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ABSTRAKT 
Denna uppsats innehåller min tolkning av filmen Import/Export (2007) av Ulrich Seidl i 

syfte att skapa ökad förståelse för människan och kulturen i dagens Öst- och Västeuropa 

och att få fram de föreställningar som präglar kulturmöten mellan öst- och västeuropéer. 

Undersökningen genomfördes med hjälp av en hermeneutisk metod i kombination med 

Emile Durkheims funktionalistiska teori, postkoloniala teorier och Geert Hofstedes teori 

om kulturdimensioner. Undersökning visade att både öst- och västeuropeiska samhällen 

i filmen präglas av anomi. Värden grupperade kring dikotomierna 

individualism/kollektivism, maskulinitet/femininitet och osäkerhetsundvikande 

framställs tydligast i filmen. Livsåskådningsanalys visade att en materialistisk 

verklighetsuppfattning dominerar i både Öst- och Västeuropa tillsammans med 

övervägande pessimistisk och negativ grundhållning, vilket i sin tur påverkar både 

karaktärernas människosyn och deras handlingar. Skillnader i livsåskådning mellan öst- 

och västeuropéer bygger på skillnader i de förhärskande kulturella värdena och därmed 

på skild människosyn. Kulturmöten mellan öst- och västeuropéer i filmen präglas av 

främlingsrädsla och främlingsfientlighet. De bygger på västeuropéernas koloniala 

föreställningar om Östeuropa och dess invånare som ociviliserade barbarer, som ska 

”civiliseras” av Väst samt på östeuropéernas föreställningar om Västeuropa och dess 

invånare som Antikrist och ärkefiende som man ska skydda sig mot. Europas nutid 

framställs i filmen på ett dystert sätt. Det finns även scener som utgör paralleller till 

Oswald Spenglers verk Västerlandets undergång och kan tyda på filmskaparens 

pessimistiska syn på Europas utveckling i riktning mot undergång. 

 

Nyckelord: anomi, Europa, film, filmanalys, Import/Export, kolonialism, kulturmöten, 

livsåskådning, nihilism, nykolonialism, Ulrich Seidl, Västeuropa, västeuropéer, 

Östeuropa, östeuropéer           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 

 

 

Innehållsförteckning  
 

1. INTRODUKTION .................................................................................................................. 5 

1.1. DISPOSITION .................................................................................................................... 5 

1.2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................. 6 

1.2.1. AVGRÄNSNINGAR ........................................................................................................ 6 

1.3. MATERIALBESKRIVNING ............................................................................................. 7 

1.3.1. SAMMANFATTNING AV FILMENS HANDLING .................................................... 7 

1.4. METOD................................................................................................................................ 9 

1.4.1. FÖRFÖRSTÅELSE ......................................................................................................... 9 

1.4.2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT .............................................................................................. 9 

1.5. BEGREPP OCH DEFINITIONER................................................................................. 10 

2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING ........................................................................... 11 

2.1. ÉMILE DURKHEIMS FUNKTIONALISTISKA TEORI ............................................ 11 

2.2. POSTKOLONIALA TEORIER ...................................................................................... 12 

2.3. GEERT HOFSTEDES TEORI OM KULTURDIMENSIONER ................................. 14 

2.4. TIDIGARE FORSKNING ............................................................................................... 15 

3. ANALYS OCH TOLKNING AV FILMEN ........................................................................ 16 

3.1. HUR GESTALTAS ÖST- OCH VÄSTEUROPEISKA SAMHÄLLEN I FILMEN? .. 16 

3.1.1. TOLKNING UTIFRÅN ÉMILE DURKHEIMS TEORI .......................................... 16 

3.2. LIVSÅSKÅDNINGAR I FILMEN .................................................................................. 17 

3.2.1. VERKLIGHETSUPPFATTNINGAR ........................................................................ 17 

3.2.1.1. TOLKNING ............................................................................................................... 19 



4 
 

 

3.2.2. VÄRDEN OCH VÄRDERINGAR ENLIGT GEERT HOFSTEDES 
ANALYSMODELL  .................................................................................................................. 20 

3.2.3. GRUNDHÅLLNINGAR ............................................................................................... 23 

3.2.3.1. TOLKNING ............................................................................................................... 23 

3.2.4. LIVSÅSKÅDNINGAR - RESUMÉ ............................................................................. 24 

3.3. KULTURMÖTEN MELLAN VÄST- OCH ÖSTEUROPÉER .................................... 25 

3.3.1. TOLKNING UTIFRÅN POSTKOLONIALA TEORIER ......................................... 25 

3.4. VÄSTERLANDETS UNDERGÅNG? ............................................................................ 27 

3.4.1. TOLKNING ................................................................................................................... 27 

4. DISKUSSION ...................................................................................................................... 29 

4.1. DISKUSSION OM MATERIAL OCH METOD ........................................................... 29 

4.2. DISKUSSION OM TEORIERNA .................................................................................. 30 

4.3. DISKUSSION OM RESULTATEN ............................................................................... 30 

4.4. UTVÄRDERING AV SYFTET ....................................................................................... 32 

5. SAMMANFATTNING ........................................................................................................ 33 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING...................................................................... 34 
 
 
  



5 
 

 

 

1. Introduktion 
Vår tid kännetecknas av en betydlig ökning av de visuella medias inflytande på våra liv 

och vår verklighetsuppfattning. Det finns idag omfattande svensk forskning om 

filmanalys ur religionsvetenskapliga perspektiv, där olika filmer används som 

forskningsmaterial.
1
 Ola Sigurdson skriver att filmskaparen kan linda in viktiga frågor 

om tillvaron och på detta sätt kan filmen bli en källa för bearbetning av livsfrågor hos 

åskådarna.
2
 Filmen kan också på olika sätt hjälpa oss att förstå vår omvärld och vår 

samtid, trots att vissa filmer lämpar sig bättre för detta syfte än andra.
3
 En av de mera 

lämpliga filmer är Import/Export (2007) av den österrikiske regissören Ulrich Seidl, 

som jag valde att tolka och analysera i denna uppsats. 

     I sina filmer med starkt dokumentära, naturalistiska och ofta dystopiska inslag 

reflekterar Ulrich Seidl kritiskt över vår tids västerländska nihilism och dess destruktiva 

individuella och kollektiva följder. Genom att visa yttre skeenden på sitt specifika sätt 

ger han inte några färdiga svar eller kommentarer utan tvingar åskådarna till fördjupad 

reflektion över filmens innehåll och därmed över samtida Europa och dess invånare.
4
 

Medan Seidls övriga filmer koncentrerar sig på västerländsk och specifik österrikisk 

problematik, berättar Import/Export om de konsekvenser som Europas utveckling efter 

Berlinmurens fall förde med sig för både öst- och västeuropeiska länder och dess 

invånare.    

     Anledningen till mitt val av uppsatsämnet är både min östeuropeiska bakgrund och 

mitt intresse för de frågor som berörs i filmen.          

1.1. Disposition   
Efter introduktionen, där jag utför en kort presentation av uppsatsens ämne följer syftet, 

frågeställningarna och avgränsningarna. I kapitlet Materialbeskrivning sammanfattar jag 

filmens handling. I nästföljande kapitlet berättar jag om den hermeneutiska metoden och 

hur jag gått tillväga med uppsatsskrivandet. I kapitlet Begrepp och definitioner, 

presenterar och definierar jag ämnesspecifika begrepp, som kommer att användas i 

uppsatsen. I teorikapitlet redogör jag för Émile Durkheims funktionalistiska teori, 

postkoloniala teorier och Geert Hofstedes kulturdimensionsteori, som tillsammans utgör 

                                                             
1 Sigurdson 2003, Roos & Vesterlund 2008, Axelson http://www.religionssociologi.se/reflektioner/religion-och-

medier/film,-samhällets-värdegrund-och-självreflexivitet-6484295 2013-03-30  
2 Sigurdson 2003:126f 
3 Roos & Västerlund 2008, Stier 2009, Axelson http://www.religionssociologi.se/reflektioner/religion-och-

medier/film,-samhällets-värdegrund-och-självreflexivitet-6484295 2013-03-30  
4 Se Seidl http://www.ulrichseidl.com/de/08Uebersicht/08Uebersicht.shtml 2013-04-15  

  

http://www.religionssociologi.se/reflektioner/religion-och-medier/film,-samhällets-värdegrund-och-självreflexivitet-6484295
http://www.religionssociologi.se/reflektioner/religion-och-medier/film,-samhällets-värdegrund-och-självreflexivitet-6484295
http://www.religionssociologi.se/reflektioner/religion-och-medier/film,-samhällets-värdegrund-och-självreflexivitet-6484295
http://www.religionssociologi.se/reflektioner/religion-och-medier/film,-samhällets-värdegrund-och-självreflexivitet-6484295
http://www.ulrichseidl.com/de/08Uebersicht/08Uebersicht.shtml
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grunden för min tolkning av filmmaterialet samt redovisar tidigare forskning i ämnet. I 

nästföljande kapitel tolkar jag filmen utifrån de valda teoretiska perspektiven och 

försöker svara på mina syftefrågor. Därefter följer en diskussion om material, metod, 

teori och resultat, som avslutas med utvärdering av syftet. Till sist sammanfattar jag 

hela uppsatsen.  

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att genom tolkning av Ulrich Seidls film Import/Export 

skapa ökad förståelse för människan och kulturen i dagens Öst- och Västeuropa. Vidare 

att från filmmaterialet urskilja och analysera de föreställningar som präglar kulturmöten 

mellan öst- och västeuropéer. 

Jag ska svara på följande frågor: 

 Hur gestaltas öst- och västeuropeiska samhällen i filmen?   

 Vilka livsåskådningar, värden och värderingar kan vi urskilja i filmen och hur 

präglar de olika karaktärernas syn på andra människor, på omvärlden och 

därmed deras handlingar? Finns det skillnader i livsåskådning mellan öst- och 

västeuropéer, och i så fall vilka?      

  Hur gestaltas kulturmöten mellan öst- och västeuropéerna och vilka 

föreställningar om världen och människan bygger de på? 

 Finns det filmsekvenser som på något sätt antyder Europas nutid, dess framtida 

utveckling och möjligheter till förändring, och i så fall hur?        

1.2.1. Avgränsningar 
I denna uppsats kommer jag att utgå från idén om människan som social och kulturell 

varelse och därmed väljer jag bort individualpsykologisk tolkning av karaktärernas 

handlingar. Nämnda avgränsningar motiveras utifrån filmmaterialets begränsningar, 

uppsatsens syfte, frågeställningar och min förförståelse. Vidare kommer jag inte att 

utföra några ingående analyser av de i filmen presenterade kulturer utan kommer att 

begränsa mig till den omfattning som jag finner nödvändig utifrån denna uppsats syfte, 

frågeställningar och material. I uppsatsen kommer jag att använda mig av begreppen 

Öst- och Västeuropa utifrån det kalla krigets terminologi med motivering i 

filmmaterialets innebörd och karaktär.   
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1.3. Materialbeskrivning 
Mitt forskningsmaterial i denna uppsats består av den 135 minuter långa österrikiska 

halvdokumentära filmen Import/Export (2007) av Ulrich Seidl. I nästkommande rubrik 

följer min sammanfattning av filmens innehåll.       

