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ABSTRACT
T he m ain objective o f this Article is to sum marise three theoretical perspectives in or
der to explain the most com m on way ‘im m igrants’ are represented in Swedish films
during the last 30 years - 1970-2000. O n the one hand ‘the im m igrant’ is represen
ted as sympathetic, w hich I interpret as an anti-racist counter discourse. O n the other
hand m ost o f the films also, in accordance w ith the dom inant discourse, represent
‘the im m igrant’ as fundam entally different. ‘T he im m igrant’ is used as a tool in dif
ferent internal and historically specific political debates to em body the solution to the
conflicts experienced in society at large. O ne m ain conclusion is that the films repro
duce a n d challenge dom inant discourses at the same time; they can be seen as both
reproductive an d subversive practices. W hen m odern urban society is criticized, ‘the
im m igrant’s’ role is to represent values belonging to the traditional society. ‘T he im 
m igrant’ can thereby be said to represent an utopian desire, insofar as s/he and his/her
culture are constructed as the positive opposite of w hat is seen as negative in Swedish
society during a specific historical period.
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Film analysis, representation, postcolonial theory, immigrants, ethnicity, discourse ana
lysis
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”Invandrarfilm” som ideologisk och
kulturell praktik

I föreliggande artikel diskuteras hur film på ett genrespecifikt sätt medverkar till att
vissa generaliserande föreställningar om olika etniska grupper sprids, men också till
att dessa föreställningar ifrågasätts och utm anas. Filmanalys är en akademisk aktivi
tet som vanligtvis har sin tillhörighet i litteraturvetenskap, filmvetenskap och andra
hum anistiska discipliner. M en filmers, liksom andra massmediers, representationer
har också im plikationer för sam hället. Enligt den brittiska teoritraditionen C ultural
Studies (H all 1997, Storey 1999) är de olika sätt varpå olika grupper representeras i
olika kulturella uttryck förbundna m ed samhällets maktrelationer. M assmedierna har
enligt detta perspektiv en central roll i den nutida kunskapsproduktionen.
N är integration och etnisk diskriminering problematiseras blir de sociologiska tan 
karna kring struktur respektive aktör, och reproduktion respektive samhällsförändring
centrala. Sett i ett diskrim ineringsperspektiv är kopplingen till fasta och svårföränder
liga strukturer vanlig, sam t hur dessa reproduceras (ofta med en förbindelse till kolo
nialismen) i en trögrörlig m aktordning, dom inerad av västvärlden. Integration kan på
m otsvarande sätt kopplas sam m an m ed tankar om möjlig sam hällsförändring utifrån
ett aktörsperspektiv. D enna dikotom iska sam m ankoppling mellan begreppen ska inte
betraktas som huggen i sten, utan bör uppfattas som en idealtypisk modell.
M assmediernas roll när det gäller frågor om etnisk diskrim inering respektive in
tegration kan analyseras på m otsvarande idealtypiska dikotom iska sätt. M ediernas
representationer antas ofta medverka till att reproducera vissa traditionella bilder av
andra etniska grupper än den västerländska (H all 1997). M en medierna antas också
kunna fungera som en kultur- och konstform där gamla förlegade föreställningar om
olika folk intentionelit kan utm anas (Fiske 2000). M assmediernas betydelse för m än
niskors uppfattning om olika etniska grupper och deras roll som sam hällsförändrande respektive reproducerande kraft gör mediernas representationer till en sociologiskt
central angelägenhet.

Representationerna och kolonialismen
Inom den postkoloniala teoribildningen kopplas kunskapsproduktion till den väster
ländska kolonialismen av andra världsdelar (Bhabha 1994, Said 1993, Spivak 1993).
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Kolonialismen bör enligt detta perspektiv inte betraktas som något som tillhör det
förflutna, utan som något som i hög grad fortfarande präglar världen ekonomiskt och
kulturellt (Eriksson et.al. 1999). Även Sverige har formats av kolonialismens historia
och har varit en del av en situation där Europa har uppträtt som ett globalt centrum
varifrån kunskap och m akt utgår (Mc Eachrane & Faye 2001:7). En m ängd tankebil
der, vilka ses som produkter av den västerländska kolonialismens praktik, kan än i dag
återfinnas i västerlandets representationer av det västerländska folket respektive andra
folk - av Vi och de A ndra (Said 1993, Fanon 1995, Spivak 1993, Bhabha 1994, H all
1997). Västerlandets föreställningar om den A ndre har präglats, och präglas fortfa
rande, av vissa dikotomier, där västerlänningen tilldelas egenskaper som uppfattas
som bättre än ”de andras”. N ågra exempel på vanliga sådana m otsatspar är:
V i i Väst
Civiliserade
Vuxna
Förnuft
K ultur
M oderna

D e A ndra
V ildar
Barn
Känsla
N atu r
Traditionella

Dessa tankebilder tilldelar västerlänningar vissa positivt värderade egenskaper, och på
m otsvarande sätt de A ndra de negativt värderade m otsatta egenskaperna. D etta tycks
vara seglivade m önster som återfinns även i nutida representationer: Vissa massmedi
er, som exempelvis dagspressen, har kritiseras av massmedieforskare för att föra fram
negativa bilder och stereotyper av andra etniska grupper än svenskar (Brune 2001,
2003, 2004), eller ”invandrare” som är den vardagliga beteckningen på dessa grupper
i dagens Sverige. D en grupp m änniskor som i en svensk kontext betecknas som ”in
vandrare” är m änniskor från etnifierade grupper som inte betraktas som tillhörande
nationalstaten, med avseende på (föreställda) egenskaper om exempelvis ”utländskt
utseende”, kultur, språk, nationell härkom st eller religion.

