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1. Inledning  

 

Jag har alltid gillat att titta på svensk film. Men med ursprung från Latinamerika har jag ofta 

tänkt på att det förekommer väldigt få latinamerikaner i svensk film. När latinamerikaner väl 

förekommer har jag upplevt att de ofta är via biroller och att de porträtteras på ett onyanserat 

sätt. Jag blev intresserad av att undersöka om det finns en stereotypisering av latinamerikaner 

på film och hur den tar sig uttryck. Under svensk filmhistoria har det såklart förekommit 

många latinamerikanska karaktärer på den vita duken. Frihetens murar (1978) med en 

latinamerikan i huvudrollen blev en stor svensk film och just under 1970-talet kom det många 

latinamerikaner till Sverige. Idag har vi många av dem kvar, samt deras barn och barnbarn 

som också har latinamerikanskt påbrå. Synen på latinamerikaner i Sverige har också 

förändrats genom historien, delvis beroende på den flyktingströmmen som kom på 1970-talet. 

På grund av detta har alltså latinamerikaner också presenterats olika i svensk film. För att 

avgränsa mig har jag valt att endast fokusera på svensk film på 2000-talet för att jag vill 

fokusera på det moderna samhället och den moderna filmen. 

Detta kommer vara en studie som försöker ta reda på hur latinamerikaner 

porträtteras i svensk film.  

 

 

2. Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna kvalitativa studie är att beskriva latinamerikaners stereotypisering i svensk 

film på 2000-talet som är gjorda för en svensk publik. I uppsatsen kommer latinamerikaner 

definieras som personer som spelar latinamerikaner på film. Även om en skådespelare är från 

ett annat land men spelar latinamerikan på film kommer jag beskriva personen som 

latinamerikan eftersom det är karaktären som är intressant och inte skådepelaren. 

Syftet med min uppsats är också att dra mitt strå till stacken när det kommer till 

att diskutera hur porträtteringen av människor på film har betydelse. Min kandidatuppsats är 

viktig eftersom jag inte har upplevt att det ges stora roller för latinamerikaner i svensk film 

och att det inte heller pratas om hur de representeras när de väl är med. Min studie behövs 

också som ett bidrag till den svensk-latinamerikanska filmkulturen. 

Den grundläggande frågeställningen jag vill besvara är: Hur porträtteras 

latinamerikaner i svensk film på 2000-talet? Genom att analysera gestaltningen av denna 
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etniska grupp hoppas jag kunna se ett samband och utifrån det kunna dra en slutsats. Jag 

kommer att redovisa innehållet i filmerna och hoppas på att kunna ge en omfattande bild av 

hur latinamerikaner gestaltas och presenteras i svensk film. Jag utgår från svenska filmer från 

åren 2000-2012. Jag kommer inte kunna hävda att alla latinamerikaner porträtteras på samma 

sätt i alla svenska filmer, men jag kommer kunna se ett mönster och kunna göra en 

generalisering utifrån de filmer jag valt att studera. 

 

 

3. Forskningsläge 

 

Det finns en del litteratur att utgå från när det kommer till stereotypisering och representation 

av etniska grupper i film generellt. Det finns också litteratur som specifikt behandlar 

latinamerikaners representation. Dock är den mesta forskningen inom detta område 

amerikansk och applicerad på ett amerikanskt politiskt klimat och samhälle med Hollywood 

som utgångspunkt. Bland annat behandlar Victoria Thomas bok Hollywood's Latin lovers: 

Latino, Italian and French men who make the screen smolder hur latinamerikaner kan 

gestaltas i Hollywoods filmer. Jag kommer ändå använda mig av denna litteratur eftersom den 

etniska gruppen är den samma som i Sverige, samt att jag kan använda bokens begrepp och 

applicera på de svenska filmerna jag väljer att analysera. 

Mina främsta källor kommer att vara böcker som behandlar representation och 

stereotypisering, svensk film och gestaltningen av latinamerikaner i film. Jag kommer bland 

annat använda mig av Erik Hedling och Ann-Kristin Wallengrens bok Solskenslandet: svensk 

film på 2000-talet som handlar om svensk film på 2000-talet, Tommy Gustafssons bok En 

fiende till civilisationen: manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk 

filmkultur under 1920-talet som ger en historisk överblick av rasstereotyper i svensk film 

samt George Hadley-Garcias bok Hispanic Hollywood: the Latins in motion pictures om 

porträtteringen av latinamerikaner i Hollywood och latinamerikanska Hollywoodstjärnor. 

Jag använder mig av böcker som behandlar nutid såval som dåtid för att få ett 

historiskt perspektiv och förstå hur forskningen har sett ut tidigare samt förstå hur man har 

pratat om detta ämne tidigare. Eftersom mycket av den litteratur som behandlar 

latinamerikaners representation är amerikansk kommer jag att applicera detta i en svensk 

kontext och förhoppningsvis komma med en rimlig slutsats ändå. 
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4. Teori och metod 

 

Jag har valt sex filmer att utgå från för att jag känner att det blir svårt att se ett mönster hur 

latinamerikaner porträtteras i svensk film om jag har för få filmer. Dock kommer jag inte 

kunna dra någon slutsats att alla latinamerikaner porträtteras på samma sätt i alla svenska 

filmer på 2000-talet eftersom urvalet är för litet. Jag har valt att sprida ut årtalen på 12 år för 

att få lite bredare översikt över 2000-talet. De filmer som jag har valt är: 

 

Bastarderna i Paradiset (Luis R. Vera, 2000) 

Babylonsjukan (Daniel Espinosa, 2004) 

Förortsungar (Ylva Gustavsson och Catti Edfelt, 2006) 

Mañana (Manuel Concha, 2008) 

Snabba Cash (Daniel Espinosa, 2010) 

Arne Dahl: Upp till toppen av berget (Jörgen Bergmark, 2012) 

 

Regissören Daniel Espinosa har regiserat två av de sex filmerna jag har valt och är även en av 

manusförfattarna till Snabba Cash. Både han och Manuel Concha har själva rötter i 

latinamerika då deras föräldrar är från Chile. Manuel Concha är också manusförfattare till sin 

film. Regissören Luis R. Vera är född i Chile och även verksam där, även han är 

manusförfattare till sin film. Med tanke på att fyra av de sex filmerna är regisserade av 

personer med latinamerikanskt påbrå och tre av dem skrivna av regissörerna själva kommer 

jag också ställa frågan: Finns det någon skillnad på hur man porträtterar latinamerikaner om 

man själv som regissör är latinamerikan? 

 Min metod kommer vara kvalitativ då jag undersöker litteraturen på ett djupt 

plan, använder mig av intervjuer och en observation av sex stycken filmer. Jag kommer gå 

igenom teorier, tillämpa dem på mitt filmurval och sedan landa i en slutsats. 

Primärmaterialet kommer alltså att vara de sex filmerna jag har valt. När det 

kommer till mitt sekundärmaterial är det litteraturen jag kommer avända mig av, samt 

intervjuer med både regissörer och skådespelare. Anledningen till att jag även väljer att ha 

med intervjuer är för att höra regissörernas och skådespelarnas egna åsikter kring denna fråga. 

Jag kommer använda mig av intervjuer som journalister haft med regissörer och skådespelare 

men också använda mig av en diskussion jag själv haft med en svensk skådespelare. Jag är väl 
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medveten att det inte är några akademiska texter men jag vill plocka in deras personliga 

åsikter. 

Tommy Gustafsson skriver i sin bok En fiende till civilisationen: manlighet, 

genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet om hur han 

kommer gå till väga när han analyserar sina utvalda filmer: 

 

Filmernas handling kommer i många fall bara att återges översiktligt. Istället kommer 

en analys av de olika karaktärernas funktion och stereotypisering att betonas för att 

sedan sättas in i ett större sammanhang. Det innebär att jag bokstavligen kommer att 

inventera en ras eller folkkaraktär i taget för att kunna analysera skillnader och likheter 

i gestaltandet både inom och mellan grupperna.1 

 

Jag kommer precis som Gustafsson, återge filmernas handling översiktligt och fokusera på 

karaktärerna och deras stereotypisering. Fokus kommer att ligga på vilka karaktärsdrag 

karaktären har fått, hur de pratar, vad de pratar om och hur andra karaktärer refererar till dem. 

Jag kommer också titta på vad karaktären gör för handlingar i filmen. Jag kommer ta hänsyn 

till att Snabba Cash och Arne Dahl: Upp till toppen av berget är baserade på böcker och att 

Förortsungar är en re-make och den tredje filmen baserad på samma historia. Jag kommer 

alltså få räkna med att manus och berättelse inte alltid är nyskrivna och att det inte helt går att 

påstå att det är regissör och manusförfattare som är anvariga för särskilda repilker och 

karaktärsdrag. 

 

 

5. Disposition 

 

Uppsatsen kommer att placera olika stereotyper baserat på etnicitet i en historisk kontext och 

diskutera olika begrepp som har att göra med representation, stereotyper och etnicitet. Det 

kommer att diskuteras olika begrepps uppkomst och hur man tidigare har använt sig av dessa 

för att dra slutsatser kring representation av etniska grupper i film. Dessa stereotyper och 

begrepp kommer sedan appliceras på mitt eget filmurval. I diskussionen kommer jag redogöra 

för filmens handling samt relevant dialog som förs mellan karaktärer. I min slutsats hoppas 

jag på ett sakligt sätt kunna redogöra för vad jag kommit fram till och kunna se en röd tråd 

                                                           
1 Gustafsson, Tommy, En fiende till civilisationen: manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i 

svensk filmkultur under 1920-talet, Sekel Bokförlag, Lund, 2007, s. 216 
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som kan gälla för en stor del av den svenska filmindustrin. Uppsatsen kommer även att 

problematisera min generalisering av hur representation ser ut utifrån mina få filmer. 