1.3.1. Sammanfattning av filmens handling   
Olga Guseva är en ung ensamstående mor, som bor tillsammans med sin egen mor, en 

ungefär jämnårig bror och sin knappt 1-årige son i en tvårumslägenhet i Snične i Östra 

Ukraina. Hon arbetar som sjuksköterska på det lokala sjukhusets spädbarnsavdelning, 

men sedan flera månader tillbaka får hon bara 30 procent av månadslönen utbetalt. För 

att kunna försörja sin familj tar hon, med en väninnas hjälp, ett extrajobb på en 

webbaserad porrstudio, där hon, liksom nämnda väninnan och andra unga kvinnor, utför 

onanishows online enligt västerländska kundernas önskemål. Hennes andra väninna, 

Natasja, som är skengift med en 60-årig österrikisk man och bor och arbetar i Wien, 

ordnar ett arbete åt henne som inneboende hembiträde hos en medelklass barnfamilj. 

Olga lämnar både sin familj och sin lille son för att resa till Wien och arbeta där. 

Städning och barnpassning hör till hennes arbetsuppgifter, men hon får varken diskutera 

med barnen eller leka med dem. Efter en tid avskedar den kvinnliga arbetsgivaren henne 

med omedelbar verkan, då hon vid två tillfällen fått se att Olga lekte med barnen. 

Natasja hjälper henne till ett arbete som städerska på den geriatriska avdelningen, där 

även hon själv utför samma jobb. Maria är en österrikisk sjusköterska på avdelningen, 

som redan från början är fientligt inställd mot Olga och efter en tid överfaller hon 

henne. Överfallet leder till ett regelrätt slagsmål mellan de två kvinnorna.  

     De flesta av avdelningens patienter är dementa och sängliggande. De verkar 

dessutom inte ha några relationer med sina familjer, då de inte får några besök och 

personalens omsorg begränsas enbart till förvaring och fysisk betjäning. Patienterna 

utsätts också för kränkande behandlingar från den österrikiska personalens sida. Olga 

däremot behandlar dem med respekt, vänlighet och empati. Erich är en äldre, hjärt- och 

sockersjuk patient. Han brukar be Olga om att köpa favoritmaten åt honom, vilket hon 

också gör. Efter ett tag föreslår Erich henne äktenskapet, som skulle både garantera 

honom en kvalificerad vård i hemmet och en vacker fru. Äktenskapet skulle också, 

enligt hans utsago, ge Olga chansen till österrikiskt medborgarskap och därmed till ett 

normalt liv i landet. Hon avvisar dock hans förslag på grund av den stora 

åldersskillnaden mellan dem och tar dessutom inte hans ord på allvar.  En natt avlider 

Erich hastigt i hjärtinfarkt. 
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     Döden är ett ständigt återkommande ord i scener från den geriatriska avdelningen. 

Det är också detta ord som avslutar filmen. 

     Paul är en ung, österrikisk man, som bor tillsammans med sin mor och styvfar i en 

lägenhet i Wien. Paul är långtidsarbetslös sedan två år tillbaka och skuldsatt. 

Regelbundet deltar han i arbetsmarknadsutbildningar, som sällan leder till något jobb 

och går ut på att en arbetstränare berättar att man får jobb om man tror på det och 

anstränger sig tillräckligt. En gång har Paul fått arbete som säkerhetsvakt vid ett stort 

inköpscentrum, men miste detta arbete efter att har blivit överfallen av ett gäng 

invandrarungdomar på ett parkeringshus. På fritiden sysslar Paul, liksom hans styvfar 

med hård träning av kampsporter och kroppsbygge och strövar runt på gatorna, där han 

jagas av skuldindrivarna. Han har en särboförhållande med en jämnårig kvinna, som tar 

slut efter att han har besökt henne tillsammans med sin kamphund av rasen amstaff. 

Kvinnan var rädd för hunden och denne förstörde delar av hennes heminredning. För att 

kunna betala sina skulder följer Paul med styvfadern till Östeuropa för att hjälpa honom 

att installera begagnade tuggummi- och spelautomater där. Förutom det planerade 

arbetet har styvfadern i sikte att äta, dricka öl och ha sex med prostituerade. Michael vill 

att styvsonen ska vara med på det, men Paul vägrar. I Slovakien kör de igenom ett 

nästintill totalförfallet romsk ghetto i Košice och Michael beordrar Paul att gå in i de 

förfallna hyreskaserner och hyra en prostituerad för 20 Euro för att bevisa att han är en 

man. Det visar sig vara ett tillhåll för tonårsprostitution, där mycket unga kvinnor hölls 

som sexslavar. Hallickarna vill ha 100 Euro från Paul, vilket leder till bråk. Han flyr till 

bilen och säger åt styvfadern att köra därifrån. I Ukraina hyr bägge männen ett rum på 

ett hotell i Uschgorod i sydvästra delen av landet och sedan dricker stora mängder 

alkohol i baren. När Paul går upp på rummet för att få pengar till notan upptäcker han 

att styvfadern är i full fart med att på ett utstuderat sätt förnedra en 19-årig, skräckslagen 

prostituerad, som han bl.a. beordrar till att gå på alla fyra och skälla som en hund.  Han 

vägrar att ge Paul pengar till notan och försöker få honom att se på och delta i 

förnedrande behandlingen av kvinnan och därefter ha sex med henne. Allt detta i syfte 

för att visa styvsonen pengarnas makt. Paul vägrar att gå på Michaels villkor, går 

tillbaka till baren och morgonen därpå lämnar både hotellet och styvfadern. Han 

försöker hitta ett arbete som säljare på den lokala grönsaksmarknaden utan att lyckas. 

Sedan går han längs med landvägen och försöker lifta för att komma någonvart.
5
      

                                                             
5 Import/Export (2007) http://videodisc.tv/video/25566804/bgejahdhe/ 2013-04-15, rysk dubbning  

http://videodisc.tv/video/25566804/bgejahdhe/
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1.4. Metod 
För att svara på mina frågor och genom tolkning av filmen skapa ökad förståelse för 

människan och kulturen i dagens Öst- och Västeuropa valde jag att använda mig av 

hermeneutiken. Det är en kvalitativ metod, som används vid tolkning av olika slags 

material och vars mål är att skapa förståelse för människan och det historiska och 

kulturella sammanhanget hon lever i. Den hermeneutiska metoden strävar efter att 

uppnå förståelse för helheten i stället för att försöka hitta det rätta svaret och därmed 

motsätter sig fragmentering. En hermeneutisk tolkning börjar alltid med en 

förförståelse, som består av forskarens eget kulturmönster och bygger på en medveten 

användning av hennes egna värderingar. Detta gör att tolkningen präglas av 

subjektivitet, som i denna metod är eftersträvansvärd. Den hermeneutiska metoden 

följer efter ett spiralmönster, som kallas även för den hermeneutiska cirkeln. Tolkningen 

börjar alltid med en förförståelse, som under arbetets gång prövas mot annat material, 

t.ex. vetenskaplig litteratur. Ständig konfrontation och växling mellan förförståelse och 

annan kunskap samt mellan delar och helheten leder till en fördjupad förståelse av 

forskningsmaterialet.
6
      

1.4.1. Förförståelse      
Utifrån det jag skrev ovan kommer min tolkning av filmen att präglas av min 

kollektivistiska östeuropeiska bakgrund, som har gestaltat mig som människa genom att 

förse mig med en specifik uppsättning av värderingar, kunskaper och erfarenheter.  Jag 

har dessutom invandrat till Sverige i vuxen ålder och kan känna igen vissa av de 

problemen, som uppstod för huvudpersonerna i filmen till följd av kulturmötet. Min 

specifika förförståelse gör att jag kanske kommer att tolka filmen på ett annat sätt än en 

person, som vuxit upp inom den individualistiska västerländska kulturen. Ytterligare 

faktorer, som påverkade min förförståelse var studier i olika religionsvetenskapliga 

ämnen vid Högskolan i Gävle under de sista tre åren och de ämnesspecifika 

litteraturstudier, som jag bedrev i samband med denna uppsats. 

En stor hjälp under skrivandets gång var också mina kunskaper i både ryska och andra 

slaviska språken samt tyska. Samtliga översättningar i denna uppsats är mina egna.       

1.4.2. Tillvägagångssätt 
Efter att utifrån förförståelsen ha valt denna uppsats ämne och material formulerade jag 

syftet och frågeställningarna. Allt detta anpassade jag sedan genom avgränsningar till C-

uppsatsens utrymme och tidsrammar. Sedan återkom jag till filmmaterialet och började 

                                                             
6 Olsson & Sörensen 2001:100ff 
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analysera och tolka det utifrån förförståelsen, teorin och litteraturen. Samtidigt 

verifierades uppsatsskrivandet genom handledarkontakt. Genom en frekvent växling 

mellan nämnda delar uppstod en hermeneutisk cirkel, som ledde till nya tolkningar och 

därmed till ökad förståelse för filmens innebörd.  

1.5. Begrepp och definitioner   
I denna rubrik följer definitioner av de ämnesspecifika termer, som kommer att 

användas i undersökningen och som jag finner relevanta utifrån denna uppsats syfte och 

frågeställningar.  

     Kultur är ett mångdimensionellt begrepp och enligt Jonas Stier kan definieras på 

olika sätt beroende på analysnivån. Eftersom filmens skapare fokuserar på yttre 

skeenden utan att gå in på karaktärernas inre värld kommer jag att utgå från ett 

funktionalistiskt betraktelsesätt, som strävar efter helhetsperspektiv och fokuserar på 

yttre, synliga beteenden. Enligt denna betraktelsesätt definieras kulturen som ett socialt 

system bestående av bl.a. normer, värden, traditioner, språk, historiesyn och 

tidsuppfattning, som utgör ett kitt som håller samhället samman och därmed har en 

samhällsreglerande funktion.
7
    

     Livsåskådning är ett samlingsbegrepp, som i nyare svensk litteratur innefattar även 

begreppet världsåskådning. Enligt Anders Jeffner innehåller begreppet tre 

sammanhängande komponenter: teorier om människan och världen,
8
 grundläggande 

normer och värderingar inklusive frågor om etik och människosyn samt människans 

upplevelser om sin plats i världen.
9
  På Jeffners definition bygger Lennart Koskinen en 

livsåskådningsstruktur som innehåller verklighetsuppfattning, värden och värderingar 

samt en grundhållning. Koskinen menar att en livsåskådning hjälper oss att tolka 

verkligheten och att finna svår på existentiella frågor.
10

 I denna uppsats kommer jag att 

utgå från Lennart Koskinens livsåskådningsstruktur.     

