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!!!
Abstract 

!
Uppsatsens huvudsyfte är att studera finska representationer i svensk spelfilm ur ett postkolonialt 

perspektiv. Med en diskursanalytisk ansats och med stöd i psykoanalys, postkolonial och 

feministisk teori diskuteras hur finsk etnicitet konstrueras, omförhandlas och samverkar med 

kategorier som genus, sexualitet och klass i svensk spelfilm från 1980 till 2010. Författaren vill visa 

på vilka sätt representationerna kan kopplas till en postkolonial relation mellan Sverige och Finland. 

Ett annat syfte är att ge exempel på hur postkolonial teori kan tillämpas i en svensk-finsk kontext. 

!
Fyra filmer analyseras: Två killar och en tjej, Seppan, Populärmusik från Vittula och Kid Svensk. 

Varje filmanalys utgår från ett tema: 1) hur etnicitet kan kopplas till olika rum eller miljöer; 2) hur 

kategorier som sexualitet, klass, genus och etnicitet samverkar; 3) hur etnicitetsbegreppet kan töjas 

samt 4) hur olika motståndsstrategier kan se ut.  

!
En central slutsats är att representationerna av finnar i svensk film ingår i en kolonial diskurs. 

Filmiska representationer är en del i denna diskurs. När den etniska kategorin finskhet är närvarande 

i svensk film aktiveras olika maktordningar som vilar på historiska stereotyper och sociala och 

materiella förhållanden. Men även motståndsstrategier blir synliga. Finnar och finskhet framstår och 

konstrueras ofta som något exotiskt och skrämmande men samtidigt begärligt i en svensk kontext.  

!
!
Nyckelord: Finland, finnar, finländare, postkolonialism, stereotyper, den andre, representation, 

psykoanalys, feministisk filmteori, kolonial diskursanalys, svensk spelfilm 
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1. INLEDNING 

Förhållandet mellan Sverige och Finland, svenskar och finländare, präglas av ett mönster som kan 

beskrivas i psykologiska termer: storebrorskomplex och rivalitet, skam och nedlåtande attityder – 

detta tycks vara stående ingredienser i svensk-finska relationer. Bakom dessa psykologiska komplex 

döljer sig djupare förklaringar, som grundar sig i ett historiskt maktförhållande mellan länderna, en 

ojämlik relation som har fortsatt in i vår tid. Sverigefinnars position i Sverige har också präglats av 

detta. Den här uppsatsen är ett försök att närma sig det maktförhållandet genom några olika filmiska 

representationer.  

 Jag ser min studie som en första ansats inom ett relativt outforskat område. Jag har inga 

världsförändrande förhoppningar men poängen måste vara att synliggöra ett bortglömt kolonialt arv 

och visa i vilka former det kan leva vidare. Genom att få upp ämnet till ytan kan vi lära av historien. 

 Jag har själv vuxit upp i skärningspunkten mellan finskt och svenskt. Jag är född i Sverige 

men har genom mina föräldrar en finsk arbetarklassbakgrund vilken troligen färgat både uppväxt 

och livssyn. Mamma och pappa kom till Sverige som arbetskraftsinvandrare på 1960-talet och 

arbetade inom bland annat restaurang och städning. Jag föddes 1975 och växte upp i en förort till 

Stockholm. Sommarloven tillbringades ofta med släkten i Finland och hemma talades omväxlande 

finska och svenska. Det var ingen lärd miljö, jag kan inte minnas några intellektuella diskussioner 

från köksbordet. Däremot ganska mycket social misär.  

 Min egen position i förhållande till föreliggande studie ska ses i ljuset av min bakgrund och 

ett växande personligt intresse för frågor kring identitet och etnicitet. Jag har sedan tonåren även 

varit intresserad av olika maktordningar och ifrågasatt auktoriteter och odemokratiska tendenser på 

olika plan. Med det vill jag understryka ståndpunkten att forskare aldrig är helt neutrala, alla bär på 

fördomar eller föreställningar som kan färga en framställning. Etnicitet och klassbakgrund kan 

utgöra sådana faktorer. Jag försöker självklart ta mig an materialet förbehållslöst, utan färdiga svar 

eller sanningsanspråk, men det är viktigt att synliggöra forskarens bakgrund och förutfattade 

meningar då dessa kan färga resultatet.  

!
1.1 Syfte och frågeställningar !
Jag vill fördjupa förståelsen av några centrala begrepp och föreställningar inom postkolonial teori 

och visa hur dessa kan vara tillämpbara i filmer där finska representationer förekommer. Det gör jag 

genom att identifiera och diskutera hur finsk etnicitet kan konstrueras, omförhandlas och samverka 
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med kategorier som genus, sexualitet och klass i svensk spelfilm från 1980 till idag och visa på 

kopplingar till den postkoloniala relationen mellan Sverige och Finland.  

!
Frågeställningarna lyder: 

• Hur är finsk etnicitet konstruerad i förhållande till svensk/annan etnicitet, genus och klass?  

• Hur framställs representanter för olika genus (manligt/kvinnligt/annat) i förhållande till varandra 

och i relation till etnicitet (svensk/finsk/annan)?  

• Vilka underliggande budskap kan uttydas i filmerna? 

• Kan motstånd mot stereotypa skildringar identifieras i filmerna och hur ser de i så fall ut? 

• Vilka kopplingar finns det mellan rådande samhällsdiskurser vid tiden för filmens tillkomst och 

konstruktionen av t ex genus, klass och finsk etnicitet i filmerna som helhet? 

!
1.2 Material och avgränsning 

Studien omfattar 1980-tal till 2010 och jag har sett ett tiotal svenska spelfilmer där finsk etnicitet 

representeras, antingen genom finskt klingande namn, finska skådespelare eller representationer 

som kan definieras som finska genom exempelvis språket. Av dessa har jag valt ut fyra filmer som 

primära analysobjekt: Två killar och en tjej (1983), Seppan (1986), Populärmusik från Vittula 

(2004) och Kid Svensk (2007). Jag har baserat urvalet på bland annat tidsmässiga, narrativa, 

könsmässiga och teoretiska överväganden.  

 Studien börjar i tidigt 1980-tal, dels för att äldre filmer är mer svårtillgängliga, dels för att 

det är ungefär då som den finska invandringen till Sverige börjar klinga av, samtidigt som 

skådespelare med finsk härkomst börjar ta plats i svensk film i större utsträckning.  

 Jag har valt filmer där narrativet medger en postkolonial läsning genom sin tematik eller 

genom scener som anknyter till teori och frågeställningar. Vidare är urvalet gjort ur ett 

mångfaldsperspektiv, så att både kvinnliga och manliga regissörer kommit med.  

 Slutligen ska varje film också vara relevant att koppla till ett teoretiskt tema för att återigen 

knyta an till syftet, att visa på olika möjliga postkoloniala läsningar av materialet i förhållande till 

svenskfinska relationer.  

 Mer om mitt material och mina avgränsningar i kapitlet Material och urval.  

!
!
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1.3 Disposition 

Jag börjar med att gå igenom den tidigare forskning på området som är relevant för mitt 

sammanhang. I kapitel 3 ger jag en kort bakgrund till några av de strukturer som ligger till grund för 

stereotypa föreställningar av den Andre i Sverige och går igenom forskning av stereotyper i den 

svenska spelfilmens historia från 1920-talet till närmodern tid. I kapitel 4 beskriver och diskuterar 

jag de teorier och begrepp som är centrala för studien och i kapitel 5 redogör jag för min 

metodologi och diskuterar teoretiska och metodologiska överväganden. Analysdelen i kapitel 6 ger 

en övergripande beskrivning av respektive film och jag diskuterar några aspekter i filmerna utifrån 

vald teori och metod. I det avslutande kapitlet drar jag slutsatser av materialet, sammanfattar mina 

rön, diskuterar gemensamma drag i filmerna och hur de anknyter till en övergripande diskurs. Jag 

ger också förslag på fortsatt forskning. 

!
2. TIDIGARE FORSKNING 

Det postkoloniala forskningsfältet börjar bli alltmer utbrett i Sverige. Utgivningen av Ania Loombas 

Kolonialism/Postkolonialism  och den tvådelade antologin Postkolonial feminism  har varit 1 2

värdefulla för mig och har förmodligen bidragit till att tillgängliggöra teorierna för fler. En sökning 

i Diva på ordet ”postkolonialism” ger hela 171 träffar.  Många analyserar just representationer i 3

film, litteratur, reklam och medier.  

 Själv har jag i min B-uppsats undersökt hur historiska stereotyper av finländare har 

reproducerats i några svenska filmer.  Jag har inte funnit direkt anknytande avancerade studier inom 4

just filmvetenskap. Men föreställningar av finländare i Sverige har undersökts i andra sammanhang. 

Antti Ylikiiskilä har exempelvis inför en konferens om pedagogiska texter studerat hur finnar  5

representeras i läroböcker (”Bilden av sverigefinnar, finnar, finska och Finland i några läroböcker i 

svenska och historia”, 2006). Av beskrivningen har jag dock bedömt att denna ligger utanför mitt 

intresseområde. Sverigefinnars faktiska situation har undersökts i desto större omfattning inom 
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 Loomba, Ania (2006). Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält. Stockholm: Tankekraft1

 De los Reyes, Paulina (2011). Postkolonial feminism. 1. Stockholm: Tankekraft samt De los Reyes, Paulina (2012). 2

Postkolonial feminism, 2. Stockholm: Tankekraft

 http://www.diva-portal.org [hämtad 2016-05-24]3

 Borg, Kristian (2012). ”Alkoholiserade monster och korkade clowner”, B-uppsats. Högskolan i Gävle, 2012. I 4

uppsatsen diskuteras filmerna Babas bilar, Beck – Hämndens pris, Förortsungar, Jägarna 2 och Ondskan.

    Ordet ”finne” kan upplevas som nedsättande. Jag ser det som en förkortning och en allmänt utbredd term som     5

      används i beskrivande syfte av såväl finländare som svenskar. Jag använder växelvis ordet ”finländare”. 



etnologi och sociologi. Här vill jag särskilt lyfta fram Marja Ågrens avhandling ”Är du finsk, 

eller...?”  som studerar upplevelser av identifikation och nationell tillhörighet hos ett antal finnar i 6

Sverige. 

 Min ansats liknar sociologen Carina Tigervalls, vars avhandling Folkhemsk film: med 

”invandraren” i rollen som den sympatiske Andre  jag kan relatera till. Just finsk etnicitet är 7

frånvarande där men jag har ändå stor nytta av hennes studie då hon stödjer sig på feministisk och 

postkolonial teori. Hynek Pallas avhandling Vithet i svensk spelfilm 1989-2010  är inspirerande på 8

flera plan och tar bland annat upp en film med finskt tema, Svinalängorna (2010).  

 För en historisk bakgrund till etniska stereotyper i svensk film är Rochelle Wrights The 

visible wall. Jews and other ethnic outsiders in swedish film  intressant. Det är en jämförande studie 9

som visar hur representationen av judar och andra etniska minoriteter i Sverige har förändrats från 

1930-talet till mitten av 1990-talet. Avsnittet om finnar är dock tunt och uppehåller sig runt 

1930-50-tal. Hon har en tvärvetenskaplig ingång, har inte begränsat sig till en teoretisk modell men 

har en sociologisk utgångspunkt. Jag kommer att ha viss nytta av hennes omfångsrika studie, men 

den saknar mitt postkoloniala och feministiska perspektiv. Tommy Gustafsson har i boken En fiende 

till civilisationen  studerat köns- och rasstereotyper i svensk 1920-talsfilm och Per Olov Qvist visar 10

i Folkhemmets bilder  hur föreställningar om nation, folk och svensk modernitet knyts samman i 11

1930-talsfilmen. 

 Teman som identitet, nationalism, samverkan och spänningar, majoritet och minoritet i 

svensk-finska förhållanden har undersökts i bland annat forskningsprogrammet Svenskt i Finland – 

finskt i Sverige som pågick 2000-2003 och resulterade i boken Mellan majoriteter och minoriteter.  12
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 Ågren, Marja (2006). "Är du finsk, eller-?": en etnologisk studie om att växa upp och leva med finsk bakgrund i 6

Sverige. Diss. Göteborg : Göteborgs Universitet, 2006

 Tigervall, Carina (2005). Folkhemsk film: med "invandraren" i rollen som den sympatiske Andre. Diss. Umeå : 7

Umeå universitet, 2005

 Pallas, Hynek (2011). Vithet i svensk spelfilm 1989-2010. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 20118

 Wright, Rochelle (1998). The visible wall: Jews and other ethnic outsiders in Swedish film. Uppsala: Univ.9

 Gustafsson, Tommy (2007). En fiende till civilisationen: manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i 10

svensk filmkultur under 1920-talet. Diss. Lund : Lunds universitet, 2008

 Qvist, Per Olov (1995). Folkhemmets bilder: modernisering, motstånd och mentalitet i den svenska 30-talsfilmen. 11

Lund: Arkiv

 Junila, Marianne & Westin, Charles (red.) (2006). Svenskt i Finland - finskt i Sverige. 2, Mellan majoriteter och 12

minoriteter : om migration, makt och mening. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland



Humanister, samhällsvetare och teologer deltog i programmet och några texter i boken anknyter till 

mina frågeställningar.  

!
3. BAKGRUND 

Rasism och främlingsfientlighet har genomsyrat det svenska samhället, öppet fram till åtminstone 

andra världskriget men även senare. Denna rasism var statligt och vetenskapligt sanktionerad. I 

folkhemmet, med sin grund i 1800-talets positivism, fann rasbiologin en naturlig hemvist, vilket 

märks inte minst genom inrättandet av Rasbiologiska institutet i Uppsala 1922.   13

 Det är ingen slump att det världsunika institutet öppnade i just Sverige. Svenska 

vetenskapsmän var internationellt erkända och framstående i kategoriseringen av arter och 

människor. Mänskliga ”raser” skulle kartläggas genom omfattande expeditioner, såväl i fjärran 

länder som inom det egna landets gränser. Man mätte och samlade in skallar, försökte fastställa 

nationella och folkliga/rasmässiga typdrag, talade om den nordiska alternativt ariska rasen. Finnar 

och samer ansågs ha sämre ”rasegenskaper” än svenskar. 

 Ett uttryck för denna rasistiska diskurs är de stereotyper av alla ”icke-ariska” folkslag som 

präglat Sverige och de olika kulturella reproduktionerna i samhället. Historiska stereotyper av 

exempelvis finländare är djupt förankrade i Sverige. Finnar har ansetts som vilda, oberäkneliga, mer 

”natur” än ”kultur”. I likhet med den amerikanska ursprungsbefolkningen i USA har finnar även 

idealiserats och porträtterats som överdrivet flitiga och arbetssamma. Även andra folkgrupper som 

betraktats som ett hot (mot exempelvis nationell homogenitet) har stereotypiserats. Jag ska här 

teckna en översiktlig bakgrund av den Andre i svensk film.  

!
3.1 Svensk film och de Andra – en återblick 

Utlänningar och minoritetsgrupper skildras under en period i svensk film ofta uttryckligen negativt 

och fördomsfullt.  Bakomliggande strukturella orsaker var bland annat rädslan för det främmande 14

och föreställningen att ”rasblandning” var skadligt, så att säga gav försämrade nedärvda egenskaper. 

 Under 1920- och 30-talen bidrog bland annat statliga utredningar och politiska partier till att 

befästa bilden av ”svenskhet” som en homogen kategori. Trots att det rådde befolkningskris efter 
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 Begreppet ”folkhemmet” lanserades visserligen först 1928 av Per Albin Hansson. Men grunden till detta homogena 13

bygge av ett gemensamt hem för ”alla svenskar” lades förstås tidigare. 

 Se t ex Gustafsson, Tommy; Wright, Rochelle; Qvist, Per-Olov. 14



emigrationen var exempelvis invandring inte tänkbart som en lösning. ”En utbredd uppfattning i 

debatten var att utlänningar och ärftligt defekta människor inte var önskvärda som svenska 

samhällsmedborgare” , menar Per Olov Qvist. 15

 I filmer vid denna tidpunkt betonas främlingen som något i grunden annorlunda. Sverige har 

kanske inte haft en egen Birth of the Nation, denna ökända amerikanska film från 1915 som öppet 

propagerar för vit överlägsenhet. Rasism manifesterar sig på olika sätt på olika platser och tider och 

Sverige delar inte det amerikanska slaveriets brutala historia. Icke desto mindre var rasismen en 

central ideologisk föreställning i Sverige och dess påverkan kan spåras i allt från riksdagsbeslut via 

läroböcker och tidningars satirteckningar till ämnet för vår studie, film.  