 

 

6. Bakgrund 

 

Bastarderna i Paradiset (2000) handlar om barndomsvännerna Manuel, Kalle och Lena och 

deras småkriminella liv som sedan eskalerar i en förort till Stockholm. Babylonsjukan (2002) 

handlar om Maja som flyttar in hos Mattias över en sommar. Hon börjar umgås med hans 

vänner och de bestämmer sig för att göra en speciell antirasistisk aktion för att protestera mot 

ett rasistiskt parti som kandiderar till riksdagen. Förortsungar (2006) handlar om Amina som 

kommer till Sverige men som ännu inte har fått uppehållstillstånd. I Sverige kommer hon till 

en förort och får nya kompisar som hon umgås med varje dag. Tillsammans kämpar de för att 

Amina ska få stanna i Sverige. Mañana (2008) handlar om Marco som aldrig har haft en 

flickvän och letar kärleken och umgås med sin vän Mattias. Filmen handlar om de två 

vännerna och hur Marco inleder en relation med sin äldre chef. Snabba Cash (2010) är den 

första filmen i en triologi och handlar om Handels-studenten JW som är en flitig student och 

umgås med överklass-eliten i Stockholm. På kvällarna kör han svarttaxi och blir via det 

indragen i den kriminella undre världen.  Arne Dahl: Upp till toppen av berget (2012) är en 

kriminalfilm i en filmserie och handlar om en grupp inom Stockholmspolisen som utreder 

mordet på en svensk familj som blir dödade av en bilbomb i Nederländerna. Det visar sig att 

pappan i familjen var polis och infiltrator och fallet leder dem vidare till såväl droghandel som 

barnpornogafi. 

När man läser om ordet “stereotyp” och dess uppkomst kan man läsa att det från 

början var en trycktekniks-term som användes för att referera till offsettryck som överför 

tryck från en tryckplåt till en annan yta, som till exempel papper, via en gummicylinder för att 

öka antalet kopior på ett effektivt sätt.2 Det har inte alltid varit ett ord som vi refererar till 

något enformigt och som en typiskt applicering av en grupp. När man började prata om 

stereotyper i film användes de först och främst i för att hjälpa publiken förstå narrativet.3 

Stereotyper är inte simpla signifikationer, även om de verkar representera typer och normer. 

                                                           
2 Hayward, Susan, Cinema studies: the key concepts, 2. ed., Routledge, London, 2006, s. 384 
3 Hayward, s. 284 
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Eftersom de är samhällskulturella skapelser som vi passerar som normativa, måste de 

undersökas i relation till exempelvis etnicitet såväl som historia.4  

I Folkhemsk film skriver Carina Tigervall att enligt kulturretorikern och 

sociologen Stuart Hall innebär att konstruera karaktärer som stereotyper att man reducerar 

människan till några få enkla essentiella egenskaper, vilket representeras som naturliga. Han 

sa att stereotypisering reducerar, essentialiserar, naturaliserar och fixerar skillnad. 

Stereotypisering är en del av upprätthållandet av en social och symbolisk ordning som 

markerar skillnader mellan oss. Vi delar upp oss i “vi” och “andra”. Just när det kommer till 

stereotypisering av en grupp på grund av etnicitet menar Hall att stereotypisering tenderer att 

förekomma speciellt i sammanhang där det finns en stor maktojämlikhet. Makt riktas mot 

underordnade eller exkluderade grupper och att stereotypisera dessa grupper skulle således 

vara ett sätt att markera distans och skillnad i förhållande till dem.5  

Den demografiska förändringen i Sveriges befolkning har inte återspeglats i 

svensk film över huvud taget fram till i början av 1970-talet då det redan var väl etablerat att 

Sverige hade en befolkning med många olika nationaliteter. I kontrast till den negativa 

porträtteringen och stereotypiseringen av invandrargrupper under 1930-1940-talet tycker 

författaren Rochelle Wright att presentationen av de senare invandrarna tenderer att vara 

mycket mer sympatisk.6 

Tommy Gustafsson menar att vi inte bara stereotypiserar och reducerar 

latinamerikaner i film men att vi också ser ner på deras filmkonsumtion och filmsmak. Han 

menar att vi reducerar hela Sydamerika till en världsdel med mycket dålig och ytlig smak då 

melodramatiska filmer och TV-sereier är populärt där. Han fortsätter med att saga att det är en 

representation av den “vita” synen på en avlägsen världsdel som de “andra”.7  

Mycket av den forskning jag använt mig av berör invandrare och rasifierade 

generellt och avgränsar sig inte till en speciell grupp. Carina Tigervall förklarar att när hon 

använder begreppet invandrare syftar hon på alla andra etniska, eller rasifierade grupper som 

lever i Sverige, oavsett om de är illegala flyktingar eller svenska medborgare med 

utlandsfödda utomeuropeiska föräldrar, så kallade “andragenerationens invandrare”. Hon 

menar på att invandrarbegreppet blir särskilt tydligt när det kommer till andragenerationens 

                                                           
4 Hayward, s. 385 
5 Tigervall, Carina, Folkhemsk film: med "invandraren" i rollen som den sympatiske Andre, Sociologiska 

institutionen, Umeå universitet, Diss. Umeå : Umeå universitet, 2005,Umeå, 2005, s. 106-107 
6 Wright, Rochelle, The visible wall: Jews and other ethnic outsiders in Swedish film, Southern Illinois Univ. 

Press, Carbondale, Ill., 1998, s. 248 
7 Gustafsson, s. 279 
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invandrare eftersom det syftar på människor som är födda i Sverige men är fysiskt olika 

etniska svenskar. Tigervall skriver: “Detta tyder på rasistiska föreställningar om dessa 

människors annorlundahet eftersom det speciellt handlar om människor med avvikande 

utseende”. Barn till amerikanska, tyska eller danska föräldrar benämns sällan som 

andragenerationens invandrare i vårt vardagsspråk medan barn till iranska och irakiska 

föräldrar på ett självklart sätt benämns med detta, ofta nedsättande, epitet.8  

 

 

Latin lover- den latinska älskaren 

 

Begreppet “latin lover” används för att beskriva de mörka, snygga, maskulina, sammetsögda 

latinska män som förekom i Hollywoodfilmer under 1900-talet. Att vara en latin lover- en 

latinsk älskare är att bli typecastad till en roll på grund av sitt utseende, sin härkomst och de 

förutfattade egenskaperna man har med kvinnor. Hollywoods latinska älskare var mannen 

som din mamma varnade dig för. Han var mannen som alla kvinnor trånade efter och mannen 

som alla män ville vara. Han blev porträtterad som än älskare med mörka ögon och mörkt hår 

som var tjejtjusare och självsäker i sin egen manlighet.9 Han är en erotisk fantasi och hans 

karaktär på vita duken är ofta alltför sexuell och också mer våldsam än sin vanliga 

motsvarighet.10  

Termen “latin” i latin lover behöver inte uteslutande handla om latinamerikaner. 

Termen omfattar personer med latinsk bakgrund av någon form. Det kan vara spanjorer, 

latinamerikaner, fransmän, italienare, portugiser eller personer från de karibiska öarna.11 Dock 

skiver Peter E. Bondanella i Hollywood Italians: dagos, palookas, Romeos, wise guys, and 

Sopranos “A cursory examination of men associated with the term ‘latin lover’ reveals that 

most latin lovers associated with the history of the cinema are from latin or South America or 

Spain, not from Italy.”12 

Begreppet är dock högst relevant för latinamerikaner och spanjorer då de än 

idag blir typecastade som latinska älskare och har en lång historik av det. Till exempel är den 

                                                           
8 Tigervall, s. 20-21 
9 Thomas, Victoria, Hollywood's Latin lovers: Latino, Italian and French men who make the screen smolder, 1. 

ed., Angel City Press, Santa Monica, Calif., 1998, s. 9 
10 Thomas, s. 10 
11 Thomas, s. 13 
12 Bondanella, Peter E., Hollywood Italians: dagos, palookas, Romeos, wise guys, and Sopranos, Continuum, 

New York, 2004, s. 133 
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Malaga-födda Antonio Banderas ett typexempel för den latinska älskaren. Victoria Thomas 

beskriver honom som “He is at once leather and lace, merging uninhabited animal beauty with 

a teasing finesse.”13  

Ett annat exempel är den amerikanska skådespelaren Freddie Prinze med 

ursprung från bland annat Puerto Rico som spelade i komediserien Chico and the Man (1974-

1978) och direkt blev en stor stjärna och en sexsymbol.14 Prinze påpekade själv att han blivit 

en sexsymbol på grund av sitt latinska ursprung. Han sa “If you’re Hispanic, man, they think 

you really got something- downstairs”15 

Det bästa svenska exemplet är dock skådespelaren Enrique Rivero som var aktiv 

på den svenska vita duken under 1920-, 1930- och 1940-talet. Han var från början från Chile 

men engegerades av Svensk Filmindustri för att spela den latinska älskaren i svensk film. 

Rivero användes som “en lagom mystisk främling som lika gärna kunde vara en eldig latinsk 

älskare som hederlig sensk marinlöjtnant”, och blev lönsam som ett etnisk-erotiskt inslag i 

den svenska filmindustrin.16  Rivero fungerade också som en levande reklampelare för manlig 

skönhet som, utifrån Svenska filminstitutets intentioner och de samstämminga reaktionerna på 

hans framträdande, med stor sannolikhet drog kvinnorna till biograferna- något som 

ytterligare underminerade Riveros föreställning som manlig man eller farlig latinsk älskare.17 

Även om han skulle vara den lagom mystiska främlingen var Svensk Filmindustri väl 

medvetna om att spela på hans både etniska och erotiska stämningar för att frammana den 

lockande farligheten med en icke-vit latinsk älskare.18 

Enrique Rivero var Svenska Filminstitutets försök att skapa en svensk versionen 

av Rudolf Valentino, en italienskfödd amerikansk skådespelare aktiv 1910-talet-1920-talet 

som av många kallas den första latinska älskaren. Valentino, Riveros föregångare, var dock 

ingen matinéidol eftersom en sådan bara var “tvålfager”, en yta utan innehåll. Valentino var 

istället en fullfjädrad skådespelare. Han gav illusionen av att älska, att vörda och tillbe på ett 

sätt som inte setts på scen tidigare.19 Hans kunskaper inom tango förklarar hans elegans, 

                                                           
13 Thomas, s. 141 
14 Hadley-Garcia, George, Hispanic Hollywood: the Latins in motion pictures, Carol Pub. Group, New York, 

NY, 1990, s. 200 
15 Hardley-Garcia, s. 201 
16 Gustafsson, s. 279 
17 Gustafsson, s. 287 
18 Gustafsson, s. 279 
19 Gustafsson, s. 280 
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charm och romans som han återspeglade på bioduken, något Hollywood var noga med att ta 

vara på när de skapade Valentino som deras latinska älskare.20 

Dock råkade Valentino ut för många negativa reaktioner som grundade sig i 

rasistiska föreställningar. I ljuset av den rasbiologiska diskussionen, varnade man för “ras-

självmord” om vita kvinnor fortsatte att åtrå icke-vita invandrare.21 Samma tankar återspeglas 

i de populistiska västernfilmerna under mitten av 1900-talet där “ras-självmordet” sker via att 

vita kvinnor blir förgripna av indianer och vildar. Glorifieringen av den ensamme, vite, 

manlige hjältens private korståg mot allt som kunde utmana den västerländska 

civilisationsbygget: barbarfolk, ondskefulla skurkar, indianer och latinska älskare har alltså 

tagit sig uttryck flera gånger.22 

Författaren George Hadley-Garcia anser dock att den latinska älskaren idag är 

en förlegad figur. Han menar att de varmblodiga latinska männen var de enda som vågade 

visa passion under mitten av 1900-talet, medan det idag förväntas från alla manliga 

skådespelare oasvett vilken nationalitet de har.23 

Att latinamerikanska män blir typecastade som en latinsk älskare är alltså något 

som har hänt historiskt och något som händer även idag. I uppsatsen är det möjligt att kunna 

applicera denna teori på de sex filmerna och se hur de manliga karaktärerna porträtteras. 