     Människosyn innehåller religiösa och sekulära uppfattningar om människans 

grundläggande natur, t.ex. hur människan borde vara, vad hon borde sträva efter, vad 

som händer henne efter döden.
11

 

  

                                                             
7 Stier 2009:27f och 34f 
8 Bråkenhielm (red.) 1992:12 
9 Bråkenhielm (red.) 1992:11ff 
10 Koskinen 1995:96f 
11 människosyn. http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/människosyn, Nationalencyklopedin, 2013-03-

15  
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2. Teori och tidigare forskning 
För att svara på mina frågor valde jag att använda mig av Émile Durkheims 

funktionalistiska teori tillsammans med postkoloniala teorier och Geert Hofstedes teori 

om kulturdimensioner.  Jag använder en kombination av nämnda teorier i den 

hermeneutiska analysen som tolkningsinstrument för att skapa en diskussion om mitt 

forskningsmaterial. Teorierna används alltså i syfte för att få mitt material att tala och 

skapa en strukturerad och systematiserad diskussion om filmmaterialet. De valda 

teorierna hjälper också med att avgränsa min tolkning och skapa perspektiv i analysen. 

Min användning av teorierna minskar även risken för spekulationer och gissningar i 

analysen.   

2.1. Émile Durkheims funktionalistiska teori 
Émile Durkheim (1858-1917) utarbetade en specifik, holistisk teori, som bygger på 

dåtidens uppfattning av samhället som en levande organism, där varje organ har sin 

funktion. Enligt denna teori motsvarar samhällsinstitutioner kroppens olika organ och 

individen betraktas enbart som en cell i samhällskroppen. Dessutom menade Durkheim 

att samhället har en form av karaktäristisk kollektiv kunskap och kollektiv 

medvetande.
12

  

     Till skillnad från liberala teorier, som hävdade att samhället är en produkt av 

individernas handlande menade Durkheim att individens handlande är följden av 

socialisation och annan social påverkan. Individen lär sig att fungera i samhället genom 

att tillägna sig de rådande sociala och moraliska normer, regler, lagar, värden och den 

kollektiva världsbilden. Till följd av socialisationen internaliserar individen det inlärda 

och uppfattar det som egna val och åsikter och inte som en följd av social påverkan. 

Samtidigt kan han agera som socialisationsagent åt andra. Socialisationen sker i 

familjen, inom olika grupper och samhällsinstitutioner samt via massmedia och är 

nödvändig för att upprätthålla samhällsordning genom att få individerna till att handla 

på ett socialt acceptabelt sätt. Även religionen har en integrerande funktion, eftersom 

gemensamt trossystem, riter och ceremonier skapar och upprätthåller social 

gemenskap.
13

 

      Arbetsdelning och specialisering i det moderna samhället ledde till ökad 

individualism och urbanisering och därmed till försvagning och upphörande av trygga 

sociala band, som familjen och bygemenskap samt till religionens minskade betydelse. 

Durkheim ansåg individualism och anomi som den moderna samhällsutvecklingens 

                                                             
12 Andersen & Kaspersen (red.) 1999:82ff 
13 Andersen & Kaspersen (red.) 1999:77ff, Stier 2009:95ff  
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negativa följder. Anomi är ett tillstånd av svaga, otillräckliga eller bristande normer och 

regler, som skapar vilsenhet och frustration bland individer och kan, liksom 

individualismen utgöra en självmordsorsak.
14

       

     Jag motiverar mitt val av denna teori med det att vi lever i övergångsperioden mellan 

det moderna individualistiska samhället till det postmoderna samhället. 

Individualismens och anomins negativa följder beskrevs i olika ordalag och utifrån olika 

teoretiska perspektiv också av andra författare, t.ex. Oswald Spengler och Rollo May.
15

 

Dessutom bedömer jag denna teori som relevant utifrån min uppsats syfte, 

frågeställningar och avgränsningar, där jag utgår från föreställningen om människan 

som social och kulturell varelse. Jag bedömer också Durkheims teori som relevant 

utifrån både min förförståelse och filmmaterialets innebörd, som handlar om 

samhällsförändringar i både öst- och västeuropeiska länder efter Berlinmurens fall och 

dess negativa individuella och kollektiva följder. 

     Min redovisning av Durkheims teori bygger på ett sociologiskt översiktsverk 

Klassisk och modern samhällsteori under redaktion av Heine Andersen och Lars Bo 

Kaspersen från 1999. Jag motiverar användning av detta översiktsverk i stället för 

Durkheims originella, ganska omfattade verk främst med C-uppsatsens tidsmässiga 

begränsningar och bokens lättåtkomlighet. Författarna presenterar dessutom Émile 

Durkheims teorier och centrala begrepp på ett betydligt utförligare och djupgående sätt 

än författarna till andra sociologiska översiktsverk jag kom i kontakt med under 

uppsatsskrivandet.       

2.2. Postkoloniala teorier  
Alexandr Leonidovitj Bovdunov i artikeln Politiko – geografitjeskije obrazy Tsentral’noj 

i Vostotjnoj Jevropy i geopolititjeskaja organizatsija regiona refererar till Edward Saids 

bok Orientalism, som berättar att begreppet Öst är en västerländsk konstruktion som 

skapades för koloniala syften och används för benämning av icke-västliga länder. En 

sådan uppdelning av världen i Väst och Öst legitimerade västerländsk överlägsenhet i 

förhållande till andra delar av världen. Öst betraktas av Väst som barbarisk, avvikande, 

underutvecklad och därmed i behov av hjälp från den civiliserade Väst. Detta synsätt 

utgör grunden för kolonialismen och skapar bild av Den Andre i förhållande till Väst.
16

 

Bovdunov refererar dessutom till Larry Wolf, som definierar orientalismen som en 

handlingsstil innehållande strategier för erövring av Öst. Enligt Wolf löpte skiljelinjen 

                                                             
14 Andersen & Kaspersen (red.) 1999:84ff 
15 Jfr May 1992, Spengler 1996, Spengler 1997  
16 Dugin (red.) 2012:160, Jfr även Dugin 2009 http://www.4pt.su/ru/content/chetvyortaya-politicheskaya-teoriya, 
mina kursiveringar, 2013-01-30  

http://www.4pt.su/ru/content/chetvyortaya-politicheskaya-teoriya
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mellan civilisation och barbari mellan Syd och Nord, men under 1700-talet ersattes med 

en skiljelinje mellan Väst och Öst. Då började man även betrakta Östeuropa som en 

övergångszon mellan det utpräglat civiliserade Väst och det utpräglat barbariska Öst. 

Namnet Östeuropa började användas sedan dess i betydelsen Europas inre Öst. Denna 

del av Europa definierades sedan dess som barbariskt område eller Sklavonia, eftersom 

den beboddes främst av slaviskt befolkning. Området beskrevs som arkaiskt, avvikande 

från västerländska standarder, vild och halvasiatiskt.
17

 Genom att beskriva området i 

dessa termer skapade Väst en bild av Europas Andre, som på grund av sin avvikelse 

från västerländska ekonomiska, kulturella, sociala standarder måste kontrolleras och 

”uppfostras” av Väst. Detta skapade grund för västvärldens koloniala politik mot 

Östeuropa. Denna bild av regionen rekonstruerades efter Berlinmurens fall och råder 

ännu idag.
18

  

     Trots att postkoloniala teorier rekommenderas av flera forskare för undersökning av 

förhållanden mellan Öst- och Västeuropa och kulturmöten mellan öst- och västeuropéer 

påminner Alexandr L. Bovdunov om att postkoloniala teorier talar även om nykoloniala 

strategier,
19

 vilket innebär att ett till synes självständigt land styrs i själva verket utifrån 

både ifråga om politik och ekonomi.
20

 

     Witold Kieżun är en polsk professor emeritus i ekonomi med internationell karriär 

bakom sig. Under ett 10-års period på 1980- och 1990-talet ledde Kieżun ett projekt för 

modernisering av Centralafrika i FN:s regi.
21

 Författaren i boken Patologia 

transformacji (2012) beskriver utifrån ett gediget källmaterial och egna erfarenheter 

från sitt arbete inom FN de nykoloniala strategier, som användes av anglosaxisk 

storkapital för ekonomisk rekolonisering av Centralafrika och vidare utifrån Polens 

exempel bevisar att samma nykoloniala strategier används sedan 1988 också mot 

östeuropeiska länder.
22

 Av liknande åsikt är flera ryska forskare, t.ex. Michail G. 

Deljagin, Andrej I. Fursov och Erik Germusjka, som menar bl.a. att både NATO:s  och 

EU:s utvidgning österut skedde enligt koloniala mönstren för att säkra västvärldens 

militära och ekonomiska intressen i regionen.
23

   

                                                             
17 Dugin (red.) 2012:160–163, Jfr även Dugin 2009 http://www.4pt.su/ru/content/chetvyortaya-politicheskaya-

teoriya, 2013-01-30, mina kursiveringar  
18 Dugin (red.) 2012:167–169, Chomsky 2004:79,159, Jfr även Dugin 2009 

http://www.4pt.su/ru/content/chetvyortaya-politicheskaya-teoriya, 2013-01-30, mina kursiveringar  
19 Dugin (red.) 2012:169, min kursivering 
20 nykolonialism. http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/nykolonialism, Nationalencyklopedin 2013-

03-15 
21

 Nauka Polska http://nauka.polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&lang=pl&objectId=29644 2013-05-17, 
Kieżun http://www.witoldkiezun.com  2013-05-18  
22 Kieżun 2012 
23 Dugin (red.) 2012:170-176 

http://www.4pt.su/ru/content/chetvyortaya-politicheskaya-teoriya
http://www.4pt.su/ru/content/chetvyortaya-politicheskaya-teoriya
http://www.4pt.su/ru/content/chetvyortaya-politicheskaya-teoriya
http://nauka.polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&lang=pl&objectId=29644
http://www.witoldkiezun.com/
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     Jag motiverar min användning av Bovdunovs artikel i min redovisning av 

postkoloniala teorier och i min tolkning av materialet med den hermeneutiska analysens 

utgångspunkt i min östeuropeiska bakgrund och mitt forskningsmaterial, som till en stor 

del handlar om västeuropéernas negativa syn på Östeuropa och dess invånare. Eftersom 

författaren i sin artikel tillämpar postkoloniala teorier på förhållanden mellan Väst- och 

Östeuropa, bedömde jag artikeln som mest relevant för min analys utifrån mitt 

förförståelse, uppsatsens syfte och frågeställningar samt mitt forskningsmaterial. 

Artikelns innehåll stämmer dessutom bra överens med övriga östeuropeiska forskare 

som jag nämnde i min redovisning av de postkoloniala teorierna och på detta sätt gör 

det möjligt att föra in östeuropeiskt perspektiv i den hermeneutiska analysen och 

därmed fördjupa min förförståelse. De flesta av nämnda forskarna härstammar från 

Ryssland, förutom Erik Germusjka, som ursprungligen kommer från Slovakien
24

 och 

Witold Kieżun, som har en polsk bakgrund.
25

 Nämnda författarnas östeuropeiska 

perspektiv finner jag av större vikt för min analys av ovannämnda skäl än en 

redovisning av t.ex. Edward Seids bok eller andra västerländska postkoloniala 

författares verk som inte berör östeuropeisk problematik och använder sig dessutom av 

ett västerländskt perspektiv.         