Ideologiska och kulturella praktiker
Representationer av olika folks föreställda egenskaper kopplas i föreliggande text till
begreppen ideologiska praktiker och dominerande diskurser (H aug 1987). Begreppet
diskurs handlar om att ett samhälles kunskapsproduktion sker enligt vissa mönster,
kopplade till sam hällets m aktrelationer (Foucault 1993). Diskurs ses i detta sam m an
hang som en sam ling av bilder och uttalanden, vilka erbjuder ett gemensamt språk för
att representera kunskap om ett givet tema vid en speciell historisk tidpunkt (Shohat
& Stam 1994, H all 1997). D iskursen består aldrig av ett uttalande eller en text utan
bör ses som en kedja av uttalanden, en m ängd olika sätt att tala om något, vilka sam
m antaget bildar den kunskap vi har om detta ”något”, vilket kan vara såväl ett ting
som ett abstrakt begrepp (H all 1997:44).
M assm edierna kan uppfattas som en ideologisk praktik, vilket innebär att de fung-
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erar som en bas för produktion av viss kunskap som medverkar till reproduktionen
av traditionella och ofta förtryckande föreställningar om Oss och de A ndra (Althus
ser 1971, H aug 1987). Ideologiska praktiker medverkar därigenom till ett osynliggö
rande av samhällets historiska, och i vissa avseenden än idag rådande, maktrelationer.
Begreppet dominerande diskurs betecknar således yttranden vilka tolkas som ideo
logiska, det vill säga potentiellt reproducerande av rådande m aktrelationer (Kaplan
1992, Soila 1991).
Vissa massmedier kan också betraktas som k ultur och konst med de egenskaper
som traditionellt har förknippats m ed konstens roll i samhället, det vill säga som
ifrågasättare av m akt och därm ed redskap för potentiell sam hällsom störtning (Fis
ke 2000). H är kan m an istället koppla massmediernas roll i sam hället till begreppet
kulturella praktiker (H aug 1987). M assmedierna ses utifrån detta perspektiv som en
bas för produktion av kunskap, vilken medverkar till att samhällets rådande m aktre
lationer utm anas och ifrågasätts. Begreppet motdiskurs betecknar här yttranden vil
ka tolkas som potentiellt utm anande av rådande m aktrelationer (Kaplan 1992, Soila
1991). Jag föreslår följaktligen en tudelning av diskursbegreppet beroende av hur oli
ka praktiker producerar viss kunskap, med avseende på deras respektive im plikationer
för sam hällets reproduktion (struktur) respektive förändring (aktör). Begreppen som
presenterats ovan kan idealtypiskt delas in som följer:
Etnisk diskrim inering
S truktur
Reproduktion
Ideologisk praktik
D om inerande diskurs

Integration
A ktör
Sam hällförändring
K ulturell praktik
M otdiskurs

Film som förmedlare av dominerande diskurser och motdiskurser
Filmer antas kunna utm ana de dom inerande diskurser som andra massmedier, exem
pelvis dagspressen, för fram genom att ge en annan bild och framföra en annan (s) röst
än den västerländska (Fiske 2000). På så sätt kan m an ha förhoppning om att film
som kulturell praktik kan medverka till ett ifrågasättande av generaliserande föreställ
ningar om ”invandrare” och i förlängningen bidra till att förändra de m aktrelationer
som överordnar det västerländska och underordnar andra etnifierade grupper.
Förhoppningen att film en kan fram föra motdiskurser, och därigenom på sikt m ed
verka till ömsesidig förståelse accentueras i den svenska kontexten speciellt i sam band
med den påstådda våg av nya svenska filmer som år 2000 fick epitetet ”invandrarfilm er”. K ulturskribenterna hyllade den ”nya svenska film en” som ansågs göra den
svenska film en m ångkulturell till ”en blandning av palt och kebab” (jfr W ennö 2001).
Josef Fares film Jalla! Jalla/, Reza Baghers Vingar av glas, Reza Parsas Före stormen,
Geir H ansteen Jörgensens D et nya landet är filmer som ansågs markera ”ett millennieskifte som kom m it att innebära en ny svensk film konst som i större utsträckning
än tidigare problematiserar, ifrågasätter, avlyssnar och tolkar sam tiden” (Lindblad
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2 0 0 2 :29f). En kulturform som film en kan emellertid både ses som en ideologisk och
kulturell praktik. O lika filmforskare och film kritiker betonar de olika sidorna, och
ofta kopplas vissa filmer, exempelvis kommersiella hollywoodfilm er med stereotypis
ka p o rträtt av olika etniska grupper, till den reproducerande sidan. A ndra, ofta smala
filmer, m ed en tydligt utpekad skapare, eller ”auteur” som filmvetare kallar det, antas
därem ot kunna fungera som subversiv m otkraft (Kaplan 1992, Smith 1998, Gentile
1985, hooks 1996, Davies & Sm ith 1997, Soila 1991).
I m in doktorsavhandling ”folkhemsk film, med ’invandraren’ i rollen som den
sympatiske A ndre” (Tigervall 2005) undersöktes hur ”invandrare” porträtteras i
svenska film er från 1970 och fram till år 2000. Resultaten i avhandlingen presentera
des som tre olika, men inbördes sam m anhängande mönster. Dessa mönster har i sin
tu r synliggjorts genom tre olika teoretiskt grundade förklaringsmodeller till hur fil
mer på ett genrespecifikt sätt medverkar till att reproducera respektive utm ana dom i
nerande diskurser om den Andre. I denna artikel söker jag fördjupa diskussionen om
hur dessa tre förklaringsmodeller, eller perspektiv som jag här kallar dem, bör tolkas
och relateras till varandra.
Inledningsvis har jag gett exempel på att diskussionen om filmens roll i samhället
nästan alltid utgår från ett ”antingen eller perspektiv” - antingen ses film som sub
versiv eller reproducerande. A tt m änniskor i enlighet med koloniala diskurser dikotom iskt delas in i Vi och de A ndra är ytterligare ett exempel på dikotomiernas bety
delse för m itt projekt som handlar just om denna indelning. E tt huvudsakligt syfte
m ed denna artikel är att problematisera och visa på den komplexitet och de paradoxer
som finns inneboende i den dikotom iska modell som ligger till grund för såväl före
ställningen om Vi och de A ndra, som debatten om kulturens roll i samhället. Som
en konsekvens av detta utgångsläge har också m in grundläggande frågeställning, och
därm ed också analysen och dess verktyg, baserats på dikotomier, varför m in kritik av
dikotom iska modeller också är en form av självkritik, med syftet att överskrida dikotom ins till synes ovillkorliga tudelning.

