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Om studien 
I 2013 års filmavtal står att ”stöden ska fördelas 
jämnt mellan kvinnor och män”, och att ”stödgiv-
ningen ska utgå från ett mångfaldsperspektiv”. 
Under samma år intensifierade Svenska Film-
institutets arbetet med att främja breddad represen-
tation och jämställdhet i svensk film. För detta har 
vi två handlingsplaner: ”På väg mot en jämställd 
filmproduktion” och ”Handlingsplan för breddad 
representation och tillgänglighet”. Båda kan laddas 
ner från vår webbplats sfi.se.

I den här studien har Filminstitutet uppdragit åt un-
dersökningsföretaget Miklo att mäta och redovisa 
representativiteten i 30 långa spelfilmer som hade 
premiär i Sverige 2014. Syftet har varit att identifie-
ra vilka mönster och strukturer som återfinns i 
svenska filmer när det gäller representation av 
Sverige och Sveriges befolkning. Vi har låtit Miklo 
studera hur karaktärerna i filmerna agerar, ser ut 
och konstrueras; och också förekomsten och fram-
ställningen av de grupper som är skyddade mot dis-
kriminering enligt den svenska diskriminerings-
lagen: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.

I studien presenteras resultaten för respektive 
grupp var för sig, med löpande exempel och stati- 
stik från filmerna. Undersökningen baseras på en 
kombination av kvantitativ och kvalitativ analys, 
och avslutas i en sammanfattande analys av det som 
framkommit i undersökningen. Statistik från samt-
liga filmer bifogas som bilaga till rapporten.

I studien konstateras följande:

  Sju procent av karaktärerna är invandrade 
svenskar, barn till invandrade svenskar eller till-
hörande en minoritet 

  En procent av alla karaktärer har en funktions-
variation 

  Kvinnor och män har roller som växelvis är 
      svaga och starka 

  Transsexuella personer är i stort sett orepresen-
terade

  Troende och religiösa karaktärer förekommer 
sällan

  En procent av alla karaktärer är homo- eller bi-
sexuella

Den här studien är en del av alla aktiviteter i de två 
handlingsplanerna. Vi har inte bestämt om vi ska 
göra om exakt samma studie för 2015 års filmer, 
eller om vi väljer att gå vidare på annat sätt.

Studien är skriven i ”vi”-form, med vi avses under-
sökningsföretaget Miklo. 

Hjalmar Palmgren, chef för avdelningen Filmstöd
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I undersökningen av filmerna har vi genomfört 
både en kvantitativ och en kvalitativ analys. För-
delen med att använda en kombination av kvantita-
tiv och kvalitativ metod är att vi kan synliggöra 
mönster med hjälp av den samlade statistiken för 
alla filmer, och att vi får möjlighet att gå djupare i 
analysen av karaktärerna än vad som ges utrymme 
till när man enbart använder sig av en statistisk 
sammanställning. 

I den kvantitativa delen har vi räknat hur många 
karaktärer som ryms inom kategorierna vi valt ut. 
Kategorierna är detsamma som beaktas i den svens-
ka antidiskrimineringslagen (2008:567). Dessa är 
kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhö-
righet, religion eller annan trosuppfattning, funk-
tionsvariation, sexuell läggning och ålder.  

De karaktärer som räknats i filmerna är de som 
finns presenterade på rollistorna som tillhandahålls 
av Svenska Filminstitutets tjänst Svensk Filmdata-
bas, bortsett från 18 stycken i filmen Bamse och 
tjuvstaden som på rollistan stod med skådespelar-
nas namn, men utan tillhörande karaktär angiven. 
Totalt har vi undersökt 800 karaktärer i de 30  
filmerna. 

I den kvalitativa delen har vi också iakttagit fler 
karaktärer än de som anges i Svensk Filmdatabas, 
såsom statister och andra för handlingen mer perife-
ra roller. Dessa personer har även spelat en roll för 
helheten om en film upplevs som normvidgande el-
ler normbevar ande. Den kvalitativa analysen har vi 
byggt på observationer, där vi analyserat hur karak-
tärerna framställs i filmens kontext och utifrån sin 
kategori. 

Vi går i analysen inte in på konstnärliga aspekter 
av filmerna, och berör inte heller frågan om den 
konstnärliga friheten, utan håller oss till att analy-
sera de mönster som de iakttar rörande hur de ob-
serverade grupperna representeras  i filmerna. 

Den kvantitativa delen av studien 
Den kvantitativa delen av studien har genomförts 
genom att vi räknat antalet förekommande karaktä-
rer utifrån de sju kategorierna i antidiskrimine-
ringslagen. Dessa är:

  Etnisk tillhörighet
  Funktionsvariation
  Kön
  Könsöverskridande identitet eller uttryck
  Religion eller annan trosuppfattning

  Sexuell läggning
  Ålder

Kategorierna ålder, etnicitet och funktions variation 
har räknats utifrån subjektiva antaganden om roll-
karaktärens grupptillhörighet. Dessa förklaras 
närmare i kategoridefinitionen som redovisas under 
varje kategori, där vi beskriver hur vi gått tillväga 
för att identifiera och räkna karaktärer till-
hörande de olika kategorierna.

Den kvalitativa delen av studien
I den kvalitativa delen av studien har vi analy serat 
karaktärerna i filmerna genom att under söka hur 
dessa framställs som karaktärer och i relation till 
sin kategori, samt kategorins relation till övriga 
grupper som är identifierade  i filmerna. Vi har 
bland annat tittat på om karaktärerna befinner sig i 
en underordnad eller överordnad ställning, om de 
upplevs som sympatiska eller osympatiska och om 
de uppfattas som starka eller svaga. 

Vi har också undersökt om karaktärerna är akti-
va eller passiva och vad de tillför till filmens hand-
ling samt om de, i sig själva och/eller tillsammans 
med andra karaktärer i filmen till hörande samma 
kategori, bidrar till att vara normbevarande eller 
normvidgande.

Studiens reliabilitet  
Vi är medvetna om att vi som observatörer är på-
verkade av vår subjektivitet både när vi klassifice-
rar karaktärer in i kategorier och när vi i den kvali-
tativa analysen studerar hur karaktärerkonstruerats. 
Detta gäller även de generella mönster som vi  iakt-
tagit i de observerade filmerna. En upprepning av 
studien genomförd av andra personer skulle därför 
kunna ge ett annat resultat. 

