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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 

Entreprenören Patrik Andersson från Borlänge fick under en After Work en idé om hur han kunde 

hjälpa till att integrera några av de 3000 somalier som kommit till Borlänge under 2010-talet. 

Tillvägagångssättet var något annorlunda. Tanken var att förena ”infödda” svenskar med somalier 

genom bandy, ett projekt som humorduon Filip Hammar och Fredrik Wikingsson bestämde sig för 

att följa. Tillsammans med Karin af Klintberg och Anders Helgesson som står för regin, skapade de 

en dokumentärfilm om det första afrikanska bandylaget någonsin, och om de människor som gjorde 

det möjligt för Somalia Bandy att ta sig till VM i Irkutsk, Sibirien.  

Filmen Trevligt Folk som hade premiär under 2016 är en typisk Filip & Fredrik-produktion på så 

sätt att den skildrar vanliga människor som plötsligt hittar på något ovanligt.  Patrik till exempel, en 1

50-årig entreprenör och mångsysslare, beskrivs i filmen som ”lite av en karaktär”  med för trånga 2

kavajer, ormskinnsskor och blonda slingor i håret. Han verkar strunta fullständigt i vad andra 

människor tycker om honom. Patrik är gift med en kvinna som kommer från ett annat land och han 

delar inte den uppfattning som flera andra svenskfödda Borlängebor har om somalierna som 

kommit till staden. Några av de här andra Borlängeborna intervjuas av Patrik i början av filmen, och 

på frågan om vad de tycker om stadens nya invånare svarar de bland annat att ”Det är för mycket 

svart.”  och att ”De kommer aldrig göra ett handtag. Aldrig! Inte en på tio.” .   3 4

Filmens budskap är tydligt. Ett öppet och tolerant samhälle där infödda svenskar och invandrare 

skapar gemensamma mötesplatser är fördelaktigt för alla i Sverige. Humor och hoppfullhet blandas 

med allvar och besvikelse, och med Patriks jakt på sponsorer. Trevligt folk fick stort genomslag i 

Sverige och medier över hela världen rapporterade om det omöjliga integrationsprojektet. Hur ska 

några svenska tokstollar kunna, på bara drygt 6 månader, träna 17 personer som aldrig tidigare stått 

 Våren 2018 var jag på bio och såg Filip och Fredriks film Tårtgeneralen, och de var själva på plats och presenterade 1

filmen och svarade på frågor innan filmvisningen började. Då sa de bland annat att Patrik Andersson påminde dem om 
Hasse P, huvudpersonen i Tårtgeneralen, och att det delvis var därför de fastnade för Patriks integrationsprojekt. Hasse 
P som numera är avliden var en man från Köping som på 80-talet bestämde sig för att sätta lilla Köping på världskartan 
genom att baka världens längsta smörgåstårta. Det finns flera andra exempel på produktioner som Filip och Fredrik har 
gjort, till exempel ”La Bamba” och ”Får vi följa med”, där de möter många intressanta människor. 

 Filip Hammar, Fredrik Wikingsson, Karin af Klintberg & Anders Helgeson, Trevligt Folk, Thelma/Louise, Mexiko 2

Media, 2015, 00:12:05

 Ibid, 00:05:473

 Ibid, 00:06:20.4
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på ett par skridskor att bli så pass duktiga på bandy att de kan delta bandy-VM om 7 månader?  Och 5

kommer det här verkligen hjälpa integrationen i Sverige? Att studera Trevligt folk retoriskt är 

intressant eftersom dokumentärfilmer ofta kännetecknas av att vilja övertyga sin publik om ett 

särskilt budskap, genom att informera om samhälleliga eller sociala problem, och på så sätt bilda 

opinion och skapa förändring. 

1.2. Tidigare forskning 

Bill Nichols uttrycker att det kan vara svårt att definiera exakt vad en dokumentärfilm är. Han 

menar att det inte att det räcker med att säga ”[…] documentaries are ’about something that actually 

happened’”  eftersom många fiktiva filmer också handlar om verkliga händelser. Istället bör vi 6

definiera dokumentären genom att säga ”Documentary films speak about actual situations or events 

and honor known facts; they do not introduce new, unverifiable ones.” . I ”The film experience” av 7

Timothy Corrigan och Patricia White diskuteras en annan liknande definition: ”Nonfiction  films 8

present (presumed) factual descriptions of actual events, persons, or places, rather than their 

fictional or invented re-creation. Attempts to make a hard-and-fast distinction between ’factual 

descriptions’ and ’fictional re-creations’ have provoked heated debates throughout film history, 

since facts are arguably malleable.”  Man bör alltså ha i åtanke vid analysen av dokumentärfilm-9

mediet att en avsändare ligger bakom, och även om det är verkligheten som gestaltas så är det 

verkligheten ur avsändarens perspektiv. Samtidigt har dokumentärfilmen viktiga retoriska 

egenskaper som kan leda till förändringar i samhället, någonting som jag anser är mer intressant att 

fokusera på än ”sanningsdebatten” som nämns ovan.  