2.3. Geert Hofstedes teori om kulturdimensioner 
 För att undvika gissningar och skapa en systematiserad bild av värden och värderingar 

valde jag att använda mig av Geert Hofstedes teori om kulturdimensioner.  Geert 

Hofstede genomförde en gedigen undersökning av olika länders nationella kulturer och 

dess påverkan på arbetsplatskulturer.
26

 Författaren menar att kulturella värden utgör 

grunden för kulturskillnader. I sin teori indelade han dessa värden i sex grupper: 

maktdistans, individualism mot kollektivism, maskulinitet mot femininitet, 

osäkerhetsundvikande, långtidsorientering mot korttidsorientering och utlevelse mot 

återhållsamhet.
27

  

  

                                                             
24 Dugin (red.) 2012:170f 
25

 Nauka Polska http://nauka.polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&lang=pl&objectId=29644 2013-05-17, 
Kieżun http://www.witoldkiezun.com  2013-05-18  
26 Hofstede http://geert-hofstede.com/geert-hofstede.html 2013-05-14  
27

Hofstede http://geerthofstede.nl/dimensions-of-national-cultures 2013-05-07 

http://nauka.polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&lang=pl&objectId=29644
http://www.witoldkiezun.com/
http://geert-hofstede.com/geert-hofstede.html
http://geerthofstede.nl/dimensions-of-national-cultures
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2.4. Tidigare forskning  
Jag hittade inte någon vetenskaplig analys av filmen Import/Export (2007) av Ulrich 

Seidl. Det enda jag fann om denna film var recensioner och läsarnas kommentarer i 

internetutgåvor av dagspressen. Aktuell svensk forskning om kultur- och religionsmöten 

koncentrerar sig främst på muslimer medan samtida forskning om kultur- och 

religionsmöten mellan öst- och västeuropéer är mycket begränsad. 

     Lina Mattebo i sin C-uppsats Europas murar och gränslös information (2010) 

undersökte erfarenheter av migration hos moldoviska invandrare i Sverige och dess 

inverkan på deras identitet. Uppsatsen bygger på teorier om globalisering och 

västerlandets uppfattning om Östeuropa som ”Europas Andre”.
28

    

    Maja Jägerlöv i sin C-uppsats Arbete i linje med yrkeskompetensen! (2011) 

undersökte förekomsten av postkoloniala tankemönster i Nå Målets verksamhet.
29

   

     Alexéndre J.J. Cassis Ramírez- Gastón i sin C-uppsats Östeuropéer på Gotland 

(2010) undersökte två grupper östeuropéer, som kom till Sverige av olika skäl under 

1960-70 – talets högkonjunktur och under 1980–90-talets lågkonjunktur och dess 

anpassningsprocess till ett liv på Gotland, arbetsliv och eventuella erfarenheter av 

främlingsfientlighet.
30

 

     Enikö Bagaméri i sin C-uppsats i socialt arbete Vilken position bör jag inta? (2008) 

undersökte åtta östeuropeiska kvinnors väg mot en högre ställning i det svenska 

samhället. Kvinnorna uppnådde sin ställning genom en kombination av arbete, studier 

och stöd från familjen, men mötte större svårigheter på vägen dit i jämförelse med 

svenska kvinnor.
31

 

  

                                                             
28 Mattebo http://www.uppsatser.se/uppsats/568f5a7fa1/ 2013-04-09 
29 Jägerlöv http://www.uppsatser.se/uppsats/4f94c38b46/ 2013-04-10 
30 Ramírez - Gastón http://hgo.diva-portal.org/smash/get/diva2:433523/FULLTEXT02 2013-03-30 
31 Bagaméri http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/10570/2/gupea_2077_10570_2.pdf 2013-03-30 

http://www.uppsatser.se/uppsats/568f5a7fa1/
http://www.uppsatser.se/uppsats/4f94c38b46/
http://hgo.diva-portal.org/smash/get/diva2:433523/FULLTEXT02
http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/10570/2/gupea_2077_10570_2.pdf
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3. Analys och tolkning av filmen 

3.1. Hur gestaltas öst- och västeuropeiska samhällen i filmen? 
Både Öst- och Västeuropa framställs som en motbjudande, kall och ogästvänlig värld.  

Vintern, snålblåst, kyla och förfall råder i både Öst och Väst, fast på olika sätt.  

     I Östeuropa, som gestaltas av scener från Ukraina och Slovakien, är förfallet främst 

yttre, materiellt och delvis också socialt: slitna hus och interiörer, som inte renoverades 

på årtionden, omodernt industrilandskap, avsaknad av rinnande vatten och icke 

fungerande centralvärme, föråldrad infrastruktur. Samhällsinstitutionerna fungerar 

dåligt, sjukhuset saknar pengar till personalens löner, vilket leder till att kvinnor tvingas 

till extrajobb inom sexindustrin eller migration för att kunna försörja sina familjer. Män 

däremot är handlingsförlamade, passiva. Sociala relationer mellan vänner, 

arbetskamrater och familjemedlemmar fungerar relativt bra. Den ortodoxt – kristna 

religionen utövas aktivt av Olga både i hemlandet och sedan i Österrike i form av böner, 

ritualer och innehav av ikoner.       

     Västeuropa däremot, som i filmen gestaltas av Österrike präglas av ett inre, socialt 

och andligt förfall, dold under moderna byggnader, bekväma bostäder och överdrivet 

rena, sterila interiörer. Karakteristiskt för Västeuropa är upplösning av mänskliga 

relationer. Äldre, sjuka och döende är marginaliserade och isolerade från sina familjer 

och från samhället. Personalen på den geriatriska avdelningen samarbetar inte med 

varandra, utan var och en sköter sina uppgifter. Den romersk-katolska religionen är 

marginaliserad och förpassad till de döendes halvmedvetna böner och ett krucifix på 

bårhusets vägg.
32

 

3.1.1. Tolkning utifrån Émile Durkheims teori 
Förfallet som i filmen präglar både Öst- och Västeuropa kallas för anomi. Begreppet 

myntades av Émile Durkheim för att beskriva ett tillstånd som kännetecknas av 

försvagandet och till sist upphörandet av gamla kollektiva lagar, sociala och moraliska 

levnadsregler, världsuppfattningar och traditioner till följd av arbetsdelning, ökad 

individualism, snabba samhällsförändringar och återkommande ekonomiska kriser. 

Anomin skapar frustration, vilsenhet och meningslöshet i tillvaron.
33

   

     Efter Sovjetunionens och östblockets upplösning genomgick östeuropeiska länder 

plötsliga och omfattande geopolitiska, ideologiska, värderingsmässiga, sociala och 

ekonomiska förändringar med dithörande statsupplösningar, omfattande avregleringar, 

                                                             
32

 Import/Export (2007) http://videodisc.tv/video/25566804/bgejahdhe/, rysk dubbning 2013-04-15 
33 Giddens 2007:32, Engdahl & Larson 2011:212f, Andersen & Kaspersen (red.) 1999:86f och 90f  

http://videodisc.tv/video/25566804/bgejahdhe/
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vilda privatiseringar mm. Detta förde med sig svåra individuella och kollektiva följder 

med bl.a. marginalisering av flera befolkningsgrupper, brottslighet, fattigdom samt ökad 

självmordsfrekvens och självmordstal som delvis återspeglas i filmen. Påtvingandet av 

kulturellt främmande, västerländska lösningar i form av en s.k. chockterapi utan 

fungerande socialt skyddsnät hade en destruktiv verkan för dessa samhällen och dess 

invånare.
34

 Olgas religiositet utgör följden av den ortodoxa trons återkomst efter 

Sovjetunionens upplösning.
35

 Religionens återkomst i forna Sovjetunionen kan förklaras 

som följd av sökandet efter en kollektiv verklighetsuppfattning och meningsgivande 

system i det idémässigt och symboliskt vakuum som uppstod efter Sovjetunionens 

upplösning och den ortodoxa tron uppfyllde detta kriterium.
36

 

     Österrikes sociala och andliga anomi däremot grundas i den för Västeuropa 

underliggande individualistiskt kulturmönster.
37

 Religionens marginaliserade ställning i 

Österrike förklaras som en konsekvens av religionens minskade roll till följd av 

samhällets utveckling i riktning mot individualisering och urbanisering.
38

 

     Denna del av min undersökning har visat att anomin i Öst- och Västeuropa 

förekommer i skilda former beroende på öst- och västeuropeiska ländernas olika 

historiska och kulturella bakgrunder, där den västerländska står närmare Durkheims 

förståelse av termen. Jag drar därmed slutsatsen att skilda kulturmönster i Öst- och 

Västeuropa påverkar också anomins karaktär.   

3.2. Livsåskådningar i filmen   
Lennart Koskinen berättar att livsåskådning innehåller både värden, 

verklighetsuppfattning och en grundhållning, som hjälper oss att tolka verkligheten och 

få svar på existentiella frågor. Det finns både religiösa och sekulära livsåskådningar. 

Författaren gör också en distinktion mellan kollektiva livsåskådningar, t.ex. religioner 

och politiska ideologier och individuella livsåskådningar. De individuella 

livsåskådningarna innehåller delar av de kollektiva fast i en individuell tolkning.
39

      

3.2.1. Verklighetsuppfattningar 
Verklighetsuppfattning talar om tillvarons natur och består av världsbilden, gudsbilden, 

människosynen, samhälls- och historiesynen. Med andra ord stämmer denna definition 

av verklighetsuppfattning överens med Jonas Stiers definition av kultur som 

                                                             
34

 Jfr Dugin (red.) 2012:170ff, Chomsky 2004:79, 158f, Jarosz 2005, Kieżun 2012  
35 Ware 2000:165-170,  
36 Andersen & Kaspersen (red.) 1999:91f 
37 Dugin 2009 http://www.4pt.su/ru/content/chetvyortaya-politicheskaya-teoriya 2013-01-30 
38 Andersen & Kaspersen 1999:77ff, Spengler 1996, Spengler 1997 
39 Koskinen 1995:96f 

http://www.4pt.su/ru/content/chetvyortaya-politicheskaya-teoriya
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samhällsintegrerade faktor.
40

 Verklighetsuppfattning kan vara religiös eller sekulär.
41

 

Lennart Koskinen i boken Vad är rätt? och Lars Rydberg i boken Etik och livsfrågor 

nämner materialism och idealism som exempel på sekulära verklighetsuppfattningar. 

