 

stämmer eller inte så kan framställningen av en grupp eller ett fenomen i de olika 

mediegenrerna påverka synen på och åsikterna om den specifika gruppen eller fenomenet. 

Exempelvis kan en mediegenres framställning av relationen mellan en etablerad och icke-

etablerad grupp påverka synen på sådana relationer. Det är därför av sociologiskt intresse att 

studera hur sociala mönster framställs inom en mediegenre.   

 

1.1. Syfte 

 

Då olika mediegenrer både påverkar och påverkas av samhället är syftet med denna 

undersökning att undersöka hur en mediegenre framställer en viss form av sociala mönster; 

specifikt de sociala mönster som bildas då individer befinner sig i ett för dem nytt socialt 

sammanhang och kommer i kontakt med en grupp som redan är etablerad i det specifika 

sociala sammanhanget. Jag kommer att fokusera på hur denna form av mönster tar sig uttryck 

i en populär och relativt inflytelserik mediegenre; film.  
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1.2. Frågeställning 

 

Vilka sociala mönster framställs i filmerna då den icke-etablerade individen kommer i kontakt 

med den etablerade gruppen? 

Förändras dessa mönster under filmens gång, i sådana fall på vilket sätt? 

 

1.3. Disposition 

 

Denna undersökning innehåller sex huvudavsnitt. Det första av dessa avsnitt innefattar en 

inledning till uppsatsen, dess syfte och frågeställningar. Det andra avsnittet behandlar en 

forskningsöversikt med fokus på sociala grupperingar och framställning av sociala mönster 

inom film. Det tredje avsnittet omfattar den teoretiska utgångspunkt jag använder i denna 

undersökning, detta i form av den begreppsram som kommer användas vid analys av 

undersökningens material. Teoriavsnittet innefattar Erving Goffmans (2014) dramaturgiska 

teori och Donald Broadys (1998) begreppsdefinition av olika former av kapital. Det fjärde 

avsnittet tar upp undersökningens metodologiska ansats, exempelvis undersökningens 

metodologiska utgångspunkt och urval av material. Där beskriver jag även de tre filmer jag 

kommer att analysera; Micke och Veronica (2014), Ondskan (2003) och Rallybrudar (2008). I 

det femte avsnittet görs en analys av de filmer som ingår i undersökningen. För att öka 

översiktligheten analyseras filmerna i detta avsnitt först var för sig för att sedan jämföras i 

slutet av avsnittet. I det sjätte avsnittet genomförs en sammanfattande diskussion av filmerna 

och analysen som gjorts i det femte avsnittet.       
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2. Forskningsöversikt 

 

I detta avsnitt kommer jag att behandla den tidigare forskning som använts som bakgrund till 

min undersökning. För att öka översiktligheten har detta avsnitt delats upp i tre delar. Den 

första delen kommer att belysa fenomenet gruppindelning och relationen mellan grupper, 

framförallt med fokus på relationen mellan etablerade och icke-etablerade grupper. Den andra 

delen kommer att behandla ämnet film som inflytelserik mediegenre. Syftet med denna del är 

att ge en vetenskaplig bakgrund till film som en mediegenre som både påverkar och påverkas 

av samhället. Den tredje delen kommer att ta upp de metoder och analyser som använts i 

studierna som behandlas i forskningsöversikten. 

 

I sökandet efter vetenskapliga artiklar till forskningsöversikten använde jag mig av 

databaserna Sociological Abstract och Summon. För att finna relevant litteratur använde jag 

mig av sökorden: "motion picture", "social groups", ”establish*” och ”outsiders”. Utöver de 

artiklar som jag hittade vid användandet av dessa databaser har jag även inkluderat litteratur 

som använts eller omnämnts på tidigare kurser som jag läst i sociologi vid Örebro universitet.   

 

2.1. Skapande av sociala grupper – samhörighet och utanförskap 

 

Människor tenderar att kategorisera sig själva såväl som andra i olika grupper. Exempelvis i 

grupper av olika nationaliteter, där vissa kategoriseras som svenskar andra som amerikaner 

och så vidare, grupper av olika klasstillhörigheter, en del kategoriseras som överklass andra 

som underklass, eller grupperingar utifrån andra sociala faktorer, baserat på till exempel hur 

länge man bott i ett specifikt bostadsområde eller att man utövar en viss sport på sin fritid.  

 

Wagner, Holtz och Kashima (2009, s. 369-371) tar upp två olika former av grupperingar; 

grupper som individer själva väljer att ingå i och grupper som individer tvingas att vara en del 

av. Den form av gruppering som är frivillig menar författarna att individen kan välja att ingå i 

av olika anledningar, det kan exempelvis vara för att den gruppen innehar en viss social status 

eller makt. Denna typ av gruppering kan baseras på gruppmedlemmarnas politiska åsikter, 

deras yrke, eller andra intressen. Inom de frivilliga grupperingarna delar gruppmedlemmarna 

ofta tydligt synliga attribut; exempel på det kan vara hur de klär sig och hur de hälsar på 

varandra. Dessa attribut används för att skilja mellan gruppmedlemmarna och de som inte 

ingår i gruppen (Wagner, Holtz och Kashima 2009, s. 369). Den andra formen av gruppering 

är grupper som individer mer eller mindre tvingas in i, exempel på denna form av gruppering 

kan vara nationalitet eller hudfärg. Wagner, Holtz och Kashima (2009, s. 371) menar att 

oavsett om de drag som kategoriserar in en individ i en tvingad grupp är biologiska, till 

exempel i form av hudfärg, eller om de är socialt skapade, exempelvis i form av kulturell 

bakgrund, får det samma effekt för individen. Individen blir kategoriserad in i en grupp utan 

att själv kunna välja det, individen blir mer eller mindre tvingad in i gruppen.   

 

En annan viktig del i Wagner, Holtz och Kashimas (2009, s. 366-367) artikel är individers och 

gruppers essens eller inre kärna. De påpekar att tron på att individerna i en grupp innehar en 

liknande inre kärna kan påverka gruppmedlemmarnas syn på såväl sig själva inom gruppen 
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som individer och grupper som inte ingår i deras egen grupp. Att man inom gruppen delar en 

slags inre kärna gör att gruppmedlemmarna kan motivera att de har en gemenskap inom sin 

egen grupp, den inre kärnan legitimiserar även en annorlunda behandling av individer och 

grupper som inte ingår i ens egen grupp. I introduktionen till sin artikel tar exempelvis 

Wagner, Holtz och Kashima (2009, s. 363) upp en konflikt mellan estländska och ryska 

invånare i Estland då en staty, föreställande en sovjetisk soldat, skulle flyttas från de centrala 

delarna av Tallinn till en kyrkogård i stadens utkanter. Detta ledde alltså till en konflikt 

mellan de estländska och de ryska invånarna där de olika grupperna började tala i termer av 

”vi” och ”dem”, till exempel: ”vårt och deras blod” eller ”vårt och deras språk”. På båda sidor 

gjordes med andra ord skillnad på den egna gruppen och den andra gruppen utifrån att det 

skulle finnas essentiella skillnader som gjorde grupperna olika. 

 

Genom att se skillnader mellan grupper kan, som jag berört ovan, ett slags ”vi och dem”-

kategoriserande skapas. Oftast resulterar detta slags kategoriserande av ”vi och dem” att den 

egna gruppen ses som bra eller positiv och andra grupper som dåliga eller negativa. Ett 

exempel på en sådan kategorisering där en viss grupp kategoriseras som bättre än en annan 

uppmärksammar Elias och Scotson (2011) i sin studie Etablerade och outsiders. De studerade 

ett område som de kallar för Winston Parva, som består av tre zoner. När Elias och Scotson 

började sin studie var kriminaliteten högre i en av zonerna än i de andra två. Under studiens 

gång sjönk kriminaliteten i zonen, detta påverkade dock inte synen på zonen som ett 

kriminellt område, ett område som ansågs vara sämre än de andra två och därmed även att 

gruppen som bodde där ansågs vara sämre än de som bodde i de andra zonerna.  

 

Trots att grupperna i de olika zonerna liknade varandra på många sätt kategoriserades ändå 

befolkningen i en av zonerna som sämre än de andra grupperna i de andra två zonerna. Detta 

beror på att de andra två grupperna hade bott längre i området och därmed var mer integrerade 

och etablerade i samhället, de kunde därför kontrollera skillnaderna mellan grupperna och 

framställa sig själva som bättre än gruppen i den tredje zonen (Elias & Scotson 2011, s.9-10, 

69-70). De flesta aktiviteter som skedde i ”byn”, som var en gemensam plats för grupperna i 

de tre zonerna, arrangerades av de mer etablerade grupperna och de från den tredje zonen 

hamnade ofta utanför även inom de kyrkliga aktiviteterna (Elias & Scotson 2011, s. 117-118). 

Det Elias och Scotson finner i sin studie är med andra ord en relation mellan grupper där den 

ena gruppen, i det här fallet två grupper, är mer etablerad i samhället, i det sociala 

sammanhanget, och därmed kan utöva en slags makt över den icke-etablerade gruppen. Detta 

medan den icke-etablerade gruppen på olika sätt försöker förhålla sig till situationen. Elias 

och Scotson (2011, s. 173-176) tar upp ett exempel på detta när de beskriver att ungdomar 

från den tredje zonen ofta hängde vid byns biograf och ofta hamnade i bråk. Anledningen till 

detta var för att ungdomarna från den tredje zonen utestängdes från ungdomsaktiviteter i 

området och därmed inte hade någonting att göra på kvällarna vilket ledde till frustration som 

ibland spårade ur och resulterade i bråk. De etablerade grupperna kontrollerade så att 

ungdomarna från den tredje zonen inte blev inneslutna i gemenskapen i ungdomsaktiviteterna 

och ungdomarna från den tredje zonen förhöll sig till detta genom att hänga på gatorna, vilket 

alltså ledde till frustration och bråk.  
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2.2. Film – en mediegenre som påverkar och påverkas av samhället 

 

Vad som skildras i en film och hur det skildras kan tänkas påverkas av flera olika faktorer. 

Exempelvis i vilket syfte som filmen produceras, om det är en dokumentärfilm eller en 

spelfilm, eller vilka tekniska möjligheter det finns att tillföra specialeffekter eller liknande. 

Oavsett den specifika anledningen påverkas filmskapandet av samhället, vilket i sin tur 

påverkar vad som skildras och hur det skildras i filmer. Hughes (2013, s. 23) undersökning av 

filmer med ett dystopiskt framtidstema visar exempelvis att de två filmer han undersökte som 

var producerade på 1970-talet skilde sig från de två filmer han undersökte som var 

producerade på 1990-talet framförallt i hur naturen framställdes i filmerna, med andra ord hur 

det dystopiska landskapet såg ut. Hughes menar att naturskildringarna i filmerna speglar hur 

den stora massan resonerade kring miljöproblem under respektive årtionde. Filmerna från 

1970-talet skildrade en dystopisk värld utifrån att den stora massan var orolig för exempelvis 

överpopulation medan filmerna från 1990-talet skildrade en dystopisk värld bland annat 

skapad som en effekt av människans tekniska utveckling (Hughes 2013, s. 23). 

 

Som nämnts ovan är film en produkt av samhället; de olika uppfattningar och normer som 

finns där. Men film är även en relativt inflytelserik mediegenre då film även påverkar 

samhället. Film påverkar samhället framförallt genom att ha en inverkan på hur människor 

uppfattar olika saker. Gkritzali, Lampel och Wiertz (2016, s. 2368) citerar exempelvis en av 

respondenterna i deras undersökning där respondenten menar att Paris är kärlekens stad och 

att det är på grund av Hollywood som personen fått den här bilden av Paris. Författarna 

påpekar att film, de syftar då framförallt på filmer producerade i Hollywood, skapar myter 

och stereotypa bilder av olika platser genom att exempelvis skildra exceptionella individer på 

exotiska platser (Gkritzali, Lampel och Wiertz 2016, s. 2364). Detta för att få platserna att 

verka mer spännande och intressanta, vilket alltså leder till en stereotyp bild av platsen.  

 

Det är dock inte bara individers syn på platser som påverkas av hur platserna framställs i 

filmer, även synen på andra personer eller grupper kan påverkas av hur de gestaltas i filmer. 