Att analysera film med fokus på maktrelationer
M in avhandlings empiriska material bestod av filmer (beskrivna i svenska film institu
tets filmografi) från åren 1970—2000, där andra än ”vita svenskar” har centrala roller.
D et första konstaterandet var att de flesta film erna är väldigt ”vita” i den bemärkelsen
att de handlar om etniska svenskar och deras förehavanden och relationer. M änniskor
m ed ann an härkom st förekommer sällan, och då ofta som marginella bifigurer, ex
empelvis som skurkar eller offer. E tt m indre antal filmer har dock ”invandrare” i bä
rande roller och det är dessa filmer jag valt att analysera närmare. Totalt handlar detta
om 28 filmer vars innehåll har studerats närm are.
D et konkreta analysarbetet har utgjorts av att jag utkristalliserat separata analysen
heter för att sedan beakta hur de är sam m ansatta med andra enheter och med olika
system av och relationer av enheter, eller ”tecken” som m an kallar dessa enheter inom
den semiotiska teoritraditionen, vilken jag inspirerats av i analysarbetet (Fiske 2000).
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Analysenheterna, tecknen, kan ha olika karaktär eftersom film en har så m ånga flerlagrade dim ensioner och nivåer. D e kan exempelvis bestå av en konkret m änniska,
exempelvis en ”invandrarkvinna”, ett stycke musik, ett specifikt rum eller ett speci
fikt ting. Tecknen står i relation till andra tecken och relationerna mellan tecken och
system av tecken h ar studerats med sam m a emfas som tecknen i sig själva. I anslut
ning till detta har teorier om de specifika historiska maktrelationernas betydelse för
skapandet av dessa sam m ansättningar av tecken tagits i beaktande (Barthes 1968,
Foucault 1993).
H u r detta fungerat i praktiken illustreras kanske bäst med ett exempel ur analy
sen: Tecknet ”invandrare” kombineras ofta m ed tecknet ”fam ilj”. Tillsam m ans ska
par det relationen invandrare/fam ilj. D etta är i sig inget anm ärkningsvärt, m änniskor
lever ofta i familjer. O m m an därem ot studerar relationerna till tecknet svensk fin
ner m an i vissa film er att detta sällan relateras till tecknet familj, men ofta till tecknet
yrkesliv. D etta bildar relationen svensk/yrkesliv. N är m an jäm för dessa begreppspar
finner m an således att det finns en diskursiv ordning i film erna om svenskar som yr
kesm änniskor till skillnad från ”invandrare” vilka främst framställs som familjevarelser. Dessa betydelser kan sedan bli föremål för olika tolkningar. Angreppssättet liknar
det Jacques D errida (1978) kallar dekonstruktion. D et handlar om att ta sig an texter
som om de alltid bär på en betydelse som kan kopplas till historia och maktrelationer.
Tecknen och relationerna mellan tecknen är i sig inte det intressanta, utan det är de
diskursiva innebörderna i dessa konstellationer som står i fokus.

Tre perspektiv på filmens representationer av ”invandraren”
Jag kom m er i det följande att presentera och tolka filmens genrespecifika sätt att re
presentera ”invandrare” i enlighet med tre olika perspektiv. Enligt det första perspek
tivet kan svenska film er med ”invandrare” i bärande roller, oavsett tidsperiod, be
traktas som antirasistiska motbilder i relation till negativa stereotyper. D et generella
m önstret i det empiriska materialet är att dessa filmer framställer ”invandrare” på ett
inkännande och positivt sätt. N är m an anlägger ett historiskt perspektiv och fokuse
rar filmens koppling till tidstypiska politiska debatter och konfliktlinjer fram träder
ett annat mönster. Filmer kan ses som m otbilder - röster i politiska debatter - som
egentligen handlar om annat än relationer mellan ”invandare” och ”svenskar”. D et
tredje perspektivet handlar om filmens roll som nöjes- och njutningsmedel. Även sett
i detta ljus för film en fram motbilder i relation till dom inerande diskurser genom att
erbjuda en vackrare värld genom fiktionens verklighetsflykt.

Perspektiv 1: ”invandrarfilmen” som antirasistisk motbild
O m m an utgår från C ultural Studies-traditionen (Hall 1997, Storey 1999) och det
postkoloniala perspektivet (Said 1993, Fanon 1995, Spivak 1993, Bhabha 1994, H all
1997) är frågor om representationernas koppling till rasism och antirasism centrala.
Rasism är enligt Balibar & W allerstein (1991) ett genomgående socialt fenomen vilket
inskriver sig självt i olika praktiker som exempelvis våld, förakt, intolerans, förnedring
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och exploatering, vilket kom m er till uttryck i diskurser och representationer.
Rasismen utgör en latent, omedveten, dimension av vår föreställningsvärld, inbäddad
i de språkliga kategorier med hjälp av vilka vi definierar och ordnar vår omgivning. På
en latent nivå reproduceras alltså rasismen via grundläggande begreppskonstruktioner
i en kultur (Eriksson et al 1999:38).
Rasism artikuleras kring föreställningen att det A ndra är annorlunda (och sekundärt)
när det gäller exempelvis nam n, hudfärg eller religion. De bilder som skapas av dessa
föreställningar är ofta känsloladdade och utgör grogrunden för ett rasistiskt sam häl
le (Balibar & W allerstein 1991). Film kan sett ur detta perspektiv betraktas som en
rasistisk (ideologisk) praktik eller som en antirasistisk (kulturell) praktik (H all 1997
Sander 1995, Balibar & W allerstein 1991).
”Invandraren” gestaltas nästan alltid i de filmer jag studerat, oavsett tidsperiod,
som en sympatisk person som av olika anledningar stöter på diverse problem i det
svenska sam hället. D etta kan tolkas som att film erna är antirasistiska och därm ed
bör ses som m otdiskurser i relation till de dom inerande diskurserna. M en sam tidigt
som ”invandraren” nästan uteslutande framställs som sympatisk tycks de flesta av fil
m erna också fram föra traditionella dom inerande diskurser med rötter i koloniala fö
reställningar. Även i film erna gestaltas ”invandraren” genom exempelvis kopplingar
till känsla, religion, tradition och familj, m edan svenskar framställs som mer länka
de till m odernitet, förnuft och individualism (Tigervall 2003, 2005). ”Invandraren”
framställs således ofta som en kontrast gentem ot ”svensken” som fundam entalt an
norlunda, om än som den mer sympatiska m otpolen. Relationen mellan dom ineran
de- respektive m otdiskurser är således sådan att båda aspekterna återfinns i svenska
film er och dessutom oftast sam tidigt och i sam m a filmer. D et är inte så att vissa fil
m er endast fram för m otdiskurser och andra filmer dom inerande diskurser. H u r ska
m an förklara detta?
N är m änniskor skildras i film är det ofta i en förenklad och generaliserande form
- som stereotyper. A tt konstruera karaktärer som stereotyper innebär enligt Stuart
H all att m an reducerar m änniskor till några få essentiella egenskaper, vilka represen
teras som naturliga. ”Stereotypisering reducerar, essentialiserar, naturaliserar och fix
erar skillnad” (H all 1997:258). Stereotypisering är en del av upprätthållandet av en
social och symbolisk ordning som m arkerar skillnader i m akt mellan olika grupper.
M akt riktas vanligtvis m ot underordnade eller exkluderade grupper, att stereotypisera dessa grupper skulle således vara ett sätt att markera distans och skillnad i förhål
lande till dem.
A tt stereotypisera kan också vara en sorts estetisering som tillämpas med hänvis
ning till konstnärliga ambitioner. Sharon W illis (1997) m enar att estetisering och erotisering alltm er karaktäriserar vår samtida kulturproduktion. Istället för att neutra
lisera, förneka eller jäm na ut skillnader mellan grupper utnyttjas tekniken att fram 
häva (konstruerade) skillnader i syfte att skapa spektakulära effekter. Stereotypisering
är således ett sätt att framhäva skillnader, oavsett om den som stereotypiserar gör det
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av estetiska eller politiska skäl. Enligt W illis är det dock viktigt att inse att även om
intentionerna enbart är estetiskt konstnärliga, har representationer av skillnader alltid
politiska innebörder.
En tydlig tendens hos de flesta av de studerade film erna är att de framställer ”in
vandraren” enligt det m önster Stuart H all (1997) kallar” positiva stereotyper”. Nega
tiva stereotyper förekommer endast i liten utsträckning, då främ st när det gäller bifi
gurer. D e positiva stereotyperna kan betraktas som m otdiskurser i den bemärkelsen
att de erbjuder ett alternativ till de negativa stereotyper som förekommer i dom ineran
de diskurser. M en sam tidigt befästs tanken om olikhet (H all 1997). N är denna olik
het ansluter till dom inerande diskurser, exempelvis genom att ”invandrare” framställs
som mer traditionella än de m oderna svenskarna, även om det traditionella framställs
som det positiva alternativet, befästs de dom inerande diskurserna. Således kan även
positiva m otbilder reproducera dom inerande diskurser genom att de ansluter till de
negativa stereotypernas grundläggande världsbild.
”Invandraren” framställs således ofta som en person att sympatisera med, inte
trots, utan tack vare sin annorlundahet. D enna annorlundahet framställs i film erna
på liknande sätt som i dom inerande diskurser, men med en positiv istället för nega
tiv värdering av de annorlunda egenskaperna. A ntirasistiska m otbilder kan antas vara
målet m ed de positiva stereotyperna m edan dessa i sin tu r bör betraktas som medel
för att artikulera de antirasistiska motbilderna. M en detta innebär också som jag vi
sat att den dom inerande diskursen är en inneboende del av den antirasistiska motdiskursen.