Att redovisa en helt objektiv bild av filmerna är 
inte heller syftet. Målet är att synliggöra en bild av 
hur frekventa olika representanter i de olika kate-
gorierna är, samt att diskutera hur detta manifeste-
ras i strukturer och mönster i filmerna.

Metod
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I den här delen av studien presenteras en samman-
fattning av resultatet av den kvantitativa analysen, 
utifrån de observerade kategorierna som beskrivits 
ovan. Vi förklarar hur vi tolkat karaktärerna utifrån 
respektive kategori och visar även på mer kvalitati-
va exempel från filmerna.

Etnisk tillhörighet
I den här kategorin har vi räknat karaktärer på  
två sätt
– som invandrade svenskar eller barn till  

invandrade svenskar eller någon tillhörande  
en nationell minoritet 

– som utländska personer där det är tydligt att  
karaktärerna inte bor i Sverige

Vi har gjort bedömningen av invandrade svenskar, 
barn till invandrade svenskar och personer till-
hörande en minoritet utifrån fysiska attribut, språk 
och namn på karaktären. Vi har även tagit hänsyn 
till om det explicit framkommer att personen är 
invandrad, har föräldrar som är invandrade eller 
tillhör en minoritet genom att det till exempel åter-
berättas eller beskrivs i filmen. 

 
Av de kategorier som vi har tittat på är etnisk  
tillhörighet den som efter kön har störst variation 
avseende representation. Femton filmer har  
karaktärer som vi antingen identifierar som  
invandrade eller barn till invandrade, eller  
utländska. Ingen film har dock personer/karaktärer 
som vi identifierar som tillhörande någon av våra 
nationella minoriteter. 

När en film har invandrade eller utländska  
karaktärer så är det i alla filmer, utom tre, ett  
fåtal. I Hallonbåtsflyktingen, Hallå hallå och  
Turist finns tre huvudrollskaraktärer som fram-
ställs som invandrade, varav två skildras som födda 
i Finland och en skildras som född i Norge. I Flug-
parken talar huvudrollskaraktären i en scen finska 
och kan antas vara invandrad eller barn till invand-
rade från Finland. Den enda filmen med framträdan-
de biroller av invandrade, eller barn till invandrade, 
är Tommy, där mer parten av birollerna är gestaltade 
som kriminella personer. I Micke & Veronica är det 
en biroll som dyker upp i början och i slutet av fil-
men. I övrigt sker bidraget till variationen när det 
gäller etnisk tillhörighet genom roller som  vi bedö-
mer som mer perifera än en biroll.

Ett exempel på när invandrade personer före-
kommer i vanliga samhällsfunktioner som till  
exempel rese säljare och passkontrollant finns i  
filmen Tommy. 

Vid flera tillfällen i flera filmer påverkas upp- 
levelsen av att en karaktär skulle kunna vara  
invandrad, eller barn till invandrad, genom att  
karaktären namnges på ett sätt som gör att  
karaktären upplevs som infödd med infödda för-
äldrar. Detta fenomen, som återkommer i slutanaly-
sen, kallar vi för att karaktärerna ”svenskas”. Några 
filmer ser ut att göra ett aktivt val och låter karaktä-
rerna vara ”ambietniska”, att de skulle kunna vara 
antingen infödda eller invandrade, men det förblir 
osagt och namn givningen avslöjar heller inte hur 
det ligger till.  

Vad gäller de karaktärer som räknats som ”ut-
ländska” handlar det framförallt om karaktärer i 
filmerna American Burger, Gentlemen, Hallonbåts-
flyktingen och Turist. I American Burger ska mer-
parten av filmens 43 karaktärer föreställa nord- 
amerikaner och utifrån ett nordamerikanskt repre-
sentativitetsperspektiv hade det därför upplevts  
naturligt med fler olika utseenden bland karaktärer-
na. Alla i filmen upplevs som vita. När det i Gentle-
men sker en geografisk förflyttning till Frankrike 
syns fler med mörkare hudfärg vilket är realistiskt 
och gör samhälls beskrivningen mer verklighets- 
nära. I Turist presenteras en västeuropeisk flerkul-
turell miljö som naturlig. Huvudrollskaraktärerna 
framställs som födda i Sverige och Norge, kommu-
nicerar på sina respektive modersmål med varan-
dra, och obehindrat möter och interagerar med nya 
personer från andra länder på en turistort. 

Resultat

 7% Invandrade

 82% Infödda

 11% Utländska
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Funktionsvariation
Här har vi letat efter både synliga och osynliga 
funktionsvariationer, det vill säga både fysiska och 
psykiska. Bedömningen har gjorts utifrån om 
funktionsvariationen framkommit på ett uttalat  
eller på annat vis synliggjort sätt i filmen. 

 

 
Det finns få personer med funktionsvariationer i 
filmerna. Detta gäller alla former av funktionsvaria-
tioner. Där de ändå förekommer upplevs rollerna som 
breda och funktionsvariationen framställs som en 
del av karaktärens egenskaper och personlighet, 
men uppfattas inte enbart som ett problem. 

I filmen Och Piccadilly Circus ligger inte i Kumla 
har huvudkaraktären epilepsi utan att det påverkar 
upplevelsen av honom som svag eller stark. Det 
läggs inte heller en stor vikt vid funktionsvariatio-
nen, förutom att han själv skojar om det på ett av-
dramatiserande sätt. I filmen Krakel Spektakel  
förekommer en kortväxt person, utan att det varken 
framhävs eller döljs att han är kortväxt. 

I filmen Hemma upplevs huvudkaraktären ha en 
social problematik som eventuellt skulle kunna vara 
Aspergers syndrom, men det uttalas aldrig. Det  
behandlas på ett respektfullt sätt och är en del av 
karaktärens personlighet. 

Kön
I den här kategorin har vi räknat karaktärer  
utifrån om de uppfattas som kvinna, man eller  
transperson. Vi har i den kvalitativa analysen iakt-
tagit om karaktärerna har roller och ageranden som 
bevarar eller vidgar vår normativa uppfattning av 
kvinnor och män.