 Tommy Gustafsson granskar i boken En fiende till civilisationen genus- och rasistiska 

stereotyper i filmer på 1920-talet och menar att ”den svenska tjugotalsfilmen fullkomligt kryllar av 

rasstereotyper och … många är kopplade till män eller manlighet”.  Mest utsatta under perioden är 16

svarta män, kvinnor och barn: ”De svarta framställdes på en nivå som knappt skiljde dem från djur, 

med vilka de ofta jämfördes på ett ’humoristiskt' och högst medvetet sätt då humorn var ett sätt att 

locka den betalande familjepubliken.”   17

 De mer eller mindre öppna rasistiska stereotyperna handlade således inte om aningslöshet 

från svenska filmarbetare som en del hävdat, påpekar Gustafsson.  Rasistiska föreställningar var 18

mycket vanliga i såväl dokumentär som spelfilm och gick hand i hand med rasbiologin. 

 Inte bara svarta utan även exempelvis romer, judar, samer, ryssar och finnar fick sin släng av 

sleven. I en samtida antologi om ”rasfrågor” beskrivs samer som ”en efterbliven utvecklingsform av 

människan”  och det finska lynnet som ”mera inåtvänt, inbundet, tungt och trögt än det svenska” . 19 20

På film avspeglas det på olika sätt. Medan finnar eller snarare finsk manlighet enligt Gustafsson 

under just 1920-talet framställs i ett mer positivt sken är ”tattare” (pejorativt samlingsnamn för 

resande och romer) ofta negativt porträtterade, som i bilden av den onda, lömska och hetlevrade 
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 Qvist, s. 434-435.15

 Gustafsson, s. 210. 16

 Ibid, s. 305.17

 Ibid, s. 210ff.18

 Ibid, s. 259.19

 Ibid, s. 26320



fresterskan som drar med sig svenska män i olycka. Sådana porträtt återfinner Gustafsson bland 

annat i filmen Kvarnen (1921), där gårdens piga, tattarflickan Lise, får representera elakhet, 

promiskuitet och girighet. Sådan svartmålning kan ses mot bakgrund av en rasistisk diskurs där 

rädslan för ”rasblandning”, sexuella möten mellan svenskar och de som för närvarande definieras 

som icke-svenskar, är ett centralt element.  

 Rasistiska fördomar och stereotyper står i full blom när 20-tal övergår i 30-tal. Per Olov 

Qvist visar i Folkhemmets bilder hur folklig gemenskap och ideal om det moderna Sverige 

återspeglas i 1930-talsfilmen. Som varande det decennium som kanske allra mest förknippas med 

rasism, med tanke på nazismens och fascismens utbredning på kontinenten, är det inte förvånande 

att var tionde svensk film på 30-talet lär ha innehållit antisemitiska element: ”Totalt kan man räkna 

med åtminstone ett drygt 20-tal ganska profilerade sådana filmporträtt under 30-talet, och flertalet 

är respektive films store skurk”, skriver Qvist.   21

 Den mest extrema av dessa tycks vara Per-Axel Branners Pettersson & Bendel (1933), en 

film som i Nazityskland enligt filmvetaren Leif Furhammar blev ”högt senterad för sina 

folkpolitiskt värdefulla egenskaper”.   22

 Det förekom även på 1930-talet variationer i hur olika folkgrupper porträtteras. Den gamla 

Shylockstereotypen om den girige juden, med ursprung i Shakespeares Köpmannen i Venedig, fick 

tidigt fäste och spreds via film och andra medier. Däremot framstod inte den judiske mannen som 

ett sexuellt hot, som vissa andra folkgrupper gjorde.  Rochelle Wrights The visible wall. Jews and 23

other ethnic outsiders in swedish film är en jämförande studie som visar hur representationen av 

främst judar men också andra etniska minoriteter i Sverige har sett ut och förändrats från 1930-talet 

till mitten av 1990-talet. Wright menar att etnicitet kan vara centralt i hur en outtalad ideologi 

uttrycks, även i de fall då etnicitet inte lyfts fram i filmens narrativ. Hon försöker svara på vilka 

ideologiska motiv och narrativa formler som ligger bakom hur olika grupper porträtteras. Hon visar 

hur det under 1930-50-talen generellt fanns en negativ stereotypisering av etablerade grupper som 

judar och ”tattare”. På 1930-talet och framåt – sammanhängande med bilden av folkhemmet och 
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 Qvist, s. 441-442. Uppgiften var tionde film bör tas med försiktighet, många filmer är försvunna och det är oklart – 21

det framgår inte – vilken metod Qvist använt för att komma fram till denna siffra.

 Furhammar, Leif (1991). Filmen i Sverige: en historia i tio kapitel. Höganäs: Wiken i samarbete med Filminstitutet, 22

s. 146.

 Etniciteter går att fylla med olika innehåll, beroende på historisk period och vilka ideologiska krafter som är i 23

rörelse.



Sveriges starka industriella utveckling – är den svenska självbilden optimistisk och 

framåtblickande. Filmerna understryker också ofta detta, bland annat genom att vilja bevara status 

quo och presentera lyckliga slut. Med folkhemsvurmen följer också en etnocentrisk världsbild. 

Sverige är världens centrum och moraliskt överlägset andra länder. Som kontrast till den oroliga 

omvärlden (det stundande andra världskriget, den gångna finanskrisen, den pågående depressionen) 

identifieras en inre fiende. Den främsta av dem blir alltså judarna: hjärtlösa figurer som försöker 

lura av hederliga svenskar deras slantar.  24

 Finnarna å sin sida får på 1940-talet ikonografiska likheter med tattar-stereotypen. Heikki 

(Kenne Fant) i Livet i Finnskogarna (1947) bär hatt och bandana och har mörkt hår – och kommer 

för att ”ta våra kvinnor”. Filmens poäng är att olika grupper ska ”tolereras” och porträttet av Heikki 

är sympatiskt, men ändå förstärker filmen stereotyper om finnar, konstaterar Wright. Detta 

exempelvis genom att spela på den oemotståndliga sexuella dragningskraften hos Heikki. 

Budskapet att finnar och svenskar är fundamentalt olika understryks också.   25

 Finnar framställs också sympatiskt och överdrivet positivt mot bakgrund av kriget 

(”Finlands sak är vår”). Efter Vinterkriget skildras finnar heroiskt och Finland som ”det olyckliga 

landet” etableras i svenskt medvetande.  26

 Efter andra världskriget får världen ett kvitto på vad rasism och fascism leder till. Därmed 

minskar och nästan försvinner också den öppet rasistiska stereotypiseringen i många filmer. Men 

den rasistiska diskursen dröjer sig kvar. Så sent som 1956 utges den statliga utredningen 

Zigenarfrågan, där utredarna haft i uppdrag att ”utreda frågan om åtgärder för zigenarnas 

anpassning till samhällslivet”. Ett förment avvikande, påstått självvalt utanförskap (med 

vidhängande fattigdom) beskrivs som ett socialt problem som främst grundar sig i ”stark tradition”. 

Den goda staten måste därmed rycka in, för ”[n]ågra mer påtagliga bevis för att zigenarna av egen 

kraft skall förmå inpassa sig i samhällslivet har ej framkommit”.  27

 Med 1960-talets invandring av bland andra greker, jugoslaver, turkar och finnar följer en 
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något mer sympatisk representation av ”främlingen” i 1970-talets filmer och framåt. Det har bland 

annat Carina Tigervall visat i sin avhandling Folkhemsk film. En förklaring är att olika etniska 

grupper själva ofta i någon mån blir involverade i filmarbetet.  Både som skådespelare men också, 28

om än mer sällan, som regissörer. Hemåt i natten (1977) är till exempel regisserad av 

finlandssvenske Jon Lindström (som enligt det pressmeddelande som gick ut kring premiären delar 

vissa erfarenheter med huvudpersonen) och Agneta Fagerström-Olssons film Seppan (1986) har 

många finska, ryska och polska skådespelare.    29

 Men stereotyper kan vara vilande och aktiveras senare. I min B-uppsats studerade jag några 

samtida filmer och konstaterade att finländare ännu stereotypiseras grovt, i filmer som 

Förortsungar (2006) och Jägarna 2 (2011). Det är mot denna bakgrund – en djupt rotad rasism och 

förenklade, oftast negativa representationer av finländare på film, liksom av andra som uppfattats 

som ”främlingar” i det svenska samhället, som min uppsats tar avstamp.  

!
4. TEORI  

Här diskuteras de teorier och begrepp som utgör studiens ryggrad. Jag diskuterar filmens särart i 

sammanhanget, redogör för grunderna i postkolonial teori och diskuterar huruvida förhållandet 

mellan Sverige och Finland kan ses som postkolonialt. Jag utforskar även begreppet hybriditet samt 

knyter ihop relevanta aspekter av feministisk teori och psykoanalys med postkoloniala idéer.  

!
4.1 Representation, ideologi och film  

Om en bild säger mer än tusen ord, vad säger då en film som består av tusen och åter tusen bilder? 

Jag vill argumentera för att filmmediet med sin kombination av (oftast rörliga) visuella och audiella 

element på ett sätt utgör en viktigare ideologisk producent än andra medier av representationer. 

Särskilt i vår mediala tid, där ”film” i någon form dominerar kulturproduktion- och konsumtion. 

Datorspel, virtual reality, internetklipp och reklam, och, fortfarande, helt vanlig film och tv lär 

sammantaget vara mer spridda kulturformer än boken och tidningen. Bara Youtube levererar varje 

dag ”hundratals miljoner timmar innehåll”  medan papperstidningens död rycker allt närmare.  30
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 Rörliga bilder kan också antas ha en större påverkan på mottagaren. Jean-Louis Baudry 

inspirerade och arbetade med poststrukturalister som Roland Barthes och Michel Foucault och 

intresserade sig för förhållandet mellan ideologi, film och det mänskliga psyket. Baudry ser film 

som en metapsykologisk ”spegel” som kan uppfylla åskådarens längtan efter harmoni och mening. 

Projektionen skapar en illusion av en kontinuerlig rörelse och en linjär ordning. Tillsammans med 

exempelvis kamerarörelse, klippning och förhållandet i biosalongen får åskådaren sig ett slags 

”ideologisk apparat” till livs, menade Baudry.  31

 Med tanke på filmmediets starka påverkande karaktär menar jag att det är särskilt viktigt att 

mot denna bakgrund (även om mycket har hänt sedan Baudrys text från 1970) dekonstruera just 

filmens beståndsdelar, visa vilka synsätt film kan förmedla och vilka stereotyper film eventuellt 

bidrar till att befästa. Baudrys instrumentella syn på åskådaren kan ses som en teoretisk grund hos 

många som verkar inom postkolonial och feministisk filmforskning. I andra änden av samma 

spektra finns motståndsläsningar som erbjuder öppningar i texten och gör åskådaren till medaktör. 

!
4.2 Postkolonialism  

Den postkoloniala teoribildningen stammar ur poststrukturalismen och Foucaults teorier har varit 

inflytelserika i sammanhanget. Edward Saids bok Orientalism (1978) är en av grundtexterna för den 

postkoloniala teorin. Said visar utifrån Foucault hur Europa konstruerade en stereotyp bild av 

Orienten där ”europeisk rationalitet” alltid står mot ”det irrationella Orienten”. 

 Begreppet postkolonialism är omfattande, mångfacetterat och delvis motstridigt. Man kan 

säga att det refererar till erfarenheter både från tredje världen och från dem som emigrerat till ”väst” 

eller ”första världen” därifrån. Men det är mer töjbart än så. När det kombineras med filmstudier, 

som i boken Postcolonial Cinema Studies , ryms allt från film under den italienska fascismen och i 32

Östeuropa under Sovjet till en analys av science fiction-dystopin Children of men (2006) i ljuset av 

det ännu aktuella ”kriget mot terrorismen”. 

 En begriplig och väl sammanfattande definition av postkolonialism lyder: ”[s]tudiet av den 

kulturella interaktionen mellan koloniserande makter och de samhällen de koloniserade, och spåren 
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som denna interaktion har lämnat på litteratur, konst och mänsklig vetenskap i båda samhällena”.  33

Men det är mer än så. Paulina de los Reyes skriver i antologin Postkolonial feminism 1:  

!
Primärt kan man säga att begreppet postkolonialism – och utforskandet av de olika 
sammanhang där postkolonin gör sig påmind – gör det möjligt att avtäcka och beteckna 
konflikter, spänningar och motsättningar som formar samtiden och som kan spåras till det 
geopolitiska läge som växte fram efter den europeiska koloniseringen av världen. Men 
postkolonialism kan också ses som ett intellektuellt projekt som har överskridit sitt 
studieobjekt och som ett perspektiv som möjliggör en annorlunda kunskap som utmanar 
samhällsordningen.  34!

Det senare överensstämmer med min syn på forskningsfältet. De postkoloniala relationerna 

begränsar sig inte till förhållandet mellan Europa och ”tredje världen” utan kan omfatta många 

konfliktsituationer kring makten att representera andra, makten över geografiskt utrymme eller 

problematiken kring rasism och nationella identiteter.  

 Sedan kolonialismen (och tidigare) har ensidiga bilder och texter av den Andre levererats i 

väst via resenärer och forskare, företag eller kulturproducenter. Det har bidragit till att konstruera en 

skarp gräns mellan första och tredje världen i vår föreställningsvärld. Med koloniernas befrielse 

börjar dessa gränser uppluckras.  

 Sedermera föds en postkolonial förståelse som delvis lämnar den binära uppdelningen 

mellan förtryckare och förtryckt. Numera ses förhållandet mellan nord och syd eller öst och väst 

som mer komplext och nyanserat. Den koloniala erfarenheten delas ju av både kolonisatören och 

den koloniserade och i en global värld med ökad ekonomisk och kulturell interaktion är vi mer 

beroende av varandra än tidigare.   35

 Samtidigt kommer köns- och rasstereotyper alltid att reproduceras, konstrueras och befästas 

i filmtexter och annan kulturproduktion så länge vi lever i en ojämlik värld. Men utifrån ett 

postkolonialt perspektiv finns det alltid också ett inneboende motstånd mot detta symboliska 

förtryck. Kolonisatör och koloniserad är inte motsatser utan ”skapar varandra i en aktiv process” , 36

som Ania Loomba skriver. 
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 Studier av representationer och stereotyper är alltså mer komplexa än förr. En postkolonial 

förståelse av världen kan förutom att erbjuda mer nyanserade analyser av texter (i förståelsen text, 

bild, film) möjligen också bidra till att motståndsstrategier som tidigare förbisågs nu kan upptäckas. 

Paulina de los Reyes beskriver exempelvis hur latinamerikanska teoretiker har frångått dikotomin 

öst/väst och framhåller regionens karaktär av gränsland. Det har utvecklats ett ”gränslandstänkande 

(pensamiento fronterizo) som utmanar skiljelinjer ifråga om ras, sexualitet och nation”.   37

!
4.3 Sverige–Finland, en postkolonial relation? 

När det gäller förhållandet mellan Sverige och Finland, bilden av Finland och ”finnen” i Sverige 

och erfarenheter hos de finska migranterna är de mer komplexa förklaringsmodeller som de los 

Reyes nämner aktuella. Relationen Finland-Sverige och finskt-svenskt är mångfacetterad. Den 

postkoloniala teorin kan hjälpa oss att förstå denna maktrelation – för att det råder ett 

maktförhållande står klart mot bakgrund av historiska, ekonomiska, sociala och kulturella faktorer.  

 Mot en historisk bakgrund bör relationen Sverige-Finland betraktas som postkolonial. Fram 

till 1809 var Finland en del av det svenska riket sedan närmare 700 år. Land har koloniserats, språk 

har förbjudits, förtryck har utövats, skallar har mätts. I modern tid har många finska 

arbetskraftsinvandrare kommit att uppleva stigmatisering och diskriminering. Stereotyper av finnar 

som levt vidare i dag bär spår av rasbiologiskt tänkande och fördomar. 	