Materialismen ger företräde för det materiella medan idealismen – för det andliga.
42

    

     Materialismen kännetecknas av en sekulär världsbild, som talar om att endast det 

materiella är verkligt och avvisar en gudomlig/andlig verklighet samt föreställningar om 

ett liv efter döden. I vår tid blev materialismen allt vanligare verklighetsuppfattning till 

följd av naturvetenskapens och teknikens utveckling.
43

 Den materialistiska världsbilden 

förenas alltså med en naturvetenskaplig och teknologisk kunskapssyn, där vetenskaplig 

kunskap har företräde i förhållande till metafysisk kunskap.
44

 Den materialistiska 

världsbilden tillsammans med den naturvetenskapligt-teknologiska kunskapssynen 

påverkar den rådande människosynen, dvs. föreställningen om människans väsen och 

hennes värde.
45

 Detta i sin tur skapar en biologisk människosyn, där människan 

uppfattas enbart som biologisk varelse och tolkas i naturvetenskapliga termer. Enligt 

den biologiska människosynen betraktas människan som ett djur på högre 

utvecklingsstadium.
46

 Lennart Koskinen beskriver denna människosyn också som 

mekanistisk då den utgår från människans beteenden och lämnar inte utrymme för 

hennes känslor och inre upplevelser. Det är en människosyn som hör samman med ett 

system av straff och belöning.
47

 Samhällssyn beskriver vår uppfattning om det ideala 

samhället. Samhället kan betraktas i hobbesiansk mening som en samling fria, 

självständiga individer, som frivilligt samarbetar med varandra. Samhället kan också 

betraktas som ett mekaniskt eller organiskt helhetssystem, där individen utgör en 

produkt av samhället eller dess beståndsdel. Samhällssyn talar också om hur man 

förhåller sig till de svaga samhällsgrupperna.
48

 Koskinen menar att vår tids konsumism 

grundas på en massiv materialism.
49

 Historiesyn talar om tolkning av historien och 

människans roll i historiska processer.
50

 Samtidigt talar historiesynen om det 

gemensamma kulturarvet och traditioner.
51

 

 

                                                             
40 Jfr Stier 2009:27f, 34f 
41 Koskinen 1995:98ff 
42 Koskinen 1995:98ff, Rydberg 2000:63 
43 materialism. http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/kort/materialism, Nationalencyklopedin 2013-05-16  
44 Stier 2009:90 
45 Koskinen 1995:101f 
46 Rydberg 2000:65f, Koskinen 1995:142f  
47 Koskinen 1995:142 
48 Koskinen 1995:102, Andersen & Kaspersen 1995:82ff 
49 Koskinen 1995:99f 
50 Koskinen 1995:103 
51 Rydberg 2000:70 



19 
 

 

3.2.1.1. Tolkning  
Utifrån denna definition anser jag att österrikarnas verklighetsuppfattning är 

materialistisk. Det visas tydligt i scener från den geriatriska avdelningen, där krucifixet, 

den romersk-katolska religionens symbol förvisades till bårhuset och utgör därmed ett 

dött, obefintligt och intetsägande föremål. Döden betyder slut på existensen. Ytterligare 

exempel kan vara vård av patienterna på avdelningen, som bygger på vetenskaplig basis 

och begränsas till fysisk betjäning utan att ta hänsyn till patienternas psykologiska och 

andliga behov. Syster Maria kallade dessutom en manlig patient för banan apa.
52

 

Patienterna underkastas dessutom ett system av straffåtgärder, t.ex. genom att inte få 

mat.
53

 Detta stämmer överens med den biologisk – mekanistiska människosynen, då 

vård av patienterna på den geriatriska avdelningen skiljer sig inte mycket från skötseln 

av djur eller maskiner. Övriga samhällsmedlemmar betraktas utifrån sina handlingar och 

sin förmåga att skaffa jobb och pengar och inte utifrån sina inre egenskaper, vilket syns 

tydligt på arbetsförmedlingens kurser och Pauls samtal med styvfadern. Samhället 

präglas av konsumism, då inköpscentra utgör både inköps-, mötes- och arbetsplatser och 

pengar värderas högt. Det österrikiska samhället i filmen framställs som en samling av 

individer med betoning på individuellt ansvar, där var och en sköter sitt och drivs av 

egennyttiga motiv.
54

 Den geriatriska avdelningens exempel visar dock att man försöker 

skydda de svagaste. Scenen från nyårsfesten på avdelningen till valsen Trinke, 

Liebchen, trinke schnell från Johann Strauss operett Die Fledermaus (1874)
55

 kan dock 

tolkas som filmskaparens pekpinne mot en illusion av äldreomsorgen.
56

 Det är däremot 

få scener som talar om den rådande historiesynen. Å ena sidan består Österrikes 

kulturarv i filmen av den utdöda katolska religionen. Å andra sidan däremot – av en 

högkultur,
57

 som visas i scenen från festen – karneval med maskerad till Strauss’ 

valsmusik, då både Strauss’ operetter och wienervalsen utgör en viktig del av landets 

kulturarv.  

     Filmens karaktärer på den österrikiska sidan uppfattar världen och handlar i enighet 

med den kollektiva verklighetsuppfattningen, vilket tyder på att de har internaliserat den 

under socialisationsprocessen.  

     Scener från Slovakien är för få för genomförandet av en ingående analys av 

invånarnas verklighetsuppfattning. Invånarna i det romska ghettot visar dock en 

materialistisk verklighetsuppfattning med dithörande avhumaniserad och ekonomiserad 
                                                             

52 Import/Export (2007) http://videodisc.tv/video/25566804/bgejahdhe/, min översättning från ryskan 2013-04-15 
53

 Import/Export (2007) http://videodisc.tv/video/25566804/bgejahdhe/, rysk dubbning 2013-04-15 
54 Jfr Rydberg 2000:69 
55 Se http://zeno.org/Literatur/M/Haffner,+Carl/Libretto/Die+Fledermaus/1.+Akt/14.+Auftritt 2013-05-17 
56 Jfr http://www.svd.se/kultur/film/elande-klatt-i-estetik_991919.svd 2013-03-15 
57 Jfr Stier 2009:72ff 

http://videodisc.tv/video/25566804/bgejahdhe/
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människosyn, där andra människor betraktas som inkomstkällor, t.ex. sexslavarna och 

Paul. Avsaknad av romska traditioner talar om bristande historiesyn och rotlöshet. Det 

romska ghettot utgör ett samfund i materiell, social och andlig upplösning, vilket 

motsvarar Durkheims definition av fullständig anomi.  

     I Ukraina däremot råder allmänt en materialistisk verklighetsuppfattning. Detta syns 

främst på sjukhusets spädbarnsavdelning. Barnen behandlas enligt vetenskaplig erkända 

metoder och religiösa symboler är obefintliga. Dessutom tyder industrilandskapet på 

människans erövring av naturen. Samhället framställs som en kombination av hierarkisk 

ordning med en försvagad statsapparat i form av t.ex. uteblivna löner. Å andra sidan 

finns samverkan människor emellan med ömsesidigt ansvar. Människor handlar främst 

av altruistiska motiv. Även här försöker man hjälpa de allra svagaste på sjukhuset trots 

allvarliga materiella brister, som avsaknad av både rinnande vatten och pengar till 

personalens löner. Ukrainas kulturarv visas i den ständigt i den privata sfären levande 

ortodoxa tron med dess böner, riter och ikonkonsten. Ett annat element av landets 

kulturarv utgör tangon Serdtse från den sovjetiska musikaliska komedin Vesolyje 

rebjata (1934).
58

 Både filmen och tangon utgör Sovjetunionens kulturarv och Östra 

Ukraina, som Olga kommer ifrån utgjorde under århundraden en integral del av både 

Ryska Imperiet och Sovjetunionen.
59

    

 

3.2.2. Värden och värderingar enligt Geert Hofstedes analysmodell 60       
Enligt Jonas Stier bygger varje kollektiv, från den minsta grupp till hela samhällen på en 

uppsättning av values, vilka utgör de under socialisationsprocessen inlärda tendenser 

som styr människans olika val i livet.
61

 I min analys av värden och värderingar i filmen 

kommer jag att använda mig av Geert Hofstedes analysmodell, som jag redan nämnde i 

teorikapitlet.
62

        

     Maktdistans. Låg maktdistans innebär att jämlikhet, demokrati och informellt 

ledarskap värderas högre än auktoritära styrelseformer. Hög maktdistans däremot 

innebär acceptans av vertikal hierarkisk samhällsordning med auktoritära 

styrelseformer.
63

 Bristande kundvänlighet hos ukrainska tjänstemän i filmen kan 

                                                             
58 Jfr t.ex. http://en.wikipedia.org/wiki/Serdtse 2013-05-20 
59 Ukraina. http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/kort/ukraina, Nationalencyklopedin 2013-05-20   
60

 Svenska språket skiljer på värden och värderingar medan andra språk bl.a. danska – værdier, engelska - values och 

ryska - ценности skiljer inte på dessa begrepp. Även i Sverige används de ofta synonymt, vilket för mig verkar 

förvirrande, då mitt modersmål skiljer inte på dessa begrepp. Av dessa skäl kommer jag i denna uppsats att använda 

mig av samlingsbegreppet värden.     
61 Stier 2009:80 
62 Se Teori och tidigare forskning 
63 Hofstede http://geert-hofstede.com/dimensions.html 2013-05-14, Hofstede http://geerthofstede.nl/dimensions-of-

national-cultures, 2013-05-07  
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förklaras som en följd av hög maktdistans.  Hög maktdistans sammantvinnad med högt 

osäkerhetsundvikande präglar dessutom förhållandet mellan österrikarna och 

invandrarna samt slovaker och romer.  

     Individualism/kollektivism. Individualism kännetecknas av lösa sociala band, 

individerna förväntas att sköta om sig själva och den närmaste familjen samt jag – 

identitet är vanligare än vi - identitet. I kollektivistiska samhällen däremot definieras 

människan som en del av kollektivet. I kollektivistiska samhällen värderas starka 

sociala band, erkännande från gruppen, solidaritet, hjälpsamhet och lojalitet mot 

gruppen samt offervilja för det gemensamma bästa.
64

 Enligt Hofstede utgör Österrike ett 

individualistiskt samhälle,
65

 vilket även tidigare delar av min analys bevisar, då filmen 

visar tydlig upplösning av kollektivet. Kollektivistiska värden uttrycks i många scener i 

filmen i t.ex. den goda sammanhållning på arbetsplatsen i Ukraina, väninnor som 

hjälper Olga till att få arbete, hjälpsamma familjemedlemmar.  