Patrik Mehrens beskriver hur det länge saknats en specifik retorisk filmteori. Han menar att även om 

det finns många filmstudier som går att betrakta som retoriska så är sällan retoriska perspektiv dessa 

studiers huvudsakliga infallsvinkel. Mehrens påpekar att dokumentärfilm-mediet, däremot, i det 

närmaste utgör ett undantag då dokumentärfilmen ofta studeras med persuasion som 

 Matt Majendie, ” Somalia to Siberia: An unelikely sporting fairytale story”, CNN 24/1 2014, https://edition.cnn.com/5

2014/01/24/sport/somalia-bandy-world-championships/index.html (2018-03-20).

 Bill Nichols, ” How can we define documentary film?” Introduction to Documentary, Second Edition, Indiana: Indiana 6

University Press 2010, s. 7. 

 Ibid. s. 7. 7

 Timothy Corrigan, Patricia White, The film experience, New York: Bedford/St. Martin’s 2012, skriver på s. 263 att 8

”nonfiction has primarily been associated with documentary films”. 

 Ibid. s. 263. 9
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utgångspunkt.  Han hänvisar till Michael Renov som redogör för fyra grundfunktioner i 10

dokumentärfilmen. Dessa är konservering (preservation), analys (analysis), persuasion och 

uttrycksätt (expression).  Enligt Renov är persuasion den viktigaste av dessa grundpelare om man 11

ska se till den John Griersonska’ (den man som ska ha myntat begreppet ”dokumentär”) traditionen. 

Vad det är som gör en dokumentärfilm persuasiv och varför det här är intressant att studera kommer 

jag snart att berätta mer om.  

Bill Nichols urskiljer tre olika berättelser som bör uppmärksammas vid granskningen av en film: 

filmskaparens, filmens och publikens. Om man ser till berättelsen som gäller filmskaparan så finns 

det alltid en orsak till att en film skapas. När det kommer till dokumentären är ofta den här orsaken 

mer känslosam och personlig för den som skapat filmen. Som tittare är vi nyfikna på vad 

filmskaparen har för motiv med sin film och eventuellt vad den har gjort för filmer tidigare. Vi 

undrar också hur filmskaparen själv relaterar sin film till den sociala och samhälleliga kontext som 

filmen befinner sig i.  12

Berättelsen som filmen berättar och hur tittarna kommer förstå den är också något att ta i beaktning. 

Beträffande själva berättelsen som en dokumentärfilm berättar, fokuserar man bland annat på vad 

den säger om världen vi lever i och därmed vad den här berättelsen spelar för roll i ett större 

sammanhang. Sedan har vi berättelsen om tittarna som alla har olika värderingar, intressen och 

åsikter. De här tidigare erfarenheterna gör att tittarna väljer att se filmen av helt olika skäl, och de 

kommer påverka hur tittarna förstår och tolkar filmen. Dessutom, menar Nichols, är vi som tittare 

ofta benägna att se det vi vill se i en film och tolka in saker som inte nödvändigtvis är vad filmen 

egentligen är menad att visa. Olika publiker kommer alltså se olika saker, men genom att 

introducera filmen med ett särskilt perspektiv så råder man tittarna att uppmärksamma vissa saker 

mer än andra och på så sätt kan antalet olika tolkningar begränsas.  Men Nichols säger också att: 13

Our own predispositions and experiences cannot be screened out entirely - nor should they be. 

Documentaries often seek to tap into the assumptions and expectations we bring to them as a way of 

establishing rapport rather than revulsion or projection. This is the basis of the core rhetorical principle of 

 Patrik Mehrens, ”Film och retorik”, Tidskrift för litteraturvetenskap 2005:1-2, s. 74.   10

 Michael Renov, Theorizing Documentary, New York: Routledge 1993, s. 12-36. (Svensk översättning är min egen.)11

 Bill Nichols, ”What makes documentaries engaging and persuasive?” Introduction to Documentary, Third Edition, 12

Indiana University Press, 2017, s. 69. 