	 Professorerna Anders och Gustaf Retzius var först att beskriva ”den finska rasens” 

karaktärsdrag. Anders Retzius beskriver i sin skrift Graekernes och finnarnas cranier (1847) att 

finnarna är bärare av sämre rasegenskaper. Historiskt har finnar framställts som våldsamma, tröga 

och klumpiga. Den så kallade otukten beskrivs på 1880-talet som ”finnens svåraste last” .  38

 De fiktiva representationerna är också ofta mycket förenklade. ”Skogsfinnarna” har 

beskrivits som ett slags ädla vildar, modiga och starka men grymma. Bilden av Sveriges indianer är 

en stereotyp som sprids med Gustaf Schröders finnbygdsromaner.   39

 Det finns samtidigt i grova drag två konkurrerande historieskrivningar, konstaterar 

journalisten Christian Catomeris: å ena sidan kunde Finland under perioden det tillhörde Sverige ses 
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som ”en landsände som alla andra” (av Sverige). Förespråkare för denna linje brukar framhålla att 

finnar och svenskar var lika inför lagen. Men enligt det motsatta synsättet utgjorde då ”den östra 

rikshalvan en exploaterad koloni, erövrad genom militära maktmedel, vars befolkning behandlas 

som annorlunda och förtrycks av en svenskspråkig centralmakt i Stockholm och Åbo” . Finland 40

fungerade exempelvis ofta som ”arbetskraftsreserv” för andra delar av riket.  41

 Jag vill även relatera till samtida forskning av sverigefinnars situation i Sverige där 

argument om att det föreligger en postkolonial situation har framförts av flera forskare. 

Medvetenheten om detta konstateras dock vara ”förvånansvärt låg” bland både svenska, 

sverigefinska och finländska forskare och debattörer.   42

 Men bilden av ett postkolonialt förhållande är långt ifrån svartvit, oavsett det gäller den 

historiska och sociala verkligheten eller den imaginära sfären. Det är inte så att svenskar enbart 

producerar nidbilder av finnar eller att alla finnar har varit förtryckta. Relationen mellan länderna 

har inte på länge varit ”kolonial” i den betydelse vi vanligen lägger i ordet. Finland har inte haft ett 

kolonialt förhållande till Sverige på 200 år, juridiskt sett. Men många finnar har bott i Sverige sedan 

1600-talet och svenska är officiellt språk i Finland sedan språkstriden på 1920- och 30-talen. Vidare 

uppmuntrade Sverige svenska män att strida på Finlands sida under andra världskriget. 

 Slagordet ”Finlands sak är vår” hade visserligen koloniala konnotationer. Motiven var inte 

altruistiska utan bakom denna ”hjälpande hand” fanns egenintressen. Under andra världskriget 

gällde det från svensk sida att värna det man såg som ”den östra rikshalvans långvariga betydelse 

som svensk trygghetsfaktor”  [gentemot Ryssland, min anm.]. Men insatsen avsåg samtidigt en 43

förbrödring och att ta emot finska krigsbarn kan ses som ett utslag av solidaritet och empati. Finsk 

arbetskraftsinvandring har också delvis välkomnats från 1950-talet och framåt , även om det 44

förstås fanns egenintresse också i detta. 

 Relationen till och bilden av finnarna i Sverige har förändrats i och med att den stora 

arbetskraftsinvandringen ebbat ut, från kraftigt negativ till alltmer positiv, för att i dag kanske ha 
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landat i något slags omfamnande eller accepterande position. I dag är finska ett av fem erkända 

minoritetsspråk i Sverige, ratificerat år 2000 genom Europarådets Minoritetsspråkskonvention. 

Dessutom ska en lång rad kommuner enligt lag numera kunna erbjuda bland annat äldreomsorg och 

kommunal information på finska. En lag om nationella minoriteter trädde i kraft 1 januari 2010. Det 

så kallade finska förvaltningsområdet omfattar 59 kommuner.  45

 Den sverigefinska minoritetens ökade rättigheter förändrar dock inte historien. Mot 

bakgrund av diskussionen ovan menar jag att det är relevant att tala om en kolonial diskurs kring 

finnen och ”det finska” i Sverige, sammansatt av bland annat historiska och ideologiska faktorer. 

Det finns alltså fog för att analysera det svenskfinska förhållandet ur ett postkolonialt perspektiv. 

!
4.3.1 Den vita kroppen 

Den vita kroppen är en annan aspekt som måste lyftas i sammanhanget. Hudfärg har framhållits 

som centralt i en ”svensk tillhörighet”.  Precis som i Nordamerika där vithet har varit den 46

dominerande kategorin i visionen om en nationell identitet.  Så hur förhåller sig den vita, 47

finländska kroppen, som globalt befinner sig överst i en rashierarki, till den svenska dito?  

 Globalt sett bör svenskar och finländare inta samma position i förhållande till omvärlden 

och de Andra. Ändå har bland annat finnars ”sämre rasegenskaper” lyfts fram av svenska 

antropologer. Det är genom språk och kulturella markörer som det finska definieras som 

annorlunda. Det finska språket har förbjudits historiskt, finska icke-kristna sedvänjor har beskrivits 

som svartkonst. Språk och kultur som definierats som främmande av majoritetssamhället har blivit 

centrala faktorer i den rasistiska praktiken när hudfärgen varit utesluten som rasistisk grund.  

 En relevant jämförelse är ett exempel som ofta lyfts i vithetsstudier, nämligen synen på 

irländare i brittisk historia. Under de koloniserande engelsmännen var irländarna en förtryckt 

folkgrupp, de sågs som icke-vita och jämställdes med svarta i brittiska representationer, på grund av 

deras relation till England och klassamhället. Det var först i samband med att de katolska irländarna 

emigrerade till USA som de kunde bli del av en vit överhöghet och själva bli förtryckare (av svarta). 
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I sitt nya, amerikanska sammanhang blev irländarna betraktade som vita. I USA var färg viktigt i 

bestämmandet av social position. Trots att de irländska immigranterna var arbetarklass och 

invandrare hamnade de högre på den sociala stegen än svarta infödda amerikaner i samma 

klassposition. Noel Ignatiev, som har skrivit boken How the Irish Became White (1995) 

argumenterar för att irländarna avstod det ”gröna” (sin irländska nationella identitet) för att bli 

”vita” och omfamna en amerikansk nationell identitet.   48

 I vår kontext blir det därför intressant att erinra sig att finländare i Sverige, genom upplevda 

dåliga villkor, diskriminering och stigmatisering, har beskrivit sig själva som ”vita negrer”.  49

!
4.4 Hybriditet 

Begreppet hybriditet syftar på de mellanpositioner som uppstår i och med kolonialismen, 

exempelvis mestizo (mestiser, en ”blandad” etnisk/rasmässig bakgrund, syftar särskilt på ättlingar 

till ursprungsamerikaner och européer ). Dessa positioner, menar vissa forskare, utmanar de 50

essentialistiska inlåsningarna.  

 Den binära dualismen från nationalistiska frigörelsekamper på 1960-talet har ersatts av 

postkoloniala nyanser. I dagens mer gränslösa värld är migration och kulturell blandning vardag. 

Det har resulterat i bejakandet av en mångfald av identiteter.  51

 Inom den koloniala diskursen har imperialistiska och rasistiska ideologier syftat till att 

befästa föreställningar om rasskillnader. Samtidigt har de fungerat som katalysatorer för allehanda 

gränsöverskridare, skriver Ania Loomba: ”En av kolonialismens mest slående motsägelser är att den 

strävar efter att både 'civilisera' 'de Andra' och låsa fast dem i en evig 'annanhet'.”  52

 Homi Bhabha som har lanserat hybriditetsbegreppet (utifrån Mikhail Bakhtin) menar att 

motstånd är ett tillstånd som den rådande diskursen själv producerar. Kolonisatör och koloniserad är 

beroende av varandra och koloniala identiteter är ”instabila, ångestladdade och ständigt stadda i 

förändring”.  Bhabha har bland annat visat på kolonialismens inneboende motsägelser, till exempel 53
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hur det som ser ut att vara kolonial underkastelse (mimicry) hos den koloniserade visar sig vara en 

form av motstånd. Kolonialismen misslyckas därmed att skapa fasta identiteter, är poängen.  54

!
4.4.1 Mellanförskap 

Jag betraktar nationella identiteter som konstruerade, tillkomna genom lager på lager av myter, 

berättelser och sociala och historiska processer.  För att inte fastna i determinism och låsta 55

positioner kring etniska representationer är det därför viktigt att återkommande problematisera 

begrepp som nation, nationell identitet och den Andre. 

 Utifrån min syn på nationella identiteter som formbara vill jag bredda förståelsen av 

identiteter som svensk och finsk, sverigefinne och tornedalsfinne genom att tillföra begreppet 

mellanförskapet till diskussionen. Det är initierat 2005 av en förening med samma namn, ”med 

syfte att skapa debatt kring frågor som rör blandade identiteter och olika former av 

gränsöverskridanden hos grupperna blandade, adopterade och andra generationen vilka alla har det 

gemensamt att de är födda alternativt uppvuxna i Sverige” .  56

 Det påminner om det latinamerikanska gränslandstänkande som de los Reyes nämner men 

förefaller bättre anpassat till vår kontext. Ett mellanförskap kan definieras som erfarenheter av 

känslan att inte ”höra till” vare sig ”det svenska” eller någon annan etnisk tillhörighet, samt en 

känsla av att ”leva utanför eller mellan en eller flera kulturer, raser och länder samtidigt”.  57

 Den som befinner sig i den postkoloniala position som mellanförskapet utgör kan välja olika 

(psykologiska) strategier. Antropologen Fernando Ortiz använder begreppet transkulturering för att 

beteckna en process av tvärkulturell anpassning. I den koloniala spegeldans som uppstår i dagens 

globala värld går det inte att göra en enkel uppdelning mellan svensk och finsk – lika lite som 

mellan européer och de Andra. ”Interaktionen mellan koloniserande och koloniserade folk har alltid 

komplicerat försöken att dra strikta gränser mellan olika raser och kulturer” , skriver Loomba. 58

!
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4.5 Det andra könet – och den Andre 

Feminismen har bidragit till en mängd diskussioner om kön, konstruktionen av kön (det vill säga 

genus), sexualitet och sexuella skillnader. Bilder av kvinnor i bland annat reklam och film har varit 

ett centralt studieobjekt för feminister sedan andra vågens feminism på 1960-talet.  På 1970-talet 59

kommer den feministiska filmteorin där den amerikanska tidskriften Women and Film, grundad 

1972, kan sägas utgöra en viktig startpunkt.  

 Men från de Beauvoirs moderna klassiker Det andra könet (från vilken begreppet ”den 

andre” lånats) till åtminstone 1980-talet har västerländsk feministisk teori främst handlat om att 

analysera vita kvinnors underläge gentemot vita män i en vit kontext. Västerländska feminister har 

återkommande kritiserats för att vara ointresserade av frågor om rasism. Exempelvis har bell hooks 

fört fram hur svarta erfarenheter osynliggörs och visat på skillnader mellan olika feminister, där 

svarta feminister i vissa sammanhang ansetts kunna känna större samhörighet med svarta män än 

med vita kvinnor. I den så kallade tredje vågens feminism har queerteori och postkolonialt 

influerade feminister utvecklat nya teorier och begrepp.  

 I det postkoloniala lägret har forskare å sin sida anklagats för att vara blinda för könets 

betydelse. Men istället för att se feminism och postkolonialism som två skilda idétraditioner går det 

att lyfta fram likheterna. Feminism och postkolonialism har flera gemensamma beröringspunkter. 

Feministiska teoretiker har varit oumbärliga för postkoloniala studier och utforskandet av begrepp 

som ”nation, subalternitet, diaspora, vithet och sexualitet bär tydliga spår av ett feministiskt 

tänkande”, menar de los Reyes.  För att inte skymma spänningarna och konflikterna som finns och 60

har funnits inom respektive fält manar hon till ”reflektion om hur kopplingar mellan kunskap, social 

erfarenhet och bekönade maktregimer kan begripliggöras i (post)koloniala sammanhang” . Att se 61

likheterna mellan feminism och postkolonialism bidrar till nya sätt att läsa och tänka, menar hon. 

!
4.5.1 Genus 

I min undersökning anlägger jag även ett genusperspektiv. Jag ser inte bara nationen utan även 

könet och kvinnors underordning i förhållande till män som sociala konstruktioner: ”Genom 

genusbegreppet betonas att kvinnor och män inte är kvinnor och män av sig själva, utan blir det i 
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relation till det samhälle de lever i och till den kultur de är en del av.”  Begreppet genus lanserades 62

på svenska 1988 av professor Yvonne Hirdman och från början var genusforskningen nära knuten 

till kvinnorörelsen. I dag är det ett eget forskningsfält och forskare analyserar ofta genus i 

förhållande till andra maktrelationer som klass och etnicitet. Det kan kallas för att inta ett 

intersektionellt perspektiv och handlar om att försöka förstå hur olika maktordningar samverkar. 

Det perspektivet är centralt här.  

!
4.6 Psykoanalys 

Inom både feminism och postkolonialism är psykoanalys som filosofisk tradition mycket 

inflytelserik. Frantz Fanon såg rasistisk film som ”en ventil för kollektiva aggressioner”  och 63

psykoanalytiskt influerade feminister som Laura Mulvey har visat hur kvinnan konstrueras som den 

Andre i förhållande till mannen och hur en manlig blick, the gaze, fungerar objektifierande. (En 

teori som har reviderats med tiden, bland annat av Mulvey själv men också av queerteoretiker.)  

!
4.6.1 Fantasi, fetischism och the gaze  

Åskådaren har ett voyeuristiskt förhållande till det som utspelas på bioduken, menar Mulvey. 

Bakom teorin ligger antagandet att den klassiska filmen tillfredsställer olika drifter, som skoptofili 

(sexuell stimulans genom att se). Det klassiska narrativets konventioner skapar illusionen av att 

åskådaren ser in i en privat värld. Även förhållandet mellan ljus och mörker i salongen anses 

underblåsa publikens voyeuristiska fantasier.  

 Fantasier är ett uttryck av vårt omedvetna och reflekterar undertryckta eller oförlösta 

drömmar. De är ”en medveten artikulation av begäret” och visar sig i bilder eller berättelser. Filmer 

är ju rörliga bilder och det är inte för inte som Hollywood kallas ”drömfabriken”, en fabrik som 

producerar fantasier. Enligt psykoanalytisk teori är det i själva verket våra egna, undertryckta begär 

vi tittar på när vi som åskådare ser en film. Vi blir till ”voyeurer av våra egna fantasier”.  Film 64

fungerar projicerande och ger utrymme för fantasier och rädslor som grundar sig i barnets övergång 

från den imaginära till den symboliska fasen. Subjektet är sedan dess alltid splittrat och upplever en 
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brist på sammanhang. Denna upplevelse har gömts undan i det omedvetna, enligt Jacques Lacan.  65

 Mötet med bioduken handlar också om narcissism. I skydd av mörkret kan åskådaren 

projicera sina undertryckta drifter på karaktärerna. Stjärnorna representerar idealformer av oss 

själva, och i salongen kan åskådaren begära eller identifiera sig med/vilja bli ”spegelbilden” på 

duken.  

 Enligt gaze-teorin tvingas åskådaren in i ett manligt, heterosexuellt seende som är 

kontrollerande och objektifierande. Det är mannens blick som ser och är aktiv. En kvinnlig åskådare 

har hos Mulvey inget annat val än att anta den manliga blicken eller identifiera sig med det 

kvinnliga objektet. En kvinnlig åskådare som försöker identifiera sig med en kvinnlig karaktär 

måste anta en passiv eller masochistisk position. Den kvinnliga åskådaren kan identifiera sig med 

den manliga hjälten, vilket innebär ”maskulinisering”. 

 Kvinnan ses i den patriarkala kulturen som bärare av mening, inte skapare av mening, menar 

Mulvey vidare. Kvinnliga karaktärers uppgift är i enlighet med detta att vara ”icons of pleasure”, 

och kvinnlig närvaro är ett ”oumbärligt spektakel i normal narrativ film” – utan kvinnan skulle den 

klassiska Hollywoodfilmen inte fungera. I sig själv fyller kvinnan ingen funktion, hennes uppgift är 

to-be-looked-at-ness (för såväl åskådaren som den manliga karaktären). Hon fungerar i bästa fall 

som inspiration och drivkraft för mannens handlingar.  

 Mulvey identifierar tre olika ”blickar” i film: kamerans blick, publikens blick och 

karaktärernas blick på varandra. Åskådaren/mannen kan identifiera sig med och bli sedd av 

rollfigurerna, och ikläda sig kamerans blick – från en ”skyddad” position se, begära och identifiera 

sig med spegelbilden/bioduken (vilket ses som ett återskapande av Lacans spegelstadium). I 

klassisk Hollywoodfilm adresseras aldrig kameran eller publiken, åskådaren ska inte göras 

medveten om illusionen eller om sig själva. Men genom psykoanalys kan denna så kallade 

fallocentriska ordning brytas. Konventioner som den fetischistiska närbilden måste upphöra, menar 

Mulvey, som ser psykoanalys som ett politiskt vapen. Genom den kan vi få syn på hur den 

patriarkala ordningen och dess förtryck har format filmen och den manliga blicken.   66

 Postkoloniala analyser brukar på motsvarande sätt peka på en gaze från det upplysta och 

påstått mer högtstående väst gentemot det som inom dominerande diskurs uppfattas som 

underlägsna kulturer. Maktrelationen mellan västerlänningen och den Andre liknar den mellan man 
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och kvinna, menar en del postkoloniala teoretiker. Precis som kvinnan är icke-västerlänningen 

antingen frånvarande i framställningarna, eller stereotypiserad/idealiserad och/eller utsatt för 

objektifiering (fetischism eller voyeurism) – reducerad till kropp och fantasi i olika visuella 

representationer. Representationer av kvinnor och rasifierade anses begränsas till att handla om 

exempelvis bröst eller könsorgan.  