 

 

Den kriminella latinon 

 

Året 1922 rapporterar Biografrevyn att Mexiko har stoppat importen av amerikansk film 

eftersom Hollywood i allt för många filmer har använt mexikaner som bovar. Det skrevs att 

“de permanenta mexikanska rövarna” i amerikansk film väckt mycket ont blod i Mexiko och 

att man visste att dessa filmer spreds jorden runt och väckte felaktiga föreställningar om den 

mexikanska filmkaraktären.24  

I boken Solskenslandet pratar Michael Tapper om att det i Sverige snarare är 

invandrare generellt som används som bovar i film. Han skriver om hur karaktären Leo Gaut i 

filmserien Johan Falk (1999-2015) är en kriminell person med invandrarbakgrund, som blir 

                                                           
20 Bondanella, Peter E., Hollywood Italians: dagos, palookas, Romeos, wise guys, and Sopranos, Continuum, 

New York, 2004, s. 135 
21 Gustafsson, s. 279 
22 Tapper, Michael i Hedling, Erik & Wallengren, Ann-Kristin (red.), Solskenslandet: svensk film på 2000-talet, 

Atlantis, Stockholm, 2006, s. 117 
23 Hadley-Garcia, s. 223 
24 Gustafsson, s. 213-214 
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en representant för den så kallade “importerade brottsligheten”. Under 1990-talet fokuserade 

media mycket på hur den organiserade kriminaliteten dominerades av första eller andra 

generationens invandrare, och det högerpopulistiska partiet Ny Demokrati gjorde även detta 

till sin valfråga 1991. Ihopklumpandet av invandrare och kriminalitet, att kriminaliteten skulle 

vara importerad från utlandet, återkom som ett hett debattämne långt in på 2000-talet, senast 

efter den rapport som Brottsförebyggande rådet gjort om brottsligheten i Sverige som 

publicerades i December 2005.25 Även idag hör vi den typen av argumentationer inte allt för 

sällan. De kriminella karaktärerna spelas i stor utsträckning av invandrare generellt menar 

Tapper och inte specifikt av personer med latinamerikansk bakgrund. Dock kommenterar den 

svenska reggisören Manuel Concha, som gjort filmen Mañana, till Aftonbladet:  

“Är jag svensk? Chilenare? Absolut har det funnits folk som trott att man är 

kriminell, trots att jag aldrig varit någon bråkstake”, säger han.  

Hans fru, skådespelaren Claudia Galli Concha säger: “Jag har ju gått bredvid. 

Sett blickarna från allt från hyresvärdar till någon man pitchar en reklamfilm för.”26 

Teorin om att det är personer med invandrarbakgrund generellt som i stor 

utsträckning spelar de kriminella rollerna i svensk film går att applicera på uppsatsen för att se 

om det stämmer på latinamerikaner.  

 

 

 

7. Diskussion 

 

Sverige i början av 1900-talet var relativt etniskt homogent. Detta var dock inget som 

hindrade svenskarna från att hysa olikartade föreställningar om andra etniska grupper eller 

“raser” som man kallade det, både inom och utanför landets gränser.27 Med ett historiskt 

perspektiv går det att se att skildrandet av invandrare i svensk film har haft en rejäl 

fördröjning i tid. Det tog till exempel drygt 20 år innan 1950-talets invandring från 

sydeuropeiska länder gjorde något avtryck på svenska filmdukar. Då gjorde man detta i form 

av att endast skildra en krock mellan de varma invandrarna och kalla svenskarna vilket fick 

                                                           
25 Tapper, s. 116 
26 Andersson, Jan-Olov, ”Manuel Concha: Folk har trott att man är kriminell”, Aftonbladet 2017-04-08 
27 Gustafsson, 2007, s. 207 
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recensenter att anmärka på att svenskarna framställdes som karikatyrer, medan invandrarna i 

filmerna inte gjorde några som helst försök att förstå den svenska kulturen.28  

Dagens skildring av invandrare är nödvändigtvis inte mycket bättre. I ett samtal 

med en svensk skådespelare som nästan uteslutande spelar latinamerikaner på film pratar vi 

om hur latinamerikaner porträtteras i svensk film. Han tycker att det ofta är en endimensionell 

porträttering av latinamerikaner i både film och TV i Sverige. Han säger att de i Sverige är 

mer “samma samma” när det väl förekommer latinos alls, och det är sällan menar han. Han 

fortsätter att prata om att latinamerikaner i svensk film också får samma typer av roller om 

och om igen, att man blir typecastad. Dock är det annorlunda i USA enligt den svenska 

skådespelaren, han hävdar att där kan latinamerikaner förekomma i blandade roller och i olika 

sammanhang.  

Han fortsätter att prata om att den endimentionella porträtteringen och bristen på 

roller egentligen gäller alla invandrargrupper, inte bara latinamerikaner. Han menar att det 

finns en liten grupp invandrarskådespelare i Sverige som utgör majoriteten av 

“invandrarrollerna”, och att man alltid i första hand är invandrare och i andra hand den rollen 

man spelar. “Så är det”, avslutar han.29  

Den amerikanska skådespelaren Héctor Elizondo sa en gång “I’ll be damned if 

they call me a Latin actor. Nobody calls Sinatra an Italian singer. I’m an actor, period… I’ve 

gotten all these roles on my own. Just think how many I would have gotten if my name was 

not Elizondo.”30 Han menade precis som den svenska skådespelaren att han alltid blev 

refererad till som en latinamerikansk skådespelare och inte bara en skådespelare.  

Att bli refererad till något mer än bara en skådespelare är vanligt när det 

kommer till skådespelare med utländsk bakgrund, både när det handlar om USA och Sverige. 

Att kalla såväl regissörer som skådespelare för “invandrarregissör” eller 

“invandrarskådespelare” är naturligtvis en provocation, om än en medveten sådan, menar 

författarna till Fucking film: den nya svenska filmen.31 Inte minst upplever regissörerna och 

skådespelarna det själva. Även den svenska kritikerkåren gör en uppdelning mellan regissörer 

med inom- och utomeuropeisk bakgrund. I samband med premiären av Jalla! Jalla! (2000) 

påpekade filmens regissör Josef Fares i upprepande intervjuer att han var “trött på allt 

                                                           
28 Gustafsson, Tommy i Hedling, Erik & Wallengren, Ann-Kristin (red.), Solskenslandet: svensk film på 2000-

talet, Atlantis, Stockholm, 2006, s. 187 
29 Anteckningar i författarens ägo 
30 Hadley-Garcia, George, Hispanic Hollywood: the Latins in motion pictures, Carol Pub. Group, New York, 

NY, 1990, s. 215 
31 Björkman, Stig, Lindblad, Helena & Sahlin, Fredrik (red.), Fucking film: den nya svenska filmen, 

Alfabeta/Anamma, Stockholm, 2002, s. 122 
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invandrarsnack” och att det räckte med att kalla honom regissör och att det inte var 

nödvändigt att säga “invandrarregissör”.32 Både kommentatorer och filmarbetare har pratat 

om hur svensk film blivit allt mer mångkulturell och att ”invandrarfilmerna”, som bland annat 

Jalla! Jalla! kategoriseras som, har inneburit ett genombrott för flera filmskapare med 

utländsk bakgrund som sedan lyckats etablera sig mer permanent. Otvivelaktigt öppnades 

dessutom dörren för ytterligare unga filmskapare med liknande bakgrund. Vågen förde med 

sig att svensk film fick sin första ”blattestjärna” i form av Fares Fares, Josef Fares bror.33 

I en intervju tidningen Kingsize magazine har gjort med skådespelaren Matias 

Varela som bland annat spelar Jorge i Snabba Cash och Jorge i Arne Dahl: Upp till toppen av 

berget, frågar journalisten Varela om att just hamna i ett fack och alltid få spela samma typer 

av roller, att bli typecastad. Matias Varela svarar: 

 

Ja du, det är en komplex fråga. Det är marknaden eller arbetsgivare som sätter olika 

skådespelare i fack. Jag tror inte det är någon skådespelare som säger ”det här mitt fack 

det här är det jag ska göra”. Jag tror att de kanske får den typen av roll för att de gjort 

det en gång väldigt bra. Sen kanske de gör de en gång till väldigt bra och sen en tredje 

gång bra och sen tänker arbetsgivaren att ”varje gång vi behöver någon som gör denna 

typen av roll så ringer vi honom/henne för de har spelat bra tidigare ”. Problemet är att 

om man som skådespelare upplever att man hamnat i fel fack. Eller får göra saker man 

inte vill göra. Om man hamnar i ett fack där man trivs och tänker ”fan va kul”, då är det 

något positivt. Och jag tror det är väldigt individuellt. Jag är glad i alla fall!34 

 

Även om många konstaterar att Sverige är ett invandrartätt land, samt haft en våg av 

”invandrarfilm” innebär inte det nödvändigtvis att svensk film avspeglar fenomenet ur 

heterogena perspektiv eller på det sätt som det skildras i filmer från andra länder med en hög 

kvot medborgare födda i ett annat land, som exempelvis USA, Tyskland och Storbritannien.35  

Filmvetaren Daniel Lindvall tror att vi har en ökad främlingsfientlighet i Sverige 

och att toleransen för rasistiska anmärkningar är hög. Han menar att den etablerade 

arbetarrörelsen är obefogad eller oförmögen att erbjuda ett alternativ till det främlingsfientliga 

partiet Sverigedemokraterna och att den allmänna toleransen för rasism nu är hög. Han 

                                                           
32 Gustafsson, 2006, s. 187 
33 Hedling, Olof, ”Smilende gyldenbrune øjne - de politisk korrekte invandrarportrætters dominans i svensk 

film”, Kosmorama. Dansk filmtidskrift, 2007, nr 240, s. 36 
34 Benyamin Sir, Mariana, “Intervju med Matias Varela- Om hiphop, karriär, drömmar & ‘Point Break’”, 

Kingsize Magazine 2016-02-05 
35 Hedling, s. 37 
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påpekar bland annat på hur politiker försökt minimera sympatin för flyktingar som hotades av 

utvisning, med att säga att de flesta lever med sina landsmän som inte alls är blonda och 

blåögda och därför inte förtjänar allmänhetens sympati.36 Denna brist på sympati för personer 

som inte är etniska svenskar kan alltså avspeglas i den svenska filmen.   