 Ibid. s. 69-71. 13
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making a film compelling. If a film can activate our predispositions and tap into the emotions we already 

feel toward certain values and beliefs, it can enhance their affective power.14

Vidare beskriver Nichols hur dokumentärfilmen ger oss en visuell och hörbar representation av 

ämnen och teman som exemplevis skrivet eller talat språk sätter ord på. Vi kan inte filma en 

definition av ordet ”fattigdom” men vi kan filma undernärda människor och smutsigt dricksvatten 

som är symboler för fattigdom. Dokumentären erbjuder således ett förkroppsligande av olika 

koncept som är till för att väcka känslor hos tittarna. Nichols menar att de gestaltningar som 

dokumentären erbjuder ofta väcker starkare känslor hos tittarna än vad det talade eller skrivna ordet 

gör och därför besitter en stor makt.  Vidare beskriver han hur dokumentären ofta innehåller en 15

spänning mellan specifika händelser och breda generaliseringar, någonting som är nödvändigt för att 

filmen inte enbart ska bli en platt avhandling, Generaliseringarna organiseras på ett sådant sätt att de 

i kombination med beskrivningar av unika historiska ögonblick formar en berättelse med ett 

retoriskt eller poetiskt perspektiv. Det är den här organiseringen av olika synvinklar som ger 

dokumentärfilmen sin styrka. Vanliga teman som behandlas i dokumentären är krig, fattigdom, och 

sexualitet med mera, ämnen som kan te sig abstrakta om man inte får höra berörda människors egna 

erfarenheter av dem. På samma sätt säger inte en enskild berättelse, om något av nämnda ämnen, 

oss särskilt mycket om den inte placeras i ett större sammanhang, i en tid eller på en plats som vi 

vet något om.   Dokumentären uppmanar tittarna att se på världen med ett särskilt perspektiv, den 16

aktiverar ett socialt medvetande. Och i situationer där vi talar om olösta sociala problem är retoriken 

en ofrånkomlig faktor. Av den anledningen, menar Nichols, är retoriken en hörnsten i 

dokumentärfilm-mediet. 

Vincent Piturro framhåller hur det i vårt moderna samhälle finns brist på riktig granskande 

journalistik och att det här faktumet har öppnat dörren för andra typer av granskningar och 

handlingar, bland annat genom filmmediet. Han menar att dokumentärfilmen både informerar och 

organiserar olika grupper och individer att tillsammans jobba mot ett gemensamt ändamål. Piturro 

återger handlingen till dokumentärfilmen Saving Face från 2011 och menar att den här filmen har, 

precis som många andra dokumentärer, skapat en ny offentlig sfär. Han hänvisar till Gerard Hausers 

retoriska omvandling av Jürgen Habermas ”public sphere” som innebär att den offentliga sfären 

utgörs av idéer eller diskurser, snarare än identiteten, hos den grupp som deltar i diskussionen. 

 Ibid. s. 71-72. 14

 Ibid. s. 73. 15

 Ibid. s. 74. 16
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Saving Face handlar om den engelske plastikkirurgen, ursprungligen från Pakistan, Mohammad 

Jawad, och hans arbete. Jawad bor i London och hans främsta kunder är rika britter, men några 

gånger om året åker han till Pakistan och hjälper kvinnor som blivit utsatta för bland annat 

syraattacker av sina egna familjemedlemmar. Filmen följer två av dessa kvinnor medan de 

förbereder sig för sina operationer och berättar sina historier. Piturro beskriver hur filmens bilder är 

”shocking, startling, moving, and ultimately, redeeming.”  I sin avhandling argumenterar Piturro 17

för hur Saving Face och andra liknande dokumentärer inte bara avgör hur diskursen ska se ut i en 

viss gemenskap, utan snarare skapar själva gemenskapen. 

Rather than a group of individuals who share similar homogeneous values previous to the formulation of the 

community (which was an element of Habermas), the film creates the discourse community by speaking to the 

values of a wide range of previously-created discourse communities. In other words, the shared values of this 

community reside in the film itself. While many documentaries speak to one discourse community, and 

oftentimes that community is already very active, this film speaks to multiple communities and includes some 

that may not be active.18

Piturro argumenterar vidare för på vilket sätt Saving Face skapar en egen offentlig sfär och menar 

bland annat att den adresserar många olika samhällsgrupper som både män och kvinnor, människor 

från olika länder och med olika kulturer, den kapitalistiska kulturen, politiska institutioner och 

framför allt de socialt medvetna tittarna som handlar efter att ha sett filmen. Även om kvinnorna i 

den här filmen befinner sig i Pakistan, så är problemen som filmen tar upp inte begränsade till 

endast det landet. Kvinnor som fallit offer för syraattacker och kvinnoförtryck i allmänhet är en 

fråga för hela världen. I Saving Face får tittarna även se hur lagen i Pakistan sedermera förändras, 

en förändring som innebär att de som gjort sig skyldiga till en syraattack ska få livstidsfängelse. 