 Stuart Hall kallar fetischism och voyeurism för representationella praktiker  och dessa är 67

alltså i högsta grad giltiga också i förhållande till etnicitet/ras. Fetischism aktiveras till exempel i 

historien om The Hottentot venus Saartje Baartman, en kvinna som fördes från Sydafrika till 

England 1819 för att visas upp som spektakel för den vite mannens begär. Hennes kropp 

objektifierades in i minsta detalj och historien om hennes anatomi (stor rumpa och stora bröst) 

reproducerades i en mängd bilder, sånger och nyhetsartiklar. Hon förkroppsligade skillnad, menar 

Hall. På ett symboliskt plan var hennes kropp inte anpassad till den etnocentriska normen för 

europeiska kvinnor och därför måste hon konstrueras som den Andre (även i förhållande till andra, 

västerländska kvinnor). Framställningar och beskrivningar av henne utgick från binära motsatspar. 

Baartman sågs som natur, inte kultur. Hon var primitiv, inte civiliserad. Hon naturaliserades och 

jämfördes med apor. Hennes kropp var reducerad till de sexuella organen. Denna fetischism 

återfinns också i pornografin. Utsatt för blicken, the gaze, räknades Baartman inte som en person 

utan ett objekt, där endast de ”relevanta” delarna av kroppen räknades. 

 Fetischism kan ses som en strategi för att få tillåtelse att uppfylla ett ”otillåtet” eller 

tabubelagt begär. Skillnaden (det primitiva, annorlunda) är kittlande men förbjuden, då vi inte får 

erkänna den den fetischistiska blickens sexuella natur. Att prata om Baartmans anatomi och 

dissekera varje del av henne blev ett slags ursäkt för att uppfylla det otillåtna begäret.  

 Den andra representationella praktiken, voyeurism, uppmuntras genom fetischismen. Att se, 

”looking”, är ofta kopplat till ett sexuellt inslag och drivs av ett begär som aldrig kan uppfyllas. 

Freud kallade det tvångsmässiga begäret att se för skoptofili.   68

 Teorierna om fetischism, voyeurism och the gaze springer ur föreställningen att det finns en 

seende och en sedd och att filmer och andra texter är ideologiska apparater, konstruerade för en viss 

publik.  

!
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4.6.2 Begär/sutur 

Begäret hos människan är enligt Lacan undertryckt, dolt i det omedvetna, den symboliska 

ordningen (som även kallas The Symbolic Order/Law of the Father) och är nära kopplat till 

fantasin. När vi i spegelfasen börjar inse att vi är egna individer, separerade från modern, uppstår så 

småningom ett sexuellt begär efter modern, som måste undertryckas då det är ”förbjudet av fadern”. 

Av rädsla för kastration lämnar vi den imaginära ordningen för den symboliska och börjar tala. 

Språket ser Lacan som förlängningen av den symboliska ordningen och markerar separationen från 

modern.  

 När (pojk)barnet blir ett subjekt blir det patriarkala språket hans. Men i denna ordning 

känner ”vi” oss aldrig ”hela”, för modern har blivit ”den andre”. Pojkens mål blir nu att finna den 

Andra kvinnan (”the female Other”), en representant för modern. (En flicka kommer enligt denna 

teori, som utmanats av vissa feminister, alltid att vara ett objekt för det patriarkala språket och för 

mannens begär, snarare än ett subjekt.) Språket är alltså bara en förlängning av det omedvetna (det 

undertryckta begäret) men vi kan inte använda språket för att reflektera detta. Därmed uppstår en 

känsla av splittring. Språket befinner sig alltid utanför oss själva och denna brist gör att vi alltid 

söker vår idealbild (den narcissistiska spegelbilden) från den imaginära fasen.  

 De två tillstånden symboliskt/imaginärt samexisterar och begreppet sutur betyder 

bokstavligt talat att sy eller foga ihop. Jacques Lacan använder det för att beskriva ett tillstånd där 

den symboliska och imaginära ordningen tillfälligt kan ”sys ihop”. Det finns alltså alltid en spricka i 

subjektets identitet, mellan medvetet och omedvetet, men jagets strävan är att bli ”hel” och försöket 

att överbrygga dessa två ordningar kallas sutur. Överfört till vårt sammanhang har filmvetare med 

hjälp av begreppet undersökt relationen mellan narrativ och åskådare. Hur ”sys” åskådaren ”ihop” 

med händelserna på bioduken? Shot/reverse angle shot i klassisk narrativ film ses som ett sådant 

grepp, där åskådaren skiftande får inta rollen av såväl subjekt som objekt. Men om inte illusionen 

upprätthålls genom klippningen kan illusionen rubbas, och åskådaren blir medveten om att det 

”bara är film”, ett system av tecken och koder.  69

!
4.6.3 Kritik av psykoanalysen 

Laura Mulvey blir tongivande inom anglosaxisk filmforskning genom att kombinera freudiansk 

psykoanalys och teorier om könets underordning. Hennes teori om the gaze, formulerad i Visual 

�25

 Hayward, s. 371-37669



pleasures and narrative cinema (1975) är troligen den enskilt mest citerade och spridda 

feministiska filmteoretiska texten. Den psykoanalytiska strömningen har dominerat stora delar av 

filmvetenskapen sedan dess. Även i svensk filmforskning har den en period ansetts som självklar 

vid studier av stereotyper och representationer, identitetsbildning och subjektivitet. Teorierna ansågs 

”ge svar på de mest angelägna frågorna om kvinnogestaltens ställning på den vita duken”.   70

 Men feministisk filmvetenskap rymmer olika forskningsinriktningar. Tytti Soila varnar för 

att ”den psykoanalytiskt influerade feministiska filmteorin permanentas som den enda”.  Hon 71

menar till och menar att psykoanalys och feminism inte borde gå att förena eftersom psykoanalysen 

har en manlig utgångspunkt och förnekar kvinnan som subjekt. Feministiska läsningar som ensidigt 

hämtar näring ur psykoanalysens verktygslåda hamnar i trubbel: 

!
Mycket snart riskerar forskaren att hamna i en paranoid situation där hon gång på gång 
bekräftar ett patriarkalt-oidipalt status quo genom ett monomant utpekande av kvinnans 
ställning som objekt för mannen, eller bekräftande av hennes symboliska tystnad och 
frånvaro i fiktionen.  72!

Istället, menar Soila, är såväl historiska förhållanden som identiteter föränderliga. Och det är just 

studier utanför marginalen, som postkolonial teori, som har uppmärksammat detta: 

!
En position i den dominanta kulturens marginaler möjliggör ett seende med andra ögon, 
ett seende som gör det lättare att ifrågasätta och tänja gränserna för det ideologiskt 
givna. ... För att kunna se, uttala och känna igen kvinnlig identitet är det nödvändigt att 
se olikheterna och skillnaderna som en möjlighet och inte som ett störande element, 
något som ju varit typiskt för den patriarkala kunskapsbildningen, vars mål har varit en 
utopisk universalmodell – med, bland annat, uteslutande av (minst) halva mänskligheten 
som konsekvens.  73!

Att som jag gör kombinera feministisk teori med en postkolonial förståelse kan därför ses som ett 

sätt att ta sig ur denna återvändsgränd. Vad Soila tycks bortse från är dock att mycket av den 

postkoloniala teorin också har psykoanalysen som teoretisk grundval.   74

 De psykoanalytiska perspektiven har ofta det gemensamt att de är mycket abstrakta men 

poängen är bland annat att uppmärksamma hur omedvetna drifter, fantasier och begär verkar med 
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olika medel genom språket (filmen). I studiet av just representationer och stereotyper, vilka ofta 

grundar sig i djupt liggande föreställningar som vi är omedvetna om, tror jag inte att vi kommer 

ifrån den feministiska psykoanalysens landvinningar och erfarenheter. Men invändningarna är 

definitivt värda att ta i beaktande. 

!
5. METOD OCH MATERIAL 

Här presenterar jag material och urval närmare och redogör för de övervägningar och avgränsningar 

jag gjort. Jag går igenom vald metodologi, beskriver i vilka steg analysen har genomförts och 

diskuterar några problem kring teori och metod.  

!
5.1 Diskursanalys  

Begreppet diskurs användes tidigare inom lingvistik och semiotik och syftade på hur tal eller skrift 

hänger ihop, men Michel Foucault utvecklade analysmodellen och fokuserade på de regler och den 

praktik som formar vad som kan sägas vid varje specifik historisk tidpunkt. Det handlar om hur 

kunskap skapas. Foucault studerade inte språk utan diskurs som ett representationssystem.  75

 Foucault ser hur en grupp utsagor (till exempel bilder och uttalanden) bildar ett 

sammanhang, en enhetlig mening – en diskurs. Det är diskursen, snarare än endast språket eller 

tecknen som Foucaults föregångare Saussure menade, som producerar kunskap. Och denna kunskap 

är intimt förknippad med makt. Saker och handlingar blir endast meningsfulla inom en diskurs, 

menar Foucault. Vissa utsagor stängs ute, andra tillåts. För att våra föreställningar om exempelvis 

galenskap ska uppfattas som giltiga och sanna krävs vissa historiska och sociala förutsättningar.  76

 Så hur går en diskursanalys till? För att blottlägga kopplingarna mellan vad man kan kalla 

ideologi och verklighet kan en diskursanalytiker ”bedriva forskning om vilka berättelser som knyts 

till vilka platser, och vilka föremål som knyts till vilka sammanhang. Det handlar framför allt om att 

belysa hur dessa processer går till.”  77

 I en samhällsvetenskaplig diskursanalys behandlas empiri och vetenskapsteoretiska frågor 

mer integrerat än i annan metodologi. Det handlar till exempel inte om att först samla in fakta som 
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sedan ska analyseras.  Det är ett relevant förhållningssätt även inom humaniora. Teori och metod 78

går in i och befruktar varandra och det är konstruktionen av helhetsbilden som undersöks. Man talar 

t ex om kolonial diskursanalys (se nedan).  

 Inom filmvetenskapen används angreppssättet ofta i undersökningar av olika kategorier, 

representationer, stilar och genrer. Det är viktigt att betona att en enskild scen inte kan utgöra en 

diskurs:  

!
Man kan således inte påstå att en films yttrande om något i sig utgör en 
diskurs, utan detta yttrande är en del i en större diskursiv kedja, vars 
komponenter också kommer från andra praktiker i samhället än filmen.  79!!

Vidare likställer diskursanalytiker texter oavsett deras sociala status. Olika typer av material kan 

behandlas med samma redskap. En studie kan omfatta allt från myndighetstexter till brev eller 

manuskript och filmer till recensioner.  Det betyder inte att allt material är relevant. Men det 80

relativiserande tillvägagångssättet sätter ljuset på frågor som forskarens makt och ställning och 

vilka röster som får höras och inte.  

 Diskursanalysen används i dag inom så skilda forskningsfält som postkoloniala studier, film- 

och litteraturvetenskap, psykoanalys, socialpsykologi och antropologi. En orsak till dess kraftiga 

utbredning är ett växande missnöje med positivismens sanningsanspråk.  

!
5.1.1 Kolonial diskursanalys 

Forskningsfältet infördes med Edward Saids Orientalism (1978) och syftar till att ”undersöka 

skärningspunkterna mellan idéer och institutioner, mellan makt och kunskap”.  Det handlar om 81

”hur stereotyper, bilder och 'kunskap' om koloniala subjekt och kulturer hänger ihop med bland 

annat ekonomiska, administrativa, juridiska och andra kontrollinstitutioner".    82

 Med Saids focauldianska betoning av orientalismens utveckling som en diskursiv 

konstruktion (där språket och dess begreppsliga struktur avgjorde vad som kunde sägas och vad 
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som uppfattades som sant) kunde begrepp och framställningar i litteratur, reseskildringar och 

studier ”analyseras för att förstå kolonialismens skiftande ideologiska praktiker”.  Enligt detta 83

perspektiv skapar diskursen, genom olika representationer – exempelvis film – ett slags 

”rasialiserad kunskap om den Andre”.   84

 I den här uppsatsen argumenterar jag för att det finns en postkolonial relation mellan Sverige 

och Finland. Därmed har det, menar jag, över tid konstruerats en kolonial diskurs som färgar de 

texter (i bred mening) som produceras i sammanhanget. De negativa representationer av finländare i 

svensk film som uppstår under vissa tidsperioder är ett exempel på en produkt av ett tidigare 

kolonialt förhållande.  

 Kritiker av kolonial diskursanalys brukar peka på att kulturyttringar ofta får större betydelse 

än de ekonomiska, politiska och militära institutioner som rent materiellt ligger bakom det koloniala 

förhållandet. Distinktionen mellan materiell verklighet och ideologi försvinner och forskarna 

koncentrerar sig på det senare.  Jag är medveten om detta och kommer att försöka ta hänsyn till 85

även materiella faktorer men vill påpeka att de filmtexter jag studerar här är så outforskade ur mitt 

perspektiv att det finns fog för en viss slagsida åt det andra hållet.  

!
5.1.2 Motståndsdiskurs 

En viktig insikt att bära med sig i studiet av representationer är att mening aldrig kan fixeras. ”Om 

mening kunde fixeras av representation, skulle det inte finnas någon förändring – och inte heller 

några motstrategier eller ingripanden”, skriver Stuart Hall.  

 Stereotyper är exempel på försök att fixera mening, men förr eller senare bryter de samman, 

omtolkas, hamnar i nya kontexter. Bilder och ord bär på konnotationer som ingen helt kan styra. 

Underliggande eller undertryckta budskap kan komma upp till ytan och skapa ny mening, menar 

Hall. Att fylla befintlig mening (den som ska ”förstås” i en preferred reading) med ny mening kallas 

trans-coding, ”omkodning”. Hall definierar tre huvudsakliga trans-codingstrategier i motståndet mot 

rasialiserad representation:  

 • Omvända stereotyper. I medborgarrättsrörelsens USA började svarta erövra rätten till 

representationen av sig själva i bland annat film. Ett tillvägagångssätt var att vända populära 
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negativa stereotyper till något positivt. I vissa av dessa tidiga filmer, som Shaft, görs till exempel 

vitas rädsla för svarta till hjälteegenskaper och egenskaper som våldsamhet och utstuderat beteende 

blir till något positivt. På en annan nivå handlade det också om att svarta för första gången faktiskt 

tog plats på bioduken på allvar, blev en del av den kulturella mainstreamfåran och uppskattades av 

publiken. Samtidigt har denna strategi kritiserats för att svarta fortfarande blir fångna i en 

motsvarande stereotyp: om det förut hette att svarta alltid är fattiga, så blir det med den omvända 

strategin att svarta personers motiv alltid drivs av pengar.  

 • Positiva och negativa bilder. Här handlar det i Halls exempel om att erbjuda positiva bilder 

av svarta och svart kultur som en motvikt till de dominerande negativa representationerna. Skillnad 

och mångfald hyllas. Strategin är att skapa en positiv identifikation med det som har fråntagits 

marginaliserade grupper.  Kritiker har bland annat frågat sig om inte sådana bilder i själva verket 86

approprierar förändring, exempelvis använder mångfalden som ett försäljningsargument. En viktig 

invändning är att de positiva bilderna inte nödvändigtvis ersätter de negativa. De utmanar det 

polariserade tänkandet men det undermineras inte, skriver Hall.  

 • Förändring inifrån. Den tredje strategin försöker skapa förändring inifrån. Här handlar det 

om formerna för representationen snarare än att skapa nytt (positivt eller motsatt) innehåll. Denna 

strategi knyter direkt an till föreställningen att mening aldrig kan fixeras. Strategin syftar till att 

förändra stereotyper inifrån – istället för att exempelvis undvika den koloniala blicken kan denna 

förstärkas för att avtäcka dolda budskap och göra dem uttalade. Överdrifter och humor är vanliga 

metoder, eller att spela på de begär som redan finns inom en rasistisk diskurs. T ex har fotografen 

Robert Mapplethorpes studier av svarta män genom fetischismens ambivalenta natur inte bara 

tolkats som approprierande (syftande till att sälja genom sex, plus vara exotiserande, Mapplethorpe 

var vit) utan även kunnat tolkas som en dekonstruktion av rasistiska fantasier. Den tydliga 

idealiseringen i bilderna kan synliggöra strukturerna, lyder argumentet.  87

!
5.1.3 Denotation och konnotation  

En poststrukturalistisk utgångspunkt hämtad från semiotiken är vanlig vid diskursanalyser med 

fokus på text (i bred mening, kan även syfta på t ex bild eller film).  