Perspektiv 2: ”Invandrarfilmen” som motbild i interna konflikter
D et andra perspektivet utgår från att film liksom andra massmedier har en aktiv roll
i sam hällsdebatten. I den ovanstående analysen har jag utgått från att svenska ”invandrarfilm er” handlar om ”invandrare” och att filmskaparnas centrala intresse är att
fram föra antirasistiska m otbilder i syfte att ifrågasätta negativa stereotyper. O m m an
anlägger ett historiskt perspektiv och ser till skillnader över tid fram träder ett tydligt
mönster. Berättelser om ”invandraren” i svenska filmer har ofta en stark koppling till
centrala händelser och debatter i sam hället, och följer således vissa diskursiva m önster
som kan kännas igen utanför filmens fiktiva värld. Filmerna är tydligt präglade av sin
tidsanda och m an kan i det samlade empiriska m aterialet urskilja tre tem atiskt tydliga
och avgränsade tidsepoker.
U nder 1970-talets strukturrationalisering och urbanisering framfördes i sam hälls
debatten en massiv kritik av det nya och moderniserade samhälle som höll på att växa
fram. Även ”invandrarfilm erna” från denna tid tog upp m odernitetskritiken. Genom
att konfrontera (fiktiva) ”invandrare” från traditionella och ”varm a” samhällen, med
det (då) nya ”kalla” m oderna Sverige, kunde sam hällskritiska filmskapare poängtera
det inhum ana med detta nya samhälle. Exempel på filmer är Jag heter Stelios (1971),
Frihetens murar (1978) och E tt paradis utan biljard (1991). På 1990-talet handlade fil
m erna istället om etniska m otsättningar mellan ungdom sgäng i storstadsmiljö. Seg
regering och ökad främ lingsfientlighet problematiserades i den svenska ”invandrar-
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film en” från denna tid. Exempel är Sökarna (1993), 3 0 :e November (1995), Vintervi
ken (1996), Nattbuss 8 0 7 (1997) och Tie Tac (1999). I Jalla! Jalla! och Vingar av glas
från år 2000 var det invandrarungdom ars önskan att delta och smälta in i ett svenskt
sam hälle som stod i centrum . M an kan konstatera att filmens berättelser anknyter till
sam hällsdebattens och andra massmediers intresse för tidernas specifika sam hällspro
blem, och att ”invandraren” i film erna därigenom ges olika roller vid olika historiska
tidpunkter. Tydligt är också att filmernas röst i debatten framför motdiskurser till de
dom inerande diskurserna om exempelvis modernisering (det m oderna ses som proble
m atiskt istället för självklart positivt) och segregering (främlingsfientlighet utm anas
genom sympatiserande bilder av utsatta ”invandrare”).
Kopplingen till koloniala föreställningar är tydlig även i detta sam m anhang: De
(fiktiva) ”invandrare” som otrivs i 70-talets moderniserande Sverige gör det därför att
deras kultu r står kvar på ett tidigare utvecklingsstadium eller för att de är så myck
et varm are i sinnet än de kalla svenskarna som finner sig i nymodigheterna; de som
segregeras i 90-talets storstadsskildringar framställs som musikaliska, vackra och be
gärliga objekt, som vissa av de mer eller m indre rasistiska svenskarna upptäcker och
vill älska; 2000-talets Sverige karaktäriseras i några av ”invandrarfilm erna” av mot
sättningar mellan västerländsk frihet där kärleken är ett individuellt projekt och öst
erländsk (”m uslim sk”) kultur där familjens önskan är lag och där unga kvinnor gifts
bort m ot sin vilja.
Jag vill i detta sam m anhang ge ett mer ingående exempel på hur ”invandrarens”
roll i svensk film, under en av de studerade epokerna, relaterar till samhällsdebatten
och andra massmedier. I flera film er från åren 1970 till 1991, som har centrala rollka
raktärer som inte är etniska svenskar, framförs ett gemensamt tema: En främ ling, ofta
en m anlig arbetskraftsinvandrare eller flykting, kom m er från en fattig/korrum perad/
om odern plats till en svensk tätort, storstad, industriort eller förort i m iljonprogram 
stil. H är m öter han en svensk kvinna som han förälskar sig i och här stöter han på pro
blem kopplade till m odernitet och svensk kylig m entalitet. Sverige visar sig efterhand
vara ett allt för kallt land att leva i. Efter att ha kom m it till insikt om detta vänder sig
främ lingen bort från det svenska för att söka sig något annat. I vissa filmer åker han
tillbaka till hem landet, i andra stannar han men ger upp försöken att ”bli svensk” (jfr
Jag heter Stelios 1971, M an måste ju leva 1972, H em åt i Natten 1976, Frihetens murar
1978 och E tt paradis utan biljard 1991).1
Även i andra massmedier fram träder tankebilder som kan kopplas till dikotom in
gam m alt/nytt på ett liknande sätt vid denna tid. Ylva Brune (2000:13) har uppm ärk
sam m at att tidningsjournalistiken under 1970-talet ofta fram håller bilden av Sverige
som ett m odernt och högeffektivt samhälle, sam tidigt som de som kom m er från andra
länder sägs kom m a ”direkt från m edeltiden”. ”Invandraren” kopplas ihop med arbets
liv och industri på så sätt att h an /h o n presenteras som en ”anom ali” i detta sam m an
hang. M en det finns också en skillnad mellan Brunes analys av ”invandraren” i dags
1Främlingars svårigheter i det moderna Sverige skildras även i Montenegro, ellerpärlor och svin,
Hägring och. Splittring- samtliga från 1984.
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pressen och berättelserna om honom i de film er jag studerat. Brune (2002:162) säger
att ”N yhetsm ediernas begynnande fixering av ”invandraren” vid m itten av 1970-talet” präglas av att de beskrivna m änniskorna presenteras och beskrivs som ”underord
nade objekt”. D et är Vi som analyserar och beskriver Dem , utan egentlig tanke på att
De skulle kunna ingå i läsekretsen.
I film erna innehar ”invandrare” huvudrollerna. D etta kan betraktas som att fil
m erna fungerar som en m otdiskurs i förhållande till den i nyhetsmedierna dom ine
rande diskursen där främ lingen porträtteras som ett marginellt passiviserat objekt.
M an kan också se främ lingens kritik m ot ”det svenska” i dessa filmer som att han
är ett redskap som kan visa på detta samhälles baksidor. O m m an kopplar detta till
Brunes beskrivning av ”invandraren” som en anomali, kan m an påstå att främ lingen
i nyhetsm edierna vid denna tid får representera en alienation som vissa, icke-svenska, m änniskor antas ha känt inför det nya högeffektiva arbetslivet. I dagspressen är
det alltså den dom inerande diskursen som förs fram. Främlingen i film erna artikule
rar istället alienationen inför det nya m oderna sam hället även som ett internt svenskt
problem.
A tt vara främ m ande i folkhem m et Sverige ser jag som den gemensamma berörings
punkten i dessa filmer. M en film erna kan i en vidare bemärkelse också sägas handla
om att vara främ m ande inför sitt eget samhälle, och då är det inte i första hand ”in
vandrarens” främ lingskap som är det centrala, utan vårt eget. M in tes är att ”invand
rarens” roll i film erna från denna tid är att förkroppsliga och därm ed artikulera med
borgarnas känsla av främlingskap i ett samhälle under förvandling. Så hur gör då fil
mens skapare för att accentuera detta främlingskap? E tt vanligt sätt att beskriva något
är genom att kontrastera det m ot något annat, dess motsats. A tt världen endast kan
förstås genom kontraster och m otsatspar är en teori som förts fram av m ånga tänkare
i olika discipliner (H all 1997, Fiske 2000). D et är denna strategi som kom m er till ut
tryck i de film er jag studerat. N är ”det m oderna” kritiseras är det dess motsats, ”det
traditionella”, som får illustrera problemen med ”det m oderna”.
N är ”invandraren” används som en bärare av ”det traditionella” bör m an upp
m ärksam m a att detta inte handlar om slump eller tillfällighet, utan direkt kan kopp
las till de kolonialt grundade föreställningarna om Vi och de A ndra, där västerlän
ningen förknippas m ed civilisation och m odernitet, m edan icke-västerlänningen för
knippas med lägre grad av utveckling (H all 1997). Filmens bilder av ”invandraren”,
som jag tolkar som m otdiskurser i relation till dom inerande diskurser, för således ock
så fram dessa dom inerande diskurser när ”invandrarens” annorlundahet får illustrera
problemen i det svenska samhället. D en centrala fråga som då återstår att besvara i
detta sam m anhang är varför just ”invandraren” görs till fiktiv bärare respektive ifrågasättare av samhällsproblem som egentligen är generella för hela befolkningen.
Sam bandet mellan den vidare diskussionen om samhället vid en viss tid och ”in
vandrarens” roll i denna sam hällsdebatt kan förstås med hänvisning till det faktum
att m änniskor ofta förknippar den A ndre med problemen i samhället. N ora Räthzel
(2002) betonar människors önskan att vara aktiva aktörer med kontroll över sina liv.
A tt ”externalisera interna problem”, som hon kallar det sätt varpå m änniskor ofta ten
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derar att representera ett problem som orsakat av någon ”utifrån”, kan i detta sam 
m anhang innebära att m an betonar andras underordning för att själv slippa konfron
tera sin egen faktiska underordning. G enom att hänvisa till ”invandrarna” kan m an
hålla de generella problemen från sig. Brunes (2002, 2004) beskrivningar av nyhets
m ediernas representationer av ”invandrare” som att de kom m er ”direkt från medelti
den” är ett exempel på hur detta har kom m it till uttryck. D ock fann jag att film erna i
m in studie inte anslöt till diskursen om ”den medeltida invandraren” på sam m a sätt;
snarare tycks det som att film en fram för en m otdiskurs genom att framställa ”invand
raren” som subjekt, istället för som objekt, och ”det m oderna” som problemet, istället
för ”invandraren” som problemet. A tt filmen, som Fiske (2000) menar, främ st håller
fram antitesen till den dom inerande diskursen är ett mönster som jag har uppm ärk
sam m at i samtliga film er i m in studie. D ock är det som jag visat inte entydigt, då även
dom inerande diskurser tycks vara en del av denna antites. Förhållandet mellan sam
hällets kriser och de olika typerna av diskursiva praktiker kan skisseras som följer:
1) Samhälle