 

 
När det förekommer många kvinnliga och manliga 
karaktärer i samma film blir upplevelsen av kate- 
gorin bredare och mer mångfacetterad.  
Karaktärer från båda könen porträtteras då  
i de flesta filmer som växelvis starka och svaga, 
sympatiska och osympatiska och när vissa  
karaktärer är normbevarande i sin framställning är 
andra från samma kategori normvidgande. Ett ex-
empel på det är i Hallonbåtsflyktingen, där en man-
lig karaktär framställs som en bråkig, sport- 
intresserad man som dricker mycket öl.  
I en annan scen som utspelas i ett villaområde  
spelar papporna fotboll medan mammorna tittar på. 
Detta vägs upp av att andra karaktärer i filmen inte 
är könsstereotypa, som exempelvis den manliga 
huvudkaraktären, som pendlar mellan att vara svag 
och stark i filmen. 

I flera filmer upplevs maktbalansen mellan kvin-
nor och män som jämn, ofta för att den under filmens 
gång skiftar, som i exempelvis Losers. 

Kön framställs som oviktigt i flera filmer, fram-
förallt i barnfilmerna som studerats. I Krakel Spekta-
kel har mamman och pappan likadana kläder och tar 
hand om barnen lika mycket, vilket skapar en känsla 
av att de, utifrån barnens perspektiv, bara är föräld-
rar – inte kön. 

I Faust 2.0 förekommer många olika kvinno- 
karaktärer med mindre variation än i andra filmer. 
Kvinnor syns i offerroll, demonroll, som prostitue-
rad, moraliskt krisande affärskvinna och så vidare. 
Mannen framställs som ”den normala” i denna 
film. 

 1% Personer med 

  funktions-

  variation

 99% Personer utan 

  funktions-

  variation

 0,1% Transperson

 39% Kvinnor

 61% Män
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Könsöverskridande identitet  
och uttryck
I den här kategorin har vi undersökt hur karaktärer-
na uttrycker sin könsidentitet i förhållande till sitt 
kön. Vi har framför allt letat efter könsöverskrid- 
ande tendenser såsom klädval, namn och uttryck. 

  

 
Den här kategorin har lägst representation av alla 
som vi har observerat. I två av filmerna förekom-
mer en karaktär med ett könsöverskridande ut-
tryck. En av filmerna, Nånting måste gå sönder, 
handlar specifikt om en ung mans väg in i sin  
identitet som kvinna. Filmen behandlar ämnet och 
karaktären på ett mångdimensionellt sätt där den 
övervägande upplevelsen av karaktären är att  
denne är självsäker.

I Bamse och tjuvstaden förekommer en karaktär 
som klär ut sig till kvinna för att undvika att bli 
igenkänd och sedan fortsätter att bära kvinno kläder 
filmen igenom, eftersom han, enligt vad karaktären 
själv säger, trivs med det. 

Religion och trosuppfattning 
För att identifiera karaktärer tillhörande olika  
grupper inom denna kategori har vi lyssnat och  
tittat efter religiösa symboler och markörer, som 
kors, kippa, slöja och så vidare, eller religiösa akti-
viteter som bön eller besök i moskéer, kyrkor eller 
andra religiösa lokaler. Vi har även noterat om det 
tydligt uttalas att någon är troende. 

   

 
Fyra karaktärer fördelade på lika många filmer 
framställs som religiösa i de 30 filmerna som vi har 
observerat. Dessa är kristna och tre av fyra fram-
ställs som att det finns någon typ av problematik 
kopplad till den religiösa tillhörigheten, som i ex-
empelvis Turist där det framkommer att en  
karaktär är troende kristen men skäms över det. 
Den enda neutrala förekomsten av religion eller  
religiösa personer är en kristen präst som förekom-
mer i LasseMajas detektivbyrå – Skuggor över Val-
leby.

I Faust 2.0 har berättelsen sitt ursprung i en  
kristen idé om en demon från helvetet, men utöver det 
framgår ingen specifik religion.

I En duva satt på en gren och funderade på till-
varon återkommer ett musikaliskt tema genom fil-
men – den religiösa sången Glory, glory halleluja, 
vilken i sin tur är byggd på en sång som abolition- 
isten John Brown är upphovsman till. Det finns allt-
så både en religiös och antirasistisk tematik i sång-
ens historia. Denna sång används till alkoholförtä-
ring på en pub där de som sjunger inte har några 
pengar men får betala alkoholen med en kyss. 

 0,2% Könsöver-

  skridande

 100% Icke-köns-

  överskridande

 0,5% Religiösa

 99,5% Icke-religiösa
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Sexuell läggning
Här har vi tittat efter karaktärer med annan  
sexualitet än heterosexualitet, utifrån om det  
uttalas eller synliggörs i karaktärernas relationer 
eller på annat sätt i handlingen.  

  

 
Filmen Nånting måste gå sönder har relationer och 
sexualitet som inte är heterosexuell som tema. För-
utom i denna förekommer två homosexuella rela-
tioner i de 30 filmerna, en vardera i Medicinen och 
Stockholm Stories. Båda relationerna är mellan 
kvinnor och bryts/avslutas för att någon av karaktä-
rerna väljer en heterosexuell relation istället. 

I båda filmerna blir de homosexuella relationer-
na ett överraskningsmoment, men inte något som 
gör större avtryck på handlingen, vilket har en 
normvidgande effekt. 

I princip alla filmer återfinns det tillfällen där 
många människor syns på bild eller cirkulerar som 
statister i olika miljöer, där homosexuella par eller 
familjer hade kunnat synliggöras, inte minst i mer 
sexuellt laddade miljöer som nattklubbar. 

Ålder
Den här kategorin har vi delat in i tre grupper: 
Barn, vuxen och pensionär. Vi har gjort en  
bedömning utifrån karaktärernas utseende, var-
dagsliv eller om det framkommer i filmen vilken 
ålder de har. Personer upp till gymnasieexamen har 
räknats som barn, vuxen upp till pensionsåldern 
och pensionär över det. Vi har inte bedömt om de 
vuxna karaktärerna är normvidgande eller normbe-
varande som vuxna, utan fokuserat på de som vi 
kategoriserat som barn och pensionärer. 

    

 
 
Barn och pensionärer är generellt under- 
representerade i filmerna. Barnen som är med har 
få repliker, förutom i barnfilmerna. Hälften av  
karaktärerna som klassas som barn i filmerna är i 
övre tonåren. Ett exempel på när pensionärer syns i 
högre utsträckning är i En duva satt på en gren och 
funderade på tillvaron. Ett exempel på när flera  
åldersgrupper är representerade är filmen Hemma, 
där tittaren får följa ett barn, en vuxen och en pen-
sionär.