 Texter har enligt den semiotiska bildanalysen alltid flera lager. Alla texter har en denotativ 
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mening, det vill säga vad de uttryckligen säger eller visar. Men texten har också alltid en ideologisk 

underton, ett underliggande budskap. Det kallas konnotationer.  

 Texter ingår också i ett system och ska läsas i förhållande till den kontext där de uppträder. 

De kan ses som ”sociala koder som måste tolkas och är beroende av de sammanhang i vilka de blir 

till och/eller i vilka de tolkas: En och samma bild kan – beroende på kontexten – definieras som en 

familjebild, reklambild eller en nyhetsbild”.   88

 Den intressanta frågan vid en analys är den konnotativa nivån: vad vill texten egentligen 

säga? För att få svar på det behöver vi ha ett fokus både på textens detaljer och helhet. Vad 

föreställer texten? Med vilka medel framställs den (närbilder, ljussättning osv)? I vilket 

sammanhang är texten producerad? 

 En central aspekt vid diskursanalys är att få en förståelse för hur diskursen arbetar för att 

övertyga mottagaren. Det handlar om frågor som ”... vilka strategier som används för att skapa en 

retoriskt övertygande bild. Verkar bilden bekräftande eller utmanande? Vilka känslor anspelar den 

på? Skapar den en distans eller en närhet till sitt objekt?”  89

 Vidare är alla texter kodade på olika sätt. Just filmtexter bär på olika visuella koder, 

exempelvis har varje genre sina egna konventioner.  

 Vi förstår eller tolkar många gånger automatiskt ett underliggande budskap i film. När vi ser 

en road movie förstår vi kanske implicit att filmen handlar om att upptäcka världen och uppnå viss 

självinsikt; huvudpersonen är i regel också av manligt kön enligt konventionen, och vi som 

åskådare intar dennes point of view.   90

 För min del handlar det alltså både om att analysera enskilda scener som sådana och hur de 

förhåller sig till såväl filmtexten som helhet som till en samhällelig kontext. Samtidigt går det inte 

att diskutera alla olika aspekter av en film. De analyserade filmerna får representera olika 

möjligheter att tillämpa postkolonial och feministisk teori men även många andra aspekter i 

filmerna hade kunnat diskuteras, ur samma teoretiska perspektiv.  

!
5.2 Material och urval 

Studien omfattar spelfilmer från 1980-tal till i dag. Det gäller svenska filmer eller svensk-finska 
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samproduktioner. Filmurvalet har skett genom flera sållningar. Först har jag sökt brett via framför 

allt Svenska filminstitutets databas på sfi.se på sökord som ”finsk”, ”Finland” och liknande, eller på 

finska skådespelare eller vanliga finländska namn. Jag har även systematiskt gått igenom 

filmkatalogen Svensk filmografi 6-8  med fokus på regi, rollista, innehållsreferat och 91

pressreaktioner. Jag har precis som i databasen försökt hitta svenska spelfilmer som på något sätt 

anknyter till finska teman eller där finländare (även sverigefinnar eller tornedalsfinnar) spelar en bi- 

eller huvudroll. Det har gett en lista på ett fyrtiotal filmer. Omfånget är för stort och jag har sett ett 

tiotal av dessa filmer. Urvalet är gjort efter en bedömning av presentationstexterna och egen tidigare 

kunskap. Jag har även valt bort vissa filmer som inte gått att få tag på och har också velat hålla nere 

antalet av praktiska skäl. 

 Men även tio filmer är för mycket för en kandidatuppsats om analyserna ska få något 

utrymme. Från en lista på tio filmer har jag valt att fokusera på två äldre och två nyare filmer. Jag 

har velat få med både manliga och kvinnliga regissörer. Urvalet är också anpassat efter hypotesen 

att stereotyper är föränderliga över tid och att senare filmer skulle kunna utgöra ett större motstånd 

mot tidigare, mer uttalade negativa porträtteringar.  

 Det primära källmaterialet utgörs av filmerna Två killar och en tjej (1983), Seppan (1986), 

Populärmusik från Vittula (2004) och Kid Svensk (2007). Varje film är kopplad till ett teoretiskt 

tema som knyter an till ett av mina syften, att ge exempel på olika postkoloniala läsningar. De 

teman jag vill fördjupa i anslutning till respektive filmanalys är hur etniciteten kan kopplas till olika 

rum, hur sexualitet, klass, kön och etnicitet samverkar, hur etnicitet kan fungera gränsöverskridande 

(hybriditet) och vilka motståndsstrategier film kan bära på. Även andra filmer än de nämnda kan 

komma att relateras i diskussionen där det är lämpligt.  

!
5.3 Tillämpning 

Jag ska identifiera och analysera hur kategorierna genus, finsk etnicitet, klass och sexualitet 

konstrueras i några svenska filmer och utifrån en kolonial diskursanalytisk ansats synliggöra 

uttalade som outtalade teman samt göra kopplingar till en historisk och social kontext.  

 Eftersom studien handlar om finska representationer är det på ytan ofta karaktärerna som 

står i fokus, t ex utseende, dialog och representativ betydelse. Men jag ska också när det är 
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motiverat diskutera hur exempelvis kameravinklar och ljussättning används för att konstruera 

genus, klass och etnicitet. Vidare ska jag i psykoanalytisk anda identifiera koder som filmtexterna 

förmedlar. Jag undersöker alltså såväl föreställningar (strukturella, övergripande) och gestaltningar 

(försök till realism) som representationer (symboliska, ideologiska).  

 När det gäller det konkreta tillvägagångssättet vid en analys är det viktigt att studera filmer 

noga och se om dem flera gånger, på så sätt upptäcker forskaren nyanser och ser bortom det 

uppenbara, enligt Raymond Bellour. Film kan studeras på olika nivåer, till exempel ett antal 

tagningar eller bara en del av en tagning. Varje scen kan knappast analyseras utan fokus bör ligga på 

de delar som kan ge lösningar på teoretiska problem.   92

 Mitt urval av scener utgår från den tematiska uppdelning som beskrivs ovan; varje scen ska 

vara representativ och relevant för mitt teoretiska perspektiv och mina frågeställningar. Scenerna 

har valts efter att jag sett hela filmen. Det är ett delvis intuitivt arbete, men det kan röra sig om att 

identifiera centrala rum, karaktärer eller stämningar i relation till andra scener såväl som till den 

historiska verkligheten.  

 Utifrån att ha sett filmerna minst två gånger bygger jag upp analyserna i tre steg. Jag 

beskriver kort filmens narrativ och gör en närläsning av den valda scenen. Sedan analyserar jag 

scenen i relation till filmen som helhet och lyfter blicken för att diskutera hur filmen kan kopplas till 

en kolonial diskurs (eller motståndsdiskurs). I slutdiskussionen gör jag kopplingar mellan filmerna 

och försöker spåra likheter och skillnader.  

!
5.4 Teoretiska och metodologiska överväganden 

Rena bildanalyser av stereotyper handlar ofta om att identifiera repetitiva, negativa karaktärsdrag. 

Det har gjorts med stereotyper av svarta, latinamerikaner med flera grupper sedan länge och har 

bidragit till att avslöja rasistiska mönster, uppmärksamma ett symboliskt förtryck och visa att 

stereotypernas sociala funktion är att utöva en form av ”social kontroll”.  

 Men denna typ av analyser har metodologiska och teoretiska begränsningar, menar bland 

annat Neale: filmanalyser av stereotyper har överbetonat karaktären, har en naiv tro på filmen som 

en spegling av ”verkligheten” och har misslyckats lyfta fram rasism som social praktik. Att fokusera 

på bilden kan leda till en reducerande essentialism. Komplexa porträtt framstår som stereotypa, och 

det kan i själva verket reproducera rasism då bilden, positiv eller negativ, likställs med verkligheten.  
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 Med ett ensidigt fokus på enskilda karaktärer finns också en risk att man missar det större 

perspektivet, exempelvis en kolonial diskurs. En hel kultur kan karikeras i en film utan att en 

enskild karaktär framställs negativt. Tabut i Hollywood var exempelvis inte att visa positiva porträtt 

av indianer och svarta, utan att visa bilder av revolt eller etnisk jämlikhet.  

 Det finns inte heller något likhetstecken mellan kontroll över representationen och 

produktionen av positiva bilder av den ”egna” gruppen. Under 1980-talet växte därför en mer 

sofistikerad och flerdimensionell kritik fram, i likhet med den utveckling som skett på det 

feministiska området. Den nya kritiken hade sin grund i semiotik, psykoanalys och dekonstruktion.  

 Det räcker inte att analysera karaktärer och handling, menar man i dag. I en gedigen 

filmanalys av stereotyper och etnocentriska diskurser bör forskaren ta hänsyn till filmens specifika 

kännetecken som narrativ struktur, genrekonventioner, regissörsstil, ljussättning och så vidare. Är 

karaktärerna aktiva eller fungerar de som dekoration? Vems blick uppmuntrar filmen? Hur mycket 

plats får olika sociala grupper i klippet? Med 90-talets vithetsstudier, som framhöll att vit också är 

en färg, blev vit nu bara ”en etnicitet i mängden”, om än historiskt privilegierad. Bland annat har 

Richard Dyer visat hur ljussättning kan fungera rasifierande, hur ljust och vitt konstrueras som det 

”normala”.   93

 Även andra metoder än diskursanalys kunde ha valts. Andra angreppssätt förefaller dock 

begränsade och tar inte hänsyn till alla de aspekter som behöver ingå för att förstå den postkoloniala 

situationens komplexitet. Relationen Sverige-Finland är som sagt inte svartvit.  

 Med hjälp av min omfångsrika palett kan jag visa på flera infallsvinklar i filmerna än med 

exempelvis en renodlad studie av stereotyper eller en kognitiv studie, som troligen skulle bli mer 

tekniskt utforskande och missa viktiga historiska, kulturella och psykologiska aspekter kring frågor 

som representation och identitet. 

 Med mitt perspektiv följer också insikten att filmtexterna inte proklamerar någon sanning 

eller inre kärna. Mening, enligt diskursanalytiker, är inte fixerad och oföränderlig. En film kan ha 

en betydelse i en kontext och en helt annan betydelse i en annan kontext. Som samtida feministiska 

filmstudier visat kan till och med en klassisk, vit, konservativ och romantisk Hollywood-film som 

Gentlemen Prefer Blondes (1953) förstås på ett radikalt annorlunda sätt än en önskad läsning i 

förstone avslöjar. Genom att göra en läsning against the grain ser vi hur den filmen inte bara 

innehåller gayreferenser och lesbisk konnotation mellan huvudkaraktärerna. Med en queerläsning 
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ser vi också hur den utmanar genus-, sexualitets- och etnicitetsgränser genom att åskådaren erbjuds 

ett ”flytande seende”, en position som varken är ”manlig”, ”kvinnlig” eller ”vit”.   94

 Även den rent queera eller feministiska läsningen har dock begränsningar i mitt 

sammanhang, ska påpekas. Feministisk filmteori har misslyckats att synliggöra den andre Andre 

(vita feminister har t ex anklagats för att ha osynliggjort icke-vita kvinnor) och ett sådant perspektiv 

behöver därför kompletteras med ett postkolonialt dito.  

 Mina läsningar ska inte ses som definitiva eller som de enda möjliga. Jag konstaterar bara att 

det inte är tillräckligt att visa att konsten är konstruerad, vi måste också fråga av och för vem och i 

relation till vilka ideologier, eller diskurser.  

!
6. ANALYS 

I detta kapitel analyserar jag mitt material utifrån olika aspekter beroende på film för att ge en 

bredare förståelse för hur postkolonial teori kan användas i förhållande till finska/svenskfinska 

representationer och relationer i svensk film.  

!
6.1 Två pojkar och en bastu  

Två killar och en tjej (1983) av Lasse Hallström handlar om Thomas, Klasse och Anna. De var 

vänner på det sexuellt frigjorda 1960-talet och var då inbegripna i ett kärleksfullt om än ganska 

återhållet triangeldrama och spelade i en revy tillsammans under studietiden. Nu är året 2003 och 

Thomas minns tillbaka. Tankarna går till år 1983, då filmen i huvudsak utspelar sig. Här träffas 

vännerna på Operan, alla tre tillsammans för första gången på sjutton år. Thomas berättar att han 

skilt sig och flyttat tillbaka till Stockholm från Umeå. Klasse och Anna har nyligen skilt sig men 

fortsätter att ha något slags äktenskaplig relation. Men Anna och Thomas upptäcker snart att det 

finns en attraktion mellan dem. Efter att ha träffat en annan gammal studiekamrat tar sig Thomas 

och Klasse an uppgiften att skriva en ny revy. Under arbetet blir Anna och Thomas förälskade men 

de säger inget till Klasse. I ett försök att bryta skrivkrampen och lära känna varandra på nytt åker 

männen på en resa till Finland.  

!
 Resan börjar dåligt. Thomas och Klasse ligger i hytten och jobbar men saknar 
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inspiration och kommer ingen vart. ”Ska vi försöka göra nåt åt kroppen?”, säger 

Thomas till Klasse när manusskrivandet kört fast. I nästa klipp sitter de i en bastu. De 

är omringade av fem finländare, kan vi förstå genom språket. Alla har bar överkropp.  

  Vi har tidigare i filmen förstått att huvudpersonerna inte kan finska. Precis 

som svenska tittare i gemen förstår alltså inte Thomas och Klasse vad de finska männen 

säger när de börjar prata: ”Vi får se hur mycket svenskarna tål”, säger en på finska. ”Ja, 

kasta mer vatten bara, löylyä” [”kasta vatten”, förf. anm.], säger en annan och skrattar.  

  Nästa klipp är en halvbild på Klasse och Thomas. De ser plågade ut. ”Inte 

mer”, kommenterar berättarrösten (Tomas, 20 år senare) och de springer ut ur bastun 

till allmänt hån och jubel. ”Helt har man inte tappat förmågan att roa folk i alla fall”, 

konstaterar Klasse.  

!
Bastuscenen är en av få scener i filmen som uttryckligen denoterar finskhet och jag tror att det är 

viktigt att undersöka denna scens psykologiska betydelser för att se hur den anknyter till en kolonial 

diskurs.  

 På ytan betecknar ett bastubad rening, det handlar om att svettas och skrubba bort smuts. 

Men scenen konnoterar också rening på ett djupare plan: Klasse och Tomas ska ”börja om” i sin 

relation, det är inte gårdagens smuts utan gammalt groll som ska tvättas bort. Bastubadet fungerar 

som en metafor för den planerade nystarten av den gamla vänskapen. Och i bastun ska de väl också 

kunna ”renas” från sina egna tillkortakommanden.  

 I scenen är kameran riktad i vinkel underifrån och upp. Det i kombination med de två 

huvudkaraktärernas placering – längst in och längst bak – leder till att tittaren upplever situationen 

som lite hotfull. Genom kameravinkeln upplever åskådaren det som att Thomas och Klasse är 

instängda och hotade. Av deras miner att döma är det också så de upplever situationen. 

 Kameravinklar är ett grepp som enligt suturteorin kan användas för att knyta ihop åskådaren 

med det som utspelar sig på bioduken. Här vill jag argumentera för att huvudpersonernas och 

åskådarnas upplevda rädslor för den Andre knyts samman i konstruktionen av den hotfulla 

situationen.  

 De finländska männen representerar den hotfulle Andre – de har uttryckligen en annan, 

exkluderande kultur (förmedlad genom språket, vilket Thomas, Klasse och en svensk åskådare inte 

förstår), en annan självsäkerhet och – underförstått – även en annan manlighet. Manlighetsidealet, 
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föreställningar om vad det innebär att ”vara en riktig man”, började bli allmängods under 1700- och 

1800-talet. De manliga idealen och ”plikterna” – som makt, ära och tapperhet – dominerade länge. 