Said (2016, s. 427) tar exempelvis upp att i västerländsk film framställs den arabiske mannen 

ofta som antingen oanständig eller blodtörstig, eller båda två. Denna framställning av den 

arabiske mannen i film kan tänkas påverka en västerländsk publik att tro att det är så män är i 

olika arabiska länder, likt den romantiska framställningen av Paris i filmer som fick 

respondenten i Gkritzali, Lampel och Wiertz (2016) undersökning att tolka Paris som 

kärlekens stad.   

 

2.3. Metod och analys i tidigare forskning 

 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de metoder och analyser som använts i studierna 

som beskrivits ovan. Jag kommer dock enbart att redogöra för de metoder och analyser som 

gjorts i studierna som analyserat film. Detta då min egen undersökning syftar till att 

undersöka film och de studier i forskningsöversikten som också studerat film fungerar därmed 

som en metodologisk bakgrund till min egen undersökning.  
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Hughes (2013) använde en komparativ metod då han jämförde flera filmer med varandra. 

Detta gjordes för att kunna belysa och berika förståelsen kring hur filmernas olika 

framställningar av den dystopiska miljön speglade samhällssynen på miljöproblem. Han 

använde sig även av en innehållsanalys då han fokuserade på filmernas innehåll för att kunna 

komma fram till sina slutsatser. Ett annat tillvägagångssätt för att analysera filmer kan vara att 

göra en diskursanalys och därmed fokusera mer på språk, uttryck och symboler i filmerna (se 

exempelvis Paul 2011).   

 

Gkritzali, Lampel och Wiertz (2016) använde i sin undersökning en annan slags metod än den 

som Hughes (2013) använde. De utgick från intervjuer där respondenterna gavs möjlighet att 

uttrycka sina egna åsikter hur film framställde olika platser och även individer från dessa 

platser. Genom ett sådant metodval blir inte enbart filmernas innehåll viktiga utan även 

respondenternas tolkningar blir av relevans för Gkritzali, Lampel och Wiertz undersökning.  

 

Said (2016) använde sig av en slags komparativ metod i sitt verk Orientalism. Han utgick från 

olika källor och material i form av exempelvis texter, filmer och skådespel. Dessa olika källor 

och material diskuterar han sedan både var för sig men framförallt även genom en komparativ 

metod där de då jämförs med varandra för att ge en fördjupad förståelse för det fenomen som 

han undersöker och beskriver.   

 

2.4. Sammanfattande diskussion av forskningsöversikt 

 

Sammanfattningsvis har jag i forskningsöversikten tagit upp att människor tenderar att 

kategorisera sig själva och andra i olika grupper. Antingen väljer en individ att ingå i en 

specifik kategori/grupp, exempelvis genom sina politiska åsikter eller intressen, eller så 

tvingas individen in i kategorin/gruppen, till exempel genom sin nationalitet eller sin hudfärg. 

Dessa grupperingar har olika relationer till varandra och i vissa sammanhang har den ena 

gruppen möjlighet att utöva makt över den andra gruppen, exempelvis om den ena gruppen är 

mer etablerad i ett socialt sammanhang än den andra. I forskningsöversikten har jag även tagit 

upp att film är en mediegenre som både påverkar och påverkas av samhället. 

 

Som framgått av forskningsöversikten har det gjorts flera studier kring relationen mellan 

sociala grupper, bland annat att vissa grupper blir överordnade andra, samt att film både kan 

påverkas av olika befintliga åsikter i samhället samtidigt som film kan influera och skapa 

åsikter kring olika fenomen. I min undersökning ämnar jag i ett visst avseende kombinera 

dessa två delar av den tidigare forskningen; relationen mellan sociala grupper och att film 

både påverkar och påverkas av samhället. Då film både påverkar och påverkas av samhället är 

det av intresse att undersöka hur sociala mönster som uppstår då en individ befinner sig i ett 

för individen nytt socialt sammanhang och kommer i kontakt med en grupp som redan är 

etablerad i det specifika sociala sammanhanget framställs i olika filmer, vilket är vad jag avser 

att göra i min undersökning.  

 

Jag har i forskningsöversikten även tagit upp olika metodansatser som använts vid 

undersökningar och analys av film. Då min undersöknings syfte och frågeställningar ligger 
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relativt nära det empiriska materialet, filmerna, så har jag hämtat inspiration från 

metodansatser som ligger nära sitt material. Exempelvis kommer jag att använda en 

komparativ metod likt Said (2016) där filmerna jämförs med varandra för att ge en fördjupad 

förståelse av de sociala mönster jag ämnar undersöka; jag kommer att använda 

innehållsanalys likt Hughes (2013) för att få en tydligare uppfattning av innehåll och 

bakomliggande teman i filmerna; samt diskursanalys likt exempelvis Paul (2011) för att få en 

tydligare bild av de diskurser som filmerna skildrar och är en del av. Jag kommer däremot inte 

att använda en metod som liknar den Gkritzali, Lampel och Wiertz (2016) använde där 

respondenter intervjuas. Anledningen är att min undersöknings syfte inte är att studera 

respondenters åsikter och tolkningar utan istället filmernas framställningar. Det skulle dock 

kunna vara av sociologiskt intresse att i framtida undersökningar studera individers 

uppfattningar och tolkningar av films framställning av de sociala mönster som jag studerar i 

min undersökning.    
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3. Teori – begreppsdefinition 

 

I detta avsnitt kommer jag att presentera den teori och de begrepp som ligger till grund för 

analysen i denna undersökning, med andra ord den teoretiska bakgrund som jag kommer 

använda som analysverktyg i analysavsnittet, kapitel 5. Då syftet för min undersökning är att 

undersöka hur framställningen av de sociala mönster som uppstår då en individ befinner sig i 

ett för individen nytt socialt sammanhang och kommer i kontakt med en grupp som redan är 

etablerad i det specifika sociala sammanhanget ser ut i filmer kommer den teoretiska ramen 

som jag utgår från att ligga relativt nära filmernas handling och de situationer som filmernas 

karaktärer befinner sig i. Fokus är därmed på själva innehållet i filmerna och hur karaktärerna 

beter sig snarare än till exempel vilken berättarstil som används i filmerna. Med andra ord 

kommer den teoretiska ramen och analysen vara formulerade på ett sådant sätt att 

karaktärernas situationer kan framstå som verkliga situationer, detta för att förtydliga de 

sociala mönster som karaktärerna ”upplever” och ”skapar” i filmerna och på så vis även 

kunna uppnå undersökningens syfte att undersöka hur framställningen av vissa sociala 

mönster ser ut i filmer.  

 

De teoretiska perspektiv som kommer att behandlas i detta avsnitt är Erving Goffmans (2014) 

dramaturgiska teori och Donald Broadys (1998) kapitalbegrepp. Båda dessa teoretiska 

perspektiv valdes innan det empiriska materialet i denna undersökning. Den dramaturgiska 

teorin användes även som inspirationskälla i valet av ämne till min undersökning. Detta då det 

dramaturgiska perspektivet utgår från aktörer som kommer i kontakt med varandra och i sin 

interaktion med den andra parten försöker framställa sig själva på ett visst sätt; vilket kan 

liknas med interaktionen mellan etablerade och icke-etablerade i min undersökning. 

Kapitalbegreppet valdes då det beskriver en individs/grupps olika tillgångar, som ger 

möjligheter eller begränsningar, när individen/gruppen kommer i kontakt med andra individer 

och grupper. Genom kapitalbegreppet möjliggörs att undersöka hur individers/gruppers olika 

tillgångar ger de etablerade respektive icke-etablerade i min undersökning olika möjligheter 

eller begränsningar i interaktionen med varandra. Att kunna undersöka de etablerades och de 

icke-etablerades möjligheter och begränsningar utifrån deras tillgångar har visat sig vara av 

stor vikt för resultatet i denna analys och därmed har kapitalbegreppet getts ett större utrymme 

i analysen än vad som från början var avsett. Med andra ord har kapitalbegreppet getts ett 

större utrymme för att kunna fördjupa förståelsen för hur interaktionen ser ut mellan de 

etablerade och de icke-etablerade grupperna i min undersökning. 

 

3.1. Det dramaturgiska perspektivet 

 

Det dramaturgiska perspektivet är en teoribildning av Erving Goffman (2014) där 

verkligheten jämförs med ett skådespel. Med andra ord menar Goffman att individer i det 

verkliga livet förhåller sig till olika vardagssituationer likt hur en skådespelare förhåller sig till 

olika fiktiva situationer och scenarier. 
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3.1.1. Framträdande 

 

Begreppet framträdande är något av det mest centrala i Goffmans (2014) dramaturgiska teori. 

Framträdande är det som individer gör när de kommer i kontakt med andra individer. Med 

andra ord att olika former av social interaktion blir ett slags framträdande där individen 

försöker bete sig på olika sätt beroende på vilken uppfattning som individen vill förmedla till 

de andra som ingår i den sociala interaktionen, och som därmed fungerar som publik för 

individens framträdande. Vad individen förmedlar under sitt framträdande behöver dock inte 

alltid vara medvetet förmedlat, individen kan även uttrycka vissa saker i framträdandet utan 

att vara medveten om det (Goffman 2014, s. 15). Sammanfattningsvis inbegriper begreppet 

framträdande i stort sätt all form av social interaktion mellan en individ och andra individer, 

som därmed blir publik eller observatörer till framträdandet (Goffman 2014, s. 28). 

 

3.1.2. Roller 

 

Roller är enkelt förklarat den position som individen intar under sitt framträdande, den 

framställning av sig själv som individen förmedlar till de andra som ingår i den sociala 

interaktionen; framträdandets publik. Det kan exempelvis innefatta att individen framställer 

sig själv i rollen som läkare, som supporter till en viss idrottsförening, som hårdrockare och så 

vidare. Under sitt framträdande uttrycker individen olika saker som förstärker rollen och 

publikens tro på att den roll som individen förmedlar faktiskt är sann, med andra ord försöker 

individen förmedla en roll som uppfattas av publiken som verklig och trovärdig. Individen 

kan välja att förmedla en roll som stämmer överens med individens egen uppfattning av sig 

själv eller så kan individen förmedla en cynisk roll, med andra ord en roll som individen själv 

inte tror på men av olika skäl vill förmedla till sin publik (Goffman 2014, s. 25-26, 67-68). 

Rollen blir den bild av sig själv som individen vill förmedla under sitt framträdande, oavsett 

om den är nära individens egen uppfattning om sitt verkliga jag eller inte, och därmed agerar 

individen utifrån de förväntningar som publiken kan tänkas ha av den specifika rollen. Likt 

framträdandet intar dock inte alltid individen sin roll medvetet. Att inta en roll är med andra 

ord inte alltid ett aktivt val av individen där denne medvetet utformar rollen. Delar av rollen, 

eller eventuellt hela rollen, kan intas omedvetet av individen. Dock intar individen en roll i 

framträdandet vare sig det sker medvetet eller inte. 

 

3.1.3. Fasad 

 

En individs fasad kan beskrivas som det som individen har till sitt förfogande under sitt 

framträdande för att uttrycka sin roll och förmedla den till sin publik. Goffman (2014, s. 28-

30) delar in fasaden i tre delar: inramning, manér och uppträdande. Inramningen kan 

betecknas som scenografin som individen har tillgång till under sitt framförande, ett exempel 

på inramning kan vara en läkares kontor. Manér innefattar individens personliga fasad i form 

av vilka kläder individen har på sig, vilken yrkestitel individen innehar, med mera. 

Uppträdandet inbegriper individens faktiska beteende i den specifika situationen där 

framträdandet utspelar sig. Goffman (2014, s. 33) påpekar även att en viss social position ofta 
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redan har en eller flera redan förutbestämda fasader som individen på ett eller annat sätt måste 

förhålla sig till.   

 

3.1.4. Främre regionen (frontstage) 

 

Den främre regionen, också kallad frontstage, innebär den plats där själva framträdandet äger 

rum. Det är den plats där individen kommer i kontakt med en publik och försöker utforma sitt 

framträdande med hjälp av fasadens olika delar: inramning, manér och uppträdande (Goffman 

2014, s. 97-99). Den främre regionen kan vara vilken plats som helst så länge individen 

kommer i kontakt med en publik och därmed utför sitt framträdande. Det är i den främre 

regionen som individen försöker att upprätthålla den roll som ska förmedlas till publiken. Ett 

exempel på en främre region skulle kunna vara vardagsrummet i en individs hem när 

individen har bjudit hem gäster. I vardagsrummet framför individen sitt framträdande inför 

gästerna som därmed blir publik. Det är i vardagsrummet som individen framträder och 

förmedlar sin roll med hjälp av sin fasad. 