Två av filmerna har en huvudkaraktär som är ett 
barn eller en pensionär. I Och Piccadilly Circus lig-
ger inte i Kumla ska huvudkaraktären föreställa 17 
år och i The Quiet Roar får publiken följa en äldre 
kvinna som ser tillbaka på sitt liv. 

I filmen Micke & Veronica visar en av karaktä-
rerna, som kategoriseras som pensionär, ett norm-
vidgande mönster, till exempel när hon bryter upp 
från sin make och blir nyförälskad i en annan man i 
slutet av filmen. Att se ett äldre par kyssas och vara 
nykära upplevs naturligt i filmen. 

I barnfilmerna är barnkaraktärerna genomgåen-
de starka och framställs inte som offer. I Sune i  
fjällen har barnen en tydlig maktposition och fram-
ställs inte som att de är mindre intelligenta än 
vuxna. Även i Tjuvarnas jul – Trollkarlens dotter 
upplevs huvudkaraktären, som har två fäder, ofta 
starkare än sina pappor. 

 1% Bisexuella 

  /homosexuella

 99% Heterosexuella

 4% Barn

 81% Vuxna

 15% Pensionärer
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Genomgående i barnfilmerna upplevs barnen ha 
makt och vara starka i sina roller, ofta i relation till 
de vuxna i filmerna. Av de 133 karaktärerna i barn-
filmerna är 15 procent barn och 34 procent är av 
kvinnligt kön.

Både sympatiska och osympatiska kvinnliga och 
manliga karaktärer förekommer. De karaktärer 
som är skurkar är av båda könen. I Bamse och tjuv-
staden syns till exempel flera kvinnliga skurkar 
som dock inte har framträdande eller aktiva roller. I 
bland annat Tjuvarnas jul – Trollkarlens dotter och 
Krakel Spektakel återfinns många starka kvinnliga 
karaktärer. 

En reflektion från filmen Tjuvarnas jul – Troll-
karlens dotter är att huvudkaraktären Charlie har 
två pappor, en självvald ”adoptivpappa” och en bio-
logisk pappa. Det vidgar upplevelsen genom att 
visa att man kan ha fler föräldrar av samma kön och 
även att en adoptivförälder kan vara mycket mer 
riktig förälder genom känslan för barnet än den 
biologiska.

Ett exempel på ett könsöverskridande uttryck 
har karaktären Knocke i Bamse och tjuvstaden när 
han klär ut sig till kvinna för att undvika att bli 
igenkänd och sedan fortsätter att bära kvinno-
kläderna för att det ”känns skönt”. 

I den animerade filmen Tänk om finns inga 

namngivna karaktärer, varför filmen inte är  
representerad i den kvantitativa statistiken i den här 
rapporten. Ingen av karaktärerna, varken djuren 
eller de få människor som syns, är könsdefinierade 
och det syns inga tecken på försök att könsbestäm-
ma karaktärerna med exempelvis långa ögon- 
fransar på flickkaraktärerna.

I filmen Krakel Spektakel finns 21 namngivna 
karaktärer varav en som till utseendet kan uppfattas 
som en invandrad svensk eller barn till en invand-
rad svensk. Han är sminkad till bronsstaty och har 
inga repliker. Eftersom filmen bygger på Lennart 
Hellsings sånger och verser är det naturligt att  
karaktärerna heter som de gör, ett sätt att bredda 
filmen hade därför kunnat vara att ha med fler  
personer som utseendemässigt bryter av mot det 
dominerande vita. Röster hade på ett liknande sätt 
kunnat användas i filmen Resan till Fjäderkungens 
Rike, någon av karaktärerna skulle kunna  ha haft 
en dialekt/brytning som signalerar att hen är  
invandrad svensk eller barn till en invandrad 
svensk. I Sune i fjällen är det en större variation i 
representationen av etnisk tillhörighet bland  
huvudkaraktärerna men sett till filmen som helhet 
är det bara tre av 29 karaktärer som kan uppfattas 
som invandrade svenskar eller barn till invandrade 
svenskar. 

Reflektioner från 
barnfilmerna
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Samlad statistik
             Köns-  Annan 
        Religion    identitet sexuell
     Alternativ   eller    och läggning
      funktiona- Etnisk  trosupp-    köns- än
  Ålder   litet tillhörighet  fattning Kön   uttryck hetero

 Antal Barn Vuxen Pensionär  Invandrad  Utlänningar  Kvinnor Trans- Män
Film roller         personer

             
10 000 timmar 14 1 13 0 0 1 0 0 4 0 10 0 0
American Burger 43 25 18 0 0 0 43 1 11 0 32 0 0
Bamse och tjuvstaden 28 2 25 1 0 0 0 0 7 0 21 1 0
En duva satt på en gren 
och funderade.. 100 3 96 1 1 7 9 0 37 0 63 0 1
Faust 2.0 20 1 19 0 0 1 1 0 7 0 13 0 0
Flugparken  24 11 12 1 0 4 0 0  10 0 14 0 0
Gentlemen 100 0 98 2 1 0 10 0 18 0 82 0 0
Hallonbåtsflyktingen 29 2 26 1 0 4 6 0 15 0 14 0 0
Hallåhallå 31 8 19 4 1 3 0 0 19 0 12 0 0
Hemma 30 5 22 3 0 0 0 1 14 0 16 0 0
Krakel Spektakel 21 4 16 1 1 1 0 0 7 0 14 0 0
Kärlek deluxe 10 0 9 1 0 0 0 0 5 0 5 0 0
LasseMajas detektivbyrå 
- Skuggor över.. 19 2 17 0 0 0 0 1 10 0 9 0 0
Losers 18 3 15 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0
Medicinen 14 2 12 0 0 0 0 0 10 0 4 0 2
Micke & Veronica 36 3 26 7 0 6 0 0 16 0 20 0 0
Min så kallade pappa 33 4 28 1 1 1 0 0 20 0 13 0 0
Nånting måste gå sönder 4 0 4 0 0 1 0 0 1 1 2 1 4
Och Piccadilly Circus ligger 
inte i Kumla 42 22 20 0 1 3 0 0 22 0 20 0 0
Pojken med guldbyxorna 18 4 14 0 0 2 0 0 5 0 13 0 0
Remake 3 0 3 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
Resan til Fjäderkungens Rike 8 1 7 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0
Stockholm Stories 30 0 26 4 0 6 0 0 14 0 16 0 2
Sune i fjällen 29 7 22 0 0 3 0 0 10 0 19 0 0
The Quiet Roar 5 0 3 2 0 0 2 0 4 0 1 0 0
Tillbaka till Bromma 30 3 27 0 0 0 0 0 11 0 19 0 0
Tjuvarnas jul 
- Trollkarlens dotter 12 1 11 0 0 1 0 0 4 0 8 0 0
Tommy 30 3 26 1 0 15 0 0 7 0 23 0 0
Turist 19 2 17 0 0 1 12 1 8 0 11 0 0
Tänk om… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt antal roller 800 119 651 30 6 60 84 4 309 1 490 2 9