Stereotyper kring manlighet blir starkt normerande i hela västvärlden och först mot slutet av 1900-

talet börjar mansrollen och mansbilderna förändras i snabb takt, skriver George Mosse.   95

 Med andra världskriget når den moderna manlighetens historia sitt klimax. Med fascismen 

tas manlighetsidealet till nya höjder. Att vara hängiven ett högre mål – nämligen nationen – står i 

centrum för fascismens föreställning om manlighet. Plikt och uppoffring har visserligen alltid varit 

en del av mansrollen men med kriget som mål och medel kan fascisterna driva dessa föreställningar 

till det yttersta.  Föreställningar om manlighet och nation har för övrigt ofta hängt ihop genom den 96

europeiska historien. Nationalismen utvecklas parallellt med det moderna manlighetsidealet och 

fungerar som en ”utbildning” i detsamma.  97

 Vad som ingår i föreställningarna av manlighet är delvis bundet till nationell självbild. I 

Storbritannien präglade aristokratiska värderingar samhället och gjorde ridderlighet till en manlig 

dygd.  Just en sådan manlighetstyp ser vi mer sällan i de nordligare, mer jämställda länderna. 98

Idealen kan alltså skifta från land till land, men de grundläggande dragen är lika över stora delar av 

västvärlden. Den ideala manlighet som män hade och har att leva upp till (eller väljer att inte leva 

upp till) skiljer sig inte nämnvärt. 

 Många bilder som reproduceras i Sverige av finska män går i linje med nämnda generella 

föreställningar om manlighet och tycks också i mycket högre grad än den svenska självbilden följa 

Mosses teori om manlighetsidealet.  Där svensken i svenska filmer kan vara såväl töntig som 99

omtänksam, tycks en finsk man oftare ensidigt skildrad: stark, tystlåten, duglig i strid, obrottsligt 

lojal, arbetsam och bestämmer över sig själv.  

 Självkontroll är ett annat manligt ideal. En viktig komponent i manligheten är att härda ut, 

inte visa sig svag. I kontrast till Thomas och Klasse framstår de finska männen i bastun som en 

sammansvetsad grupp. (De presenteras för övrigt heller inte som individer utan som ett kollektiv.) 
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De har en gemensam språklig förståelse, de är alla män som tål hög värme och ingen av dem 

springer ut, som svenskarna. De är enade och beslutsamma. Thomas och Klasse framställs däremot 

som ganska ”omanliga” enligt det traditionella idealet. De är fnissiga, töntiga. De sjunger och 

dansar i filmen. De blir rädda i bastun.  

 Men det är inte deras idealtillstånd, båda har ett undertryckt begär att bli ”mer manliga” och 

på så sätt uppnå en känsla av helhet. Ur ett psykoanalytiskt perspektiv måste den manliga hjälten 

fullfölja ”the oidipal trajectory”, det vill säga att efter mycket möda finna kvinnan, the female other, 

och slå sig till ro. Om han misslyckas, vilket är fallet här, är det möjligt att tala om en maskulinitet i 

kris.  I den tid då det mesta av berättelsen äger rum (1983) har både Thomas och Klasse fallit ur 100

sin oidipala bana. Både männen har skilt sig och söker filmen igenom svar på vad kärlek är.  

 Jag vill hävda att den ovanstående scenens ideologiska funktion är att genom 

representationen av finsk etnicitet (som här kopplas till en annan, mer traditionell manlighet) 

understryka Thomas och Klasses osäkerhet och misslyckande att uppfylla sin könsroll. Bastubadet, 

som protagonisterna vill ska fungera förlösande och hjälpa kreativiteten på traven, blir istället bara 

ännu ett understrykande av deras misslyckade manlighet.  

 Konstruktionen av manligheten och föreställningen om bastun som en manlig arena är intimt 

förknippade. Här kan förtroenden utbytas och band knytas. Ett slutet kärl för manlig gemenskap. I 

den verkliga världen är rummet också förknippat med en plats där affärer görs upp. Finska 

turistbyrån framhåller till exempel att ”det är här man diskuterar allvarliga saker utan något som 

helst småprat. I Finland fattas många stora beslut i just bastun, inte i mötesrummet.”  Bastun är 101

också kopplad till det ursprungliga, något äkta, vilket understryks av nakenheten. Turistbyrån igen: 

”Det är här man kommer i kontakt med mänskligheten.”  102

 Det finländska bastubadet har en lång tradition. Bastun har funnits länge även i det 

svensktalande Sverige, men bara undantagsvis använts för ångbad. Dess funktion var istället att 

torka lin, säd eller malt eller röka livsmedel. Det var först på 1900-talet som den finska 

bastutradition fick fäste i Sverige. Mot den bakgrunden kan det argumenteras för att bastubadet i en 

svensk kontext konnoterar finskhet, och i sin tur äkthet och ursprunglighet.  
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 Bastubadet i filmen kan därmed tolkas som ett försök att appropriera de ”positiva” värden 

som här kopplas till finsk nationell identitet, som ”äkthet” och ”manlighet”. Detta kan förverkligas 

genom att inta det exotiska basturummet. Utifrån Sara Ahmeds beskrivning av främlingens 

fetischkaraktär kan jag här ana ett försök att förverkliga en fantasi om att bli en annan. Ahmed 

undersöker i en artikel ”möten där 'främlingen' är det eftertraktade objektet, eller förkroppsligar 

'platsen' som subjektet vill inta”.  103

 Klasses och Thomas terapisession misslyckas. Finlandsresan ger inte den förlösande effekt 

som de hoppats på och vare sig bastun eller en senare skogspromenad i Finland ger tillgång till det 

eftersträvansvärda känslolivet, den ”finska” manligheten eller kreativiteten.  

 Ella Shohat identifierar några återkommande metaforer i den rasifierade spelplatsen 

Orienten. Ur ett psykoanalytiskt feministiskt perspektiv visar hon hur otillåtna begär och rädslor 

projiceras genom olika fantasier eller laddade platser. Så kan exempelvis bilderna av ett harem 

förverkliga mäns föreställda maskulina utopi om sexuell omnipotens.  Den koloniala erövringen 104

speglar den sexuella dito.  

 På liknande sätt identifierar jag bastun som en rasifierad spelplats. I bastu-kontexten kan 

rädslor för den Andre aktiveras i mötet mellan svenskar och finnar och överföras till åskådaren. För 

svenska män som Klasse och Thomas symboliserar bastubadet ett försök att anamma en föreställd 

finsk manlighet, göra den till sin. De finska männen representerar å sin sida både ett hot mot en 

fullbordad svensk manlighet och ett ouppnåeligt ideal.  

 Filmen tycks avslöja en undantryckt drift som handlar om att vilja återfinna en föreställd 

svensk manlighet som ansetts gå förlorad med 1970-talets starkare jämställdhet, pappadagar och 

mer progressiva manlighetsideal som därmed inträdde. Mannens position i det nya, mer jämställda 

Sverige är ett övergripande tema i filmen och det kan också noteras i andra filmer av Lasse 

Hallström.  

!
6.2 En Davy Crockett-fitta 

Seppan (1986) av Agneta Fagerström-Olsson är en skildring av en barndom i ett bostadsområde vid 

fabriken AB Separator, vid Tullingesjön i Stockholm. Drivande i handlingen är 11-åringarna Sara, 

dotter till en direktör på fabriken och hennes vän, finska Pirjo. De tillhör olika klasser, Sara bor i en 
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disponentvilla och Pirjo bor i barackliknande arbetarbostäder, men är bästa vänner ändå. Pirjos 

pappa är veteran från finska vinterkriget, drömmer mardrömmar om kriget och kan bli våldsam när 

han är full. Saras mamma är kylig och förbjudande. Nästan alla familjer i Seppan är invandrare, 

förutom finnar finns även bland annat ryssar, österrikare och polacker. I filmen följer vi flickornas 

uppväxt och ser bland annat hur Pirjo gärna tar initiativ till sexuella upptäcktsfärder, som att 

smygtitta på älskande par eller jämföra könsorgan. Efter en olycka på fabriken där Ryssens pappa 

dödas får Pirjos pappa skulden av Saras pappa vilket leder till en brytning mellan flickorna.  

 I följande scen har flickorna smugit sig undan för att förkovra sig i sin sexualitet. Det är 

Pirjo som tar initiativet och visar sin svenska kompis Sara vägen in i sexualiteten.  

!
Pirjo tar fram några upphittade porrtidningar och sätter sig med Sara för att titta. Snart 

vill hon se hur Sara ser ut där nere. Hon antyder det först genom att tala om dockan.  

– Titta hon har ingen fitta [visar en docka för Sara]. Får jag se på din? 

Sara visar sin docka för Pirjo. 

– Nej, du vet vad jag menar, din riktiga. Ja, så får du se min.  

De börjar klä av sig.  

– Sära på benen så man ser! manar Pirjo. Konstigt! Jag trodde din skulle se annorlunda 

ut.  

– Varför det?  

– Du har så fina dockor och Davy Crockett-mössa.  

– Vad röd din är, säger Sara. 

– Det är din med, säger Pirjo och skrattar. Knallröd. 

– Men var är hålet? Det finns ju inget, säger Sara.  

Här avbryts utforskandet abrupt av att Saras mamma stormar in och kommer på dem. 

”Så, ut med dig din slyna”, säger hon bestämt till Pirjo. ”Och du ger dig av hem. 

Omedelbart”, till dottern.  

!
Scenen antyder att svenska Sara är uppenbart okunnig om basal anatomi. Vi kan anta att hon inte 

har utforskat sin egen kropp. Finska Pirjo däremot hade säkert kunnat visa Sara vägen till ”hålet” 

om hon bara fått fortsätta.  

 Kvinnlig njutning har undertryckts historiskt (och så än i dag) på patriarkala, religiösa och 
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andra grunder. Sexuellt begär, särskilt kvinnligt, har kontrollerats och betvingats då det ansetts 

underminera stabilitet och moral i samhället. Flickorna i berättelsen förhindras att utforska sin 

potentiellt farliga sexualitet av den kontrollerande modern.  

 Den som hängs ut som ansvarig är finska Pirjo: en ”slyna”, säger modern; enligt Svenska 

akademins ordbok syftande såväl på en slarvig och ouppfostrad ung kvinna som på en ”flicka med 

dåliga seder”, en ”lättfärdig” kvinna, en ”hora”.  105

 Den svenska överklassmammans uppgift är att bevaka barnens sexualitet, inte bara hos sin 

dotter utan också indirekt hos den finska ”slynan”, i en scen som kan ses som ett typexempel på hur 

sexualitet, klass, kön och etnicitet samverkar. Här aktiveras den koloniala blicken, från mamman till 

åskådaren. 

 Det hör till saken, hävdar jag, att Pirjo är finsk och Sara svensk. Utifrån mitt postkoloniala 

perspektiv är det tydligt hur representationer av finskor ofta blir mer sexuellt aktiva, mer erfarna 

och initiativrika än svenska flickor och kvinnor i vissa givna sammanhang. 

 Trots att det bara handlar om ett barn blir Pirjo här omedelbart fördömd av auktoriteten när 

den svenska, finare mamman stämplar henne. Budskapet bär på koloniala konnotationer. I essän 

”Integrationism” hänvisar Tesfahuney och Grip till Anthias och Yuval-Davis (1993) som visar hur 

kategorierna ras och genus samverkar med nation och nationalism. Bland annat ses kvinnor som 

biologiska överförare av kollektivet, här finsk etnicitet, vilket i en svensk nationalistisk diskurs 

måste betvingas.  Pirjo kan därmed antas ha ett dåligt inflytande på den svenska flickan både 106

genom sin klass och sin etnicitet.  

 Det biologiska könet knyts också uttryckligen till klass. Pirjo är arbetarklass och Sara är 

överklass. Saras pappa äger fabriken där Pirjos pappa arbetar. I dialogen kan vi avläsa hur till och 

med det fysiska könet, ur Pirjos perspektiv, antas avspegla klasskillnader. Det klassmässiga 

avståndet mellan flickorna är stort. Sara bor i fint hus medan Pirjo bor i barack med andra 

invandrare, hennes föräldrar är ett slags moderna tjänstehjon och befinner sig längst ner på 

samhällsstegen med de andra invandrarna.  

 ”Jag trodde din skulle se annorlunda ut”, säger Pirjo. I hennes värld är det logiskt: en finare 

flicka måste ju vara ”finare” där nere. Ungefär som den där dyra och fina Davy Crockett-mössan, 
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tänker Pirjo. Det är en intressant och vågad diskussion som Agneta Fagerström-Olsson för fram 

genom barnens utforskande lek.  

 Vidare menar jag att den omedvetna och slumrande sexualiteten hos Sara hänger ihop med 

hennes överklassbakgrund. Överklassen har historiskt låtit förtrycka kvinnors sexualitet medan 

arbetarklassen alltid har kopplats ihop med promiskuitet, prostitution, orenhet. Porr och snusk är 

arbetarklassens domäner. Det har naturligtvis funnits i alla klasser men det ”orena” är explicit i 

arbetarklassen. Den uppvaknande sexualitet som skildras här knyts till orenhet. I det tidiga 1960-tal 

som filmen skildrar är det ännu några år kvar till den så kallade sexuella revolutionen. Tiden 

präglades av en ”ständig oro för graviditet hos unga människor”.   107

 Seppan förmedlar en radikal feministisk kritik som anknyter till klassperspektivet, en relativt 

tidig intersektionell kritik. Fagerström-Olsson tycks med scenen också vilja harmonisera olikheter 

och betona välfärdsdrömmen om ett jämlikt samhälle: under kläderna är vi alla lika, trots eventuella 

klasskillnader. Men hon antyder samtidigt, exempelvis med filmens slut där Sara förnedras av 

Seppan-barnen, att vänskap över klassgränserna inte är möjlig. Inte ens i barnens värld. 

!
Fagerström-Olsson framstår som förutseende när det gäller feministiska värderingar, men tycks 

mindre radikal i etnicitetsfrågor. På ett plan verkar rent rasistiska stämningar aktiveras genom 

reproduktionen av övertydliga stereotyper. Exempelvis den vilda finska pojken som har en kniv 

som han är mycket fascinerad över. Eller Pirjos pappa, en knasig krigsveteran som är tokrolig på 

fyllan och försöker tämja en hund med en korv.  

 Ändå finns en antirasistisk grundton i Seppan och jag tolkar det som att filmen på ett 

ideologiskt plan vill utgöra en kritik mot en tilltagande invandringsfientlighet. Seppan speglar en tid 

då många finska arbetskraftsinvandrare kom till Sverige och finländare var utskällda i pressen. ”En 

finne igen!” kunde det stå om något alkoholrelaterat våldsbrott eller liknande hade ägt rum.  108

Stereotypa representationer kan nämligen också användas kontrasterande, för att förmedla en 

positiv bild av en mer mångkulturell samtid (Ungefär: ”Så här illa togs invandrare emot och 

framställdes förr, men vi har det mycket bättre i dag!”). Filmen utspelar sig ju på 1950-talet och inte 

i ”modern tid”, alltså det 1980-tal då filmen är gjord. 
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Men om ovanstående stereotypa representationer skulle ha en pedagogisk uppgift anknyter den 

analyserade framställningen av Pirjo desto tydligare till en kolonial diskurs. För åskådaren, som har 

bjudits in att vara en voyeur under ett privat möte mellan två unga flickor, framstår den Andre här 

som en främmande, pådrivande, eggande kraft. Att just finska flickor eller kvinnor framställs med 

större sexuell hunger än svenska dito känns igen från andra svenska filmer med finska 

representationer  och det finns många exempel från andra postkoloniala analyser av den Andre. 109

 Att en film kan vara antirasistisk och feministisk, och samtidigt förmedla stereotypa 

representationer och vara en del i en kolonial diskurs kan verka ambivalent. Men det kan ses även i 

Carina Tigervalls studie av främlingen i samtida svensk film. Tigervall noterar den tankeväckande 

tendensen att ”svenska filmer alltid tycks framföra antirasistiska värderingar (filmen som kulturell 

praktik), men samtidigt också reproducerar rasistiska diskurser (filmen som ideologisk praktik)”.   110

!
6.3 Mellanförskap i Vittula 

!
Vi är värre än samerna. De har i alla fall ett eget språk. Vi... vi bryter på 

svenska utan att vara svenskar och... på finska utan att vara finnar.  

Populärmusik från Vittula 

!
Populärmusik från Vittula (2004) av Reza Bagher är baserad på Mikael Niemis roman med samma 

namn och utspelar sig i barnrika Vittulajänkkä eller, förkortat, Vittula, i Tornedalen utanför Pajala. 

Namnet betyder fittmyren vilket ska ses som en ”hyllning till den kvinnliga fruktsamheten”, enligt 

filmens berättare. Det är 1960-tal och moderniteten är på ingång, ackompanjerad av den nya 

rockmusiken. I övriga Sverige råder framstegstro och rationalism, medan Pajala likt en kolonial 

utpost ännu rymmer såväl häxor som stark gudstro. När en mörkhyad präst kommer till byn kan 

ingen tro sina ögon. 