 

3.1.5. Bakre regionen (backstage) 

 

Den bakre regionen, också kallad backstage, är den plats där förberedelserna för 

framträdandet äger rum. Exempelvis kan det vara en plats där individen förvarar rekvisita till 

sitt framträdande i form av klädombyten eller liknande. Den bakre regionen kan även vara en 

plats där individen har möjlighet att ge uttryck för sådant som inte passar ihop med den roll 

som individen försöker förmedla i den främre regionen, exempelvis ett språkbruk eller en 

hållning som är olämplig för individens roll (Goffman 2014, s. 101-102). Likt den främre 

regionen kan den bakre regionen vara vilken plats som helst, men med skillnaden att den 

bakre regionen försöker individen hålla åtskild från sin publik då individen inte vill riskera att 

publiken ser någonting som inte passar ihop med individens roll och framträdande (Goffman 

2014, s. 103). För att använda exemplet som presenterades i avsnittet om den främre regionen 

så skulle ett exempel på en bakre region kunna vara köket i individens hem under tiden då 

gästerna är närvarande i vardagsrummet. I köket sker vissa av individens förberedelser inför 

framträdandet exempelvis i form av arrangerande av mat som ska serveras. Köket blir med 

andra ord en plats där individen förbereder sig inför framträdandet och där individen inte 

behöver agera utifrån sin roll och andra förutsättningar som finns i den främre regionen.    

 

3.2. Olika former av kapital 

 

Kapitalbegreppen som kommer beskrivas i detta avsnitt myntades från början av den franske 

sociologen Pierre Bourdieu (se exempelvis Bourdieu 1990). Den begreppsförklaring som jag 

utgår från är dock gjord av Donald Broady (1998). Anledningen till att jag valde just Broadys 

beskrivning av kapitalbegreppen beror framförallt på någonting som han själv tar upp i sin 

artikel; han menar att Bourdieus begreppsdefinition är riktad till en fransk kontext och att om 

hans begrepp ska användas i en svensk kontext så behöver de justeras till den nya kontexten 

(Broady 1998, s. 22). Broady tar i sin artikel upp flera sådana justeringar till en svensk 

kontext, ett exempel handlar om att medlemskap i en fackförening skulle kunna ses som 
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kulturellt kapital i Sverige men troligtvis inte i Frankrike. Eftersom samtliga filmer som jag 

ska undersöka är gjorda i Sverige ansåg jag det lämpligare att utgå från en begreppsförklaring 

av kapitalbegreppen som justerats till en svensk kontext än att utgå från Bourdieus 

begreppsdefinition som är baserad på en fransk kontext. 

 

Kapital innebär olika former av tillgångar, dessa kan vara antingen materiella eller symboliska 

(Broady 1998, s. 3). Individer och grupper besitter olika former av kapital vilket ger dem 

skilda förutsättningar att agera i olika sociala sammanhang. Kapital kan exempelvis vara 

tillgång till ekonomiska resurser, innehav av en specifik yrkestitel eller ett socialt kontaktnät. 

Olika former av kapital kan ge en individ både möjligheter och begränsningar beroende av det 

sammanhang som individen befinner sig i. Till exempel skulle innehavet av en chefsposition 

kunna vara någonting positivt då chefen vill utöva auktoritet gentemot sina anställda. Däremot 

skulle chefspositionen kunna innebära en begränsning om chefen vill försöka upprätta en mer 

avslappnad relation till sina anställda. Detta då de möjligtvis upplever att chefen inte tillhör 

den sociala grupp som de anställda tillhör just på grund av sin överordnade position som chef. 

 

3.2.1. Ekonomiskt kapital 

 

Det ekonomiska kapitalet innefattar framförallt materiella tillgångar, till exempel i form av 

innehav av pengar eller andra föremål. Även att besitta kunskap om ekonomi och det 

ekonomiska ”spelet” ingår i det ekonomiska kapitalet (Broady 1998, s. 3). En individ besitter 

med andra ord stort ekonomiskt kapital exempelvis genom att ha en god ekonomi, genom att 

äga vissa föremål eller genom att ha god kunskap kring ekonomiska aspekter. Dessa 

ekonomiska fördelar ger individen som innehar dem möjligheter, i vissa sociala sammanhang, 

som en individ med ett mindre ekonomiskt kapital inte har tillgång till. 

 

3.2.2. Socialt kapital 

 

Det sociala kapitalet inbegriper olika former av sociala band mellan individer och grupper. 

Det kan till exempel innebära släktband eller vänskapsband (Broady 1998, s. 3). Om 

exempelvis en individ ansöker om en anställning på ett företag kan chanserna för att individen 

får anställningen öka om hen förslagsvis är vän med den som är chef för företaget. Med andra 

ord genom att individen som ansöker om anställning besitter ett stort socialt kapital, genom att 

vara vän med chefen för företagen som hen söker anställning hos, ökar möjligheten för att 

individen ska få anställningen, detta till exempel genom att chefen bestämmer att personen får 

anställningen eller talar gott om personen för de som är ansvariga för rekryteringsprocessen. 

 

3.2.3. Kulturellt kapital 

 

Att ha ett stort kulturellt kapital innebär att inneha en stor kunskap om finkulturen, språkbruk 

och liknande. Framförallt syftar det kulturella kapitalet till ett slags dominansförhållande i 

samhället som helhet där kulturellt kapital innebär att individen besitter symboliska tillgångar 

som ges ett högre värde av de flesta individer och grupper i samhället, och framförallt ges ett 

högre värde av den dominerande klassen (Broady 1998, s. 3, 7). Att besitta ett stort kulturellt 
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kapital kan med andra ord bland annat innebära att kunna uttrycka sina kunskaper om 

finkultur. En individ som exempelvis kan beskriva en tavla med hjälp av finkulturella termer, 

till exempel genom att beskriva att tavlan tillhör konstinriktningen kubism eller surrealism, 

besitter ett högre kulturellt kapital än en individ som inte kan beskriva tavlan med sådana 

termer. Broady (1998, s. 7) menar att kontexten är viktig för vad som ingår i det kulturella 

kapitalet, exempelvis skulle medlemskap i en fackförening kunna kategoriseras som kulturellt 

kapital i en svensk kontext. Detta då fackföreningar historiskt getts ett större värde i det 

svenska samhället än i till exempel det franska. 

 

3.2.4. Symboliskt kapital 

 

Symboliskt kapital är symboliska tillgångar som ges ett högt värde i en specifik grupp. Till 

skillnad mot kulturellt kapital behöver inte det symboliska kapitalet ges ett större värde av en 

majoritet i samhället, utan det kan vara symboliska tillgångar som bara har ett stort värde i en 

specifik grupp eller ett specifikt sammanhang. Exempelvis skulle kunskap om ett lokalt 

fotbollslag kunna anses ha ett stort värde vid diskussioner i en skolklass, medan det av den 

stora massan inte ses som en högt värderad kunskap (Broady 1998, s. 6-7). Genom vissa 

symboliska tillgångar kan en individ uppnå hög status inom en grupp samtidigt som individen 

inte har hög status inom en annan grupp på grund av samma symboliska tillgångar. Detta på 

grund av att dessa symboliska tillgångar som individen besitter anses ha ett högt värde i den 

ena gruppen men inte i den andra, med andra ord besitter individen ett stort symboliskt kapital 

inom den ena gruppen men inte i den andra.  

 

 

3.3. Sammanfattande diskussion av teori 

 

Sammanfattningsvis har jag i teorin behandlat den teori och de teoretiska begrepp som 

kommer ligga till grund för analysen i min undersökning. Detta innefattar det dramaturgiska 

perspektivet där människors sociala interaktion jämförs med hur en skådespelare förhåller sig 

till fiktiva situationer och scenarier; i interaktionen spelar bland annat individen en roll och 

framför ett framträdande för de andra i interaktionen, som blir en slags publik. Jag har även 

behandlat kapitalbegreppen, vilket innebär att individer har olika former av kapital som ger 

varierande möjligheter eller hinder beroende på i vilken grupp eller sociala sammanhang 

individen befinner sig.    

 

Som nämndes i inledningen till detta avsnitt är den teori och de begrepp som beskrivits i det 

här avsnittet relativt nära filmernas handling och de mönster som karaktärerna i dem själva 

”upplever” och ”skapar”. Med andra ord att fokus är på filmernas innehåll och hur 

karaktärerna beter sig snarare än till exempel vilken berättarstil som används i filmerna. Syftet 

med det tillvägagångssättet är att genom att behandla de sociala händelserna likt verkliga 

händelser, med andra ord inte fiktiva händelser, försöka få en tydligare bild av hur de sociala 

mönstren framställs i filmerna. För att stödja den teoretiska ramen kommer inslag från 

forskningsöversikten att användas parallellt med den teoretiska ramen i analysavsnittet och 

den avslutande diskussionen. Genom att använda både den teoritiska ramen och 
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forskningsöversikten som redskap i analysen ämnar jag försöka få en fördjupad förståelse och 

en tydligare bild av det som analyseras i denna undersökning. Inslagen från 

forskningsöversikten kommer framförallt bestå av jämförelser mellan den teoretiska analysen 

av de fiktiva scenarierna i filmerna och det som behandlas i de olika studierna i 

forskningsöversikten. Även om forskningsöversikten, i och med mitt val av upplägg, blir en 

del av den teoretiska utgångspunkten för analysen i min undersökning så har det material som 

tas upp där inte presenterats i detta avsnitt; anledningen till detta är för att det mestadels bara 

skulle innebära en upprepning av vad som redan behandlats under avsnittet om 

forskningsöversikten.    
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4. Metod 

 

I detta avsnitt kommer jag att presentera de metodval och de metodologiska utgångspunkter 

som jag har använt mig av i min undersökning. Utöver det kommer jag även att ge en 

beskrivning av de filmer som kommer ingå i undersökningen.  

 

4.1. Metodologisk utgångspunkt 

 

I beskrivningen av min undersöknings metodologiska utgångspunkt bör först och främst 

nämnas att jag använt mig av en komparativ metod. Det innebär att min undersökning bygger 

på jämförelse mellan olika enheter. Detta gäller framförallt jämförelse mellan de tre filmer 

som kommer att analyseras i undersökningen, men även till viss del filmerna i förhållande till 

den teoretiska bakgrunden och forskningsöversikten bland annat i form av en slags jämförelse 

mellan de sociala mönster som studierna i forskningsöversikten behandlar och 

framställningen av liknande sociala mönster i filmerna. Det är genom denna form av 

jämförelse mellan filmernas sociala mönster och sociala mönster från andra studier som 

material från forskningsöversikten kommer att användas i analysen. Syftet med den 

komparativa metoden är att öka undersökningens tillförlitlighet då olika forskningsenheter, 

exempelvis filmerna och materialet från forskningsöversikten, jämförs med varandra för att 

generera en fördjupad, tydligare och mer tillförlitlig bild av fenomenet som undersöks. 

 

Jag har även i analysen främst använt mig av innehållsanalys. Innehållsanalys innebär att 

forskaren/studenten försöker hitta bakomliggande mönster och teman i ett material (Bryman 

2011, s. 505). I min analys av filmerna har jag utgått från en tematisering som grundar sig i en 

eventuell förändring i de sociala mönster och relationen som uppstår mellan de etablerade och 

de icke-etablerade grupperna i filmerna. Med andra ord har filmernas innehåll, i form av 

framställningen av de sociala mönster som nämnts ovan, tematiserats in i olika kategorier. 