 

 

Bastarderna i Paradiset 

 

Karaktären Manuel Gonzales, hans familj och hans vän Raúl är latinamerikanerna i filmnen 

Bastarderna i Paradiset. Vi blir tidigt introducerade för kompisarna Manuel, Lena och Kalle. 

I bland de första scenerna tar Manuel Lena på höfterna och verkar nypa henne på ett lektfullt 

sätt. Hon skrattar till och det etableras direkt en flörtig stämning mellan dem båda.  

När vi får se Manuels hem för fösta gången får vi se honom med sin pappa drygt 

10 år tidigare, som ett litet barn. Han kommer hem och är upprörd över att han har blivit 

kallad “svartskalle” i skolan. Redan här insinuerar Luis R. Vera på den rasism som kommer 

vara en central del av filmen. Mycket i filmen kommer handla ungdomar med utländsk 

bakgrund och deras förutsättningar i Sverige i början av 2000-talet. Manuels lärare Ingemar 

säger till Manuel: “Idag, Manuel, växer det upp en hel generation kriminella ung människor 

som beskyller deras misslyckande, deras fel, på samhället och förorterna. Det är fördjävligt!” 

Ingemar kommer ta en roll som den håda, men rättvisa vuxna personen som vill vägleda 

ungdomarna på rätt väg i livet och som hela tiden vill stå på deras sida, även om han inte 

alltid kan sympatisera med deras beslut i livet. På en fest med Manuel, Kalle, Lena och deras 

kompisar föreslår Manuel att de ska bryta sig in i en matbutik för att stjäla öl. Väl utanför 

butiken börjar Manuel tveka och vågar inte riktigt hänga med, medan den andra 

latinamerikanen som vi nu lärt känna- Raúl, glatt bryter sig in i butiken och tar med sig allt 

han kan komma över.  

Även om Manuel inte var med under rånet kommer en polispatrull hem till 

familjen och vill ta med Manuel till stationen. Manuels mamma blir hysterisk och böjar jämra 

sig, medan hans pappa säger åt henne att vara tyst och lugna ner sig och staller sig själv och 

bråkar med polisen. Mamman blir den hysteriska latinska kvinnan som oroar sig och som blir 

tystad av patriarken i huset.  

                                                           
36 Lindvall, Daniel, “Class, Ethnicity, and Immigration in Sweden: Two Films, Two Strategies”, WorkingUSA. 

[Amerikansk sociologisk tidsskrift], december 2013, Vol. 16 nr 4, s. 460 
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Efter rånet märker man också att både Kalle och Manuel är intresserade av Lena 

och båda tävlar om vem som får sitta bredvid henne och vem som får dansa med henne. Kalle 

berättar tillslut för Lena om sina känslor, medan Manuel säger till Kalle att han själv är bra på 

att fixa tjejer och att han ska hjälpa Kalle. Han säger dock detta med en ton som syftar på att 

han inte är särskilt intresserad av att hjälpa sin kompis, utan snarare vill skryta. Kalle svarar 

med: “Kör du din jävla blattestil, så kör jag min stil, okej?”, något alla blir chockade av att 

höra. Under denna festen är även även Manuels storebror Pancho med, som sitter i en 

diskussion om invandring och segregation och kontroversiellt säger att om man stoppar 

invandringen så kommer det finnas fler lediga jobb i Sverige.  

När Kalle väl har lugnat ner sig efter sitt utbrott öppnar han dörren till ett rum, 

och där ligger Manuel i en säng med Lena. Han var den som fick henne till slut. Efter detta 

sker ett montage med Manuel och Lena som kysser varandra medan de går genom Stockholm. 

De har alltså blivit ett par. 

Lena presenterar Manuel för sina föräldrar och sin mormor och ingen av dem ser 

särskilt glada ut. Lenas mormor stirrar på Manuel med öppen mun utan att säga något, 

antagligen på grund av Manuels ursprung. De går in till Lenas rum och Manuel säger: “Du är 

väldigt vacker, vet du det? Jag vill knulla dig”. Lena svarar: “Varför ska vi alltid prata om 

knulla? Varför ska killar alltid vara så himla sexfixerade? Kärlek handlar om att känna 

också, okej?” Manuel säger mjukt: “Men jag älskar ju dig”. De kysser varandra i sängen och 

Lena säger att hon inte gjort “det” förut. Lena tar sen Manuel mellan benen och kommenterar 

att han inte har stånd. Manuel låtsats bli upprörd och frågar vad det ska betyda, och säger 

sedan: “Du vet väl att jag har knullat många brudar?” 

Lite senare i filmen är det dags för kompisgänget att råna ännu en butik. Nu tar 

Manuel en ledande position i rånet och är den som springer fram till kassan och hotar 

kassören med kniv. Efteråt, när de ska dela upp pengarna emellan sig hamnar Kalle och 

Manuel i bråk. Bråket eskalerar till att handla om Lena, och Kalle är så arg på Manuel för att 

Lena är med honom att han säger att det kommer att gå åt helvete för Manuel. 

Filmen hoppar sex månader fram i tiden och Manuel är plaserad på 

ungdomshem. Han har slutat att umgås med Lena och Kalle och hänger nu endast med Johan 

och Raúl från gänget. Samma dag som han kommer ut från ungdmshemmet sitter han med 

Johan och Raúl på ett café och ser Kalle utanför med ett gäng “skinnskallar”, killar som har 

rakade huvuden, bomberjackor och sverigeflaggor broderade på jackorna. Raúl säger att det 

inte är någon idé att gå ut och konfrontera Kalle, att det inte tjänar något till att en invandrare 

och en skinnskalle ska starta ännu ett bråk. 
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Under samma kväll ska Raúl berätta för Manuel och Johan hur tjejer fungerar. 

Manuel säger “Vad fan vet du om kvinnor, Raúl? [---] Han är en sån där jävla invandrare 

som aldrig har träffat en svensk tjej och ändå snackar skit om henne.” 

När gänget Manuel, Johan, Raúl och Ali ska ut och festa på Stureplan, träffar de Kalle som nu 

är dörrvakt på en av klubbarn. Gänget blir glada över att se honom men Kalle säger åt dem att 

gå där ifrån, kallar Manuel för “blatte” och frågar om de pratar svenska för att de inte verkar 

förstå vad han säger till dem. Till slut ger sig Manuel på Kalle och börjar slå honom. Manuel 

backar och tar upp en pistol och skjuter in mot entrén och mot kön som slingrar sig utanför 

klubben, och träffar bland annat Kalle som sjunker ihop på marken. Gänget springer där ifrån 

och Johan undrar varför de hade varit så dumma att de trodde att Stureplansklubbarna skulle 

släppa in “blattar”. Manuel lämnar morgonen efter över sig själv till polisen och blir inkastad i 

en cell på häktet medan polisen säger: “In jävla blatte” och “Såna som du borde aldrig ha fått 

komma till Sverige”, på det svarar han: “Jag är svensk för helvete”. 

Domstolen yrkar på att Manuel ska dömas till fängelse och livstids utvisning. 

Han döms till slut för dråp, grov misshandel, mordförsök, vållande till kroppsskada samt 

olaga vapeninnehav, till fängelse i 8 år. Hans gamla lärare Ingemar ställer sig upp pratar om 

hur dessa ungdomarna inte fick en chans till att börja med, utifrån deras förutsättningar.  

I boken Fucking film: den nya svenska filmen skriver författarna om filmer som 

man inte mår bra av, men som är sanna i förhållande till sina egna berättelser. De menar att 

Bastarderna i Paradiset är påtagligt underbudgeterad men ändå lyckas vara sann. De menar 

också att filmen relaterar till Stureplansmorden 1994 där bland annat en chilenare dömdes för 

medhjälp när en man sköt in i en entré och en folkmassa på Stureplan efter att de blivit nekade 

inträde. 37 

Utifrån de stereotyper som har gåtts igenom skildras de latinamerikanska unga 

männen i denna film som både latinska älskare och som kriminella. Förutom inbrotten i de 

olika butikerna, skottlossningen och mordförsöket på Kalle så brukar de också droger i form 

av marijuana och kokain under filmens gång, även om inte det är i samma klass som 

mordförsök. Både Manuel och Raúl pratar gärna om tjejer. Hur man skaffar dem, hur man 

håller dem kvar och de pratar om hur många de har haft sex med som ett sätt att hävda sig. 

Ingen annan i filmen gör samma typer av uttalanden som dessa två gör.  

                                                           
37 Björkman, Stig, Lindblad, Helena & Sahlin, Fredrik (red.), Fucking film: den nya svenska filmen, 

Alfabeta/Anamma, Stockholm, 2002, s. 34 
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När det kommer till kvinnorna i denna filmen upplever jag att det främst är 

Manuels mamma som är relevant. Hon porträtteras som en hysterisk kvinna, som även är 

överbeskyddande och inte låter sin son gå ut med sina kompisar. En annan kvinnlig vän till 

familjen sitter och gråter i familjens kök med en cigarett i handen och känns utsatt. Olof 

Hedling skriver: “I flera fall lyfte filmerna också fram hur kvinnor av utländsk härkomst 

befinner sig i en speciellt prekär position i glappet mellan den gamla och den nya kulturen. 