=> Interna konflikter
(exempelvis ekonomiska kriser och arbetslöshet)
2) D om inerande diskurs => Interna konflikter externaliseras till den Andre
(tal om ”invandrarproblem ”)
3) M otdiskurs
=> D en fiktive andre artikulerar dessa konflikter genom
att belysa dem som just interna
Film erna tycks sedda i detta ljus fungera som kulturella praktiker som utm anar m akt
strukturer i sam hället på flera sätt. För det första ansluter film erna till den sida i sam
hällsdebatten som problematiserar dom inerande diskurser som exempelvis att m o
derniseringen är oproblem atiskt god. För det andra accentuerar film erna samhälls
problemen som just allmängiltiga samhällsproblem och föreställningen om att det är
”invandraren” som är problemet utm anas därm ed. ”Invandraren” är i film erna istäl
let den som uppm ärksam m ar och artikulerar samhällsproblemen och därm ed kan fil
m en ses som en m otdiskurs i relation till den dom inerande diskursen om den Andre
som passivt offer. D enna filmens roll som utm anare av dom inerande diskurser står
dock, som jag visat tidigare, i konflikt med filmernas återskapande av andra dom ine
rande diskurser genom att de m otsatta egenskaper ”invandraren” förkroppsligar an
sluter till just dessa.
D en sam m anfattande slutsatsen av ovanstående resonemang blir alltså ungefär
densam m a som när jag analyserade film som antirasistisk motdiskurs. Även om m an
betonar att ”invandraren” används för att artikulera en m otdiskurs med direkt kopp
ling till interna svenska konflikter förstärks dom inerande diskurser om den Andres
annorlundahet, eftersom dessa görs till en integrerad del av denna motdiskurs. N är
”invandrarens” annorlundahet används som kontrastvätska för att synliggöra interna
konflikter är denna annorlundahet det medel som används för att uppnå detta synlig
görande, vilket kan betraktas som målet.
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Perspektiv 3: ”Invandrarfilmen” som utopisk motbild
Filmvetaren Richard Dyer (1992) fram håller att underhållning (entertainm ent), som
exempelvis populärfilm , kan beskrivas i termer av verklighetsflykt och önskeuppfyllning. D etta kan kopplas till fenomenet utopism:
Underhållning erbjuder en bild av något bättre att fly in i eller någonting vi önskar oss
som vårt dagliga liv inte kan erbjuda oss. Alternativ, hopp, önskninga^- detta är be
ståndsdelar hos utopin, känslan av att saker och ting kunde vara bättre, att någonting
annat än det som är, kan tänkas och kanske förverkligas (Dyer 1992:18).
De utopiska lösningar som presenteras i detta sam m anhang är dock inte modeller av
utopiska världar på det sätt de framställs i exempelvis Thom as Mores Utopia. Snarare
karaktäriseras denna utopism av den känsla som den förkroppsligar. U nderhållning
ens utopism förmedlar h ur Utopia skulle kännas, snarare än hur det skulle organiseras
(exempelvis i form av en alternativ värld). O m m an till det ovan presenterade filmve
tenskapliga perspektivet på filmens roll i samhället lägger det faktum att filmer med
”invandrare” i centrala roller är antirasistiska m anifestationer (postkolonialt perspek
tiv) och att ”invandrare” i film artikulerar interna konflikter (historiskt samhällsper
spektiv), fram träder ytterligare ett mönster: ”Invandraren” i film erna förkroppsligar
på detta sätt en längtan som står i kontrast m ed negativa känslor i det svenska sam
hället vid en viss tidpunkt.
Dyer fram håller att den ”utopiska känslan” alltid är kopplad till känslor i det rå
dande sam hället på så sätt att utopin utgör motsatsen till (känslor inför) verklighe
ten. D etta kan förklara varför film er från olika tidsperioder gestaltar ”invandraren”
inte bara som kontrast till ”det svenska”, utan som kontrast i relation till den specifika
tidsperiodens negativa känslor (vilka beror på de aktuella konflikterna) inför det egna
samhället. ”Invandrarens” roll i film en är sett utifrån detta perspektiv att personifiera
begäret efter något annat och bättre. ”Invandraren” förkroppsligar något m otsatt, ge
nom att med sina uttalanden, sitt beteende eller sin problematiska situation accentu
era vissa politiska ståndpunkter. D en positivt laddade ”invandraren” och/eller dennes
kultur, fram står som motsatsen till ”det negativa” i en viss samhällskontext.
D et centrala begreppet i detta sam m anhang är begär eftersom den utopiska käns
lan innebär ett begär efter något annat och m otsatt. Inom den psykoanalytiska teori
traditionen hävdar m an att begäret är en av filmens mest centrala dimensioner (M ulvey 1999). D et är allas vårt begär efter något bättre som lockar oss till filmen. Be
greppet begär leder tankarna till ouppfylld kärlek och längtan. D etta är också ett av
de mest förekom mande motiven i filmens värld, och sam m ankopplingen mellan film,
begär och kärleksrelationer är viktig att beakta när m an teoretiskt vill förklara den
Andres roll i filmen. D en mest begärliga och ljuvaste av kärlekar är den förbjudna kär
leken. Kärlekssagan där ett par dras till varandra, trots olikheter som orsakar förhin
der, har berättats om och om igen genom historien. Romeo 6c Juliam otivet har alltid
varit vanligt i konsten, och sedan filmens födelse också i detta kulturella uttryck. O fta
har det handlat om olikheter baserade på klass, religion eller ålder (Smelik 2003). I de