     Maskulinitet/femininitet. Enligt Hofstede utgör ambition, uthållighet, disciplin, 

styrka, rikedom, konkurrens, framgång, mod och kampvilja, självsäkerhet och 

gränsdragning mellan vinnare och förlorare maskulina värden, medan samarbete, 

livskvalitet, ödmjukhet, empati och omsorg om de svaga – feminina värden.
66

 Hofstede 

klassificerar Österrike som en kultur byggd på maskulina värden.
67

 I filmen visas tydligt 

att utpräglade maskulina värden råder i Österrike. Paul och hans styvfar tränar 

kampsporter, uppför sig aggressivt mot varandra och andra människor, har en 

avhumaniserad syn på östeuropéer och romer. Blivande säkerhetsvakter tränas i de 

maskulina egenskaperna, som värderas högt i deras framtida arbete. Arbetstränaren på 

arbetsförmedlingen räknar dessa egenskaper tillsammans med individualistiska värden 

som nödvändiga för att finna jobb och individen görs ansvarig för sin situation på 

arbetsmarknaden. Att finna ett arbete definieras som framgång och den som lyckas 

finna en anställning – som vinnare. Ytterligare exempel på de förhärskande maskulina 

värdena är Michaels uttalanden om pengarnas makt. Hög värdering av pengar leder till 

marginalisering av arbetslösa och äldre, då de inte kan göra sig gällande i samhället och 

därmed betraktas som förlorare. I scener från det romska ghettot i Košice ser jag 

däremot en kombination av kollektivism och maskulina värden, då pengarna värderas 

högt även där och mycket unga kvinnor hölls som sexslavar. Oswald Spengler menar att 

                                                             
64 Hofstede http://geert-hofstede.com/dimensions.html, 2013-05-14, Hofstede http://geerthofstede.nl/dimensions-of-

national-cultures 2013-05-07 
65 Hofstede http://geert-hofstede.com/austria.html 2013-05-14  
66 Hofstede http://geert-hofstede.com/dimensions.html 2013-05-14, Hofstede http://geerthofstede.nl/dimensions-of-

national-cultures 2013-05-07 
67 Hofstede http://geert-hofstede.com/austria.html 2013-05-14 

http://geert-hofstede.com/dimensions.html
http://geerthofstede.nl/dimensions-of-national-cultures
http://geerthofstede.nl/dimensions-of-national-cultures
http://geert-hofstede.com/austria.html
http://geert-hofstede.com/dimensions.html
http://geerthofstede.nl/dimensions-of-national-cultures
http://geerthofstede.nl/dimensions-of-national-cultures
http://geert-hofstede.com/austria.html


22 
 

 

i de kulturer, där pengarna värderas lika högt som livet förlorar både andra människor 

och naturen sitt egenvärde, då människan blir pengarnas slav.
68

 Med andra ord förstör 

hög värdering av pengarna både kollektiva och feminina värden. I Ukraina däremot 

dominerar feminina värden, som återspeglas i Olgas och de ukrainska kvinnors sätt att 

vara, hennes relation med modern, väninnorna, arbetskamrater och hennes första 

arbetsgivares barn. De feminina värdenas dominans i Olgas hembygd visas även på ett 

symboliskt sätt, som avsaknad av män i området och passivisering av hennes bror. I 

filmscener från Ukraina råder, enligt min mening, en kombination av feminina och 

kollektivistiska värden även om pengarnas makt börjar göra sig alltmer gällande även 

där.   

     Osäkerhetsundvikande talar om kulturens hantering av oro för en osäker framtid. 

Kulturer med högt osäkerhetsundvikande föredrar trygghet, säkerhet och stark social 

reglering samt den enda vägens religiösa och filosofiska läror. Människor i dessa 

kulturer är mera känslosamma och intoleranta mot avvikande beteenden och okända 

situationer, vilket kan skapa en grogrund för främlingsfientlighet. I kulturer med lågt 

osäkerhetsundvikande värderas i stället större tolerans, livsåskådningsmässig pluralism 

och minimal reglering. Människor i dessa samhällen är mera lugna och kyliga.
69

 

Främlingsfientliga beteenden mot Olga kan tala om högt grad av osäkerhetsundvikande 

i Österrike. Öppen, utåtriktad fientlighet präglar också medlemmar av invandrargänget, 

som anföll Paul. Detsamma kan sägas om förhållandet mellan slovaker och romer, som 

kännetecknas av marginalisering av den romska minoriteten och romska mäns 

aggressiva fientlighet mot Paul. Paul i Ukraina behandlas med stor distans från 

invånarnas sida. Detta tyder på högt osäkerhetsundvikande av samtliga tre länders 

invånare, vilket för övrigt stämmer överens med Hofstedes egna resultat för både 

Slovakien och Österrike.
70

  

     Långtidsorientering mot korttidsorientering. Långtidsorientering innebär en hög 

värdering av framtidstänkandet, sparsamhet och flexibilitet. Korttidsorientering däremot 

betonar nationell stolthet, traditionalism, hederlighet och pliktetik.
71

 Det finns inga klara 

exempel på dessa värden i filmen.                            

     Utlevelse mot återhållsamhet. Denna kategori omfattar samhällets syn på 

tillfredställelse av naturliga mänskliga drifter i njutningssyfte. Vissa kulturer föredrar 

                                                             
68 Spengler 1997:454, 469f 
69 Hofstede http://geerthofstede.nl/dimensions-of-national-cultures 2013-05-07  
70 Hofstede http://geert-hofstede.com/austria.html 2013-05-14, Hofstede http://geert-hofstede.com/slovakia.html 
2013-05-14    
71 Hofstede http://geerthofstede.nl/dimensions-of-national-cultures 2013-05-07, Hofstede http://geert-

hofstede.com/dimensions.html 2013-05-14   
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relativt fri tillfredställelse av drifter medan andra föredrar stark reglering.
72

 Det mest 

uttrycksfulla exempel för dessa värden i filmen är Michaels livsmotto: att äta, dricka öl 

och knulla
73

och det får han göra ostört i både Öst och Väst, vilket tyder på att 

europeiska länder värderar utlevelse något högre än återhållsamhet. Å andra sidan är 

Michaels livsmotto kopplad samman med maktlystenhet och erövringsvilja snarare än 

med nöjen. Unga östeuropeiska kvinnor i filmen däremot drivs främst av ekonomiskt 

tvång, vilket för med sig oklarhet i analysen. Uttryck för dessa värden i filmen hänger, 

enligt min mening, samman med hög maktdistans mellan västeuropeiska män och 

östeuropeiska kvinnor och högt värdering av individualistiska och maskulina värden i 

Väst. 

     Ovannämnd analys visar att värden kring dikotomier individualism/kollektivism, 

maskulinitet/femininitet samt osäkerhetsundvikande framställs tydligast i filmen medan 

övriga grupper av värden framställs tvetydigt. Det kan å ena sidan bero på 

filmmaterialets begränsningar och å andra sidan tyda på den rådande anomin med oklara 

normer och värden.     

     Trots att Hofstedes modell handlar om nationella och inte individuella värden,
74

 

styrker filmmaterialet att individer internaliserade de nationella värdena. Detta bekräftar 

i sin tur Durkheims teori om socialisationsprocessen och hans syn på människan som 

samhällsvarelse.      

3.2.3. Grundhållningar 
Lennart Koskinen menar att en livsåskådning, förutom värden och 

verklighetsuppfattningar, innehåller även grundhållningar, som utgör en individuell 

tolkning av tillvaron. Författaren menar att människan själv väljer sin uppfattning av 

livet och omvärlden. Grundhållningen kan vara optimistisk eller pessimistisk, öppen 

eller sluten, positiv eller negativ nyfiken eller likgiltig och dessa inställningar brukar 

hänga samman.
75

 

3.2.3.1. Tolkning 
I filmen överväger allmänt sammanhängande pessimistiska, likgiltiga, negativa och 

slutna grundhållningar både i Öst- och Västeuropa. Personalen på den geriatriska 

avdelningen i filmen är likgiltig inför patienternas inre känslor och behov, ukrainska 

tjänstemän verkar slutna och uppgivna. Olga och Paul ser pessimistiskt på sin situation 

på sina hemländers respektive arbetsmarknader. Natasja ser negativt på sitt äktenskap, 

                                                             
72

 Hofstede http://geerthofstede.nl/dimensions-of-national-cultures 2013-05-07 
73 Import/Export (2007) http://videodisc.tv/video/25566804/bgejahdhe/, 2013-04-15, min översättning från ryskan  
74 Hofstede http://geerthofstede.nl/dimensions-of-national-cultures 2013-05-07 
75 Koskinen 1995:107f 
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då maken krävde både sex och pengar från henne för att ordna hennes uppehållstillstånd 

i Österrike. Deras nyfikenhet och förhoppningar på ett bättre liv någon annanstans 

krossades snabbt i konfrontation med verkligheten. Öppenhet förekommer bland 

östeuropéerna mot den egna gruppen och bland de prostituerade mot deras kunder. Det 

är dock en öppenhet som talar mera om östeuropéernas inre solidaritet och gemenskap, 

som hänger samman med kollektivistiska och feminina värden snarare än om en öppen 

grundhållning. I de prostituerades fall däremot handlar det om kundvänlighet. 

     Jag håller därför inte med Lennart Koskinen om att vi själv väljer vår inställning till 

livet och olika situationer, vilket bekräftas också i filmen. Att vara optimistisk, öppet 

och nyfiken i Olgas eller Pauls situation vore enligt min mening, både orimligt och 

orealistiskt. Det vore en form av verklighetsförnekelse snarare än något önskvärt. 

Ovannämnda exemplen från filmen bekräftar däremot Émile Durkheims teori om att det 

är omgivningen som avgör hur vi förhåller oss till livet och hur vi handlar i olika 

situationer. Utifrån Durkheims teori påverkar den i både Öst- och Västeuropa rådande 

anomin filmkaraktärernas grundhållning, då de ser tillvaron som allmänt hopplös och 

meningslös.     

3.2.4. Livsåskådningar - Resumé   
Undersökning har visat att i Österrike, som i filmen representerar den västerländska 

kulturen dominerar en materialistisk verklighetsuppfattning sammantvinnad med 

individualistiska och maskulina värden, hög osäkerhetsundvikande och en övervägande 

pessimistisk, slutet, likgiltig grundhållning. 

     Materialet från Slovakien däremot är ganska blygsam och försvårar därmed 

analysen. I det romska ghettot i Košice dominerar en övervägande materialistisk 

verklighetsuppfattning sammantvinnad med kollektivistiska och maskulina värden och 

en negativ, sluten grundhållning.   

     I Ukraina dominerar en materialistisk världsuppfattning tillsammans med hög 

maktdistans, kollektivistiska och feminina värden, hög osäkerhetsundvikande och en 

övervägande pessimistisk och negativ grundhållning.  

     Karaktärernas grundhållning påverkas, enligt min mening, av den rådande anomin. 
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3.3. Kulturmöten mellan väst- och östeuropéer 
Kulturmöten mellan väst- och östeuropéer framställs i filmen på ett övervägande 

negativt sätt.  