Andel av roller 100% 15% 81% 4% 1% 8% 11% 1% 39% 0% 61% 0% 1%
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En duva satt på en gren och  
funderade på tillvaron
Regi: Roy Andersson
Manus: Roy Andersson
Producent: Pernilla Sandström
Produktionsbolag: Roy Andersson Filmproduktion 
Premiärdatum: 14 november

Bamse och tjuvstaden
Regi: Christian Ryltenius
Manus: Johan Kindblom, Tomas Tivemark
Producent: Jon Nohrstedt
Produktionsbolag: Tre Vänner
Premiärdatum: 17 januari

Foto: Tre Vänner

Hallonbåtsflyktingen
Regi: Leif Lindblom
Manus: Daniel Karlsson, Erik Ahrnbom
Producent: Patrick Ryborn, Ilkka Matila
Produktionsbolag: Eyeworks

Gentlemen
Regi: Mikael Marcimain
Manus: Klas Östergren, Mikael Marcimain
Producent: Fredrik Heinig, Gabija Siurbytè, Johannes Åhlund,  
Mattias Nohrborg
Produktionsbolag: B-Reel Feature Films
Premiärdatum: 4 december

Foto: Nadja Hellström

10 000 timmar
Regi: Joachim Hedén
Manus: Joachim Hedén
Producent: Joachim Hedén, Jonas Sörensson
Produktionsbolag: Way Creative Films 
Premiärdatum: 4 april

American Burger
Regi: Bonita Drake, Johan Bromander
Manus: Bonita Drake, Johan Bromander
Producent:Anders Granström, Anna G. Magnúsdóttir
Produktionsbolag: LittleBig Productions 
Premiärdatum: 17 oktober

Foto: Way Creative Films Foto: LittleBig Productions

Foto: Studio24

Faust 2.0
Regi: Allan Gustafsson, Johannes Pinter, Micke von Engström, Nicolas 
Debot, Robert Selin
Manus: Allan Gustafsson, Henrik Qvarnström, Johannes Runeborg, Micke 
von Engström, Nicolas Debot, Robert Selin
Producent: Allan Gustafsson, Henrik Qvarnström, Micke von Engström, 
Nicolas Debot, Robert Selin, Thomas Rydell
Produktionsbolag: Njutafilms
Premiärdatum: 17 oktober

Flugparken
Regi: Jens Östberg
Manus: Jens Östberg
Producent: Mimmi Spång, Rebecka Lafrenz
Produktionsbolag: Garagefilm International
Premiärdatum: 28 november

Foto: Njutafilms Foto: Måns Månsson / Triart Film

Foto: Erika Cardenas Hedenberg
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Kärlek deluxe
Regi: Kicki Kjellin
Manus: Anna Platt
Producent: Anna Wallmark Avelin
Produktionsbolag: Eyeworks Sweden 
Premiärdatum: 17 januari

Krakel Spektakel
Regi: Elisabet Gustafsson
Manus: Torbjörn Jansson
Producent: Ulf Synnerholm
Produktionsbolag: Filmlance International 
Premiärdatum: 5 september

Foto: Maria Fäldt / Svensk Filmindustri

Micke & Veronica
Regi: Staffan Lindberg
Manus: Jimmy Lagnefors, Santiago Gil, Staffan Lindberg
Producent: Lena Rehnberg
Produktionsbolag: Stellanova Film
Premiärdatum: 25 december

Medicinen
Regi: Colin Nutley
Manus: Daniel Réhn, Edward af Sillén
Producent: Colin Nutley, Petra Jönsson
Produktionsbolag: Sweetwater Production 
Premiärdatum: 29 augusti

Foto: Tony Nutley / Sweetwater

Hallåhallå
Regi: Maria Blom
Manus: Maria Blom
Producent: Lars Jönsson
Produktionsbolag: Memfis Film RightsIV 
Premiärdatum: 7 februari

Hemma
Regi: Maximilian Hult
Manus: Maximilian Hult
Producent: Anders Granström, Anna G. Magnúsdóttir
Produktionsbolag: LittleBig Productions 
Premiärdatum: 11 juli

Foto: Peter Widing / Memfis Film Foto: Karolina Pajak

Foto: Nordisk Film

LasseMajas detektivbyrå  
– Skuggor över Valleby
Regi: Pontus Klänge, Walter Söderlund
Manus: Peter Arrhenius
Producent: Johanna Bergenstråhle, Moa Westeson
Produktionsbolag: Svensk Filmindustri
Premiärdatum: 17 oktober

Losers
Regi: Markus Marcetic, Mattias Johansson Skoglund
Manus: Markus Marcetic, Mattias Johansson Skoglund
Producent: Mattias Johansson Skoglund
Produktionsbolag: Inland Film 
Premiärdatum: 30 maj

Foto: Svensk Filmindustri Foto: Inland Film

Foto: Jonath Mathew
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Pojken med guldbyxorna
Regi: Ella Lemhagen
Manus: Ella Lemhagen
Producent: Fredrik Wikström Nicastro
Produktionsbolag: Tre Vänner Produktion 
Premiärdatum: 26 september

Och Piccadilly Circus  
ligger inte i Kumla
Regi: Bengt Danneborn
Manus: Bengt Danneborn
Producent: Hans Danneborn
Produktionsbolag: Mariedamfilm 
Premiärdatum: 11 april