Mer allmänt kom assimileringsprocesser, främlingskap samt skiftande perspektiv på 

invandrarnas egna, ofta svaga position i mötet med ”svenskarna”.38 Kan det vara så att 

regissören Luis R. Vera lyfter fram kvinnorn som befinner sig i dessa utsatta situationer? Är 

det på grund av deras faktiska svaga position i samhället? Som sagt visar Vera den verkliga 

rasism och problematik som finns i Sverige genom sina filmer. Att Vera väljer att porträttera 

kvinnorna i en situation där de inte har kontroll, är överbeskyddanade samt känslomässiga kan 

dels bero på glappet mellan den gamla och den nya kulturen. Manuels mamma jobbar slitsamt 

och får dåligt betalt, kan inte svenska språket och är rädd för att sina barn ska råka illa ut i det 

nya landet. 

Den enda positiva porträtteringen av latinamerikanerna i filmen är Manuels bror 

Pancho. Han är den som studerar, jobbar och klarar av sitt liv. Manuel säger att det bara är för 

att han är tillsammans med en äldre kvinna och Manuel kallar Pancho för svenne eftersom han 

har lyckats så bra i Sverige, det landet Manuel känner stort förakt för. 

 

 

Babylonsjukan 

Karaktären Ramiro och hans föräldrar är latinamerikanerna i filmen Babylonsjukan. Han 

introduceras för publiken när han ramlar in i köket där huvudpersonen Maja ligger och sover. 

Det är mitt i natten och han är alkoholpåverkad när han presenterar sig med ett ”Hola” och 

sätter sig i sängen, lutar sig fram emot Maja och säger: ”Bor du här? I Mattias kök?” Han 

ligger lutad mot henne och säger: ”Vad gör du imorgon?” med en mjuk, förförande röst och är 

tydligt intresserad av henne. Han frågar till och med: ”Har du någon….Är du tillsammans 

med någon eller?” Alla de andra som har kommit in i rummet börjar fnissa. Baserat på deras 

reaktion fågar han vad problemet är och de svarar att hon har en pojkvän.  

                                                           
38 Hedling i Kosmorama, 2007, nr 240, s. 35 
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När Maja senare pratar om sina upplevleser i den lägenhten hon bor i, där hon 

sover i köket, säger hon: ”Jag pallar inte bli väckt varje morgon av en argentinsk dåre med 

äcklig antedräkt som står och bara…” Hon avbryter sig själv med att prata om något annat. 

Ramiro verkar alltså vara lite väl påflugen enligt Maja som inte uppskattar att han kommer in 

till henne mitt i natten för att flörta. Ramiro verkar inte heller kunna släppa sin attraktion för 

Maja under filmen och hälsar på henne med ett: ”Hola Maja!” med en långsam och mjuk röst 

när de ses. Även om hans ord inte behöver betyda att han flörtar eller åtrår Maja blir hans sätt 

att säga det väldigt tydligt att så är fallet. Jag skulle säga att Ramiro blir stereotypiserad som 

den latinska älskaren i Babylonsjukan, även om han inte lyckas få Maja eller någon annan tjej 

i filmen. Han brukar även droger i form av marijuana och kidnappar en partiledare för ett 

rasistiskt parti tillsammans med sina kompisar som en protest. Detta gör att vi även hade 

kunnat kalla honom den kriminella latinon. Detta är något jag inte kommer att fokusera 

eftersom jag anser att filmen avdramatiserar det grovt olagliga de gör och istället gör det till 

något komiskt och oseriöst.  

Under tiden de förvarar den kidnappade partiledaren i ett soprum besöker 

kompisgänget Ramiros föräldrar. Hans mamma visar bilder på Ramiro när han var liten och 

sitter naken. ”Vad liten snopp du har Ramiro” säger Paulina och alla andra skrattar, förutom 

Ramiro. Att kommentera något sådant till någon som ska vara en latinsk älskare är 

förödmjukande eftersom kön kan vara en sådan viktig sexuell faktor för någon som är en 

”älskare”. Ramiros mamma vill att de ska stanna och äta middag och verkar sakna sin son. 

Ramiros pappa hittar mannen i soprummet och både han och mamman börjar skrika och 

diskutera hysteriskt med varandra om vem mennen är och ungdomarna försöker lugna dem.  

När Daniel Espinosa själv beskriver filmen säger han att den handlar om dem 

som inte äger världen.39 Gustafsson menar att det i Babylonsjukan medverkar unga svenskar 

med utländsk bakgrund utan det görs någon speciell poäng av det. På det här sättet 

normaliseras invandrarna och blir som alla andra istället för att ständigt problematiseras.40  

Filmen inleds med ett dokumentärt collage med bilder från bland annat Göteborgskravallerna 

2001. Recensenterna svarade på detta med ord som “tonsäkert om unga” och “tidsdokument”, 

ord som sällan förekommer gällande vuxna filmer. Recensenter skrev också om trovärdighet i 

hur unga män och kvinnor, invandrare och föräldragenerationen gestaltas.41 

                                                           
39 Gustafsson, 2006, s. 185 
40 Gustafsson, 2006, s. 193 
41 Gustafsson, 2006, s. 172-173 
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Trots recensioner om god gestaltning och trots att de unga svenskarna med 

utländsk bakgrund blir som “alla andra” stereotypiseras ändå Ramiro som den latinska 

älskaren som flörtar och försöker fånga in Maja, men som misslyckas. I boken Hollywood's 

Latin lovers: Latino, Italian and French men who make the screen smolder skriver Victoria 

Thomas “In spite of his abundant and persuasive male powers, cinema’s Latin Lover often 

loses at love. He frequently displays a weakness for non-Latin women who are drawn 

helplessly by his magnetism.”42 Ramiro har visat en svaghet för en icke-latinsk kvinna men 

lyckas inte fånga henne- han förlorar i kärlek i filmen. 

 

Förortsungar 

I Förortsungar förekommer det två latinamerikaner. Antiono en ung pojke som är med i det 

unga kompisgänget, medan Viktor är en vuxen man som jobbar i matbutiken. I denna film 

förekommer det inte många stereotyper när det kommer till etnicitet, och faktiskt inga när det 

kommer specifikt till latinamerikaner. Det är inget någon säger om de två karaktärerna som 

skulle anspela på deras etniska ursprung på ett negativt sätt eller något som ger dem 

karaktärsdrag som är stereotypa utifrån de exempel jag tagit upp tidigare. Det enda som är 

värt är nämna är när en granne som under hela filmens gång yttrat sig rasistiskt tror att Viktor 

köper narkotika eller något annat illegalt av en kompis. Eftersom hon antar detta om Viktor 

hade man kunnat säga att stereotypen att latinamerikaner porträtteras som kriminella kan 

appliceras. Dock intresserar sig grannen snarare på personen som hon tror sålde narkotika till 

Viktor, och inte över huvud taget på Viktor själv. Detta gör att man inte kan påstå att hon tror 

att Viktor skulle göra något olagligt på grund av sin etnicitet, utan snarare att hon avskyr hans 

kompis och gärna anmäler honom till polisen om hon får chansen. 

 Den unga pojken Antonio har en liten biroll i filmen och har varken så mycket 

skärmtid eller repliker. Han porträtteras som en trevlig pojke som gillar att rappa och umgås 

med sina vänner. Det är inte mycket mer man får lära sig om Antonio. Jag anser att man inte 

alls kan konstatera att någon porträtteras på ett dåligt sätt utifrån sitt latinamerikanska 

ursprung i filmen. Det förekommer väldigt många nationaliteter i filmen och det är ingen som 

porträtteras negativt. Den stereotypen som skulle kunna existera utifrån etnicitet är att den 

                                                           
42 Victoria, s. 14 
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finländske grannen är alkoholist. Att finländare dricker mycket alkohol och skulle vara 

alkoholister är en stereotyp många svenskar applicerar på finländare. 

 

Mañana 

 

I filmen Mañana är den 22-åriga Marco och hans familj latinamerikanerna från Malmö. 

Marco har ännu inte träffat en tjej och hans pappa tjatar ständigt och jämt om att det är dags 

och att han slår vad om att Marcos lillebror Fernando kommer få en tjej innan Marco. Till och 

med Marcos kollega säger att han måste skaffa sig en kvinna snart. 

Marco jobbar på ett äldreboende och en dag kliver Eva in för att bli ny 

verksamhetschef. Marco får genast upp ögonen för henne och han får syn på henne när dagen 

är slut och hon ska gå hem. Han försöker hjälpa henne med hennes cykel men han lyckas 

istället bryta av nyckeln innuti låset och skämms för att hans försök att flörta misslyckades. 

Han lyckas istället hitta Evas address och bryter upp låset till hennes cykel, ringer på och 

lämnar över cykeln. 

När de är tillbaka på äldreboendet är det dans i matsalen. Marco bjuder upp Eva 

och de tittar på varandra en lång stund efter att sista dansen är slut. Då klipps det till när de 

kysser varandra passionerat, tar av varandra kläderna och har sex i ett av 

omklädningsrummen. Efter att de är klara verkar Eva skämmas och klär snabbt på sig och går 

därifrån. Marco är fortfarande intresserad av Eva och när han ser henne nästa gång ler han 

brett mot Eva men hon vänder bort blicken och ignorerar honom. Han följer då efter henne 

när hon går ut och röker. Då säger hon: “Det här är fel, jag är din chef, Marco. Jag måste 

gå”. Marco bara tittar sig omkring förvånat. Han bestämmer sig för att ännu en gång åka hem 

till Eva och när hon öppnar dörren så ler hon tillbaka mot honm. Hon verkar vilja ha Marco 

lika mycket som Marco vill ha henne. Han spenderar natten hos Eva men Evas pappa träffar 

på dem båda på morgnen och blir inte glad. “Jag vill inte se dig här fler gånger” skriker han 

åt Marco.  

Marco och Eva har inlett en relation men Eva vill inte visa relationen öppet på 

jobbet, trots att Marco står och stirrar på henne hela tiden. När Marcos pappa slutar tjata och 

skrika på sin son att han inte har någon flickvän, skäller han istället ut Marco för att ha en 

relation med en äldre kvinna. Eva börjar också tänka på problemet med deras åldrar och 

bestämmer sig för att flytta till Stockholm. Hon säger: “Det är ingen idé Marco, det var var 

det var”. Marco beger sig till Evas lägenhet när hon ska flytta och de kramas hejdå. “Ja vi 
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hörs väl nån gång” säger Eva. Evas pappa säger till Marco “Ja Marco, sånt är livet”. Marco 

springer då efter bilen och stoppar den. Eva hoppar ut och de kysser varandra en sista gång. 