     Den österrikiska arbetsgivarens ca 10-åriga son beskyller Olga för stöld av hans 

mobiltelefon och är helt övertygad om att alla östeuropéer stjäl.
76

 Österrikarna visar sin 

överlägsenhet gentemot östeuropéerna genom att betrakta dem som undermänniskor 
77

 

och behandlar dem därefter genom att använda både verbalt, fysiskt och ekonomiskt 

våld.  Östeuropeiska kvinnor i Österrike tilläts arbeta bara i lågstatusyrken som 

städerskor eller hemifrån på tyskspråkiga porrsajter. Västeuropéerna i sin tur betraktas 

övervägande med en reserverad attityd från östeuropéernas sida, men detta visas mera 

indirekt, genom kroppsspråket utan att ta till våld, t.ex. i scenen där Paul försöker hitta 

ett arbete på grönsaksmarknaden i Uschgorod.
78

 

3.3.1. Tolkning utifrån postkoloniala teorier 
I teorikapitlet beskrev jag att Ryssland och Östeuropa utgjorde målet för Västeuropas 

geopolitiska och ekonomiska koloniala intressen. För koloniala ändamål beskrevs dessa 

länder och dess invånare i nedlåtande termer. Detta skapade koloniala tanke- och 

handlingsmönster i Väst, som överlevde till vår tid.
79

 Dessutom innebar Sovjetunionens 

och östblockets upplösning en återgång till de gamla förhållandena mellan Väst- och 

Östeuropa genom västvärldens och det västerländska storkapitalets nykoloniala 

strategier. På detta sätt tilldelades östeuropeiska länder en roll som västerländska 

nykolonier och en reservoar för billig och lättexploaterad arbetskraft åt Väst.
80

  

     Från rysk och östeuropeisk sida är förhållandena mera komplicerade och 

mångdimensionella, vilket har sina rötter i dessa länders förankring inom den slaviskt – 

bysantinskt- turanska kulturen och den ortodoxt - kristna traditionen.
81

 Mycket 

förenklad kan man dock säga att västvärldens och den västerländska kristendomens 

koloniala strävan och dess negativa följder födde i Ryssland och de ortodoxa länderna 

en bild av västvärlden som Antikrist och ärkefiende. Denna del av Europa tillgrepp 

försvars- och skyddsstrategier mot den västerländska erövringssträvan, vilket gjorde att 

dess förhållande till västvärlden präglades i regel av stort försiktighet och 

                                                             
76 Min kursivering 
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81 Dugin 2009 http://www.4pt.su/ru/content/chetvyortaya-politicheskaya-teoriya, 2013-01-30 

http://videodisc.tv/video/25566804/bgejahdhe/
http://www.4pt.su/ru/content/chetvyortaya-politicheskaya-teoriya
http://www.4pt.su/ru/content/chetvyortaya-politicheskaya-teoriya
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misstänksamhet. Å andra sidan fanns det vissa eliter som strävade efter samarbetet med 

Väst och detta tvetydiga tankemönster finns ännu idag.
82

   

     Österrikarnas stereotypa, fördomsfulla och nedlåtande syn på Östeuropa och dess 

invånare bevisar att koloniala tanke- och handlingsmönster är närvarande hos 

österrikarna i filmen. Detta hänger samman med Österrikes gamla roll som 

kolonialmakt över både Slovakien och Västra Ukraina.
83

    

     Eftersom Västeuropas koloniala syn på Östeuropa utgör numera delen av det 

kollektiva medvetandet i Väst tillägnar sig västeuropéerna denna bild under 

socialisationsprocessen via föräldrar, andra människor och massmedia. På detta sätt förs 

de koloniala tanke- och handlingsmönstren vidare från generation till generation och 

västeuropéerna lär sig hur de ska förhålla sig till östeuropéer.
84

 Detta visas tydligt i 

pojkens uttalande om östeuropéer och hans beteende mot Olga samt i de vuxna 

österrikarnas främlingsfientliga attityder och beteenden, som jag beskrev ovan.  

     Att östeuropéerna accepterar nedvärderande behandling från västeuropéernas sida 

och sin underlägsna ställning i Österrike som lättexploaterad arbetskraft inom 

lågstatusyrken kan, förutom ekonomiskt tvång, också förklaras att de internaliserade 

den koloniala bild av sig själva som underlägsna i förhållande till Väst och dess 

invånare.
85

  

     Östeuropéernas reserverade attityd mot västeuropéerna tyder på att de under 

socialisationsprocessen internaliserade den urgamla ryska och sovjetiska bilden av Väst 

och dess invånare som ärkefiende, som fanns i det kollektiva medvetandet i flera 

århundraden och ställde sig i försvarsställning. Detta syns tydligt i scenen, där Paul 

försöker hitta ett jobb på den lokala grönsaksmarknaden.  

     Sammanfattningsvis bygger kulturmöten mellan väst- och östeuropéer i filmen på de 

i Västeuropa befintliga flera hundra år gamla nedlåtande koloniala föreställningar om 

Östeuropa och dess invånare som underutvecklade och sämre i förhållandet till Väst och 

på de ryska och östeuropeiska föreställningarna om Väst som Antikrist och ärkefiende 

som östeuropéerna bör skydda sig mot.  

 

                                                             
82 Jfr Berdiajev 1918 http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1918_15_19.html, 2013-05-17, Dugin 2009 

http://www.4pt.su/ru/content/chetvyortaya-politicheskaya-teoriya, 2013-01-30, Spengler 1997:178ff, min 

förförståelse  
83 Österrike. http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/österrike, Nationalencyklopedin, 2013-05-17, 

Ukraina. http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/kort/ukraina, Nationalencyklopedin, 2013-05-20      
84 Andersen & Kaspersen 1999:80f, Stier 105ff, Dugin (red.) 2012:160ff 
85 Jfr Korek http://webappo.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=projekt_page_1365574024942, 2013-

04-10  

http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1918_15_19.html
http://www.4pt.su/ru/content/chetvyortaya-politicheskaya-teoriya
http://webappo.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=projekt_page_1365574024942
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3.4. Västerlandets undergång?86         
Trots att Europas nutid skildras i hela filmen på ett dystert sätt finns det inga scener som 

explicit skulle knyta till Europas framtid. Men scener från den geriatriska avdelningen 

föreställande patienternas utmärglade, halvdöda kroppar, uttryckslösa ansikten och 

längtan efter döden verkar intressanta liksom filmens slutscen, då ordet döden upprepas 

fyra gånger på ett rytmiskt sätt som påminner om hjärtats avstannande verksamhet i 

dödsögonblicket, varpå allt blir svart och tyst.
87

 

3.4.1. Tolkning 
Om vi nu lyfter blicken från det omedelbara och påminner oss om filmens 

civilisationskritiska karaktär med dystopiska inslag och dagens mediala debatt om 

Europas åldrande och en ohållbar utveckling samt någon gång gjorde oss bekanta med 

Oswald Spenglers verk Västerlandets undergång blir det lättare att betrakta dessa 

scener, som filmskaparens allegoriska föreställning av den västerländska kulturens nutid 

och framtid.     

     Oswald Spengler i nämnda verk utgår från föreställningen om kulturen som levande 

organism, underordnad naturens livscykler på samma sätt som årstidsväxlingar och 

människans olika utvecklingsfaser från födelse till döden.
88

 Genom jämförelsestudier av 

flera världskulturer under mänsklighetens historia ifråga om andliga, kulturella och 

politiska epoker kom Spengler till slutsatser att varje kultur har en ödesbestämd 

livslängd på ca ettusen år och varje epok varar ca trehundra år.
89

 Författaren kallar 

kulturens upplösningsfas mot döden för civilisation, som kopplas samman med vintern 

och ålderdom.
90

 Spengler beskriver civilisationsutveckling på följande sätt: 

 Till slut, när civilisationens gubbålder närmar sig, slocknar den själsliga elden. [---] Till  

 slut förlorar den lusten att leva vidare, blir trött, knarrig och kall, och längtar – som under    

 den romerska kejsartiden – från ett årtusende i ljus till ett urtidsmässigt mystiskt dunkel,  

 till moderskötet, till graven.
91

     

Enligt författarens prognos ska den västerländska civilisationen definitivt dö ut under 

2000-talets två första seklen.
92

  

      Vinterlandskapet i både Öst- och Västeuropa liksom scener från den geriatriska 

avdelningen, där patienterna både saknar livsgnistan, återvänt till barndomens 

omedvetenhet och längtar efter döden utgör enligt min mening tydliga paralleller till 

Spenglers prognos om den västerländska kulturens oåterkalleliga nedgång mot döden, 

                                                             
86 Titeln för denna rubrik hämtad från Oswald Spenglers verk Västerlandets undergång 
87 Import/Export (2007) http://videodisc.tv/video/25566804/bgejahdhe/, rysk dubbning, 2013-04-15   
88 Spengler 1996:21f, 39, 43, 133ff 
89 Spengler 1996:70–78   
90 Spengler 1996:71f, 135f 
91 Spengler 1996:136 
92 Spengler 1996:78 

http://videodisc.tv/video/25566804/bgejahdhe/
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som jag delvis citerade ovan. Dessa scener kan därmed betraktas som allegoriska 

föreställningar om Europas nutid och framtid, vilket tyder på att filmskaparen liksom 

Spengler och en rad nutida ryska forskare, t.ex. Michail G. Deljagin, Alexandr G. 

Dugin, Andrej I. Fursov och Erik Germusjka, ser pessimistiskt på Europas framtida 

utveckling.
93

    

  

                                                             
93 Jfr Dugin (red.) 2012:174ff, Dugin 2009 http://www.4pt.su/ru/content/chetvyortaya-politicheskaya-teoriya, 2013-

01-30  

http://www.4pt.su/ru/content/chetvyortaya-politicheskaya-teoriya
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4. Diskussion 
I detta kapitel för jag en avslutande diskussion om denna uppsats tidigare delar: 

material, metod, teorierna och resultaten. Kapitlet avslutas med en utvärdering av syftet. 

4.1. Diskussion om material och metod 
I min tolkning av filmen utgick jag från föreställningen om människan som kulturell 

och social varelse, som tillägnar sig kulturen genom socialisationsprocessen och andra 

former av social påverkan.
94

 

Detta synsätt motiverades utifrån både filmmaterialets begränsningar och min 

förförståelse. Filmmaterialets begränsningar består av det att Ulrich Seidl, som är både 

regissör, producent och medförfattare till filmanuset fokuserade på att visa ytliga 

skeenden och karaktärernas yttre beteenden utan att gå närmare på deras inre värld.
95

 

Denna begränsning av filmmaterialet tvingade mig att avgränsa min tolkning på det 

sättet som jag gjorde i denna uppsats.
96

 Filmmaterialets begränsningar gjorde t.ex. att 

jag inte kunde tolka utförligt de individuella livsåskådningarna i filmen. En annan 

begränsning var att vissa av de kulturella värdena framställdes i filmen på ett tvetydigt 

sätt och vissa var obefintliga. Jag hade det svårt att avgöra om det berodde på 

filmmaterialets begränsningar eller på den rådande anomin. Men filmmaterialet gjorde 

det möjligt att se närmare på de kollektiva livsåskådningarna och dess inverkan på de 

olika karaktärernas syn på människan och världen, vilket jag finner särskilt värdefullt 

för min tolknig av filmen.   

     Undersökning genomfördes med hjälp av den hermeneutiska metoden, som jag 

ansåg mest lämplig för tolkning av materialet utifrån syftet och frågeställningarna. 

Denna metod används oftast för tolkning av innebörden i filmer och annat symboliskt 

material i syfte att uppnå förståelse.
97

 Trots sin halvdokumentära karaktär utgör filmen i 

själva verket ett symboliskt material, då den handlar om filmskaparens tolkning av 

verkligheten.
98

 Å andra sidan motiverades mitt val av material och metod med min 

östeuropeiska bakgrund, som gav mig en gedigen förförståelse, som jag utgick från i 

min tolkning av filmen. Genom en medveten användning av förförståelsen har 

uppsatsen också fått en genuint östeuropeisk prägel med stark förankring i den ryska 

kulturen och forskningstraditionen.  