Kategorierna innefattar mönster i filmernas framställning som skildrar den eventuella 

förändringen i de sociala mönster och relationen mellan de etablerade och de icke-etablerade 

grupperna från filmernas början till dess slut. Jag har därmed tematiserat kategorierna utifrån 

filmernas framställning av relationen mellan etablerade och icke-etablerade från första mötet, 

där de icke-etablerade grupperna inte accepteras av de etablerade grupperna, till slutet av 

filmerna, där de icke-etablerade grupperna i någon form blir accepterade av de etablerade 

grupperna. Därför är analysen av filmerna relativt nära filmernas egen berättelse och tidslinje 

då jag i min analys utgår från den eventuella förändring som sker i framställningen av sociala 

mönster och relationen mellan de etablerade och de icke-etablerade grupperna i filmerna. 

Genom att tematisera kategorier från gruppernas första möte, då de inte accepterar varandra, 

till slutet av filmerna, då de i viss mån accepterar varandra, möjliggörs en tydligare jämförelse 

av filmerna i analysavsnittet. Exempel på kategorier som jag använt i mitt tematiserande av 

filmernas innehåll är: de etablerade gruppernas motstånd/accepterande av de icke-etablerade 

grupperna, de icke-etablerade gruppernas anpassning/motstånd i förhållande till de etablerade 

grupperna och den praktiska tidsperioden i filmerna, till exempel filmernas början och slut.        
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Utöver den komparativa metodologiska utgångspunkten och innehållsanalysen har jag i min 

undersökning använt mig av diskursanalys. Diskursanalys innebär att forskaren/studenten 

analyserar vad som kommer till uttryck bland individer eller grupper av individer i olika 

diskurser. Individernas verbala språk och kroppsspråk blir därmed viktigt att analysera, detta 

för att förstå hur saker och ting uttrycks i olika diskurser hjälper till att forma vår verklighet 

(Larsen 2009, s.102, Bolader & Fejes 2009, s. 81). Den form av diskursanalys som jag har 

använt kallas för kritisk diskursanalys. Kritisk diskursanalys innebär att forskaren/studenten 

ser texten, eller i detta fall filmerna, som en del av en diskurs, en del av det samhälleliga 

sammanhang där texten producerats (Bryman 2011, s. 483-485). Det innebär att filmerna som 

jag analyserar är en del av en diskurs, de är bland annat uttryck för det samhälleliga 

sammanhang där de producerats. Filmerna är en del av samhället och samhället kommer till 

uttryck i filmerna.  

 

I min undersökning har jag använt två olika delar av kritisk diskursanalys. Den ena delen 

innebär att undersöka själva texten, i mitt fall filmerna, och vad som kommer till uttryck i 

texten. Den andra delen innebär att förstå det som kommer till uttryck i texten som en del av 

en social praktik, med andra ord som en del av den sociala praktik som både formar och 

formas av texten (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 74-75). Den första delen, att 

undersöka själva texten, används i analysavsnittet genom en slags kombination med 

innehållsanalysen. Innehållsanalysen fokuserar på de bakomliggande mönster och teman som 

uttrycks i filmernas framställningar som helhet, medan diskursanalysen har en mer central roll 

då det specifikt är uttryck gjorda av karaktärerna i filmerna som behandlas. Innehållsanalysen 

ges därmed ett större utrymme i referaten i analysavsnittet, medan diskursanalysen ges ett 

större utrymme då citat används eftersom det är uttryck gjorda av karaktärerna i filmerna och 

därmed är själva texten.  

 

Den andra delen som jag använder av kritisk diskursanalys, att texten är en del av en social 

praktik (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 74-75), har framförallt använts som 

utgångspunkt för den avslutande diskussionen. Syftet med min undersökning har framförallt 

varit att studera själva filmerna och deras framställning av vissa sociala mönster. Därmed har 

delen av diskursanalysen som undersöker själva texten varit mer central för min 

undersökning. Dock är en viktig utgångspunkt för den sociologiska relevansen av min 

undersökning att filmerna både påverkar och påverkas av samhället. Därför kommer detta att 

diskuteras i den avslutande diskussionen, med utgångspunkt i kritisk diskursanalys att texten 

är en del av en social praktik. 

 

Genom en kombination av en diskursanalys och en innehållsanalys söker jag i min 

undersökning uppnå en fördjupad förståelse för de sociala mönster som framställs i filmerna, 

detta genom att analysera såväl bakomliggande teman som vad karaktärerna faktiskt uttrycker 

i filmerna. Risken med ett sådant tillvägagångssätt kan vara att filmerna behandlas på ett 

sådant sätt att de framställs som verkliga händelser. Det är därför någonting som jag i min 

analys har varit observant på och försökt förhålla mig till. Dock kan att behandla filmernas 

innehåll likt verkliga händelser underlätta i förståelsen för vilka sociala mönster det faktiskt är 

som framställs i filmerna, vilket är min undersöknings syfte. 
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4.2. Förförståelse 

 

Vid arbetet med en undersökning är det av stor vikt att som forskare/student vara medveten 

om att ens förförståelse kan påverka undersökningens upplägg och dess resultat. Med andra 

ord kan forskarens/studentens egna tidigare erfarenheter och kunskaper påverka 

undersökningen. Denna påverkan på undersökningen kan exempelvis ta uttryck i att 

forskaren/studenten drar slutsatser baserade på fördomar eller inlärda åsikter angående 

rådande normer. Forskarens/studentens egen livshistoria kan till exempel påverka att vissa 

personer i undersökningen framställs som offer eller likt hjältar (Westlund 2009, s. 64, 71).  

 

I min undersökning har jag som mål att ge en så objektiv bild som möjligt av det jag 

undersöker, dock är det inte möjligt att helt utestänga sina egna tidigare erfarenheter och 

kunskaper. Exempelvis kan min egen förförståelse ha påverkat valet av filmer som ska 

analyseras i undersökningen då dessa valdes ut baserat på min egen tolkning av vilka filmer 

som var relevanta för min undersökning. Dock har jag försökt minimera min förförståelses 

inverkan genom att i valet av filmer utgå från vissa kriterier som filmerna behövde uppfylla, 

vilket kommer att utvecklas nedan. Även om det som forskare/student inte går att helt 

frånsäga sig sin förförståelse eller värderingar så är det viktigt att förhålla sig till dessa på ett 

reflexivt sätt och vara medveten kring hur ens förförståelse och värderingar skulle kunna få en 

negativ effekt på ens undersökning (Bryman 2011, s. 44). Det är med andra ord omöjligt att 

som forskare/student vara helt objektiv. Däremot är det viktigt att i viss mån försöka 

genomföra sin undersökning med objektivitet som utgångspunkt, men samtidigt vara 

medveten om att ens förförståelse och värderingar kan påverka undersökningens upplägg och 

resultat. Detta för att ens undersökning ska kunna frambringa ett resultat som är baserat på 

vetenskapliga observationer och analyser och inte forskarens/studentens subjektiva åsikter.   

 

4.3. Presentation av filmer 

 

4.3.1. Micke och Veronica 

 

Micke och Veronica (2014) handlar om snickaren Micke och överklasstjejen Veronica. Micke 

och Veronica träffar varandra då Micke arbetar med att renovera köket i Veronicas lägenhet. 

De båda blir förälskade i varandra och bestämmer sig för att tillbringa sommaren tillsammans 

i den bohusländska skärgården. Dock blir deras vistelse i den bohusländska skärgården lite 

problematisk då Micke upplever att han inte riktigt passar in i delar av den gemenskap som 

finns mellan de andra som är boende i området. Framförallt finns det en klasskillnad mellan 

honom som snickare, som därmed tillhör arbetarklass/medelklass, och vissa av de andra som 

är boende i området, som mestadels tillhör överklassen. Micke försöker då på olika sätt passa 

in i gemenskapen i området, för att på så vis bli en del av den redan etablerade 

överklassgruppen i området.  
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4.3.2. Ondskan 

 

Ondskan (2003) handlar om 16-årige Erik. Erik trivs inte hemma hos sin mamma och 

framförallt inte hos sin styvpappa. I skolan är Erik våldsam och efter att ha misshandlat en 

annan elev på skolan där han studerar blir Erik relegerad. Genom att sälja några av sina mer 

värdefulla möbler lyckas Eriks mamma få in honom på en dyr internatskola som heter 

Stjärnsberg. På Stjärnsberg tillhör de flesta elever överklassen vilket gör att Erik, som 

kommer från en medelklassfamilj, inte riktigt passar in på skolan. Erik har även svårt att 

acceptera skolans uppfostringssystem, vilket går ut på att de äldre eleverna ska uppfostra de 

nyare eleverna. Dock resulterar ofta de äldre elevernas befogenheter att uppfostra de nyare 

eleverna i att de nyare eleverna utsätts för olika former av upptåg och straff från de äldre 

eleverna. Erik tycker inte om denna maktobalans där de äldre och mer etablerade eleverna 

genomför en orättvis maktutövning mot de nyare och mindre etablerade eleverna. Erik väljer 

därför att ibland göra motstånd mot de rådande reglerna på Stjärnsberg, vilket orsakar honom 

vissa problem.  

 

4.3.3. Rallybrudar 

 

Rallybrudar (2008) handlar om Ulla och Birgitta som lever i ett litet samhälle i Värmland. De 

lever båda ett liv som de inte är nöjda med. Ulla arbetar som veterinärsassistent, men 

drömmer om att bli professionell rallyförare. Birgittas pappa försöker få Birgitta att börja i en 

husmorsskola för att hon sedan ska kunna ta över familjens gård. Birgitta vill dock inte göra 

som hennes pappa tycker, hon vill istället lämna allt för att så småningom flytta till Frankrike. 

Ulla bestämmer sig för att försöka bli professionell rallyförare och Birgitta blir hennes 

kartläsare då det skulle kunna ge Birgitta en möjlighet att lämna det lilla samhället i 

Värmland. Dock är rallysporten väldigt mansdominerad och Ulla och Birgitta stöter därmed 

på mycket motstånd då de försöker slå igenom inom sporten. Till och med vänner och bekanta 

till Ulla och Birgitta visar tydligt att de inte uppskattar att de som kvinnor försöker bli 

rallyförare. Ulla och Birgitta hamnar med andra ord i en situation där de måste välja mellan 

att gå emot normerna och fortsätta som rallyförare eller att gå tillbaka till det liv de hade 

innan.  

 

4.4. Urval av filmer 

 

I valet av vilka filmer som ska analyseras i min undersökning har jag använt mig av ett 

målstyrt urval. Ett målstyrt urval påpekar Bryman (2011, s. 350, 392) går ut på att de enheter 

som ska undersökas väljs ut i direkt koppling till de forskningsfrågor som ens undersökning 

har. Med andra ord är valet av enheter som ska undersökas mer beroende av 

forskningsfrågornas utformning än att de ska vara exempelvis slumpmässigt utvalda.  

 

I min undersökning är det av stor vikt att filmerna som undersöks har en tydlig koppling till 

undersökningens syfte och dess frågeställningar. Med andra ord att de framställer de sociala 

mönster som uppstår då en individ befinner sig i ett socialt sammanhang som är ny för 

individen och kommer i kontakt med en grupp som redan är etablerad i det specifika sociala 
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sammanhanget. I mitt val av filmer utgick jag från några kriterier som filmerna behövde 

uppfylla för att vara relevanta för min undersökning. Det absolut viktigaste kriteriet var att 

filmerna på ett tydligt sätt framställde de sociala mönster som jag nämnt ovan och även tar 

upp i undersökningens syfte. Filmerna behövde med andra ord tydligt framställa en individ 

som befinner sig i ett för individen nytt socialt sammanhang och som kommer i kontakt med 

en grupp som redan är etablerad i det specifika sociala sammanhanget. Detta var det viktigaste 

kriteriet som filmerna behövde uppnå då det är min undersöknings syfte att undersöka hur just 

den formen av sociala mönster framställs inom film.  