34

SOCIOLOGISK FORSKNING 2006

”invandrarfilm er” jag studerat är kärlek över etniska gränser ett näst intill obligato
riskt inslag, även i dessa sam m anhang är kopplingen mellan olikheter och förhinder
ett fram trädande drag. A tt kärlek över gränser i film erna ses som positiv och önskvärd
kan påstås vara ytterligare en aspekt av film en som m otdiskurs, i dikotom isk relation
till den rasistiska doktrinen som fram håller att ”rasblandning” är förkastligt (Hall
1997, Sander 1995).
U nder 1990-talet kom m ånga europeiska filmer där Romeo- och Juliam otivet har
satts in i en m ultikulturell kontext. Anneke Smelik (2003) m enar att den fiktiva kär
leksaffären mellan karaktärer ur olika etniska grupper tillåter filmskapare att ”föra
fram tem an som rasism och att dekonstruera rasistiska stereotyper”. D et etniska in
slaget i Romeo & Juliam otivet i europeisk film antas vara ett sätt att, med hjälp av
berättelser om kärlek över gränser, göra m otstånd m ot främlingsfientlighet. På så sätt
kan m an hävda att film en även i detta fall bör ses som en genre där m otstånd m ot do
m inerande diskurser framförs. Även i svensk film blev denna typ av berättelse vanlig.
U nder 1990-talet när massmedierna i enlighet med dom inerande diskurser fram ställ
de ”invandrare” som problem och hot förde film erna fram en m otdiskurs genom att
istället fram ställa ”invandrare” som offer för ett rasistiskt samhälle och som begärliga
för svenskarna (Tigervall 2005). M öten över etniska gränser framställs i film erna från
1990-talet som ljus i ett annars m örkt samhälle, som känslan i dröm m en om Utopia,
men förankrad i den m örka samtiden. (De mest talande exemplen på filmer med detta
tema är 3 0 :e November 1995 och Vinterviken 1996).
Sett i detta sam m anhang kan 1990-talets ”Romeo & Juliaberättelser” i svensk film
påstås representera den utopiska känslan av att det kunde vara bättre i ett samhälle där
(bland annat) etnisk segregering och främ lingsfientliga ström ningar gör livet svårt för
m änniskorna. D et handlar här inte bara om att ”invandraren” är en kontrast i rela
tion till ”det svenska”, utan om att h an /h o n förkroppsligar möjligheten till gränsö
verskridande - ”Invandraren” personifierar en längtan efter något annat och bättre.
M en även i detta sam m anhang är det viktigt att notera att när den Andre framställs
som begärlig är det dom inerande diskurser som slår igenom. ”Invandrarens” förmo
dat starkare känslor och högre fysiska attraktionsgrad är tankebilder (som) häm tade
ur koloniala diskurser (H all 1997). Begäret till den A ndre är, vid sidan av föreställ
ningar om denne som underlägsen ”den vita rasen” och som ett hot, ett centralt tema
i de dom inerande diskurserna (H all 1997) - den dom inerande diskursen tycks även
i detta sam m anhang vara en del av motdiskursen. O ch då är det återigen befogat att
ställa frågan varför just ”invandraren” förkroppsligar det m otsatta, i detta fall den ut
opiska känslan.
C atherine Belsey (1994) kopplar begäret som sådant direkt till den Andre. H on
m enar att begär alltid är ett begär till den A ndre, just som den Andre. Begäret karak
täriseras av en längtan efter tillfredsställelse, och att tillfredsställa detta innebär en
önskan att övervinna skillnad - den skillnad på vilket begäret beror och som gör den
A ndre till den Andre. Begärets villkor är näm ligen avsaknad, eftersom ett tillfreds
ställt begär inte längre kan vara ett begär. En olöslig paradox, men detta understryker
också olikhetens ovillkorlighet. För att vara begärlig måste den Andre vara annorlun
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da, eller för att spetsa till det: D en A ndre måste vara den A ndre för att vara begärlig;
den begärlige är per definition den Andre. D etta gör frågan om varför just ”invandra
ren” används som att förkroppsliga den A ndre intrikat eftersom svaret tycks vara självevident: den A ndre är den A ndre för att han är den Andre.
K ontentan av resonemanget om film som njutningsmedel är att det är ”invandra
rens” positivt laddade annorlundahet som gör honom intressant i det fiktiva berät
tandet. D en utopiska känslan erbjuder ett ljus i ett m örkt samhälle, en längtan efter
något bättre, vilket kan sägas vara m ålet med fiktionen. Filmen är därm ed även uti
från detta perspektiv att betrakta som en m otdiskurs där den A ndre ”bara” är medlet.
Längtan efter något annat är förknippat med längtan efter en annan - längtan efter
den Andre! D en dom inerande diskursens annorlunda Andre tycks sedd i detta ljus
vara en oundgänglig del av m otdiskursen.

Fördjupad analys
Jag tar nu ett steg tillbaka och återkopplar till de idealtypiska dikotom iska begrepp
som presenterades i inledningen och lägger till två nya begrepp som sam m anfattar fil
mens genretypiska sätt att representera etnifierade grupper - motsats respektive mot
bild. M otsats står för det faktum att filmer liksom andra massmedier tenderar att
fram ställa den A ndre som en motsats till västerlänningen. Begreppet m otbild står för
att film en i m ånga avseenden fungerar som en m otdiskurs i relation till samhällets
dom inerande diskurser, såväl när det gäller representationer av ”invandrare” (filmen
som antirasistisk) som när det gäller politiska konflikter (film som röst i sam hällsde
batten) och samhällets negativa känslolägen (film som njutningsmedel).
Etnisk diskriminering
S truktur
R eproduktion
Ideologisk praktik
D om inerande diskurs
Motsats (den Andre)

Integration
A ktör
Sam hällförändring
Kulturell praktik
M otdiskurs
Motbild (det Andra)

Jag har genom hela texten argum enterat för att film både bör betraktas som en ideo
logisk praktik och som en kulturell praktik. Jag har också konstaterat att det inte be
höver vara på det sättet att vissa film er ska betraktas som kulturella praktiker m edan