Foto: Folkets Bio

Sune i fjällen
Regi: Gustav Åkerblom
Manus: Hannes Holm, Sören Olsson
Producent: Patrick Ryborn, Teresa Alldén-Willey
Produktionsbolag: Eyeworks Scandi Fiction 
Premiärdatum: 19 december

Stockholm Stories
Regi: Karin Fahlén
Manus: Erik Ahrnbom
Producent: Martina Stöhr Torell
Produktionsbolag: Chamdin & Stöhr Filmproduktion 
Premiärdatum: 7 mars

Foto: Martin Lidell

Min så kallade pappa
Regi: Ulf Malmros
Manus: Ulf Malmros
Producent: Jan Blomgren
Produktionsbolag: Bob Film Sweden 
Premiärdatum: 19 september

Nånting måste gå sönder
Regi: Ester Martin Bergsmark
Manus: Eli Levén, Ester Martin Bergsmark
Producent: Anna-Maria Kantarius
Produktionsbolag: Garagefilm International  
Premiärdatum: 28 mars

Foto: Walt Disney Company Nordic Foto: Ida Lindgren

Foto: Nordisk Film

Remake
Regi: Andreas Öhman, Per Gavatin
Manus: Andreas Öhman, Per Gavatin
Producent: Andreas Öhman, Mattias Arehn
Produktionsbolag: Naive 
Premiärdatum: 11 september

Resan till Fjäderkungens Rike
Regi: Esben Toft Jacobsen
Manus: Esben Toft Jacobsen, Jannik Tai Mosholt
Producent: Petter Lindblad
Produktionsbolag: CB Sverige 
Premiärdatum: 21 mars

Foto: Filmlance International Foto: Noble Entertainment

Foto: Nordisk Film
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Tommy
Regi: Tarik Saleh
Manus: Anton Hagwall
Producent: Kristina Åberg
Produktionsbolag: Atmo Rights 
Premiärdatum: 14 mars

Tjuvarnas jul  
– Trollkarlens dotter
Regi: Per Simonsson, Stefan Roos
Manus: Per Simonsson, Stefan Roos
Producent: Jenny Gilbertsson
Produktionsbolag: Yellow Bird Entertainment 
Premiärdatum: 14 november

Foto: Baldur Bragason / Yellow Bird

The Quiet Roar
Regi: Henrik Hellström
Manus: Fredrik Wenzel, Henrik Hellström
Producent: Erika Wasserman
Produktionsbolag: Idyll 
Premiärdatum: 11 april

Tillbaka till Bromma
Regi: Martin Persson
Manus: Martin Persson, Peter Magnusson
Producent: Anette Brantin, Jan Blomgren
Produktionsbolag: Bob Film Sweden 
Premiärdatum: 19 februari

Foto: Idyll Foto: Nordisk Film

Foto: Baldur Bragason / Atmo

Turist
Regi: Ruben Östlund
Manus: Ruben Östlund
Producent: Erik Hemmendorff, Marie Kjellson, Philippe Bober
Produktionsbolag: Plattform Produktion 
Premiärdatum: 15 augusti

Tänk om…
Regi: Linda Hambäck, Marika Heidebäck
Manus: Linda Hambäck, Marika Heidebäck
Producent: Linda Hambäck
Produktionsbolag: L Edition Entertainment Film/LEE Film

Foto: Fredrik Wenzel Foto: Lena Sjöberg
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I denna studie har vi räknat antalet karaktärer på  
filmernas rollistor som ryms inom de sju katego- 
rierna etnisk tillhörighet, funktionsvariation, kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, religion 
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och 
ålder. Vi har även gjort kvalitativa iakttagelser i 
varje film för sig och sammantaget för samtliga  
filmer. Totalt är det 800 rollkaraktärer i 30 filmer.

Ett första övergripande mönster är att ingen av 
kategorierna kommer upp i en kvantitativ  
representation som motsvarar andelarna som  
grupperna som ryms inom dem kan antas ha i Sve-
rige. Det är till exempel 39 procent kvinnor bland 
rollkaraktärerna, 7 procent som kan antas ha in-
vandrat eller vara barn till invandrade och 1 pro-
cent som framställs som något annat än hetero- 
sexuella. I våra iakttagelser har vi tittat på hur de 
som varit överrepresenterade i respektive  
kategori framställts, liksom de som varit under- 
representerade. Som ungefärliga jämförelsetal kan 
nämnas att Sverige 31 december 2014 har 50 pro-
cent kvinnor och 21,5 procent som invandrat eller 
har två invandrade föräldrar, plus 7,3 procent som 
har en invandrad förälder. Mellan 5 och 10 procent 
av människorna är homo- eller bisexuella, enligt 
studier från flera länder.

Filmer med eller utan aktiva val
I våra iakttagelser har vi noterat om en film  
verkar göra aktiva val för att få bättre representa-
tion och vara normvidgande, och vilket resultat vi 
tycker att dessa val gett, antaget då att syftet har varit 
att verka normvidgande. I stora drag har vi sett att 
nästan alla filmer gör aktiva val rörande represen- 
tationen och normering av kön, det gäller både  
karaktärernas kön var för sig och hur karaktärerna 
förhåller sig till var andra. Valen fungerar också ofta 
normvidgande. Ingen film exkluderar kvinnor helt. 
Etnisk tillhörighet är den kategori där vi upplever 
att näst flest filmer gör aktiva val. I hälften av  
filmerna finns någon karaktär på rollistan som 
framstår som invandrad eller barn till invandrad 
alternativt boende i ett annat land. I hälften av  
filmerna är karaktärer som ryms i kategorin exklu-
derade. Här ses inte lika ofta att resultatet av de  
aktiva valen blir normvidgande på samma sätt som  
valen rörande kön. Gällande övriga kategorier upp-
lever vi bara enstaka aktiva val och genomtänkta 
riktningar rörande representationen av 
personer med annan sexuell läggning än hetero- 

sexuell, barn- eller pensionsålder, alternativ funk-
tionalitet, könsöverskridande uttryck eller med en 
tros- eller religionstillhörighet. 