 

För att filmerna skulle vara relevanta att undersöka behövde de även vara aktuella, med andra 

ord relativt nya. Samtliga tre filmer som jag avser att undersöka är gjorda på 2000-talet. De 

tre filmerna släpptes 2003 (Ondskan), 2008 (Rallybrudar) respektive 2014 (Micke och 

Veronica). Två av filmernas handlingar utspelar sig dock inte på 2000-talet. De utspelar sig på 

den senare halvan av 1900-talet; 1950- respektive 1960-talet. Dock är det viktigt att ta i 

beaktande att filmer påverkas av den tidsperiod då de är producerade. Hughes (2013, s. 23) 

påpekar exempelvis att de filmer han analyserade påverkades av den tidsperiod då de var 

producerade genom att det dystopiska framtidslandskapet som framställdes i filmerna 

speglade den stora massans resonerande kring miljöproblem under det årtionde som 

respektive film producerades. Således kan filmernas framställning av 1950- och 1960-talet ses 

som en produkt av faktorer från samhället under tidsperioden då de producerades, alltså från 

2000-talet. Att filmerna är produkter av 2000-talet kan bland annat exemplifieras genom att 

jämföra de ämnen som filmerna skildrar med diskussioner i media under 2000-talet. Ondskan 

(2003) skildrar till exempel en maktordning mellan äldre och nyare elever på en internatskola, 

vilket kan liknas med diskussioner kring internatskolan Lundsberg där det har rapporterats att 

äldre elever utövat olika former av maktövergrepp mot yngre elever (se exempelvis Celander 

2011). Rallybrudars (2008) skildring av två kvinnor som anser att de som kvinnor har lika 

stor rätt som män att vara en del av ett mansdominerat område, i detta fall rallysporten, kan 

liknas vid diskussioner om jämställdhet i olika delar av samhället under 2000-talet. Under 

dessa diskussioner har exempelvis talespersoner för flera politiska partier uttryckt vikten av 

jämställdhet i samhället och bland annat har politiker presenterat förslag på att kvotera in 

kvinnor på mansdominerade positioner i arbetslivet (se exempelvis Boström 2016). I Micke 

och Veronica (2014) skildras bland annat ett behov av att inneha ett yrke med en hög status 

eller att ha ett stort ekonomiskt kapital. Det kan liknas vid en slags statusstress som 

diskuterats under 2000-talet där relativt många i samhället verkar ha ett behov av att visa för 

andra att de har en hög status i förhållande till andra individer i samhället, exempelvis genom 

att träna på ett dyrt gym eller få en befordran på sin arbetsplats (se exempelvis Svärdkrona 

2005). Därmed är samtliga tre filmer av relevans för min undersökning då de är aktuella 

genom att vara relativt nya eftersom de är producerade under 2000-talet, de skildrar ämnen 

som diskuterats, bland annat i media, under 2000-talet och i viss mån kan de tänkas spegla hur 

den stora massan under den tidsperiod då filmerna producerades resonerade kring de sociala 

mönster som framställs i filmerna. Filmerna är även aktuella genom att de fått en stor publik. 

Till exempel var Micke och Veronica (2014) en av de svenska filmer som hade störst publik i 

svenska biografer 2014 (Svenska filminstitutet 2014, s. 7), vilket innebär att det har varit 
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många personer som har sett filmen och därmed kan ha påverkats av dess budskap och 

framställning av sociala mönster.     

 

Under arbetsprocessen valde jag att även tillföra ett tredje kriterium som filmerna behövde 

uppfylla. Det tredje kriteriet var att filmerna behövde ha producerats utifrån en svensk 

kontext. Valet att tillföra detta kriterium syftar framförallt till att avgränsa materialet samt att 

möjliggöra en tydligare jämförelse mellan filmerna som analyseras. Genom att begränsa valet 

av filmer, till att bara tillhöra en specifik geografisk kontext, ökar med andra ord troligtvis 

sannolikheten att filmernas möjligheter att påverka samhället och den påverkan samhället de 

producerats i har haft på filmerna är mer jämförbara än om exempelvis filmer från en 

amerikansk kontext hade inkluderats i undersökningen. Detta då filmer som producerats i en 

amerikansk kontext till exempel har andra förutsättningar att nå ut till en större publik än 

filmer från en svensk kontext. Därmed har jag avgränsat undersökningen till filmer från en 

svensk kontext för att uppnå en tydligare jämförbarhet mellan filmerna.     

 

4.5. Validitet, reliabilitet och tillförlitlighet 

 

I vetenskapliga undersökningar är det viktigt att försöka uppnå en god validitet och reliabilitet 

i sin undersökning, med andra ord att undersöka det som avsetts att undersökas och att 

undersökningen och dess resultat är tillförlitlig. En fördel med att genomföra en kvalitativ 

undersökning, likt min undersökning, är att validiteten kan höjas genom revideringar av de 

tillvägagångssätt som används i undersökningen (Larsen 2009, s.80-81). Exempelvis har jag 

under arbetsprocessen tillfört kriterier som filmerna ska uppfylla för att på så vis öka 

sannolikheten för att undersöka det jag avsett att undersöka. I en kvalitativ undersökning kan 

det dock vara mer problematiskt att uppnå en god reliabilitet, detta då kvalitativ forskning 

utgår från forskarens/studentens tolkningar av ett specifikt material och andra 

forskare/studenter kan få fram andra tolkningar av samma material (Larsen 2009, s. 81). Jag 

har därför i min undersökning istället utgått från att försöka uppnå en god tillförlitlighet.  

 

I min undersökning har jag försökt uppnå en god validitet genom att exempelvis använda 

kriterier baserade på undersökningens syfte för att finna filmer som var relevanta att 

undersöka. Genom dessa kriterier kunde jag revidera förslag på filmer som jag haft under en 

tidigare del i arbetsprocessen och på så vis hitta filmer som var mer relevanta utifrån min 

undersöknings syfte. Som nämnts ovan kan det i kvalitativa undersökningar vara svårt att 

uppnå en god reliabilitet då samma material kan tolkas olika av olika forskare/studenter. 

Istället har jag försökt uppnå en god tillförlitlighet i min undersökning. Bryman (2011, s. 354-

356) tar upp fyra delkriterier för att uppnå en god tillförlitlighet: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Dessa kriterier innebär att 

forskaren/studenten försöker uppnå en god tillförlitlighet genom att ge utförliga beskrivningar 

av såväl forskningsresultaten som arbetsprocessen för att på så vis redogöra för att 

forskaren/studenten tolkat sitt material på ett trovärdigt sätt.  

 

Bryman (2011, s. 354-355) nämner att ett sätt att uppnå god tillförlitlighet är genom att 

använda triangulering, vilket innebär att forskaren/studenten använder mer än en 
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forskningsmetod eller datakälla. I min undersökning har jag, som nämnts ovan, exempelvis 

använt mig av flera olika metodologiska utgångspunkter där jag använt mig av komparativ 

metod, innehållsanalys och kritisk diskursanalys. Syftet med det är alltså att flera 

metodologiska utgångspunkter kan komplettera varandra och hjälpa till att få en utökad bild 

av det jag analyserar och på så vis uppnå en god tillförlitlighet.   

 

4.6. Sammanfattande diskussion av metod 

 

Sammanfattningsvis har jag i metodavsnittet tagit upp att min metodologiska utgångspunkt i 

undersökningen utgår från en kombination av komparativ metod, innehållsanalys och kritisk 

diskursanalys. Syftet med att använda dessa är att de tillsammans ska ge en fördjupad bild av 

det jag har för avsikt att undersöka, med andra ord hur filmer framställer de sociala mönster 

som bildas då en individ befinner sig i ett för individen nytt socialt sammanhang och kommer 

i kontakt med en grupp som redan är etablerad i det specifika sociala sammanhanget. Jag har 

även tagit upp i metodavsnittet att olika kriterier har använts för att finna relevanta filmer att 

undersöka, framförallt behövde filmerna på ett tydligt sätt framställa de sociala mönster som 

nämnts ovan, så att de tydligt kan kopplas till min undersöknings syfte. 
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5. Analys 

 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa den analys som gjorts av de tre filmerna som valts ut 

till min undersökning. Analysen av filmerna kommer först att presenteras var för sig. Detta 

för att öka översiktligheten i hur respektive film framställer de sociala mönster som jag har för 

avsikt att undersöka. Avslutningsvis kommer analyserna av respektive film att jämföras med 

varandra.  

 

5.1. Micke och Veronica 

 

I Micke och Veronica (2014) kommer Micke i kontakt med två olika etablerade grupper då 

han följer med Veronica till den bohusländska skärgården. Den ena gruppen är de som är hans 

närmaste grannar som framställs tillhöra medelklassen, och som fortsättningsvis kommer att 

benämnas som grupp 1. Den andra gruppen utgörs av Veronicas familj och bekanta vilka 

framställs tillhöra överklassen, och som fortsättningsvis kommer att benämnas som grupp 2. 

Dessa två etablerade grupper bemöter Micke på olika sätt där grupp 1 bemöter honom med 

öppenhet medan grupp 2 bemöter honom med en slags skeptisk misstänksamhet. 

 

Som nämnts ovan blir Micke redan i sitt första möte med grupp 1 bemött med öppenhet. Detta 

exemplifieras bland annat genom att han blir inbjuden på en välkomstdrink oss de som bor i 

huset bredvid det hus han och Veronica bor i, och han får även vid ett senare tillfälle i filmen 

låna en skiftnyckel av en annan av grannarna. För att accepteras av den första etablerade 

gruppen har Micke hjälp av sitt symboliska kapital, vilket enligt Broady (1998, s. 6-7) innebär 

att ha symboliska tillgångar som värderas högt i en specifik social grupp. Micke visar sin 

tillgång till symboliskt kapital när han hjälper en av grannarna att ge råd i hur grannens 

badrum bör renoveras. Han visar även att han har tillgång till ett symboliskt kapital då han 

spelar tennis tillsammans med en av grannarna. Det symboliska kapital som hjälper Micke att 

bli accepterad av grupp 1 är med andra ord att han besitter färdigheter i händighet och 

tennisspelande.  

 

Trots att det inte var planerat av Micke får han även hjälp att bli accepterad av grupp 1 genom 

sitt sociala kapital i form av sitt släktband med sin pappa då pappan oväntat besöker platsen 

där Micke och Veronica bor i den bohusländska skärgården. Hur Mickes pappa först kommer 

i kontakt med grupp 1 framställs inte i filmen. När Micke och Veronica kommer tillbaka till 

huset de bor i, efter en middag med Veronicas föräldrar, dyker pappan och två av grannarna 

upp. Att Mickes pappa har accepterats av grupp 1 framställs bland annat genom att en av 

grannarna skrattande säger ”vilken trevlig pappa du har Micke” (Micke och Veronica 2014). 

Mickes pappa blir framförallt accepterad av grupp 1 tack vare sitt kulturella kapital, vilket 

bland annat innebär att kunna använda ett kultiverat språkbruk (Broady 1998, s. 6). Detta 

exemplifieras när pappan kommer i kontakt med en av grannarna som är arg på Micke för att 

han tappat bort en skiftnyckel som han lånat av grannen. Pappan berättar en historia för 

grannen som efter att ha hört historien börjar acceptera Mickes pappa och grannen är efter det 

inte lika arg på Micke. När pappan blir accepterad och en del av grupp 1 blir alltså även 

Micke mer accepterad och en del av gruppen.       
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Inför sitt möte med grupp 2 anser Micke och Veronica att Micke behöver vara mer medveten 

om hur han beter sig för att bli accepterad än vad han behövde vara i mötet med grupp 1. 

Detta då Micke inte besitter det kulturella, symboliska och ekonomiska kapital som 

eftertraktas av grupp 2. Micke och Veronica diskuterar därför mindre detaljer i hur Micke ska 

kunna undvika att visa att han inte besitter rätt form av kapital i framträdandet, de diskuterar 

detta när de är i det hus de bor i den bohusländska skärgården. Det huset blir deras bakre 

region, vilket är platsen där förberedelser sker inför framträdandet (Goffman 2014, s. 101-

102). Att Micke inte besitter rätt form av kapital märks först då han, Veronica, Mickes dotter 

och Veronicas son äter middag ihop med Veronicas föräldrar. Då familjerna äter middag ihop 

berättar Veronicas son att Micke är snickare. Veronicas mamma frågar då om det är hög 

status i snickaryrket idag och om Micke kommer från en gammal hantverkarsläkt, vilket 

Micke svarar nekande till. Denna diskussion visar att Micke inte besitter det symboliska 

kapital som eftersöks av grupp 2. Att Micke inte har accepterats av gruppen framställs 

exempelvis då Veronicas mamma efter middagen beskriver situationen som en ”katastrof” 

(Micke och Veronica 2014). Utan Mickes sociala kapital i form av sin relation till Veronica 

hade han över huvud taget inte ens blivit inbjuden till grupp 2, detta då han inte besitter rätt 

form av kulturellt, symboliskt och ekonomiskt kapital.   