Eva ler och sätter sig i bilen igen och kör mot Stockholm.  

I Mañana porträtteras Marco som den latinska älskaren som är på jakt efter att 

få den icke-latinamerikanska Eva. När han till slut får henne så förlorar han henne lika snabbt, 

vilket stämmer överens med Victoria Thomas påstående att den latinska älsaren ofta förlorar i 

kärlek samt ofta visar en svaghet för kvinnor som inte är latinamerikaner.43 

Filmen framställer också Marco som ett stort barn. Han frågar bland annat efter 

saft när de ska fika eftersom han inte dricker kaffe. Då kommenterar Evas pappa att det är 

förståligt att Marco inte dricker kaffe eftersom det är en “vuxendryck”. När Marco äter glass 

äter han Calippo vilken är många barns favorit, och han får också åka i baksätet i bilen medan 

hans lillebror sitter i framsätet. Hans lillebror är inte en särskilt djup karaktär och hans främsta 

attribut är att han är tjock vilket ingen låter honom glömma. Deras föräldrar skildras dock på 

två helt olika sätt. Marcos pappa är högljudd, skriker mycket och säger oftast otrevliga saker 

till Marco. I en scen börjar papporna till Marco och Eva bråka vilket slutar med att Marcos 

pappa trycker upp en glass i Evas pappas ansikte. Mamman däremot, visas knappt i bild under 

hela filmen. Hon håller hela tiden sig i bakgrunden och det mesta vi får se av henne är när hon 

anländer till sjukhuset när pappan har fått en hjärtattack. 

 

 

Snabba Cash 

Den latinamerikanska karaktären i Snabba Cash heter Jorge Salinas Barrio och vi får även 

träffa hans syster och mamma. Filmen börjar med att vi får se honom sitta i en cell inne på en 

anstalt, vilket gör att vi förstår att han sitter i fängelse och att han har ett kriminellt förlutet. 

Jorge flyr från anstalten för att genast ingå nya kriminella affärer kring en stor kokainleverans 

som han ska få in i Sverige. Denna karaktären är alltså den kriminella latinamerikanen. Han är 

narkotikasmugglare men brukar själv narkotika i form av marijuana och kokain. I en intervju 

med Kingsize Magazine pratar Varela om sin roll som Jorge i Snabba Cash: 

 

Jag var 28 år gammal och hade redan försökt och misslyckats med små roller. Och för 

mig då, som inte är etniskt svensk som du ser, så är det ännu mer komplext för det görs 

inte så många bra roller som inte är etniskt svenska i svenska filmer. Det görs en och 
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annan bi-roll. De slänger in en invandrare så det blir lite mörker i allt ljus färgmässigt 

typ. Annars görs det inte riktigt mastiga porträtt av personer som inte är etniskt svenska. 

När jag förstod att de ska göra film av Snabba Cash så förstod jag att det här är min 

enda chans. Om inte jag får den så får jag sluta drömma om film och rusta om för 

framtiden och vad jag ska göra på lång sikt. Jag såg det som min enda chans.44 

 

Även om Matias Varela är positiv till att personer som inte är etnisk svenska representeras i 

Snabba Cash blir karaktärerna porträtterade på ett negativt sätt. I filmen har majoriteten av 

alla kriminella invandrarbakgrund, oavsett om det är från Balkanhalvön, arabländerna eller 

Sydamerika. Den enda etnisk svenska kriminella personen är huvudkaraktären JW vars sida 

publiken alltid står på. Han är den förvirrade unga mannen som inte vet vad han har gett sig in 

på och som vi hela tiden har sympati för. Även om JW är den publiken alltid har sympati för 

och som de hoppas ska klara sig så har man också sympati för Jorge, trots hans kriminalitet 

och våldsamhet. Han är en karaktär man också vill ska klara sig. Brottslingar kan byta roll och 

förutom brottsling kan även karaktären kan bli offer. För åskådaren är det aldrig någon tvekan 

om vilka karaktärer som moraliskt eller känslomässigt sett är de sanna hjältarna, 

brottslingarna eller offren. 45 Jorge må vara en hård person som är noga med att alltid få 

respekt, men han visar också sina känslomässiga drag, framför allt när det kommer till hans 

familj.  

Jorge har både sin syster Paula och sin mamma som förekommer i filmen. 

Mamman introduceras som en svag och sjuk kvinna som inte verkar klara sig själv. Hon bor 

hos sin dotter och verkar vara en sårbar kvinna efter våld från hennes make, Jorges och Paulas 

pappa. Paula är mer deltaganade i filmen än vad deras mamma är. När hon först introduceras 

vägrar hon att släppa in Jorge i sin lägenhet när han kommer hem till henne och hennes sambo 

efter att han flytt från fängelset. Hon är rädd för att polisen ska komma och för att hennes 

sambo Andreas ska bli arg och göra henne illa på något sätt. Till slut släpper hon in honom 

och berättar för Jorge att hon är med barn. I slutet av filmen ringer Paula till Jorge och säger 

”Andreas har lämnat mig, jag kommer att vara ensam”. Andra kriminella gäng som vill 

komma åt Jorge har brutit sig in i lägenhten och misshandlat både henne och Andreas. Hon är 

nu i en utsatt situation precis som sin mamma. Hon är gravid, lämnad, tar hand om sin 

mamma, har en bror som är kokainkung och blir själv hotad och misshandlad. Den 

                                                           
44 Kingsize Magazine 2016-02-05 
45 Marklund, Anders, Upplevelser av svensk film: en kartläggning av genrer inom svensk film under åren 1985 

2000, Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ., Diss. Lund: Univ., 2004, Lund, 2004, s. 69 
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genomsnittlige filmkonsumenten har blivit van att se en kvinnas erfarenheter skildrade ur en 

mans perspektiv. Det kan ha lett till att kvinnor skildras efter en rad stereotypiska mallar 

såsom häxor och psykopater, offer och våldtagna, prostituerade, mödrar och vårdare.46 

Kvinnorna i denna film är aldrig ett subjekt. De har alltid någon relation till en manlig 

karaktär och det är deras syfte. De kvinnor som är med genomgående är antingen någons 

flickvän, dotter, syster eller mamma. De två latinamerikanska kvinnorna är också offer för 

våld och utsatthet samt mödrar och vårdare. 

 Precis som i Bastarderna i Paradiset  kan detta handla om hur kvinnor med 

utländsk bakgrund befinner sig i en speciellt prekär position i glappet mellan den gamla och 

den nya kulturen.47 För att vara rättvis så är filmen Snabba Cash en adaption på boken Snabba 

Cash (2006), skriven av författaren Jens Lapidus. Karaktärsdrag och karaktärer generellt kan 

alltså inte helt skuldbeläggas på Daniel Espinosa eller andra manusförfattare. Oavsett vem 

som skapat karaktärena, skrivit dialogen eller sagt åt skådespelarna hur de ska agera, så kan vi 

se stereotyper i filmen Snabba Cash. Jorge är den kriminella latinamerikanen som driver 

narkotikahandel, medan de kvinnliga latinamerikanerna är utsatta på olika sätt genom filmen. 

Porträtteringen av de latinamerikanska kvinnorna är generell för alla kvinnor enligt Hedling 

men är tydligt centrerad för latinamerikanerna i denna filmen.  

George Hardley-Garcia skriver om den kriminella stereotypen som appliceras på 

latinamerikaner i amerikansk film: “All too often, Mexico and Hispanics were still  

synonymous with violence. […] Puerto Ricans are blamed for every evil deed that occurs in 

the story.”48 Latinamerikaner är alltså en synonym för våld. Jorge blir rejält hotfull i två 

scener, utöver det generella hotet han utstrålar genom sin personlighet och sin kriminalitet. 

Den första scenen är när han bråkar med JW och han till slut trycker ner honom i sängen och 

skriker så att han spottar över hela JWs ansikte samtidigt som han hotar honom och hela hans 

familj. Den andra scnen är med hans syster då hon har ringt honom angående att hon fått 

inbrott i lägenheten. Paula jämför Jorge med deras våldsamma pappa vilket gör Jorge så 

frustrerad och arg att han trycker upp sin syster mot väggen och skriker att hon aldrig ska 

jämföra honom med den mannen någonsin igen. Sedan lämnar han lägenheten. 

 

 

 

                                                           
46 Gustafsson, 2006, s. 175 
47 Hedling i Kosmorama, 2007, nr 240, s. 35 
48 Hadley-Garcia, s. 219 
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Arne Dahl: Upp till toppen av berget 

 

I Arne Dahl: Upp till toppen av berget är Jorge Chavez latinamerikanen och även den latinska 

älskaren. Det vi ser i första scenen är den latinamerikanska karaktären Jorge ligga i sängen 

med en kvinna. Han pussar henne hejdå och vi förstår att paret är romantiskt involverade med 

varandra. När Jorge väl kommer till jobbet har en annan karaktär precis fått barn. Jorge 

kommerterar att hans kollega har gjort ett bra jobb att via ett enda samlag redan fått barn 

genom att säga ”Första skottet!” medan han ger honom en kram.  

Direkt efter får han själv frågan: ”Du har inte blivit pappa under natten?” varpå 

han svarar ”Nej det tror jag inte” och ler. 

Senare i filmen pratar Jorge med kvinnan han varit med i första scenen, Lottie. Han förklarar 

för henne att ”Det var verkligen en najs natt” men kommer sedan att glömma att ringa henne 

någonsin igen.  

Jorge blir under filmen bjuden på middag hemma hos en kollega. Han tar med 

sig den kvinnliga kollegan Kerstin Holm till middagen och värdparet blir förundrade när han 

dyker upp med någon annan är Lottie. De tror alltså att han kanske är romaniskt involverad 

med Kerstin. På middagen frågar värdinnan Jorge om han lever själv eller om han är ihop med 

någon. Jorge svarar  ”Ja jag träffar en tjej men…. Det är så tidigt att säga. Får se vad som 

händer.” Han pratar alltså om Lottie men pausar och börjar prata om tjejen han hade inann 

det. “Jag träffade en tjej i Sundsvall, sen började hon prata om hund och bil och barn. Jag 

blev jätteskraj. Det kändes för utstakat och definitivt”. Värdinnan frågar om de gjorde slut, 

men Jorge svarar ”Nej, hon drog”. 