andra film er bör ses som ideologiska praktiker. M in slutsats är att båda aspekterna
finns där sam tidigt i sam m a filmer. D en dikotom iska modellen som varit utgångslä
get för analysen måste således ifrågasättas i grunden. Även i ett annat avseende är in
delningen av begreppen ovan problematisk. Begreppen motsats och m otbild är både
olika och lika på sam m a gång. De har som jag beskrivit helt olika im plikationer när
det gäller sam hällsförändring respektive reproduktion, och bör då rimligtvis ses som
ömsesidigt uteslutande. Sam tidigt kan begreppen betraktas som synonymer i den be
märkelsen att båda begreppen - motsats och m otbild - handlar om att med språkets
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logik visa två dikotom iskt olika alternativ. M en kan två analytiska begrepp sam tidigt
vara ömsesidigt uteslutande och synonymer?
D ikotom ier har en central betydelse för såväl språkets grundläggande struktur
som för hur teoretiska koncept struktureras inom vetenskapen (Fiske 2000, Miegel &
Shoug 1998, E hn & Löfgren 2001). N är m an i vetenskapliga sam m anhang analyserar
kulturens betydelse för hur olika etniska grupper representeras (och i förlängningen
sam hällets maktrelationer) tänker m an ofta (dikotomiskt) i termer av antingen eller:
antingen är en representation positiv eller negativ; antingen antas en representation
reproducera dom inerande diskurser eller fungera som en m otbild till dessa. D et blir
då en fråga om att vissa kulturella uttryck betraktas som subversiva m edan andra som
reproducerande. M öjligen kan m an se det mer nyanserat som att vissa scener och ka
raktärer i (exempelvis) en film framställer respektive gestaltar reproducerande stereo
typer m edan andra är att betrakta som motbilder. A lternativt blir det bara en fråga
om olika tolkningar. D et någon tycker är en subversiv skildring tycker någon annan
är en reproducerande stereotyp. D et hela slutar i värsta fall med att analys av repre
sentationer inte betraktas som en möjlig och seriös vetenskaplig aktivitet som förmår
säga något om samhällets maktrelationer, utan avfärdas som ”postm odernt flum ” och
tyckande utan sanningsanspråk.
D et jag konstaterat i m in studie är att motsats är en inneboende och till synes ovill
korlig del av motbilden, oavsett vilket perspektiv m an anlägger för att förklara filmens
relation till skapandet av motbilder. M an kan se motbild som filmens m ål (film som
kulturell praktik) och motsats som det medel som används för att föra fram motbilden
(film som ideologisk praktik). D et ena konceptet har sin boning inuti det andra. G e
nom att problematisera den dikotom iska modellen som sådan, vilket jag gjort i denna
artikel, kan m an nå en djupare förståelse av hur representationer kan fungera som kul
turella och ideologiska praktiker - samtidigt.
Sam tidigt som det är fruktbart och viktigt att problematisera det dikotom iska tän
kandet när det gäller analyser av representationer är det helt centralt att betona hur
starkt dikotom ier ändå strukturerar det västerländska tänkandet. A tt framföra mot
bilder är att genom språk spela an på skillnad; att framställa vissa m änniskor som
motsatser, som A ndra, är också att genom språk spela an på skillnad. A tt kontraste
ra något med något annat och annorlunda är ett av språkets grundläggande sätt att
fungera (Fiske 2000). U tan varm t kan m an inte förstå kallt till exempel. M en när
varm t och kallt kopplas till specifika grupper av m änniskor blir språket ideologiskt.
Film kan betraktas som en form av språk som på ett genretypiskt sätt framför mot
bilder just genom användandet av m otsatspar och som jag visat anknyter dessa mot
satspar ofta till den dom inerande diskursens föreställning om den annorlunda Andre,
m en m ed en positiv laddning.
Språkets sätt att fungera tycks alltså ha en central betydelse för att även m otbil
derna tillgriper m otsatspar för att tydliggöra argum ent —möjligen kan m an till och
m ed påstå att detta är självevident. M en varför tenderar den koloniala dom inerande
dikotom iska indelningen av folkgrupper i Vi och A ndra att vara så centralt inbäd
dad även i filmer som vid ett första påseende fram står som antirasistiska manifesta
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tioner? D et tycks som att de koloniala tankebilderna är en integrerad del av de väs
terländska språksystemen, som inte kan avskiljas från dessa ens när intentionerna är
antirasistiska. U tifrån detta resonemang bör antirasistiska filmer som återskapar ko
loniala tankebilder inte betraktas som ett kulturellt uttryck där ”invandrare” repre
senteras på ett subversivt alternativt utm anande sätt, utan som en ideologisk praktik
där D en Sympatiske A ndre skapas och återskapas på grund av vårt behov av denne
Andre. D en A ndre finns inte där ute i världen, för att representeras som denne ”är”
(alternativt inte ”är”), utan är en fiktiv skapelse som uppfunnits av Oss eftersom Vi
behöver ”honom ”.
Behovet av den A ndre handlar som jag beskrivit i denna artikel om våra interna
konflikter och den längtan dessa konflikter skapar - efter något A nnat och bättre.
M en sam tidigt som vi tillfredsställer vårt behov av den fiktive A ndre sker detta på
vissa verkliga människors bekostnad, genom att dessas individuella egenskaper gene
raliseras som m otsatta i relation till våra egenskaper, på grund av V årt begär efter den
Andre. Risken i förlängningen är att detta sätt att skapa skillnad försvårar förståelse
mellan olika grupper sam tidigt som etnisk diskrim inering fortsätter att vara ett pro
blem i västerländska samhällen.
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Filmer i kronologisk ordning.
Titel (premiärår), regi, distributör • produktionsbolag)
SFI = Stiftelsen Svenska Film institutet i Stockholm
SV T = Sveriges Television AB i Stockholm