 

Då Micke, som nämnts ovan, inte har tillgång till det kulturella, symboliska och ekonomiska 

kapital som eftertraktas av grupp 2 försöker han överbygga detta genom att inta en cynisk roll. 

Vilket innebär att inta en roll som inte överensstämmer med den bild aktören har av sig själv, 

med andra ord en roll som aktören själv inte tror på men av någon anledning vill förmedla till 

sin publik (Goffman 2014, s. 25-26). På en fest som anordnas av Veronicas föräldrar intar 

Micke därför rollen som läkare, hjärtkirurg. Genom sin cyniska roll kan han ge sken av att 

han besitter ett kulturellt kapital, vilket bland annat innebär förmåga att kunna uttrycka sig på 

ett kultiverat sätt (Broady 1998, s. 3), genom att diskutera medicinska tekniker med de andra 

gästerna på festen. Micke använder en fasad i form av manér och uppträdande där han påstår 

att han innehar en viss yrkestitel som läkare och försöker bete sig som en läkare genom 

diskussionerna om medicinska tekniker. Dock avslöjas Mickes cyniska roll av grupp 2 då han 

på festen blir kraftigt alkoholpåverkad och ramlar ner i en pool medan han dansar. Detta visar 

för grupp 2 att Micke inte besitter ett stort kulturellt kapital då hans beteende inte passar in 

vad som skulle kunna beskrivas som ett kultiverat beteendemönster.  

 

Efter festen uppstår ett bråk mellan Micke och Veronica och de bestämmer att Micke ska åka 

hem. När Micke åker hem har han ännu inte accepterats av grupp två. Detta märks bland 

annat vid en diskussion mellan Veronica och hennes mamma då mamman påpekar att hon 

tycker att det är bra att Micke åker hem. Hon menar att han är en lögnare och därmed inte är 

bra för Veronica, detta trots att Veronicas pappa tidigare vunnit en tennistävling genom att 

ljuga. Det resonemang som Veronicas mamma för kan liknas vid Wagner, Holtz och 

Kashimas (2009, s. 366-367) diskussion om att det inom vissa grupper kan finnas en tro på en 

slags essens eller inre kärna i gruppen. En sådan slags gemensam inre kärna anses legitimera 

gruppen och även en annorlunda behandling av individer utanför gruppen. Veronicas mamma 

påpekar att Micke är en lögnare men nämner inte att hennes man också ljugit. Micke tilldelas 
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en slags inre kärna som lögnare, som Veronicas mamma alltså inte tilldelar någon inom den 

egna gruppen.          

 

Sammanfattningsvis är Micke och Veronicas (2014) framställning av de sociala mönster som 

uppstår då en individ befinner sig i ett för individen nytt socialt sammanhang och kommer i 

kontakt med en grupp som redan är etablerad i det specifika sociala sammanhanget uppdelad i 

flera delar. Mickes relation till Grupp 1 består bara av en del då de accepterar Micke relativt 

snabbt tack vare hans symboliska och sociala kapital, i form av bland annat hans färdigheter i 

tennisspelande och släktband med sin pappa. Mickes relation till Grupp 2 består av fyra delar. 

Till en början är Micke inte accepterad av Grupp 2 då han inte besitter rätt form av kapital. 

Han blir däremot accepterad av gruppen då han går in i en cynisk roll. När det sedan uppdagas 

att han inte besitter det kapital han påstått göra blir han inte längre accepterad som en del av 

gruppen. Micke blir dock i slutet accepterad av en av medlemmarna i grupp 2: Veronicas 

mamma. Detta tack vare Mickes sociala kapital. Veronicas mamma blir attraherad av Mickes 

pappa, genom deras relation och Mickes släktband med sin pappa framställs relationen mellan 

Micke och Veronicas mamma som positiv och de accepterar varandra. Detta visas i slutet av 

filmen och i filmens eftertexter då Micke, Veronica, deras barn, Mickes pappa och Veronicas 

mamma firar jul tillsammans. Dock blir Micke inte accepterad av de resterande medlemmarna 

i grupp 2. 

 

5.2. Ondskan 

 

Den sociala ordning som framställs i Ondskan (2003) då Erik är på internatskolan Stjärnsberg 

kan på ett tydligt sätt liknas med den situation som Elias och Scotson (2011) beskriver i 

Etablerade och outsiders. Likt samhället Winston Parva, som Elias och Scotson beskriver, är 

den sociala ordningen på Stjärnsberg att den äldre och mer etablerade gruppen framstår som 

mer värd och har större befogenheter än den nyare icke-etablerade gruppen. De äldre eleverna 

har till exempel befogenhet att bestraffa de nyare eleverna. Denna sociala ordning tycks bero 

på att de äldre eleverna är mer etablerade än de nyare eleverna och de nyare eleverna 

kategoriseras som sämre än de äldre eleverna oavsett om de exempelvis kommer från 

liknande familjeförhållanden eller inte. 

 

Att Erik inte har tillgång till lika stort ekonomiskt kapital som de andra eleverna på skolan 

framställs därmed inte som en betydande orsak till att han hamnar i en underordnad social 

position på skolan. Dock verkar Eriks bristande kulturella och även symboliska kapital vara 

den största orsaken till att han kategoriseras som en icke-etablerad som inte hör hemma på 

Stjärnsberg. Broady (1998, s. 6) beskriver exempelvis att förmågan att uttrycka sig på ett 

kultiverat sätt är en del av det kulturella kapitalet. Redan vid första måltiden på Stjärnsberg 

visar Erik att han inte besitter det kulturella kapital som han förväntas inneha då han får 

frågan av en annan elev vad hans pappa röstar på varav Erik svarar ”skit i det du” (Ondskan 

2003). De äldre eleverna som sitter vid samma bord väljer då att visa sin makt genom att 

straffa den andra eleven istället för Erik, de visar därmed att de besitter en maktposition 

genom att de själva kan välja vem de ska bestraffa. Vid andra måltiden visar Erik återigen att 

han inte besitter ett tillräckligt kulturellt kapital då han vid en diskussion råkar säga en 
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svordom. Då han vägrar att ta emot bestraffningen väljer de äldre eleverna att ännu en gång 

bestraffa den elev som Erik pratat med. De sociala mönster som framställs i dessa två scener 

är tydligt att det är de äldre eleverna som innehar en slags maktposition och om de nyare 

eleverna inte följer de äldre elevernas regler får de utstå bestraffningar. 

 

Trots att de äldre eleverna innehar en slags maktposition framställs ändå Erik ha ett visst 

övertag då han kan vägra bestraffningarna, dock bara de bestraffningar av mer fysisk och 

våldsam karaktär då han inte kan undgå att få permissionsförbud. Även om de andra två 

eleverna blir bestraffade så klarar alltså Erik sig från de fysiska bestraffningarna och därmed 

har han frångått den sociala ordning som de nya eleverna förväntas följa. Han har på sätt och 

vis frångått sin roll i framträdandet. Erik förväntas inta en roll som för honom skulle vara en 

cynisk roll. Vilket innebär att inta en roll som aktören själv inte tror på (Goffman 2014, s. 25). 

Erik vill dock inte inta den rollen och blir därmed ett problem för de äldre eleverna i deras 

framträdande. De äldre eleverna väljer då att försöka befästa sin position som överordnade 

genom att ta till allt grövre bestraffningar där exempelvis Erik blir bränd med en cigarett och 

hans vän Pierre blir skickad till ”rutan” där han blir misshandlad av två äldre elever. Både 

Erik och de äldre eleverna använder sig av en fasad i form av uppträdande för att upprätthålla 

sina roller, Erik genom att vägra bestraffningar och de äldre eleverna genom att utföra allt 

grövre bestraffningar. 

 

Tidigare i filmen har Erik gjort visst motstånd mot de äldre elevernas regler och 

bestraffningar, men det är ändock de äldre eleverna som haft ett slags maktövertag genom sin 

etablerade position på skolan. Efter misshandeln av Pierre ändrar Erik sitt förhållningssätt till 

de äldre eleverna och den sociala ordning som funnits mellan de äldre eleverna och Erik 

förändras. Exempelvis skildras detta i en scen där Erik väljer att agera utifrån de äldre 

elevernas regler genom att gå med på att slåss i ”rutan” mot två av de äldre eleverna. Erik 

besegrar de två äldre eleverna och visar att han besitter ett symboliskt kapital. Han visar att 

han innehar kunskaper som värderas högt av gruppen (Broady 1998, s. 6). Med andra ord när 

han visar att han kan slåss så visar han att han innehar kunskap som resten av eleverna på 

skolan värderar som något positivt. Erik visar även att han besitter visst kulturellt och socialt 

kapital i en scen senare i filmen där han lyckas få tillbaka ett brev som skolans rektor 

beslagtagit från honom. Detta då Erik får tillbaka brevet genom att visa kunskaper om svensk 

lagstiftning och får hjälp av en advokat som han är bekant med.   

 

Sammanfattningsvis är Ondskans (2003) framställning av de sociala mönster som uppstår då 

en individ befinner sig i ett för individen nytt socialt sammanhang och kommer i kontakt med 

en grupp som redan är etablerad i det specifika sociala sammanhanget på sätt och vis 

uppdelad i tre delar. Den ena delen är de nya elever som väljer att följa de äldre elevernas 

regler och bestraffningar. Dessa nya elever reproducerar det slags maktförhållande som finns 

mellan äldre, etablerade elever och nyare, icke-etablerade elever där de äldre och mer 

etablerade eleverna bestämmer och de nyare och icke-etablerade eleverna följer reglerna och 

ibland blir bestraffade. Den andra och tredje delen består av Erik och hans sätt att hantera de 

äldre elevernas regler och bestraffningar. Erik börjar med att visa att han inte accepterar de 

äldre elevernas regler genom att använda ett språk som anses olämpligt av de äldre eleverna. 
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Sedan ökar hans motstånd mot de äldre elevernas regler då han väljer att inte följa deras order 

och vägrar deras bestraffningar. Det hela avslutas med den tredje delen där Erik slår tillbaka 

mot de äldre eleverna utifrån deras egna villkor, genom bland annat fysisk konfrontation, och 

därmed i viss mån blir accepterad av den etablerade gruppen.  

 

Den framställning som görs i Ondskan (2003) av förändringen av den sociala ordningen och 

de sociala mönstren på Stjärnsberg, med andra ord förändringen i relationen mellan de äldre 

eleverna som etablerad grupp och Erik som icke-etablerad, antyder att det är positivt för den 

individ som är icke-etablerad att göra motstånd mot de som är etablerade och framförallt mot 

den bild de återger av den icke-etablerade. För att jämföra detta med Saids (2016, s. 427) 

diskussion kring hur framställningen av den arabiske mannen i västerländsk film kan påverka 

publikens bild av den arabiske mannen så skulle möjligen framställningen av förändringen i 

den sociala ordningen i Ondskan kunna leda till att en bild skapas där motstånd mot de 

etablerade ses som en lösning för icke-etablerade att uppnå en mer positiv position i de sociala 

sammanhang där de är icke-etablerade och ställs i konflikt mot de som är etablerade i det 

specifika sociala sammanhanget.   

 

5.3. Rallybrudar 

 

Det bemötande som Ulla och Birgitta får i Rallybrudar (2008) när de bestämmer sig för att de 

ska köra rally på en professionell nivå är till en början negativ och de möter även ett visst 

motstånd. Då Ulla och Birgitta är kvinnor verkar framförallt männen i byn där de bor, och 

även vissa män som de får kontakt med inom rallysporten, anse de inte är lämpliga att delta 

som förare i evenemang där man kör rally. När Ulla till exempel ber en vän att få låna en bil 

från hans verkstad så svarar han med att säga ”Ta inte detta personligt nu; jag tycker inte att 

brudar ska köra rally” (Rallybrudar 2008). Den etablerade gruppen i filmen är med andra ord 

män. Detta genom att de olika aktörerna inom rallysporten huvudsakligen utgörs av män. 

 

Framställningen av den situation som Ulla och Birgitta befinner sig i kan liknas vid Wagner, 

Holtz och Kashimas (2009, s. 370-371) diskussion om grupper som individer tvingas in i. 