Efter detta introduceras den fjärde kvinnan som Jorge kommer att kopplas ihop 

med. Jorge träffar Sara på en fest med jobbet och vi ser direkt en tydlig attraktion mellan dem 

båda. De ler mot varandra, håller händerna och till slut säger Sara ”Ska vi gå hem till mig och 

ta en kaffe?” De börjar kyssa varandra passionerat i taxin och har sedan sex hemma hos Sara. 

De inleder en relation under filmerns gång och Sara kommer kommentera ”Det här kommer 

aldrig att funka?” , varpå Jorge frågar ”Vadå?”, ”Två snutar”, säger Sara ”Det är väl 

perfekt?”, svarar Jorge tillbaka. 

Under tiden då allt är som bäst i deras relation ringer Jorges telefon. Han svarar 

och det är Lottie som ringer, men det säger han inte till Sara. Han ljuger även för Lottie och 
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säger att han är utomlands eftersom han skäms att han har glömt ringa tillbaka till henne. 

Lottie säger ”Jag har inte fått min mens”, Jorge svarar ”Åh fan”. Då kommer Sara in i rummet 

igen och Jorge ljuger ännu en gång om vad samtalet handlade om. Under tiden Saras och 

Jorges relation varar är Jorge svartsjuk på män i hennes närvaro, framför allt hennes kollega 

som också är intresserad av Sara. När Jorge pratar om Sara så beskriver han henne som ”Så 

jävla grym, så jävla snygg”, och är tydligt attraherad av henne. 

Jorge och Sara går tillsammans ut från polishuset i slutet av filmen och träffar på 

Lottie. Jorge säger till Lottie att han hade tänkt ringa henne ikväll och ser skamsen ut. Lottie 

svarar: “Du kanske är intresserad om du ska bli pappa eller inte.” När Sara hör detta blir hon 

ledsen och går där ifrån. Lottie forstätter: “Vad fan är det där? Du har strulat med mig 

samtidigt som du haft en annan?” Jorge känner sig generad och börjar nästan le och säger: 

“Nej det blev liksom en sån här parallellhistoria”. Lottie blir arg och fnyser: ”Skönt att jag 

inte är på smällen med en idiot som du” 

Jorges liv i filmen kretsar kring kvinnor. Även om Kerstin inte var en person 

som han blev involverad med finns det en scen med dem båda som kretsar kring ett sexuellt 

skämt. Jorge frågar Kersin vad hon gör och hon svarar: “Det är ett spel där man trycker ut 

bollar med musen”. Kerstin börjar fnissa nervöst medan Jorge tittar med stora ögon på henne 

och flinar. 

Även här kan Victoria Thomas påstående om att den latinska älskaren dras till 

icke-latinska kvinnor som faller för honom, men ändå förlorar i kärlek. 49 Jorge har 

misslyckats med sin tidigare relation då han nämner att hans föredetta lämnat honom. Han 

klarar inte heller av att hålla sina relationer i filmen levande utan att det blir intriger. Han 

lyckades hålla båda kvinnorna intresserade ett tag och lyckas i stort sett ha någon form av 

relation med dem båda, men i samband med Lotties konfrontation förlorade han båda två 

samtidigt. Filmen slutar dock med att Jorge frågar Sara om hon vill gifta sig med honom och 

Sara förlåter honom.  

Det kan ändå konstateras att latinamerikanen i Arne Dahl: Upp till toppen av 

berget är en latinsk älskare som är den karaktären som de icke-latinska kvinnorna samlas 

kring och det kan också konstateras att han misslyckas med kärleken under flera bitar av 

filmen. 
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8. Slutsats 

 

Jag kan konstatera att begreppen “invandrarfilmer” och “invandrarregissörer” är en 

kategorisering av filmer som bestäms utifrån regissörens etniska bakgrund snarare än efter 

filmernas innehåll även om det också är relevant. Invandrarretiketten sätts dock enbart på 

regissörer med utomeuropeisk bakgrund. Flera regissörer till ungdomsfilmer har icke-svenska 

namn men blir trots det inte märkta som “invandrarregissörer”, sannolikt eftersom namnen är 

inomeuropeiska. Ser man dessutom till flertalet av de unga ungdomsfilmer där invandrare 

förekommer blir den här synen ännu mer uppenbar, till exempel som Jalla! Jalla! eller 

Bastarderna i Paradiset.50 Men hur representationen ser ut i mitt filmurval behöver 

nödvändigtvis inte ha och göra med regissörens etniska bakgrund. 

 Svenska Filminstitutet gjorde 2015 en studie om representationen av olika 

grupper i svensk film under året 2014. Det konstaterades att sju procent av karaktärerna var 

invandrade svenskar, barn till invandrade svenskar eller tillhörande en minoritet. De skriver 

att bidraget till variationen när det gäller etnisk tillhörighet genom roller bedömer de som mer 

perifera än en biroll. Ett exempel på när invandrade personer förekommer i svensk film är det 

ofta som till exempel resesäljare eller passkontrollant. 51 Personer med invandrarbakgrund har 

generellt mindre roller än biroller. 

George Hadley- Garcia frågar sig själv: “Why have so many of the 

misrepresentative and even the good Hispanic-themed films over the decades been written 

and directed by non-Latinos? Why, when there’s a current explosion of Hispanic performers 

of every description, are there still so few Hispanic filmmakers?”52 De sex filmer jag har valt 

är gjora av fem olika regissörer. Både Daniel Espinosa och Manuel Concha har själva rötter i 

latinamerika medan Luis R. Vera är född i Chile och även verksam där. Bastarderna i 

Paradiset, Snabba Cash och Mañana är även delvis skrivna av regissörerna. Frågan om det 

finns någon skillnad på hur man porträtterar latinamerikaner om man själv som regissör och 

manusförfattare är latinamerikan är svårt att svara på endast utifrån sex filmer. Utrifrån 

urvalet kan man dock inte se att det spelar någon roll var regissören kommer ifrån när det 

                                                           
50 Gustafsson, 2007, s. 193 
51 http://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/analys-och-

statistik/publikationer/analyser/2015/svensk-films-representation-av-sverige.pdf Hämtad 2017-12-22 
52 Hadley-Garcia, s. 250 
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kommer till stereotypiseringen av latinamerikaner. I båda av Daniel Espinosas filmer Snabba 

Cash och Babylonsjukan stereotypiseras de latinamerikanska karaktärerna som antingen 

kriminell eller latinsk älskare. De latinamerikanska kvinnorna i dessa filmer får också yttest få 

scener och är mest hysteriska och uttrycker mycket känslor, oavsett om det är sorg, förtvivlan, 

ilska eller oro. I Snabba Cash är Jorge Salinas den kriminella latinamerikanen med sina två 

kvinnliga familjemedlemmar som båda befinner sig i en utsatt situation under filmens lopp. I 

Babylonsjukan är Ramiro den latinska älskaren som försöker förföra Maja sekunden han 

träffar henne och inte riktigt kan släppa det utan ständigt flörtar med henne även om det är på 

ett sätt som inte alltid är helt seriöst. Espinosa stereotypiserar sina karaktärer, oavsett om det 

är medvetet eller inte. Dock är inte Jorge Salinas en karaktär skapad av Espinosa själv då det 

är en adaption på en bok.  

Jag upplever att Ramiro är den ”klassiska latinska älskaren” som aktivt flörtar 

och förför medan Jorge i Arne Dahl: Upp till toppen av berget visserligen är en latinsk älskare 

men snarare en mer nyanserad och modern sådan. Han flörtar inte aktivt och spelar inte på sin 

latinska bakgrund, utan kvinnrna faller för honom utan att han direkt bör göra något. I Arne 

Dahl: Upp till toppen av berget har vi alltså ytterligare att göra med en latinsk älskare. Jorge 

är karaktären som vars privatliv centreras kring kvinnor och som under filmens lopp är 

involverad med två kvinnor, pratar om sin relation med en tidigare kvinna samt misstas att 

vara romantiskt involverad med sin kvinnliga kollega. Dock är även denna filmserie precis 

som Snabba Cash, baserat på en bokserie och vi kan inte helt lägga skulden på regissör och 

manusförfattare när det kommer till Jorges karaktär.  

  I Mañana är det ännu en gång en latinsk älskare det handlar om. 

Man kan säga att den latinska älskaren generellt är en ”positiv stereotyp” som kan vara 

smickrande. Oavsett är det ändå en steretyp som genom historien har varit till för att dela upp 

människor och människor. Conchas stereotypisering av Marco är inte särskilt grov och inte 

heller extremt påtaglig. Marco är en kille som aldrig har haft en flickvän och vill ut för att 

hitta kärleken, precis som många andra vill. Dock står hans pappa alltid vid sidan av och 

skriker och är den som stressar Marco att hitta en flickvän efersom han tycker det är pinsamt 

att hans son inte har någon. Eftersom Marcos pappa är den drivande i jaken på en flickvän är 

det möjligt att Marco upplever att han måste vara den latinska älskaren för sin pappas skull. 

Marcos mamma har knappt några repliker i filmen och blir snarare en figur som endast ska 

cirkulera i bakgrunden för att visa att Marco har en mamma som är gift med den skrikande 

och stränga fadern. Även i Mañana stereotypiseras karaktärer trots att regissören har 

latinamerikanskt påbrå. 
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 När det kommer till Luis R. Veras film Bastarderna i Paradiset är Manuel både 

den kriminella latinamerikanen och en latinsk älskare som gillar att skryta om hur bra han är 

på att flörta och få tjejer och hur många han har haft sex med. Hans föräldrar blir precis som i 

Babylonsjukan och Mañana karaktärer som går runt och oroar sig för honom. Hans pappa är 

en tydlig patriark som säger åt sin fru att vara tyst och lugna sig när hon går runt och oroar sig 

för mycket. I denna filmen upplever jag att Luis R. Vera vill skildra det verkliga livet för 

personer i Stockholms förorter i början av 2000-talet. Jag vill mena att han väljer att skildra 

klasskillnader, rasism och frustration på detta sätt för att försöka berätta hur det kan vara att 

växa upp i Sverige som andragenerationens invandrare med föräldrar som har flytt undan 

diktuatur. Filmen ger en mer realistisk bild av latinamerikanerna och man accepterar att 

Manuel är den personen han är utifrån sina förutsättningar. Jag upplever inte att Vera försöker 

förstå och förklara att Manuel som förlorat hoppet på det svenska samhället inte har samma 

spärr inom sig att begå brott och få ut sin frustration än vad någon annan hade haft. Vera 

kanske förstår att Manuel säkert hade velat hävda sig angående hur många han har haft sex 

med för att själv leva upp till den myten om att latinamerikanska män ska vara latinska 

älskare. 