Jag heter Stelios (1972), Johan Bergenstråle, SFI • SFI.
H em åt i natten (1977), Jon Lindström, Fox-Stockholm Film D istribution AB Stock
holm • SFI.
Frihetens murar (1978), M arianne Ahrne, SFI • SFI.
M an måste ju leva... (1978), M argareta Vinterheden, svensk Film industri • Fria Fil
mare Produktion AB, V ita D uken Film.
Montenegro eller Pärlor och svin (1981), D usan Makavejev, AB Europa Film Bromma,
SFI • V iking Film AB Bromma, Sm art Egg Pictures SA London, AB Europa Film
Bromma.
Hägring (1984), Saeed Assadi, SFI • Arash Film Productions & D istributions Stock
holm, K ulturam a Stockholm.
Splittring (1984), M uam m er Özer, Föreningen Folkets Bio Im port & D istribution
Stockholm • Devkino Stockholm.
E tt paradis utan biljard (1991), Carlo Barsotti, Sandrew Film & Teater AB Stock
holm • Paradise Poduction, SFI, Film teknik AB Solna, Sandrew Film & Teater AB
Stockholm, FilmLance International AB Stockholm, N ordisk Film Produktion A l
S Kobenhavn, Italian International Film SRL Rom, M andraqola Film & Teater,
Fonds Eurimages du Conseil de 1 europe Strasbourg.
Sökarna (1993), Daniel Fridell, Peter Cartriers, AB Svensk Film industri Stockholm,
SFI • Sökarna AB Stockholm, SFI.
30:november (1995). D aniel Fridell, AB Svensk Film industri Stockholm, SFI • Reac-
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tion Pictures AB. Stockholm, Film Teknik AB Solna, Fenix Film AB, Ltr Invest
AV Bålsta, M T Movietracks, Sound Station Stockholm AB Stockholm.
Vinterviken (1996), H arald H am rell, Sonet film AB • Filmlance International AB,
T V 4 N ordisk Television AB, T V 1000 Sverige AB. FilmTeknik AB, FilmhusAteljéerna AB, Spice Film produktion AB.
Nattbuss 8 0 7 (1997), David Flamholc, Sonet Film AB Bromma, Sandrew Film AB
Stockholm • Caravan Film AB Stockholm.
Tie Tac (1997), D aniel Alfredsson, Sandrew Film AB Stockholm • Sandrew Film AB
Stockholm.
Jalla! Jalla! (2000), Josef Fares, Sonet Film AB • AB M emfis Film & Television Stock
holm , Film i Väst AB Trollhättan, T V 1000 Sverige AB Stockholm, D ram atiska
Institutet Stockholm.
Vingar av glas (2000), Reza Bagher, Sonet Film AB Bromma • Om ega Film & Tele
vision AV Bromma, Sonet Film AB Bromma, Filmpool N ord AB Luleå, Persson
- M othander Film AB Stockholm, T he C him ney Pot AB Stockholm, M ac Sup
port AB.
Före stormen (2000), Reza Parsa, Colum bia TriStar Films (Sweden) AB Stockholm,
Egm ont E ntertainm ent AB Täby • Illusion Film & Television AB Göteborg, Feli
cia Film AB Stockholm, Film i Väst AB Trollhättan, N orsk Film A/S Jar, Per
H olst Film produktion ApS K öpenham n, SVT, T V 1000 Sverige AB Stockholm,
Rikisütvarpid - Sjonvarpid (RÜV) Reykjavik, M T V 3 OY Helsinki.
D et nya landet (2000), Geir H ansteen-Jörgensen, Sonet film AB Bromma • GötaFilm AB Göteborg, SVT Göteborg, Film i Väst T rollhättan.
Kopps (2003), Josef Fares, Sonet Film AB • AB M emfis Film & Television Stock
holm , Film i Väst AB, Z entropa Entertainem ents5 ApS, N ordisk Film- & am p;
T V Fond.