Ulla och Birgitta möter motstånd i sitt val att bli professionella rallyförare då de kategoriseras 

som kvinnor, en grupptillhörighet som de själva inte har valt. De båda kvinnorna besitter dock 

ett stort symboliskt kapital, med andra ord tillgångar/färdigheter som ges ett högt värde i den 

specifika gruppen (Broady 1998, s. 6). Ulla är skicklig på att köra bil i höga hastigheter och 

Birgitta har god förmåga att läsa kartor. Dessa färdigheter är något som värderas högt av den 

etablerade gruppen inom rallysporten. Trots detta undervärderas Ulla och Birgitta alltså på 

grund av att de är kvinnor. De kategoriseras till en grupp som inte är etablerad inom 

rallysporten och därmed klassas de även som sämre än männen, den etablerade gruppen.  

 

För att försöka motbevisa den negativitet som männen uttrycker gentemot dem försöker Ulla 

och Birgitta att förbereda sig så mycket som möjligt inför rollen som professionella 

rallyförare. I den bakre regionen, den plats där framträdandet förbereds (Goffman 2014, s. 

101-102), förebereder Ulla och Birgitta sina roller inför framträdandena. Bland annat övar 

Birgitta sina färdigheter som kartläsare genom att åka runt i en slags karusell i en lekpark för 
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att på så vis bli van vid att det rör sig runt omkring henne medan hon läser en karta. Ulla och 

Birgitta gör genom sina förberedelser i den bakre regionen ett slags motstånd mot den 

etablerade gruppens åsikt att de som kvinnor inte hör hemma inom rallysporten, de accepterar 

med andra ord inte sin roll som icke-etablerade. 

 

Ulla och Birgitta möts dock inte bara av öppet avståndstagande av de etablerade männen på 

rallytävlingarna. Under en av tävlingarna får de kontakt med en representant för ett franskt 

rallyteam, Citroën, som erbjuder dem att arbeta i hans team som förare respektive kartläsare. 

Dock visar det sig att syftet med deras anställning i teamet inte alls var för att de var duktiga 

som rallyförare och att de skulle vinna rallytävlingar, utan istället för att göra reklam för 

Citroën så att Citroën skulle framställas som ett märke som stöttar kvinnor och deras 

möjligheter.  

 

Dock lyckas Ulla och Birgitta genom sitt symboliska kapital, i form av färdigheter i 

bilkörning och kartläsning, få en av sina vänner att acceptera att de vill köra rally på en 

professionell nivå. Detta skildras framförallt i en scen där vännen pratar med två andra av 

Ullas och Birgittas vänner, som arbetar i ett garage, och tillsammans ordnar de en bil som 

Ulla och Birgitta kan använda när de kör rally. Detta är ett exempel på det som Broady (1998, 

s. 3) benämner som socialt kapital; Ulla och Birgitta använde sina tillgångar i form av 

vänskapsband. Den egna bilen blir en viktig del i Ullas och Birgittas fasad, deras scenografi. 

Med andra ord det de har till sitt förfogande under framträdandet för att förmedla sin roll 

(Goffman 2014, s. 28-30). Genom att köra sin egen bil och att de placerar sig på andraplats i 

den sista tävlingen i filmen visar Ulla och Birgitta att de klarar av att tävla som professionella 

rallyförare mot de etablerade männen. Det leder i sin tur till att de blir mer accepterade som 

rallyförare av den etablerade gruppen. Detta illustreras framförallt då representanten för det 

franska teamet efter sista rallyt erbjuder Ulla och Birgitta sin hjälp, trots att han utnyttjat dem 

tidigare, och han önskar dem sedan lycka till i framtiden. 

 

Sammanfattningsvis är Rallybrudars (2008) framställning av de sociala mönster som uppstår 

då en individ befinner sig i ett för individen nytt socialt sammanhang och kommer i kontakt 

med en grupp som redan är etablerad i det specifika sociala sammanhanget uppdelad i tre 

delar. I dessa delar går Ulla och Birgitta från att vara icke-etablerade till att accepteras av den 

etablerade gruppen. I den första delen är Ulla och Birgitta icke-etablerade inom rallysporten 

och de blir bemötta med negativitet och ett visst motstånd av de etablerade männen såväl 

inom rallysporten som av deras vänner och bekanta. När de sedan visar att de har tillgång till 

ett symboliskt kapital, i form av goda färdigheter i bilkörning och kartläsning, lyckas de få 

personer i deras vänskapskrets att hjälpa dem så att Ulla och Birgitta har möjlighet att bli 

professionella rallyförare. I den tredje delen använder Ulla och Birgitta såväl sitt symboliska 

kapital som sitt sociala kapital, de använder även sin fasad/scenografi framförallt i form av 

bilen, och med hjälp av dessa tillgångar lyckas Ulla och Birgitta vinna de etablerade männens 

accepterande. Ulla och Birgitta anses då inte längre vara icke-etablerade inom rallysporten. 

Framställningen av Ullas och Birgittas situation kan jämföras med den diskussion som 

Gkritzali, Lampel och Wiertz (2016, s. 2364) har om att man i filmer ofta skildrar 

exceptionella individer, vilket påverkar individers syn på karaktärerna och platserna där 
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händelserna utspelar sig. I Rallybrudar (2008) är de icke-etablerade karaktärerna, Ulla och 

Birgitta, exceptionellt begåvade inom bilkörning och kartläsning. Framställningen av 

relationen mellan den etablerade gruppen och de icke-etablerade karaktärerna, och de sociala 

mönster som bildas när de får kontakt med varandra, hade förmodligen varit annorlunda om 

Ulla och Birgitta inte hade varit så exceptionellt begåvade inom bilkörning och kartläsning 

utan mer på en medioker färdighetsnivå.       

 

5.4. Komparativ analys 

 

I inledningen till denna undersökning nämnde jag Elias och Scotsons (2011) studie 

Etablerade och outsiders och att den bland annat har använts som inspirationskälla till min 

undersökning. Samtliga av filmerna som jag har analyserat i denna undersökning framställer 

sociala sammanhang som kan jämföras med den som Elias och Scotson undersöker i sin 

studie. Framförallt syftar jag på att det i filmerna, likt i Etablerade och outsiders, finns 

individer som inte är etablerade i ett specifikt socialt sammanhang och som kommer i kontakt 

med individer/grupper som är etablerade i det specifika sociala sammanhanget. Utifrån den 

aspekten är filmernas innehåll lika varandra, vilket är logiskt då denna typ av skildring var ett 

urvalskriterium i valet av filmer till min undersökning. Dock är framställningen av de 

etablerade grupperna i filmer lite olika. I Ondskan (2003) är den etablerade gruppen relativt 

lik den i Etablerade och outsiders (Elias & Scotson 2011); de etablerade individerna består av 

en grupp som är negativt inställd till den icke-etablerade gruppen och som har makten att i 

viss utsträckning bestämma över den icke-etablerade gruppen. I Micke och Veronica (2014) 

framställs två etablerade grupper där den ena accepterar Micke trots att han är icke-etablerad i 

det specifika sociala sammanhanget, medan den andra gruppen har en liknande inställning till 

Micke som den etablerade gruppen i Ondskan har till Erik och resten av den icke-etablerade 

gruppen. I Rallybrudar (2008) är den etablerade gruppen något mer utbredd än i de andra två 

filmerna. Detta då den etablerade gruppen inte bara består av individer inom rallysporten, 

området där Ulla och Birgitta försöker etablera sig, utan även av män som inte ingår i 

rallysportens område. Den etablerade gruppen finns med andra ord inte bara inom det 

specifika området, rallysporten, utan i hela samhället i form av gruppen män. 

 

Oavsett hur den etablerade gruppen framställs i filmerna så går det att finna ett tydligt tema i 

hur de sociala mönstren mellan den etablerade och icke-etablerade gruppen ser ut. I samtliga 

filmer är den/de icke-etablerade individen/individerna till en början inte accepterade av den 

etablerade gruppen, men i slutet av filmerna har relationen mellan etablerade och icke-

etablerade övergått till någon form av accepterande av varandra. I Ondskan (2003) och 

Rallybrudar (2008) sker denna övergång från osämja till accepterande tack vare att de icke-

etablerade påvisar ett innehav av symboliskt kapital. Med andra ord att de har symboliska 

tillgångar som värderas högt av den etablerade gruppen (Broady 1998, s. 6-7). I Ondskan 

visar Erik att han besitter ett symboliskt kapital då han visar sina färdigheter i fysisk 

konfrontation mot två äldre elever, samt när han använder sina kunskaper om svensk 

lagstiftning för att få tillbaka ett brev som beslagtagits av skolans rektor. I Rallybrudar 

använder sig Ulla och Birgitta av sitt symboliska kapital i form av färdigheter i bilkörning och 

kartläsning, de har även hjälp av sin fasad framförallt i form av deras egen rallybil. Med andra 



28 

 

ord använder de det som de har till sitt förfogande under själva framträdandet för att uttrycka 

sina roller (Goffman 2014, s. 28-30). I Micke och Veronica (2014) sker övergången från 

osämja till accepterande mellan grupperna bland annat genom Mickes symboliska kapital då 

han är händig och en duktig tennisspelare, men framförallt sker det genom Mickes sociala 

kapital i form av hans släktband med sin pappa. Mickes pappa blir accepterad av 

representanter för båda de etablerade grupperna, vilket även ökar de etablerade gruppernas 

accepterande av Micke. Micke blir dock inte helt accepterad av båda de etablerade grupperna. 

I grupp 1 blir han accepterad av alla medlemmarna. Men i den grupp som består av Veronicas 

familj och bekanta, grupp 2, är det framförallt Veronicas mamma som i slutet av filmen 

accepterar Micke tack vare hans sociala kapital i form av hans släktband med sin pappa. 
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6. Avslutande diskussion och slutsatser 

 

I detta avsnitt kommer jag att presentera de slutsatser jag har gjort i min undersökning utifrån 

undersökningens syfte och frågeställningar. Efter det kommer jag att genomföra en diskussion 

kring filmerna och den aspekt som gör min undersökning sociologiskt relevant; att 

framställningar som görs i film av olika fenomen både kan påverka och påverkas av 

samhället. Sedan nämner jag hur det jag undersökt kan utvecklas i framtida undersökningar 

och avslutar med en sammanfattning.  

 

Som framgått i analysen av filmerna i analysavsnittet framställer samtliga tre filmer olika 

delar där de icke-etablerade individerna till en början är just icke-etablerade, och därmed inte 

är accepterade av den etablerade gruppen, för att i slutet av filmerna i viss mån bli accepterade 

av den etablerade gruppen. Att skildra en handling där huvudkaraktären går från en negativ 

situation till en mer positiv situation är i sig inte konstigt då det kan ses som en vanlig 

dramaturgi, men det är ändock ett val som gjorts att filmerna inte är tragedier och bör därför 

omnämnas. Men då förändringen är en vanlig dramaturgisk metod så har det varit mer 

relevant för min undersökning hur denna förändring har skett snarare än att den sker.  

 

Det viktigaste för min undersökning är hur filmerna framställer de sociala mönster som 

uppstår då en individ befinner sig i ett för individen nytt socialt sammanhang och kommer i 

kontakt med en grupp som redan är etablerad i det specifika sociala sammanhanget; samt hur 

dessa sociala mönster eventuellt förändras under filmernas gång. I början av samtliga tre 

filmer kan relationen mellan etablerade och icke-etablerade liknas med den form av 

grupperingar som Wagner, Holtz och Kashima (2009, s. 369-371) tar upp. De etablerade ingår 

i grupper som kan liknas vid vad Wagner, Holtz och Kashima kallar för frivilliga grupper, 

eftersom de etablerade grupperna bland annat är baserade på gruppmedlemmarnas 

gemensamma politiska åsikter, yrkestitlar eller andra gemensamma intressen. De etablerade 

grupperingarna kan även liknas med de grupperingar som beskrivs i Elias och Scotsons 

(2011) studie där de etablerade är en grupp eftersom de uppfyller vissa kriterier. Det främsta 

kriteriet för att ingå i en av de etablerade grupperna är att ha varit en del av det specifika 

sociala sammanhanget under en längre tid, likt exempelvis de äldre eleverna i Ondskan 

(2003). Exempel på andra kriterier för att ingå i en av de etablerade grupperna kan vara att ha 

könstillhörigheten man, likt männen i Rallybrudar (2008), eller ha tillgång till ett stort 

ekonomiskt kapital, likt grupp 2 i Micke och Veronica (2014). De icke-etablerade ingår i det 

som Wagner, Holtz och Kashima (2009, s. 369-371) kallar för tvingade grupper då de icke-

etablerade tvingas att tillhöra en grupp eftersom att de är icke-etablerade i det specifika 

sociala sammanhanget. Relationen mellan grupperna kan även liknas med Elias och Scotsons 

(2011) studie där den etablerade gruppen har ett slags maktövertag över den icke-etablerade 

gruppen. Men som nämnts ovan förändras relationen mellan etablerade och icke-etablerade. 