Osynliggörande och ”svenskning”
Vi har observerat en tendens till att olikhet gente-
mot det normativa osynliggörs i filmerna. En  
obefintlig eller låg representation av grupperna som 
ryms inom de iakttagna kategorierna är i sig ett 
osynliggörande, men det sker också genom att när det 
exempelvis finns karaktärer som upplevs ha in-
vandrat eller vara barn till någon som invandrat, då 
figurerar de mer i bakgrunden och utan repliker. På 
samma sätt är det språkligt homogent. Språkrike- 
domen som idag finns i Sverige är näst intill osynlig 
i de filmer som vi har analyserat. Det har vi särskilt 
noterat då språk och dialekt var en av markörerna 
som vi observerat för att identifiera karaktärer  
tillhörande gruppen invandrade eller barn till in-
vandrade. 

I flera filmer svenskas till exempel rollkarak tärer 
vars utseende kan få publiken att anta att det är en 
person som invandrat eller är barn till någon som 
invandrat. Det är allt från en bibliotekarie som dy-
ker upp och i stället för att ha ett namn med rötter i 
mellanöstern snabbt namnges med något otve- 
tydigt svenskt, till någons dejt som har brun hy men 
presenteras med ett traditionellt svenskt för- och 
efternamn, eller Özz Nujens karaktär i 10 000  
timmar, som heter Bengtsson.

Vi kan se att denna svenskning när den är avsikt-
lig, sannolikt har en god avsikt – att vidga  
normen av vad vi ser som svenskt. Hade detta 
gjorts i ett sammanhang där rollkaraktärer som 
framställdes som invandrade eller barn till invand-
rade syntes naturligt och återkommande, hade en 
svenskning av några av dessa karaktärer inte alls 
varit konstig. Men då förekomsten är låg, blir det nu 
så att vi som tittar och ser en karaktär som kan vara 
invandrad eller barn till invandrad, först tänker: 
”äntligen!”, för att sedan efter karaktärens svensk-
ning känna oss snuvade på representationen. 

Normvidgande och ”antalets roll”
När filmer upplevs ha lyckats med representationen 
pratar vi om dem som normvidgande, de inger oss 
då en känsla av att vidga istället för att bevara en 
rådande norm eller stereotyp föreställning om in- 

Analys och 
reflektioner
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divider i en grupp eller en grupp identifierad som 
kollektiv.

Då rollkaraktärerna, som vi iakttagit, är i mino-
ritet i varje enskild film och i alla filmer totalt, blir 
deras framställning mer präglande för gruppen  
i sin helhet. Ju fler de är, desto mer normvidgande 
gestaltas kategorin. För kategorin kön finns flest 
exempel på detta. I till exempel Kärlek deluxe, 
Medicinen eller Hallåhallå framställs både män 
och kvinnor växelvis som starka och sårbara,  
mäktiga och maktlösa, med självförtroende och 
utan, sympatiska och osympatiska och så vidare. 
När det finns många roller ökar möjligheten att 
framställa den mångfald som alltid finns inom varje 
grupp och inom varje människa tillhörande en 
grupp. Men i många av de fall där vi upplever en 
normvidgning har det sin grund i att enskilda ka-
raktärer rymmer en mångfald som synliggörs i  
filmen, till exempel genom att en karaktär först är 
svag och sedan stark, först modig och sedan rädd. 

Tillfällen när karaktärer med alternativ funktio-
nalitet blir normvidgande är flera. Det sker även när 
någon eller några av de utmaningar som en funk-
tionsnedsättning innebär är synliga och påverkar 
karaktären, samtidigt som karaktären också är till 
exempel attraktiv, livskraftig eller empatisk. Två 
exempel på detta är den äldre sjuka och rörelsehind-
rade kvinnan i Hallåhallå, som går från att ha  
spottat på sin sjuksköterska till att känna omsorg 
för henne, och poeten i Gentlemen som återkom-
mande läggs in för psykvård samtidigt som han upp-
levs som intellektuell, attraktiv och konstnärlig. 

Nånting måste gå sönder porträtterar både själv-
säkerhet och osäkerhet i karaktärerna i förhållande 
till deras sexuella identitet. Eftersom vi lär känna 
dessa karaktärer närmare så ser vi en komplexitet 
och vi kan lättare hitta gemensamma nämnare med 
oss själva och identifiera oss med dem. Rörande 
pensionärer så är filmen Micke & Veronica ett  
intressant exempel. Karaktärerna Veronicas  
mamma och Veronicas pappa upplever vi som norm-
vidgande i sina roller som pensionärer, kanske 
framförallt mamman som bryter med pappan i  
slutet av filmen.

När det finns karaktärer som framställs norm-
vidgande i en film, utan att det är centralt för vare 
sig karaktären eller filmens berättelse, bidrar det 
också till att filmen som helhet upplevs norm- 
vidgande. 

Ett annat exempel på mångfaldens och ”antalets 
roll” finns i filmen Tommy där en biroll växlar  
mellan att tala stockholmska med innerstads- 
dialekt, stockholmska med miljonprogramsdialekt 
och ett utländskt språk. Hade personen (som är kri-
minell) bara pratat stockholmska med miljon- 
programsdialekt hade det kunnat vara norm- 
bevarande, medan förmågan att växla mellan  
dialekter och språk nu genererar en känsla av 
språkrikedom och intellekt. Tommy är också i sin 

helhet ett exempel på ”antalets roll” då det är filmen 
med flest karaktärer som antas ha invandrat eller 
vara barn till invandrade, 15 stycken, där de ge-
nomgående talar stockholmska med innerstadsdia-
lekt, och återfinns som kriminella men också som 
passkontrollanter, poliser och resesäljare. Samtidigt 
förekommer också kriminella karaktärer som kan 
antas vara infödda med infödda föräldrar i rollen 
av den oempatiska, våldsamma och hänsynslösa. 
Ett kontrasterande exempel kan ges från Tillbaka 
till Bromma, där den samlade upplevelsen av ka-
raktärer som kan tänkas ha invandrat eller vara 
barn till invandrade i filmen ges genom en enda roll 
som tydligt kan antas tillhöra denna grupp och talar 
stockholmska med miljonprogramsdialekt i en scen 
där karaktären upplevs som aggressiv och otrevlig. 
I sin enskildhet blir denna roll normbevarande.

Alltså: när det finns karaktärer i filmerna som 
passar in i en stereotyp föreställning av de kate- 
gorier som vi har studerat, men samtidigt finns ka-
raktärer som bryter föreställningarna, blir den tota-
la upplevelsen i högre grad den av en norm- 
vidgande film som representerar Sverige och den 
enskilda gruppen som representeras bättre.