 Vi får följa pojkarna Mattis och Niilas uppväxt och serveras ett slags familjekrönika. I 

ungdomsåren influeras killarna av den nya musiken och börjar spela i band, vilket blir 

livsavgörande för Niila. Med åren glider kompisarna isär. Medan Matti stannar i Pajala gör Niila 

rockkarriär. Mycket av handlingen kretsar kring mötena mellan det finska och det svenska, de olika 
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kulturernas skärningspunkter, likheter och olikheter. Här har det varit bröllop i byn: 

!
En finska och en svensk ska gifta sig. Det har tävlats över etniska gränser hela 

festkvällen, med armbrytning (mellan männen) och fingerkrok (mellan kvinnorna). 

Bröllopsfesten avslutas med ett bastubad där finnar och svenskar sitter tillsammans, 

skrävlar och slår sig med björkris. Dialogen är rapp och skojfrisk och sveper från 

bastubad och sex till rädsla för döden. Mest är det Mattis farfar som håller en monolog 

medan kameran fokuserar närbild på honom. Han säger att han ska förbli kommunist 

resten av sitt liv och hoppas att han blir hejdad med ”ett stort plåster över munnen” om 

han ”börjar svamla om Jesus och syndernas förlåtelse och sån skit”. Detta korsklipps 

med några närbilder på de plågade bastubadarna – för det blir allt varmare.  

 Tävlandet från kvällen har fortsatt hit. Det gäller att sitta kvar längst, längre än den 

Andre (det uttrycks i dialog, gester och ansiktsuttryck). Männen kastar vatten hela tiden, 

men de flesta står inte ut länge. Stön, kroppar som kvider, en efter en ger de upp. Till 

slut ser vi bara en svensk och finne kvar på bänken. ”Det är lite kallt här inne”, säger 

Einari (Mattis ena farbror, spelad av Lennart Jähkel) ironiskt på svenska. ”Man kan tro 

att svenskarna har glömt att man måste elda i en bastu”, instämmer Mattis andra farbror 

Hååkani – på finska. Det är tydligt att de förstår varandra trots att de talar olika språk.  

 Einari häller på det sista av vattnet, en halv hink, och sätter sig bredvid den 

grimaserande Hååkani. En stund sitter de bara och genomlider värmen tillsammans, 

åskådaren kan nästan känna hur det svider. Till slut tar Hååkani Einari om axeln och 

drar skrikande ner honom på golvet så att båda hamnar där.  

 Bakom de uppvärmda stenarna ser vi en arm sticka upp. ”Oavgjort”, ropar någon på 

finska. Men i nästa klipp ser vi Matti, som sitter lite längre upp i bastun. ”Vi vann”, 

säger han triumferande, på svenska – för att i nästa sekund huka sig och spy.  

!
I filmen är alla nationaliteter i upplösning. Flera av karaktärerna håller visserligen hårt på att leva 

upp till ”sina” etniska stereotyper. Kampen mellan svenskt och finskt utspelas gång på gång, i 

sänghalmen, vid middagsbordet eller som här, i bastun. Men som scenen låter åskådaren förstå är 

nationalism ingen tävling det går att vinna i. Det blir oavgjort. Hååkani och Einari, den sista 

”svensken” och ”finnen” – eller hur de nu ska benämnas – faller ner samtidigt på golvet. Matti 
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försöker tappert att deklamera en svensk vinst, men det straffar sig genast i en uppstötning. Jag läser 

scenens underliggande budskap och filmen som helhet just så, att nationalismen inte har några 

vinnare. Varken svenskt eller finskt kan dominera på en så gränslös plats.  

 Tornedalen är sedan Rysslands erövring av Finland 1809 uppdelat mellan Sverige och 

Finland. De som bor i den svenska delen bör kunna betraktas som ”svenskar” enligt lag, tradition 

och kulturella vanor. Det var också så staten resonerade under en tid då svenskhet var en mycket 

snävare kategori än vad det är i dag. Språklig och kulturell utarmning var priset för den svenska 

minoritetspolitiken under 1800- och 1900-talet. Barnen fick inte prata finska i skolan när 

försvenskningen inleddes på 1880-talet. 1920 var skolorna i Tornedalen helt försvenskade och först 

på 1970-talet infördes finsk modersmålsundervisning.   111

 Men de historiska kopplingarna till den finska sidan är starka och staten lyckades trots sina 

ansträngningar inte utradera det finska arvet eller språkutövningen. I slutet av 1970-talet började en 

folkrörelse växa och år 2000 fick det så kallade meänkieli officiell status. (Ett språk som egentligen 

kan ses som finska, dock inte i Sverige. På den finska sidan av Tornedalen ses däremot meänkieli 

som en dialekt av finskan. )  112

 Platsen är hur som helst en smältdegel där språk, seder och värderingar hämtar näring från 

båda länderna. Denna gränsöverskridande karaktär märks även i bland annat könsrelationer. I 

filmen gifter sig paret över de etniska gränserna och de trolovades genus kopplat till etnicitet bör 

också noteras i sammanhanget. Det är nämligen en svensk man och en finsk kvinna som gifter sig i 

den episod som leder fram till bastuscenen.  

 Det här förhållandet mellan genus och etnicitet har sin motsvarighet i verkligheten. Det finns 

nämligen ”seglivade underförstådda, informella” normer som gjort det acceptabelt för män att gifta 

sig ”neråt” i samhället. Detsamma gäller däremot inte kvinnor. Sociologen Mika Helander skriver:  

!
I etniska och mer specifikt finsk-svenska sammanhang yttrar sig denna norm i att 
blandäktenskapen mellan svenskar och finnar, både mellan finlandssvenskar och 
finskspråkiga och i Tornedalen, i övervägande grad ingåtts mellan en svensk man och en 
finsk kvinna. … För en finsk kvinna innebär det i den kulturella ekonomin att gifta sig 
'uppåt' när hon gifter sig med en svensk. Det innebär att ackumulera kulturellt kapital.   113

!
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Grupper och folk som geografiskt, kulturellt och juridiskt befinner sig ”innanför”, som 

tornedalingarna, kan ändå känna sig ”utanför” och därmed uppleva sig som i ett ”mellanförskap”. 

Mellanförskap har beskrivits som att ”leva utanför eller mellan en eller flera kulturer, raser och 

länder samtidigt”.  De tornedalsfinska erfarenheterna bör närmast kunna ses som en modell i det 114

sammanhanget.  

 Mikael Niemi är författare till filmens litterära förlaga och gör även filmens berättarröst. I 

filmen uttrycker han problematiken så här: ”Med tiden förstod jag att vår hembygd egentligen inte 

tillhörde Sverige. Vi hade liksom kommit med av en tillfällighet. Ett nordligt bihang där det råkade 

bo människor som bara delvis förmådde vara svenskar.” (Efter Finlands frigörelse från Ryssland 

1917 debatterades det i Sverige om finsktalande Tornedalen borde tillfalla Finland. Men staten 

”tillsatte en utredning som 'bevisade' att befolkningen inte farit illa av att tillhöra Sverige”. ) 115

 Den starka rivaliteteten mellan svenskt och finskt som uttrycks tydligt i filmen kan som 

framhållits förstås mot en kolonial bakgrund. Den hybrida position som är resultatet av krig och 

gränsdragningar är inget nytt, utan går att hitta i alla världens hörn. Människor har alltid umgåtts, 

samarbetat och förökat sig över konstruerade gränser och gränsöverskridanden kan spåras i allt från 

arkitektur och konst till språk, mat och kulturella vanor.  

 Denna hybriditet kan kopplas till en ambivalens som jag menar uttrycks i filmtexten. I en 

postkolonial relation finns det alltid en pendelrörelse mellan kolonial diskurs och motståndsdiskurs. 

Denna inbyggda spänning kommer till uttryck på flera sätt i filmen. Förutom kärlek över etniska 

gränser blandas språkliga element, finska och svenska i dialogen. Till och med det påhittade språket 

esperanto förekommer. Det talas av pastor Komporo från Kongo och av Niila, som lärt sig det av 

någon anledning (vilket är betecknande eftersom det är just han som senare ska lämna Fittmyren). 

Essentialismen sätts i gungning även på andra sätt; könets upplösning lyfts t ex genom en karaktär 

som visar sig vara transvestit.  

 Genom ungdomen (symbolen för det nya) ser vi på nära håll spänningarna i den kulturella 

spegeldans som den hybrida positionen medför. Vi har å ena sidan Matti, som beslutar att stanna 

kvar i Vittula och därmed acceptera sin situation och sitt mellanförskap. Och å andra sidan Niila, 

som bestämmer sig för att lämna landet och sin kluvna nationella identitet. Niila lämnar också den 

tysta, våldsamma finska manligheten som representeras av hans misshandlande far. Niilas val kan 
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ses som ett sätt att försöka överskrida de etniska låsningarna och skapa en egen, ny position bortom 

stereotyperna.  

 Det etniska gränsöverskridandet i Vittula och Tornedalen som helhet är förmodligen ett 

måste för att fortplantning ska kunna ske, men samtidigt finns ett motstånd mot etnisk blandning. I 

det svenska lägret är det inte helt okej: ”Gift dig med en finska eller lapska eller vad som helst. Gift 

dig bara”, tycker Mattis pappa. Att gifta sig ”neråt”, med en finska, är alltså inte bra, men i alla fall 

bättre än att inte gifta sig alls. Svaret på sådan överlägsenhet hittar vi hos finnarna som med en 

sedvanlig underdog-attityd tycker att svenskarna är uppblåsta och skrytsamma under bröllopsfesten.  

 Filmen är en dramakomedi och med humor dissikeras här maktkategorierna etnicitet och 

genus. Men narrativet kan på samma gång bejaka det som framställs som essentiella nationella 

särarter. Ur ett motståndsperspektiv är det långt ifrån självklart huruvida Populärmusik från Vittula 

faktiskt förstärker eller underminerar essentialism. Föreställningar om en ”naturlig koppling” 

mellan finnar, alkohol och våldsamhet reproduceras exempelvis om och om igen i filmen.  

 Det är också svårt att hävda att filmen utmanar nedärvda föreställningar kring synen på 

manlighet. Det sker möjligen genom att stereotyperna överdrivs, vilket ju är ett vanligt drag i 

komedier.  

 Det ska framhållas att det som uttrycks i dialog bara är ett av flera budskap som 

kommuniceras. Medan Hååkani försöker underblåsa myten om den svenska mesiga mannen – ”Man 

kan tro att svenskarna har glömt att man måste elda i en bastu” –  låter ju filmen underförstå att 

båda etniciteterna är lika ”svaga”, eller uthålliga, vilket förmedlas genom klippet där Matti kräks.  

  Men de stereotypa bilderna upprepas och tas för givna så till den grad att det ändå går att 

tala om en negativ reproduktion och ett drag av essentialism, parallellt med de motståndsstrategier 

som jag här försökt att uttyda.  

!
6.4 Självreflexiv utmaning av stereotyper 

Kid Svensk (2007) av sverigefinska Nanna Huolman handlar om Kirsi (Kid Svensk), en tjej i yngre 

tonåren som bor med sin finska mamma i Göteborg. Pappan har dött och mamman har knappt lärt 

sig svenska, Kid måste tolka allt åt henne.  

 Kid sticker ut i skolan genom sin etniska bakgrund och blir mobbad, särskilt av en annan tjej, 

på grund av sin mamma som dessutom jobbar på Kids skola som städare. I samband med 

skolavslutningen får Kids mamma sparken på stående fot på grund av språkförbistring. Samtidigt 
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vinner Kid ett uppsatspris i skolan. Mamman bjuds upp på scen för att säga något men skämmer ut 

sin dotter genom sin oförmåga att tala svenska.  

 Priset för bästa uppsats är en chans att praktisera på Radio Göteborg. Men Kid får inte tillfälle 

att inkassera priset, för mamman har bestämt att de ska resa till Finland. Där ska de öppna en 

sommarrestaurang tillsammans med mammans väninna. Innan de åker hinner Kid gå till 

radiostationen. Hon stjäl med sig en utrustning för att i alla fall kunna rapportera från resan. I den 

här scenen är de på väg i en bil till Stockholm för att ta färjan över till Finland. 

!
Bilen har stannat för matpaus och Kid står för sig själv på parkeringen och rotar i sin 

väska. Hon tar upp ett kassettband med musik som hon har tagit från bilen. Hon sätter in 

bandet i bandspelaren för att spela över det och göra sitt reportage. Vi hör ett kraftigt 

tickande som signalerar att det är ont om tid, vilket understryks av att Kid tittar sig över 

axeln hela tiden. I nästa klipp står hon i halvbild med blicken riktad mot åskådaren och 

mikrofonen i handen. ”Testing testing, ett två, ett två”, säger hon. Bakom henne ser vi 

en turistbuss.  

 ”Hejsan hejsan hejsan hejsan härr ee Rrradio Göteborrrg. Finland borde byta namn till 

Fuleland. Och nu står jag här, mitt i Sverige, och mitt framför en finnebuss, alltså en 

buss full med finnar. Och nu ska jag vara lite modig och våga prata med fulefinnarna.”  

 [Klipp till bussinteriör.] Kid kommer in i bussen och ser nervös ut. Hon tittar in, går 

mot kameran, som backar, medan hon går allt längre in i bussen. ”Vad gör du?” frågar 

hon en man som sitter och äter. [Klipp till närbild på en man som sitter och tuggar och 

tittar på henne.] ”Äter”, säger mannen i mikrofonen. 

 ”Ja, tack hejdå”, säger Kid och går längre in i bussen. [Klipp till närbild på en kvinna 

med stora glasögon.] ”Varför ska du åka till Finland?” frågar Kid henne. ”Åh, kå till 

familjen. Mig längta hem”, svarar kvinnan.   

 Kid svarar, aggressivt: ”Jag längtar hem, heter det.” Kvinnan bara stirrar oförstående 

på henne. Kid fortsätter inåt och ska intervjua fler men blir avbruten av mamman som 

kommer in i bussen och undrar var hon varit. De går ut ur bussen tillsammans.  

!
Likt en journalist granskar Kid i den här scenen finnen och det finska. Men hon är ingen bra 

journalist utan rent subjektiv och skapar själv ”nyheterna” eller händelseförloppet. Med en 
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nedlåtande attityd tillrättavisar hon dessutom sitt intervjuobjekt. Hon ser med avsmak på dem, 

vilket förstärks genom att de förses med subtilt avvikande attribut (kvinnan bär till exempel lite för 

stora glasögon). Åskådaren intar här på ett sätt Kids blick, vi ”sys in” i handlingen och blir en del i 

avståndstagandet från det finska genom kamerarörelsen och illusionen av att vi följer med in i 

bussen. De finska passagerarna framstår som främmande för både åskådaren och Kid. Och det är 

Kid som är aktör i att skapa denna distans. Det är hon som väljer att tillrättavisa den finska kvinnan 

och vara allmänt otrevlig.  

!
Kids dröm är att bli radioreporter. Filmen igenom iscensätter hon en fantasi under den påtvingade 

resan. Reporterrollen blir ett sätt att hantera det kluvna förhållandet till Finland. För vad gör en 

radioreporter? Jo, rapporterar, dokumenterar och dramatiserar från ”utsidan”, reportern är inte själv 

delaktig, till en lyssnande (men osynlig) publik. Och Kid finner omedelbart ”rollen”. Hennes 

reportage blir en bitsk uppgörelse med såväl modern som de egna föreställningarna om Finland. På 

ett psykologiskt plan kan det förstås som att Kid härigenom bearbetar sina känslor (pappans död, 

moderns utanförskap och sociala status, sitt eget mellanförskap och så vidare).  

 Kid Svensk är troligen en av de första filmerna att så medvetet diskutera frågor om etnicitet, 

skam och identitet i en svensk-finsk kontext. Den kan sägas falla in i kategorin counter-culture, som 

en film som uttalat gör motstånd mot en kolonial diskurs. Filmen kommer några år efter att finska 

har erkänts som nationellt minoritetsspråk i Sverige och i en tid då flera sverigefinska 

kulturpersonligheter börjat synliggöra sin finska bakgrund i det svenska samhället.  116

 Både genom att uttryckligen tematisera den finska etnicitetens position i Sverige och driva 

med och diskutera representation och stereotyper (egna och andras) vågar jag hävda att Kid Svensk 

utgör ett radikalt undantag i den svenska filmhistorien. Minst två grepp används för att understryka 

denna motståndsdiskurs: 

 1) Radiometaforen fungerar som en metakommentar till filmens tema. Genom att löpande 

kommentera skeendet i filmen blir objektet (Kirsi) ett subjekt och får agens, blir talande i egen 

person och får makten att beskriva både sig själv och sin omgivning. Kan den subalterna tala? 

frågade Gayatri Spivak i en ofta citerad essä  med samma namn, syftande på de koloniserades, 117
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maktlösas aktörskap. Ja, med ett dylikt filmiskt grepp förefaller det åtminstone så. När Kid för 

första gången använder radioutrustningen talar hon direkt till oss. Hon står och pratar i mikrofonen, 

med blicken mot åskådaren. Genom att se tillbaka avväpnas den koloniala blicken.  