                                                             
94 Andersen & Kaspersen 1999: 77ff, Stier 2009:95ff 
95 Seidl http://www.ulrichseidl.com/de/03KinoFilme/08ImportExport/02Statement.shtml, 2013-05-20, Seidl 

http://www.ulrichseidl.com/de/KinoFilme/08ImportExport/03Credits.shtml, 2013-05-20   
96 Se Avgränsningar  
97 Olsson & Sörensen 2001:100ff  
98 Roos & Vesterlund 2008:100 

http://www.ulrichseidl.com/de/03KinoFilme/08ImportExport/02Statement.shtml
http://www.ulrichseidl.com/de/KinoFilme/08ImportExport/03Credits.shtml
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4.2. Diskussion om teorierna  
Filmmaterialets begränsningar, uppsatsens syfte och frågeställningar tillsammans med 

min förförståelse avgjorde också mitt val av teorierna, som jag ansåg mest lämpliga för 

tolkning av filmens innebörd. Min tolkning fick sin specifika prägel främst genom 

användning av postkoloniala teorier ur rysk och annan östeuropeisk synvinkel, då jag 

utgick huvudsakligen från den forskning i internationella relationers sociologi som 

bedrivs idag vid Moskvas Statliga Universitet (MGU) under ledningen av professor 

Alexandr Geljevitj Dugin.
99

  Dessa val jag gjorde utifrån förförståelsen finner jag av 

särskilt vikt, då de kan bidra till en bättre förståelse av dagens Europa i Sverige och 

därmed uppfylla denna uppsats huvudsyfte genom att föra in både ryskt och annat 

östeuropeiskt perspektiv i den annars västerländskt orienterad svensk 

forskningstradition. Övriga teorier jag använde mig av var Émile Durkheims 

funktionalistiska teori, som visar att individerna tillägnar sig de kulturella värdena och 

den rådande verklighetsuppfattningen genom socialisationsprocessen och andra former 

av social påverkan. Émile Durkheims teori hjälpte mig också att förstå att den rådande 

anomin påverkar de olika karaktärernas grundhållning i en övervägande negativ och 

pessimistisk inriktning samt att kulturmöten mellan öst- och västeuropéer bygger på de 

ömsesidiga genom socialisationen förvärvade, flera hundra år gamla kollektiva 

föreställningar om både Öst- och Västeuropa och dess invånare.  Geert Hofstedes teori 

om kulturella dimensioner hjälpte mig att på ett strukturerat sätt genomföra en analys av 

de värden som framställs i filmen.
100

 

4.3. Diskussion om resultaten  
Undersökning visade att utifrån Émile Durkheims teori präglas både öst- och 

västeuropeiska samhällen av anomi. Den östeuropeiska anomin i filmen kännetecknas 

av materiellt och delvis också socialt förfall. Den västeuropeiska däremot av socialt och 

andligt förfall. Dessa skillnader beror på underliggande kulturella skillnader och en 

annorlunda historisk utveckling av bägge regionerna.  

     Undersökning visade att värden kring dikotomierna individualism/kollektivism, 

maskulinitet/femininitet och osäkerhetsundvikande framställs tydligast i filmen, medan 

övriga värden framställs på ett otydligt sätt eller inte alls. Detta kan å ena sidan bero på 

filmmaterialets begränsningar och å andra sidan – på den rådande anomin.  

     Livsåskådningsanalys visade att i både Öst- och Västeuropa i filmen dominerar 

materialistisk verklighetsuppfattning med religionens marginaliserade roll. Den rådande 

                                                             
99 Se Teori och Tidigare forskning, MGU http://www.socio.msu.ru/?s=main&p=chair-g, 2013-04-16   
100 Se Teori och Tidigare forskning 

http://www.socio.msu.ru/?s=main&p=chair-g
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materialistiska verklighetsuppfattningen påverkade tillsammans med de förhärskade 

kulturella värdena och den i både Öst- och Västeuropa övervägande negativ och 

pessimistisk grundhållning karaktärernas syn på människan och omvärlden på olika sätt. 

I Västeuropa bidrog materialismen tillsammans med de förhärskade individualistiska 

och maskulina värden och negativ, pessimistisk grundhållning till en biologiskt – 

mekanistiskt människosyn och konsumism. Samhället betraktas som en samling 

individer, där var och en handlar utifrån egennyttiga motiv och bedöms utifrån sin 

förmåga att skaffa jobb och pengar. Västeuropéerna i filmen tar inte hänsyn till andra 

människors känslor och inre upplevelser. Ur dessa premisser uppstod en konkurrens- 

och framgångsinriktad och individualistisk kultur, som dessutom kännetecknas av 

maktsträvan och förakt mot svaga samhällsgrupper. Främlingsrädslan i den 

västerländska kulturen inriktas mot anfall och uttrycks aktivt genom verbalt och/eller 

fysiskt våld. I Östeuropa däremot bidrog den rådande materialismen tillsammans med 

de förhärskade kollektivistiska och feminina värden, hög värdering av trygghet och 

säkerhet och en pessimistisk grundinställning till en humanistisk och/eller religiös 

människosyn, t.ex. hos Olga.
101

 Östeuropéerna i filmen handlar utifrån altruistiska 

motiv, är hjälpsamma mot varandra och empatiska samt tar hänsyn till andra 

människors känslor och inre upplevelser. Ur dessa premisser uppstod en 

gemenskapsinriktad kultur. Främlingsrädslan i Östeuropa inriktas mot skydd och 

försvar och uttrycks passivt genom kroppsspråket utan våld. Ett undantag utgör den 

romska minoritetens ghetto i Košice, som utgör en kombination av materialistisk 

verklighetsuppfattning tillsammans med de förhärskade kollektiva och maskulina 

värden och en negativ grundhållning. Ghettots invånare i filmen präglas av en 

avhumaniserad människosyn, där andra människor behandlas som egendom, 

handelsvaror och inkomstkällor, vilket skapar en grogrund för det sexslaveri och 

benägenhet till rån, som visas i filmen. Ur dessa premisser uppstod ett samfund, där 

man försöker tillgodose gruppens intressen med hjälp av våld och brott. 

Främlingsrädslan i ghettot inriktas mot anfall och aktivt våld. 

Livsåskådningsanalysen visade dessutom att skillnader i livsåskådning mellan öst- och 

västeuropéer i filmen grundar sig i skillnader i de förhärskade värdena och privat 

religiositet. I Västeuropa dominerar individualistiska och maskulina värden samt utdöd 

religiositet. I Östeuropa däremot dominerar kollektivistiska och feminina värden 

tillsammans med en levande privat religiositet. Ett undantag från denna regel utgör det 

romska samfundet i ghettot, som domineras av kollektivistiska och maskulina värden 

                                                             
101 Jfr Rydberg 2000:66f 
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med utdöda romska traditioner. Dessa resultat stämmer överens med Geert Hofstedes 

teori, som talar om att kulturskillnader bygger på skillnader i de rådande kulturella 

värdena.
102

                   

     Kulturmötesanalys visade att kulturmöten mellan öst- och västeuropéerna i filmen 

framställs på ett negativt sätt och präglas av flera hundra år gamla föreställningar om 

varandra, som tillägnas under socialisationsprocessen och förs vidare från generation till 

generation. Kulturmöten mellan väst- och östeuropéer bygger på västeuropéernas 

koloniala tanke- och handlingsmönstren, som betraktar Östeuropa som underutvecklad i 

förhållande till Väst och östeuropéer som halvbarbarer som ska ”civiliseras” av Väst. 

Kulturmöten mellan öst- och västeuropéer däremot bygger på östeuropéernas 

föreställning av Västeuropa och dess invånare som Antikrist och ärkefiende som man 

måste skydda sig mot.  

     Trots att Europas nutid framställs i filmen på ett negativt och pessimistiskt sätt finns 

det inga scener som explicit anknyter till Europas framtid. Det finns dock 

filmsekvenser, som enligt min mening utgör tydliga paralleller till Oswald Spenglers 

verk Västerlandets undergång. Jag tolkar dem därför som allegoriska föreställningar om 

den västeuropeiska kulturens utveckling mot undergång och som uttryck för 

filmskaparens pessimistiska syn på Europas framtid. 

4.4. Utvärdering av syftet        
Då syftet med denna uppsats var att skapa ökad förståelse för människan och kulturen i 

dagens Öst- och Västeuropa och att ur filmmaterialet få fram de föreställningar som 

präglar kulturmöten mellan öst- och västeuropéer anser jag att jag har uppnått syftet 

genom tolkning av filmmaterialet med hjälp av den valda metoden, teorierna och 

avgränsningar. Sammanfattningsvis bekräftade och fördjupade tolkningen av filmen 

min förförståelse av människan som samhälls- och kulturvarelse och kan 

förhoppningsvis bidra till ökad förståelse för den i uppsatsens berörda problematik även 

hos andra människor.  

 

  

                                                             
102 Se Teori och tidigare forskning, Hofstede http://geerthofstede.nl/dimensions-of-national-cultures, 2013-05-07 

http://geerthofstede.nl/dimensions-of-national-cultures
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5. Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att genom tolkning av Ulrich Seidls film Import/Export från 

2007 skapa ökad förståelse för människan och kulturen i dagens Öst- och Västeuropa 

samt att få fram de föreställningar som präglar kulturmöten mellan öst- och 

västeuropéer. I uppsatsen utgick jag från föreställningar om människan som kultur- och 

samhällsvarelse.    

     Filmmaterialet analyserades utifrån en hermeneutisk metod och en kombination av 

Émile Durkheims funktionalistiska teori, postkoloniala teorier och Geert Hofstedes teori 

om kulturella dimensioner. 

      Genom undersökning kom jag till slutsatser att både öst- och västeuropeiska 

samhällen präglas av anomi.   

     Livsåskådningsanalys visade att en materialistisk verklighetsuppfattning med en 

marginaliserad religiositet tillsammans med övervägande pessimistisk och negativ 

grundhållning dominerar i både Väst- och Östeuropa. Detta tillsammans med de 

förhärskade kulturella värdena påverkar karaktärernas människosyn och därmed deras 

handlingar. Skillnader i livsåskådning mellan öst- och västeuropéer i filmen grundar sig 

i de förhärskade kulturella värdena grupperade kring dikotomierna 

individualism/kollektivism, maskulinitet/femininitet och osäkerhetsundvikande samt i 

den levande privata religiositeten i Östeuropa och därmed på skild människosyn.   

     Kulturmöten mellan öst- och västeuropéer bygger på västeuropéernas koloniala 

föreställningar om Östeuropa och dess invånare som underutvecklade och 

halvbarbariska samt på östeuropéernas föreställningar om Västeuropa och dess invånare 

som Antikrist och ärkefiende. 

     Europas nutid framställs i filmen på ett negativt sätt. Vissa filmsekvenser utgör 

tydliga paralleller till Oswald Spenglers verk Västerlandets undergång och därmed kan 

tolkas som uttryck för filmskaparens pessimistiska syn på Europas framtid i riktning 

mot undergång.      
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