I vilken fas i filmen som en mångsidig representa-
tion ges plats spelar också roll för upplevelsen av en 
film som normvidgande eller normbevarande. Om 
filmen tidigt etablerar en mång sidig närvaro av till 
exempel personer som kan antas vara invandrade 
eller barn till invandrade, i både för- och bakgrund, 
följer känslan av att filmen rymmer en modern  
representation av Sverige med i högre grad under 
resten av filmen. 

De kategorier där ”antalets roll” kunnat iakttas är 
kön och etnicitet. Till viss del gäller det också ålder. 
De flesta rollkaraktärerna i American Burger och 
Och Picadilly Circus ligger inte i Kumla är barn  
enligt Miklos kategorisering, om än äldre barn i 
tonåren och närmare 18-årssträcket. Vad gäller  
sexuell läggning, könsuttryck, alternativ funktio-
nalitet och religion är det få exempel som syns i de 
30 filmerna. Som Miklo kommer att beskriva när-
mare bidrar denna representation generellt till att 
filmerna blir normbevarande snarare än normvid-
gande.

Normetablerande fenomen
Makt är också något som påverkar bilden av  
en grupp. Ett exempel på detta är karaktären Karl 
XII i En duva satt på en gren och funderade på till-
varon. Karaktären är den mäktigaste i filmen och gör 
fritt sexuella anspelningar. Dock kommer kungen 
tillbaka knäckt från kriget med “den lömska  
ryssen”. I filmen Hemma ser vi en intressant kombi-
nation av pensionär och barn i maskopi för att lösa 
de vuxnas misslyckanden. De agerar alltså som 
starka och är drivande.  
I mindre roller kan det också bli normvidgande om 
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perifera roller som rymmer makt innehas av ex- 
empelvis en kvinna, någon som invandrat  
eller någon som har en funktionsvariation.  
I exempelvis Stockholm Stories har karaktären  
Jessica en byråchef som kan antas vara barn till in-
vandrade, och i den minut som han deltar framstår 
han som verbal, sympatisk, kompetent och över- 
ordnad.

På samma sätt som makt blir normvidgande blir 
maktlöshet normbevarande. Speciellt när det som 
tidigare nämnts inte framställs tillsammans med 
alternativa beskrivningar. I exempelvis Faust 2.0 är 
kvinnor starkt underrepresenterade och förekom-
mer nästan enbart i problematiska roller som fram-
står som svaga eller onda. Ett annat exempel är En 
duva satt på en gren och funderade på tillvaron.  
Ur ett kvinnligt perspektiv dominerar en negativ  
kvinnosyn i filmen, med svaga eller beroende karak-
tärer, och mestadels normbevarande porträttering. 
Kvinnor figurerar i många scener bara i bakgrun-
den. De tydliga undantagen är Halta Lotta och 
dans lärarinnan, som också har mörkare drag. 
Danslärarinnan förvandlas till ett offer, och Halta 
Lotta står ensam kvar i sin scen där rummet nästan 
exklusivt är fyllt av män. Filmen klarar inte det så 
kallade Bechdeltestet, och har egentligen inga 
kvinnliga dialoger överhuvudtaget. Som motbild 
kan observeras att filmen genomskärs av en dialog 
mellan två manliga försäljare som en av de narra- 
tiva trådarna. 

Relationer som är annat än heterosexuella  
förekommer som huvudtema i Nånting måste gå 
sönder och som delar av berättelserna i Medicinen 
och Stockholm Stories. I den första filmen finns det 
en variation i hur de gestaltade hbtq-personerna 
hanterar sin sexuella läggning, men överlag en  
säkerhet och styrka hos karaktärerna. I de två sist-
nämnda filmerna bryter tre av fyra karaktärer en 
homosexuell relation, för att när filmerna är slut ha 
valt heterosexuella relationer istället. 

När porträtteringar av ålder är stereotyp kan det 
exempelvis vara att barn är oskyldiga, offer för dys-
funktionella föräldrar eller dumma, eller att pen- 
sionärer är svaga och glömska. Filmer där ålderdom 
och alternativ funktionalitet går ihop kan många 
gånger ses som sådana stereotypa porträtt.
Vad gäller representationen av svenskar som  
invandrat eller är barn till invandrade, kan ett 
mönster av lägre maktpositioner skönjas när de som 
inte porträtteras som kriminella oftast syns arbe-
tande som till exempel städare, dörrvakt,  
butiksbiträde eller servitör.

Framtida chanser att  
vara normvidgande
De filmer som vi har analyserat i den här  
studien saknar inte möjligheter att vara norm- 

vidgande. Flera huvudroller, biroller, eller statister 
skulle ha kunnat bidra till ökad variation  
i representativiteten i de studerade kategorierna.

Om plats och position kopplas till föreställningar 
om kön, etnicitet, ålder, och så vidare – vad finns 
det då för “ytor” att arbeta med i framtida filmer? 
Främst är det i olika folkmassor där en direkt för-
bättring skulle kunna ske, fester, bröllop, begrav-
ningar, gångstråk, kollektivtrafik, möten, och så  
vidare.

Representationen av homosexuella karaktärer 
skulle exempelvis kunna förbättras med karaktärer 
som inte konstant följer heteronormen.  
Karaktärernas sexuella läggning skulle kunna före-
komma utan att vara en ingrediens i berättelsen, utan 
att vara bärande för karaktären eller historien. 

Vi skulle kunna se många karaktärer med en rad 
utav den mångfald av alternativa funktionaliteter 
som finns. De skulle kunna synas i olika roller och 
närvara i fler scener. De skulle kunna ha roller på 
lika villkor som inte bara definierades av deras alter-
nativa funktionalitet. En förbättring av representa-
tionen av religiösa eller religion som tema skulle 
kunna ske genom karaktärer som har religion som 
en funktionell del av sin identitet utan att den är bä-
rande eller blir problematiserad, som ett smycke, en 
morgonrutin, eller att religiösa rum används som 
sekvensväxlare eller transportsträcka. På samma 
sätt kan sannolikt alla manusförfattare, regissörer, 
producenter och castingansvariga vara mer kreativa 
i att hitta vägar att berätta om den tid och de 
människor de vill skildra. 
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