 2) En humoristisk, ironisk dialog (”Finland borde byta namn till Fuleand”) som utmanar de 

fasta kategorierna inifrån, i enlighet med Halls tredje motståndsstrategi. (Humor kan också verka 

läkande och självreflexivt för en föreställd sverigefinsk publik.) 

!
Stereotyper kan fungera både reproducerande och omvälvande. Carina Tigervall skriver att 

”stereotypen som form kan ... fungera som en väckarklocka i de fall man anspelar på etablerade 

stereotyper på ett kritiskt, överdrivet eller ironiskt sätt. Funktionen kan då snarare bli att 

stereotyperna löser upp sig själva när de visas upp på ett tillräckligt påtagligt sätt.”  Med exempel 118

från filmen Det nya landet (2000) visar Tigervall hur de överdrivna dragen hos de tre 

huvudkaraktärerna Ali, Louise och Massoud istället utmanar stereotyper inifrån genom att fylla dem 

med ett annat, instabilt innehåll (den tredje av Stuart Halls tre motståndsstrategier). Förutom 

överdrivna drag sker också en förvandling av personerna under filmens gång vilket underminerar 

våra förväntningar på karaktärerna. ”Det visar sig att blondinen inte är dum, den afrikanske mannen 

är inte infantil, den iranske mannen är inte aggressiv och hotande” , skriver Tigervall. Ett annat 119

exempel är hur tittaren ges förklaringar till de förväntade reaktionerna, till exempel får vi förklarat 

varför Massoud framstår som stereotypen ”ilsken invandrarman” så att det negativa vänds till sin 

motsats, i en önskad läsning fås vi istället att känna sympati för karaktären. 	

	 Det självreflexiva angreppssätt som genomsyrar Kid Svensk är effektivt på samma sätt. 

Driften med stereotyperna sker med en ironisk blinkning som underminerar en kolonial diskurs. 

Greppet att vända den koloniserades blick mot åskådaren bryter illusionen och gör oss medvetna 

om vår egen blick och det faktum att filmen och stereotyperna är konstruktioner. En illusion.	

	 Istället för att exempelvis utmåla finnar i (överdrivet) positiv dager, vilket hade kunnat vara en 

alternativ motståndsstrategi, ger regissörens sverigefinska bakgrund en ”både och”-position eller 

delvis insiderposition som möjliggör kritik åt båda hållen och ”rätten” att skratta åt nationalistiska 

föreställningar. Denna självreflexivitet är svår för essentialister att slå hål på. Samtidigt är denna 

motståndsstrategi numera mycket vanlig och liknande ironiska grepp används bland annat i reklam. 

�50

   Tigervall, s. 107.118

   Tigervall, s. 110.119



I en annons i en taxfree-katalog på Finlandsfärjan står två rågblonda kvinnor i ett kornfält. Bilden är 

manipulerad så att horisonten är ”böjd”, som en halv botten av en flaska. ”We tried to make wine. It 

didn't work”, lyder rubriken från avsändaren, vodkatillverkaren Koskenkorva. Fyra recept med 

företagets produkter anges.  Annonsen anspelar på den stereotypa föreställningen om en 120

”naturlig” koppling mellan finnar och sprit. Att med humor och självbespegling anspela på 

etablerade stereotyper kan alltså användas i olikartade syften, även rent kommersiella, det är inte 

förbehållet en kritisk motståndsdiskurs. 

!
Kid Svensk har två parallella, övergripande teman: det handlar om att bli vuxen, frigöra sig från sina 

föräldrar och hitta/skapa sin egen identitet, ett vanligt tema i genren ungdomsfilm. Men filmen 

lyfter också något mycket ovanligt, den tematiserar den skam som andra generationens invandrare 

kan känna och diskuterar våra förhållanden till biologiskt och kulturellt arv.  

 Filmen utspelar sig 1984, då många av den första generationens arbetskraftsinvandrares barn 

var i ungefär samma ålder som Kid. I dag har de vuxit upp och kan relatera till och minnas sin 

barndom; men filmen kan även tala till deras barn och tonåringar. 

!
7. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Jag har analyserat finska representationer i svensk film ur ett postkolonialt perspektiv med några 

olika angreppssätt och ska runda av med reflektion och slutsats. Nedanstående diskussion följer 

mönstret från analysdelen och är uppdelad per film och tema. Därpå en slutsats och förslag till 

vidare forskning.  

!
7.1 Två killar och en tjej 

Den underliggande berättelsen i Lasse Hallströms film är att jämställdhet är ett hot mot 

manligheten. Med en psykoanalytiskt influerad postkolonial läsning tycker jag mig kunna visa hur 

finsk etnicitet och traditionell manlighetsdiskurs knyts ihop i filmen, exempelvis i en bastuscen där 

svenskt och finskt får fungera som varandras motpoler. Konstruktionen av skillnad (finskhet) 

uttrycks här genom språk, miner, kamerans position och berättarröst.  

 Postkolonial teori kan visa hur den Andre blir representerad i motsats till vi:et genom olika 

representationssystem. Men lika viktigt är hur (den västerländska) självbilden konstrueras. I Två 
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killar och en tjej kan vi se hur en svensk självbild formas med hjälp av finska representationer. Det 

handlar alltså inte bara om att finska män i bastun framställs som tystlåtna, maskulina, ”riktiga 

män”, utan i lika hög utsträckning om hur detta speglas i de svenska representationerna. I 

bastuscenen ser vi hur de finska männens blotta närvaro har en direkt påverkan på Klasse och 

Thomas. De springer ut ur bastun för att liksom understryka sin position som ”sämre män”. 

(Föreställ dig samma scen utan finska män i bastun eller med andra svenska män närvarande – då 

vore det närmast otänkbart att de skulle ha sprungit ut!) Här tycker jag mig därmed ha identifierat 

bastun som ett rasifierat rum där olika maktordningar kan aktiveras.  

!
7.2 Seppan 

Med ett intersektionellt perspektiv kan vi få syn på hur olika kategorier eller maktordningar 

samverkar. I denna analys har jag särskilt fokuserat på dialogen i en scen för att visa hur (finsk) 

etnicitet, klass, sexualitet och genus samverkar. I den scen jag analyserar knyts kategorin finsk 

arbetarklass ihop med ”otuktad” sexualitet, och svensk överklass med renhet. Klass är ett centralt 

tema i filmen och det är invandraren (finnar är en av flera invandrargrupper som representeras i 

filmen) som innehar de lägsta positionerna. Svenskar återfinns som auktoriteter, t ex lärare och 

fabriksägare.  

 Att visa upp olika minoritetsgruppers belägenhet i en historisk kontext kan förstås som en 

kritik av hur det var förr. Bilderna av historisk rasism kan också ses relativt till samtida rasism för 

att vi ska lära oss något eller användas för att understryka att det är mycket bättre idag.  

 Men samtidigt som en filmtext bär på ett ”medvetet” antirasistiskt och feministiskt budskap 

kan den förmedla koloniala konnotationer och grova stereotyper. Det är ingen slump, hävdar jag, att 

det är genom just finska Pirjo som sexuellt begär tematiseras i filmen.  

 Kvinnliga representationer har i en orientalistisk diskurs generellt fått förkroppsliga å ena 

sidan en orörd natur och föreställningar om paradiset, å andra sidan en otämjd vildhet som måste 

tuktas och domesticeras av vita västerländska män.  Här framställdes ofta icke-europén som 121

sexuellt omättlig i vad Ann McClintock har kallat en ”pornotropik för den europeiska fantasin”.  

Det byggdes en föreställning om ett begär till den vite mannen i reseberättelser och litteratur.   122

 Liknande gestaltningar av finska flickor eller kvinnor är inte ovanliga. Flera andra samtida 
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svenska filmer innehåller sådana exempel. Leopardkvinnan i Beck – hämndens pris och den 

förförande matronan i Populärmusik från Vittula framstår båda som sexuellt omättliga och vilda. 

Det går förstås även att dra paralleller till historiska stereotyper som ”tattarfresterskan” Lise i 

filmen Kvarnen från 1921. 

  

7.3 Populärmusik från Vittula 

I min analys av Populärmusik från Vittula är det hybriditeten eller vad jag kallar mellanförskapet 

som står i fokus, något jag visar med en bastuscen som exempel. Filmen diskuterar 

gränsöverskridandets för- och nackdelar, vilket uttrycks i bland annat dialog och genom 

karaktärernas drivkrafter. Här framstår positionen varken svensk eller finsk på samma gång både 

eftersträvansvärd och problematisk. Mellanförskapet innebär en outsider-position som kan vara 

önskad. Det ger möjlighet till motstånd och frihet från underkastelse. Men en konsekvens av en 

kluven identitet kan vara alienering och flykt.  

 Ett liknande underliggande tema av självförnekelse återkommer i flera av de senare årens 

filmer där finsk etnicitet tas upp i en svensk kontext.  I Svinalängorna har Leena gift sig med en 123

svensk man och brutit kontakten med den finska modern. Familjen firar Lucia och sjunger svenska 

sånger i bilen. Inget, utom den döende modern och de undertryckta känslor som då och då pockar 

på Leenas uppmärksamhet, antyder att hon är av finsk härkomst. Hennes avståndstagande från 

modern (och därmed det finska arvet) kan ses som en strategi för att lämna mellanförskapet, komma 

undan den koloniserande blicken. Bli en av ”oss”, inte den Andre. 

 Även i Kid Svensk är temat tydligt. Huvudpersonens förnekelse av sin finska bakgrund 

understryks både uttalat och outtalat filmen igenom, som i det tydliga namnbytet från Kirsi till Kid 

Svensk, eller i den symboliska betydelsen i att spela över en kassett med finsk musik. Men 

inställningen är destruktiv, är budskapet: det leder nästan till döden. För att uppnå harmoni i detta 

klassiska utvecklingsnarrativ accepterar Kid till slut att hon är både finsk och svensk. ”Hejsan 

hejsan hejsan hejsan, här är radio Kirsi Ruotsalainen”, säger hon i slutet, att jämföra med frasen från 

filmens början: ”Hejsan hejsan hejsan hejsan, här är radio Göteborg”.  

 Även för Niila i Populärmusik från Vittula blir flykten ett sätt att lämna mellanförskapet och 

hitta sin egen identitet. Så snart han lämnar Vittula blir han framgångsrik (får vi bekräftat genom 

tidningsklipp). Men det kan bara ske utanför Sverige. Det är Liverpool, inte Sverige eller Finland, 
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som utgör nyckeln till friheten. Liksom Leena i Svinalängorna måste han lämna mellanförskapet 

och därigenom rekonstruera sig och bli fri. Kanske kan Niilas försök till flykt/nystart ses i ljuset av 

Noel Ignatievs bok How the Irish Became White. Genom att lämna sin rasifierade position försöker 

Niila i likhet med irländarna som flyttade till USA och lämnade sin position som öns ”svarta 

underklass” klättra uppåt på den sociala stegen.  

!
7.4 Kid Svensk 

Det är inte överraskande att filmer producerade under senare tid kan förmedla motstånd bättre än 

förr, när negativa porträtteringar var vanligare. Filmer måste ses i relation till sin tid. Förändrade 

sociala förhållanden påverkar representationerna, t ex att finnar/sverigefinnar erkänns som nationell 

minoritet och genom att finska språket får högre status i Sverige.  

 Min analys av Kid Svensk visar att grepp som humoristisk/ironisk dialog och annan point of 

view (som returnerar den koloniala blicken) kan utgöra motståndsstrategier som underminerar 

essentialism. Men det är viktigt att framhålla att detta sker just vid ett tillfälle då sverigefinnar är på 

kulturell frammarsch.  

 Etnicitet framställs som något i grunden formbart (precis som i Populärmusik från Vittula). 

Nästan något man kan välja. I den valda scenen ser vi hur Kid själv skapar och betonar skillnad 

gentemot ”sina egna”. Finnarna i bussen framstår som annorlunda även för åskådaren, därför att det 

är så Kid upplever det.  

 Att huvudkaraktären är tonåring är för övrigt i sig en bra metafor för det identitetssökande 

temat. Det är en ålder då vi fortfarande är sökande och att ”söka sin etnicitet” anses här allså vara en 

öppen fråga. Det handlar för Kid om att göra etnicitet, att bli finsk, svensk eller ingetdera – det är 

öppet för förhandling.  

!
7.5 Slutsats 

I film men också litteratur och musik har finska så kallade ”andra generationens invandrare” – barn 

till inflyttade finnar – under senare år börjat bli synliga och behandlat frågor om etnicitet och 

nationell identitet, känslan av olikhet och den ibland smärtsamma känslan av att vara splittrad 

mellan två länder med mycket olika språk.  

 I filmer som Populärmusik från Vittula och Kid Svensk är berättarperspektivet inte som 

tidigare ett helsvenskt och därmed nyanseras berättelserna, blir öppnare och djärvare. Man kan säga 
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att sverigefinnar i större grad äger problemformuleringsprivilegiet och styr berättelsen i högre grad 

än tidigare. Men det betyder inte att alla stereotyper försvinner eller att filmerna inte är färgade av 

historien, majoritetssamhällets värderingar och ideologi.  

 Framställningarna av det finska och representationerna av finnar som jag har undersökt ingår i 

en kolonial diskurs, en rasialiserad kunskap om den Andre. Mina analyser har gjorts mot en 

historisk bakgrund och med ett postkolonialt, feministiskt och psykoanalytiskt perspektiv, och jag 

tycker mig kunna visa hur den etniska kategorin finskhet aktiverar olika aspekter av makt och 

motstånd i en svensk kontext.  

 Uppsatsens titel försöker ringa in en central aspekt i många postkoloniala läsningar. Det 

handlar om begäret till den Andre, där skillnad skapar spänning och sätter igång undermedvetna 

processer hos åskådaren. Den finska annorlundaheten kan komma till uttryck på olika sätt och 

hämtar näring i såväl historiska stereotyper som samtida komplex. Men oavsett om det handlar om 

längtan efter en vildare sexualitet (matronan som förför unge Matti i Populärmusik från Vittula) 

eller om att hantera en manlighet i kris genom att närma sig den Andre (som i Två killar och en tjej) 

tycks finskhet ofta uppfattas som något exotiskt och skrämmande och samtidigt begärligt. I mötet 

med den Andre framställs samtidigt svenskhet och svenska representationer ofta som mesiga.  124

 Mina läsningar ska inte ses som färdiga eller heltäckande. Men jag hoppas ha visat på några 

sprickor i filmtexterna, tecken som avslöjar andra budskap än dem vi kanske först uppfattar.  

 Jag har också försökt spåra ett motstånd mot den koloniala diskursen. Jag tror att det går att 

hitta något av detta i alla filmtexter. Men särskilt nyare filmer som Kid Svensk och Populärmusik 

från Vittula visar att det finns en väg framåt. Även om de ibland reproducerar stereotypa 

föreställningar handlar det om att se motståndsfickorna. Med självreflexiva grepp eller genom att 

diskutera hybrida positioners ambivalens kan essentiella positioner börja brytas. 

!
7.6 Vidare forskning 

En närmare och mer heltäckande undersökning av den svenska koloniala blicken i förhållande till 

finskhet skulle vara givande att läsa. Den skulle kunna vara bredare och omfatta fler filmer och ett 

större tidsspann. Men den kunde också vara mer avgränsad, exempelvis studera enbart hur finska 

kvinnliga representationer framställs och konstrueras i svensk film.  

 Det skulle även vara intressant att närmare analysera hur olika miljöer fungerar i förhållande 
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till kategorier som etnicitet. Förortsrummet har tidigare undersökts i sociologiska sammanhang. En 

djupare studie av exempelvis bastun som rasifierat rum och ett försök att identifiera andra, liknande 

miljöer i relation till kategorin finskhet i Sverige kunde vara spännande att utveckla.  

 En annan intressant infallsvinkel är att vända på steken och studera hur svenska 

representationer konstrueras i finsk film. Ämnet är relativt outforskat och bara fantasin – eller 

begäret? – sätter gränserna.  

!
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