 De andra latinska älskarna i de andra filmerna; Jorge, Ramiro och Marco är till 

för komisk effekt och för att vi ska komma ihåg att latinska män ska vara flörtiga och ha 

många kvinnor omkring sig. Det är en förlegad typ av typecasting som inte är speciellt 

nyanserad. Även om Gustafsson hävdar att det i Babylonsjukan medverkar unga svenskar med 

utländsk bakgrund utan det görs någon speciell poäng av det och att Daniel Espinosa 

normaliserar invandrarna så att de blir som alla andra53 så kan man inte undgå att 

porträtteringen av Ramiro är stereotyp. Jag tycker snarare att Gustafssons påstående bättre 

appliceras på Förortsungar där det förekommer många olika nationaliteter utan att det 

påpekas eller gör att någon sticker ut. Alla normaliseras och alla passar in. 

Representation innebär inte att filmerna utgör enkelriktade återspeglingar av ett 

samhälle, utan att filmerna även är sammanlänkade med samhället och kanske dessutom 

påverkar samhället genom spridandet av bland annat idéer, mentalitet och mode54. Jag kan 

inte hävda att filmerna i mitt urval kan påverka samhället genom spridandet av nya idéer eller 

ny mentalitet eftersom representationen i flera av dessa filmer är förlegad. Jag vill också 

hävda att porträtteringen av mammorna både är rimlig och inte. Hedling skriver om 

assimileringsprocesser, främlingskap samt skiftande perspektiv på invandrarnas egna, ofta 

                                                           
53 Gustafsson, 2006, s. 193 
54 Gustafsson, 2007, s. 32-33 
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svaga position i mötet med ”svenskarna”.55 Det är framför allt Manuels mamma som känner 

sig främmande i Sverige. Hon kan inte språket och får ett jobb som städerska men strävar mot 

att kunna ge familjen mer pengar samtidigt som hon är rädd om sina barn. Jag menar att det är 

rimligt att skildra en katolsk mamma som flytt till Sverige från Latinamerika som en 

överbeskyddande mamma. När man kommer ifrån en kultur där familjen är så pass viktig och 

när man flyttar till ett land man inte riktigt känner sig hemma i, är det inte konstigt att vara 

rädd om sina barn när de går utanför dörren och det är inte konstigt att vara överbeskyddande. 

Dock anser jag att det är konstigt att kvinnorna får så lite plats i filmerna. Att reducera dem 

till roller som knappt har repliker och roller som bara är till för att synas i bakgrunden är 

märkligt eftersom jag inte anser att det återspeglar verkligheten. 

Eftersom representation inte innebär enkelriktade återspeglingar kan faktiskt 

stereotyperna i sig vara en representation av samhället och en representation av hur 

latinamerikaner upplevs för många människor. Trots det vill jag hävda att det inte är 

framåtsträvande att ha det som drivkraft när man vill tänka på representation i sin film.  

Tigervall skriver att vi lever i ett orättfärdigt samhälle och att underordnade 

etniska grupper på olika sätt drabbas negativt av detta. Vissa av filmerna problematiserar på 

ett direkt sätt rasism som samhällsfenomen56, bland annat Babylonsjukan, Bastarderna i 

Paradiset och Förortsungar. “Jag […] kallar detta tema för ‘antirasism’, oavsett om filmen på 

ett direkt sätt kritiserar rasistiska strukturer i samhället, eller bara visar en sympatiserande 

inställning till ‘invandrares’ situation. Som synes […] delas detta tema av nästan alla filmer”, 

skriver hon.57  

Samtliga filmer i hennes urval tycks stå på ”invandrarens” sida och jag upplever 

att samtliga filmer i mitt urval gör detsamma i någon form. Karaktärer som är centrala som 

Antonio, Kalle, Marco, Jorge Chavez och Ramiro är “snälla” karaktärer som inte gör någon 

större skada i filmerna. Jorge Salinas Barrio och Manuel är där emot inte Guds snällaste barn 

eftersom de båda begår grovt kriminella handlingar och är våldsamma mot personer i sin 

omgivning. Ändå är det dessa karaktärer vi följer i en stor del av de båda filmerna vilket gör 

att vi får sympati för dem. Som sagt kan brottslingar byta roll och förutom brottsling kan 

karaktären även bli offer. För åskådaren är det aldrig någon tvekan om vilka karaktärer som 

moraliskt eller känslomässigt sett är de sanna hjältarna, brottslingarna eller offren. 58 Jorge 

                                                           
55 Hedling i Kosmorama, 2007, nr 240, s. 35 
56 Tigervall, s. 45 
57 Tigervall, s. 45 
58 Marklund, 2004, s. 69 
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Salinas är en känslomässig person när det kommer till hans familj och vi förstår att han till 

slut gör sina olagliga importer av narkotika för att ge pengar till sin familj. Manuel är 

karaktären som förlorat tron och hoppet på det svenska samhället då hans pappa inte får några 

jobb som motsvarar hans utbildning och hans mamma sliter ut sig som städerska. Trots det 

kan de knappt betala hyran och Manuel börjar bli frustrerad på att de aldrig får någon hjälp 

från statens håll. Vi känner medlidande för Manuel och vi vill att han och hans familj ska 

klara sig och ha det bra. Vi sympatiserar dock inte med de rån och våldsbrott han begår men 

känner samtidigt empati när han blir dömd till fängelse. 

När det kommer de latinamerikanska karaktärerna som inte har en central del i 

filmen är det förutom i Förortsungar alltid familjemedlemmar och det förekommer alltid 

minst en kvinnlig familjemedlem. Av de sex filmerna jag har analyserat finns det inte en enda 

latinamerikansk kvinna som är en central karatkär. Hon är alltid ett bihang till en manlig 

karaktär i form av en mamma eller en syster. Dessa kvinnor är också de som tar hand om och 

bryr sig om de manliga karaktärerna. Dessa karaktärsdrag som vårdare och som moder är 

egentligen generellt för kvinnor på film men är minst sagt aktuellt i dessa filmer.59 

Efter att ha granskat de sex filmerna i mitt urval kan jag konstatera att 

latinamerikanska män tenderer att porträtteras som stereotyper i form av latinska älskare eller 

kriminella. De latinamerikanska kvinnorna får bara en biroll som någons syster eller mamma 

som tenderer att vara hysteriska, utsatta, högljudda och oroliga. När det specifikt kommer till 

latinamerikanska män som spelar fäder har de liknande karaktärsdrag att de är oroliga över 

sina söner men skiker och skäller på dem mer än vad mammorna gör. Det är dock en smal 

balansgång när man frågar sig hur mycket av presentationen som verkligen är en stereotyp 

och hur mycket som är en korrekt återspegling av samhället. Det är också relevant att fundera 

över hur karaktärerna förhåller sig till sin egen stereotypisering och om de själva är medvetna 

om att dessa stereotyper finns. Jag vill hävda att ingen film är en korrekt återspegling av 

verkligheten men att Manuel i Bastarderna i Paradiset och Marco i Mañana förhåller sig till 

sin stereotypisering som latinska älskare på ett annat sätt än de andra karaktärerna. De 

behöver hävda sig, för sina vänner eller för sin pappa, och vill leva upp till förväntningarna de 

har på sig. De vet om att det finns en stereotyp om hur latinamerikanska män ska vara och de 

försöker själva förhålla sig till den. Dock presenteras karaktärerna utifrån en stereotyp precis 

som alla filmer i urvalet förutom Förortsungar. Dock fanns det inte så mycket att utgå från i 

den filmen då latinamerikanerna hade biroller utan så många repliker. 

                                                           
59 Gustafsson, 2006, s. 175 
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Mitt filmurval är endast sex filmer vilket gör det svårt att dra en slutsats kring hur alla 

latinamerikaner porträtteras i svensk film på 2000-talet. Men det kan konstateras att personer 

med invandrarbakgrund generellt har mindre roller än biroller i film och det finns inte så 

många svenska filmer med latinamerikaner i rollerna. När de väl förekommer kan man se att 

det finns en röd tråd. Utifrån mitt filmurval kan jag se ett mönster att latinamerikaner 

porträtteras utifrån en handfull stereotyper. Det är samma stereotyper och porträtteringar som 

återkommer och jag är säker på att vi inte har sett det sista av dem heller. 

 

 

 

9. Sammanfattning 

 

Frågeställningen har riktat in sig på endast en etnisk grupp i ett hav av olika nationaliteter som 

syns på film. Detta har gjorts eftersom jag måste begränsa mig då porträttering av etniska 

grupper är ett brett ämne. Jag har genom ett urval av filmer samt litteratur och intervjuer 

landat i en slutsats kring hur latinamerikaner porträtteras på film. Jag kan inte dra en slutsats 

som gäller alla svenska filmer men jag kan se en röd tråd att latinamerikaner skildras på ett 

visst sätt och att det är samma stereotyper som återkommer. Latinamerikanska män 

presenteras som latinska älskare eller kriminella, de brukar droger och är de fäder tenderer de 

att skrika på sina sönder och vara uppe i varv. De latinamerikanska kvinnorna förekommer 

bara som familjemedlemmar och är oroliga över sina manliga familjemedlemmar och är 

känsliga och befinner sig ofta i en utsatt situation. Även om jag kan konstatera att 

latinamerikaner porträtteras på väldigt lika sätt och får anamma samma stereotyper om och 

om igen är jag väl medveten om att det finns andra nationaliteter som skildras på ännu värre 

sätt. Av de stereotyper jag har gått igenom är den kriminella latinon den “värsta” då man 

porträtterar latinamerikaner som personer som bryter mot lagen, inte bidrar till samhället eller 

som inte är en bra medborgare.  

 Jag har efter detta arbetet ökat intresset för representation i film och insett 

omfattningen av mängden historia det finns kring detta ämne. Mitt urval är bara en droppe i 

det stora representations-havet som innehåller allt ifrån sexuell läggning till funktion. Allt 

hade varit intressant att studera men jag får ta ett steg i taget. 
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