Detta sker framförallt genom interaktion mellan de icke-etablerade och de etablerade där de 

icke-etablerade individerna i sitt möte med de etablerade grupperna visar att de besitter ett 

symboliskt och socialt kapital som värderas högt av de etablerade grupperna. Det leder till att 

de icke-etablerade individerna i viss mån blir accepterade av de etablerade grupperna. 

Sammanfattningsvis framställs de sociala mönstren mellan de etablerade grupperna och icke-
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etablerade individerna i filmerna utifrån olika delar. Först accepteras inte de icke-etablerade, 

sedan visar de för de etablerade grupperna att de besitter ett symboliskt och socialt kapital och 

genom tillgången av kapital blir de icke-etablerade individerna accepterade av de etablerade 

grupperna.   

 

Redan i inledningen och i syftet i denna undersökning nämner jag att olika framställningar i 

film kan påverka den stora massans syn på det som framställs. Said (2016, s. 427) nämner 

exempelvis att den arabiske mannen ofta framställs i västerländsk film som antingen 

oanständig eller blodtörstig och att denna framställning kan tänkas påverka den västerländska 

befolkningens syn på den arabiske mannen som just oanständig och blodtörstig. På liknande 

sätt skulle hur de filmer som jag undersökt framställer vissa sociala mönster möjligen kunna 

påverka synen på dessa mönster. Utifrån handlingen i Micke och Veronica (2014) skulle det 

exempelvis vara möjligt att Mickes bristande kulturella och symboliska kapital i mötet med 

den etablerade överklassgruppen eventuellt påverkar synen på den samhällsklass som han 

tillhör. Framställningen skulle möjligen kunna skapa en bild av att 

arbetarklassen/medelklassen inte har tillräckligt eller rätt form av kapital för att kunna agera 

utifrån de sociala normer som finns inom överklassen. Att Erik i Ondskan (2003) och Ulla 

och Birgitta i Rallybrudar (2008) blir accepterade av de etablerade grupperna först när de 

visar sig besitta någon form av talang, Erik i fysisk konfrontation och Ulla och Birgitta i 

bilkörning respektive kartläsning, skulle kunna skapa en bild av att man som icke-etablerad 

behöver besitta en stor talang för att bli accepterad. Det skulle även vara möjligt att en sådan 

framställning kan leda till en mer positiv bild att även individer som är icke-etablerade kan 

besitta värdefulla färdigheter och kapital. Hur olika framställningar görs i filmer kan alltså 

påverka synen på det som framställs. 

 

Jag tar även upp i inledningen och syftet att hur olika saker framställs i filmer påverkas av 

samhället. Hughes (2013, s. 23) nämner exempelvis att de dystopiska framtidsfilmer han 

analyserade tydligt visade tecken på att ha påverakts av sin samtid. Vad som hade orsakat den 

dystopiska framtiden i de olika filmerna reflekterade hur den stora massan resonerade kring 

miljöproblem under respektive årtionde. På liknande sätt kan filmerna som jag har analyserat 

ha påverkats av olika faktorer i samhället under perioderna då filmerna producerades. Att man 

i en film väljer att framställa en karaktär från arbetarklass/medelklass som gör motstånd mot 

överklassen skulle exempelvis ha kunnat påverkas av att ett arbetarklassparti var i 

regeringsposition och vänsterpolitiska åsikter därmed var dominerande i samhället. Då 

Ondskan (2003) producerades bestod regeringen i Sverige av ett arbetarklassparti, 

Socialdemokraterna. Att i Ondskan skildra en arbetarklass-/medelklasskaraktär som gör 

motstånd mot överklassen skulle därmed kunna vara ett överensstämmande med den 

dominerande politiska ståndpunkten i samhället då filmen producerades. Att framställa en 

arbetarklass-/medelklasskaraktär som gör motstånd mot överklassen skulle dock även kunna 

vara ett skildrande av motstånd mot den dominerande politiska ståndpunkten i samhället. När 

Micke och Veronica (2014) producerades bestod regeringen av borgerliga partier. Då skulle 

framställningen av en arbetarklass-/medelklasskaraktär som gör motstånd mot överklassen 

därmed eventuellt kunna ses som en motreaktion mot den dominerande politiska ståndpunkten 

i samhället. Framställningarna i filmerna kan alltså påverkas av rådande åsikter/normer i 
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samhället både genom att instämma med dem eller att vara en motreaktion mot de rådande 

åsikterna/normerna.      

 

Rallybrudar (2008) skildrar inte kampen mellan arbetarklass/medelklass och överklass. 

Därmed kan den filmen tänkas ha påverkats av andra faktorer i samhället än vilket parti som 

bildade regering. Under perioden som Rallybrudar producerades blev exempelvis Mona 

Sahlin vald till Socialdemokraternas partiledare och Hillary Clinton startade en kampanj för 

att kandidera till att bli USA:s president 2008. Sahlin och Clinton är därmed exempel på två 

kvinnor som kämpat sig in i ett mansdominerat område, politiken. Det är möjligt att deras 

prestationer inom ett mansdominerat område influerat Rallybrudars framställning av Ulla och 

Birgitta som blir en del av ett mansdominerat område, rallysporten.  

 

De diskurser som behandlas i diskussionen ovan bör ses som exempel och därmed hade likväl 

andra exempel kunnat användas för att placera filmerna och deras innehåll i en samhällelig 

kontext. Men i valet av diskurser till diskussionen ovan utgick jag från innehållet i filmerna 

som jag har analyserat. Två av dessa filmer, Micke och Veronica (2014) och Ondskan (2003), 

skildrar exempelvis sociala sammanhang där den etablerade gruppen består av överklass och 

de icke-etablerade individerna tillhör arbetarklass/medelklass. Rallybrudar (2008) skildrar 

istället ett socialt sammanhang där könstillhörighet är utmärkande för grupptillhörighet, där 

den etablerade gruppen består av män och de icke-etablerade individerna av kvinnor. Klass 

och genus blev därmed två underkategorier av diskurser. För att skapa en översiktlighet i 

diskussionerna om att placera in filmerna i en samhällelig kontext valde jag att hämta 

exempel, på vad som kan ha påverkat filmerna, från en övergripande diskurs som innefattade 

både klass och genus. Denna övergripande diskurs blev politik då både klass och genus kan 

inbegripas i politik. Sammanfattningsvis har diskurserna som behandlats i diskussionen ovan 

valts ut som exempel genom att utgå från innehållet i filmerna för att sedan skapa 

underkategorier av diskurser som sedan belyses av exempel från en övergripande diskurs för 

att skapa översiktlighet i diskussionen. 

 

I denna undersökning har jag använt mig av komparativ metod, innehållsanalys samt kritisk 

diskursanalys. Syftet med den komparativa metoden var att genom att jämföra olika enheter, 

till exempel filmerna och studierna från forskningsöversikten, försöka få en fördjupad, 

tydligare och mer tillförlitlig bild av det jag studerat i min undersökning. Syftet med 

innehållsanalysen var att finna bakomliggande mönster i filmerna och deras handling för att 

på så vis få kunskap om de sociala mönster som jag avsett att undersöka. Syftet med den 

kritiska diskursanalysen var att studera uttryck gjorda av karaktärerna i filmerna samt att 

koppla filmerna till en samhällelig kontext. Något som framkommit under arbetets gång är 

dock att den kritiska diskursanalysen inte tillfört nämnvärt med ny information som inte hade 

kunnat samlas in med hjälp av enbart innehållsanalys. Den första delen av diskursanalysen, 

där uttryck i själva texten/filmerna analyseras, nyttjades framförallt genom ett fåtal citat i 

analysen. Den information som den delen av diskursanalysen tillförde hade därmed med 

största sannolikhet lika gärna kunnat samlas in med hjälp av enbart innehållsanalys. Den 

andra delen av kritisk diskursanalys, att placera in texten/filmerna som en del av en 

samhällelig diskurs/kontext, användes i slutdiskussionen. Att placera in filmerna i en 
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samhällelig kontext har dock inte varit huvudsyftet för denna undersökning och därmed 

användes den andra delen av diskursanalysen enbart i slutdiskussionen och inte i 

analysavsnittet. Eftersom den andra delen av kritisk diskursanalys enbart användes i en 

diskussion hade en liknande diskussion kunnat göras även utan den kritiska diskursanalysen 

som utgångspunkt. Med andra ord även om den andra delen av kritisk diskursanalys tillförde 

en ny infallsvinkel, på det som studerats i denna undersökning, än den som getts genom 

exempelvis innehållsanalysen hade en liknande diskussion kunnat genomföras utan att ha 

använt kritisk diskursanalys som metod. Sammanfattningsvis har det i arbetet med min 

undersökning framgått att de två delarna av kritisk diskursanalys som jag använt inte tillfört 

så pass mycket ny information som jag från början förväntade mig. Därmed hade ett möjligt 

alternativ varit att inte inkludera kritisk diskursanalys då en liknande analys hade kunnat 

utföras genom en innehållsanalys och att genomföra en mer allmän diskussion i 

slutdiskussionerna utan kritisk diskursanalys som utgångspunkt. 

 

I min undersökning har jag fokuserat på hur filmer framställer de sociala mönster som uppstår 

då en individ befinner sig i ett för individen nytt socialt sammanhang och kommer i kontakt 

med en grupp som redan är etablerad i det specifika sociala sammanhanget. Jag har även ovan 

gett exempel på möjliga faktorer som kan ha påverkat filmernas utformning. Det vore dock av 

sociologiskt intresse att studera dessa faktorer ytterligare. Detta för att få en djupare förståelse 

för vilka samhälleliga faktorer som kan tänkas påverka utformandet av film, och även andra 

mediegenrer och kulturella uttrycksformer. Det vore även av sociologiskt intresse att göra 

fortsatta studier likt den som Gkritzali, Lampel och Wiertz (2016) gjorde där de intervjuade 

respondenter för att samla in deras åsikter om hur deras uppfattningar påverkades av film. Det 

vore sociologiskt intressant att göra en liknande studie i en svensk kontext och/eller hur 

respondenter upplever att de påverkas av hur film framställer sociala mönster mellan grupper. 

Detta för att ge en ökad förståelse för hur filmers framställning av olika fenomen påverkar 

individer i bland annat en svensk kontext.  

 

Sammanfattningsvis har jag i min undersökning kommit fram till att framställningen av de 

sociala mönster som uppstår då en individ befinner sig i ett för individen nytt socialt 

sammanhang och kommer i kontakt med en grupp som redan är etablerad i det specifika 

sociala sammanhanget i flera avseenden liknar varandra i de tre filmer jag har analyserat. I 

alla tre filmerna är huvudkaraktärerna till en början icke-etablerade i det specifika sociala 

sammanhanget och de är därmed inte accepterade av den etablerade gruppen. Under filmernas 

gång förändras dock relationen mellan de etablerade och de icke-etablerade då de icke-

etablerade i sitt framträdande visar för den etablerade gruppen att de har tillgång till ett kapital 

som ges ett högt värde av den etablerade gruppen. Det är med andra ord med hjälp av 

framförallt sitt symboliska och sociala kapital som de icke-etablerade individerna i viss mån 

blir accepterade av de etablerade grupperna. Jag har även påpekat att det är viktigt att ha i 

åtanke att film är en mediegenre som både påverkar och påverkas av samhället och även om 

det inte är något som jag själv undersöker i en större utsträckning så vore det av sociologiskt 

intresse att göra vidare studier kring hur film kan tänkas påverka och påverkas av samhället. 
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