Man får se hur en av kvinnorna som filmen följer, och som fått sitt ansikte vanställt, börjar jobba 

ihop med en advokat och en kvinnorätts-aktivist som tillsammans lyckas se till att kvinnans man 

förs till domstolen och döms till två livstiders fängelse. Piturro citerar filmskaparen som bland annat 

säger att han hoppas att de som tittar på filmen förstå att förändring är möjligt. Filmskaparen vill 

alltså skapa förändring och återigen refererar Piturro till Gerard Hauser, den här gången till hans 

definition av retorik: ”the use of symbols to induce social action”  19

 Vincent Piturro, ”Documentary Film Rhetoric: Saving Face and the Public Sphere”, Journal of Media, 17

Communication & Film, 2014: Vol. II - Issue I - Summer 2014, s. 26. 

 Ibid. s. 26. 18

 Ibid. s. 33. 19
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Vad gäller svensk forskning finns det, enligt min uppfattning, ingen alls som behandlar 

dokumentärfilm-mediet i relation till retorik på något djupgående plan. Trevligt folk används i 

utbildningssyfte för svenska högstadieelever, bland annat finns den tillgänglig för alla 

åttondeklassare på teskedsorden.se. , något som indikerar att filmen har lyckats med sitt retoriska 20

syfte och innehåller perspektiv värda att titta närmare på. Med den här uppsatsen ämnar jag alltså att 

undersöka vad det är som gör Trevligt folk retoriskt effektiv. 

1.3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Trevligt folk argumenterar för att motverka 

rasism och fördomar i Sverige och på så sätt bilda opinion. För att fördjupa min förståelse för 

argumentationen kommer jag dels att reda ut hur filmens narrativa mönster kan vara tänkta att 

fungera för att skapa mening hos tittarna och dels, med hjälp av mina teoretiska utgångspunkter, 

diskutera mer ingående vad filmen vill säga och varför. Mot den bakgrunden avser uppsatsen att 

besvara följande frågor:  

1. Hur fungerar det filmiska berättandet retoriskt? 

2. Vilka argument som talar för tolerans och mot främlingsfientlighet kan vi finna i filmen och hur 

presenteras dessa? 

3. Hur förhåller sig filmen till sina tilltänkta tittare? 

1.4. Material och avgränsning 
Materialet utgörs av filmen Trevligt folk. Hela filmen kommer inte transkriberas eller beskrivas i 

detalj eftersom omfånget för den här uppsatsen inte lämpar sig för det. Filmen kommer istället 

sammanfattas i ett specifikt avsnitt och sedan analyseras de dialoger och händelser närmare, som 

har betydelse för berättelsens inneboende kraft och därmed mitt eget syfte. Framförallt fokuserar 

analysen på filmens karaktärer, vilka de är och vad de varit med om.  

 Teskedsorden är en stiftelse som grundades 2006, och har som huvudsaklig målsättning ”att nå unga människor 20

genom olika kulturprojekt i skolan och få dem att reflektera kring frågor om mångfald och tolerans”. Teskedsorden, 
”Om oss”, https://teskedsorden.se , (2018-02-25). 
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1.5. Teori och metod 
1.5.1. Den retoriska situationen enligt Lloyd F. Bitzer 

För att svara på mina frågeställningar kommer jag inleda min analys med hjälp av Lloyd F. Bitzers 

teori om den retoriska situationen. Filmens retoriska diskurs föds ur den nya situation som 

Borlängeborna och somalierna befinner sig i och därför är det rimligt att börja med en granskning 

av just detta. De begrepp som står i centrum för den analys som kommer göras med hjälp av den 

retoriska situationen är exigence (ett retoriskt problem), audience (en publik som kan lösa 

problemet) och constraints (problemets retoriska villkor). Nedan följer en grundlig beskrivning av 

begreppen: 

Exigence beskriver Bitzer som ett retoriskt problem, eller för att översätta det mer exakt, en retorisk 

nödvändighet. Exigence är ett hinder eller en defekt som väntar på att bli tillrättalagd. Bitzer 

poängterar att inte alla nödvändigheter eller problem är retoriska eftersom det finns exempel på 

många saker som retoriken, eller kommunikation, inte kan göra något åt. Döden och årstider är två 

sådana exempel eftersom vi inte kan övertyga en dödssjuk människa att inte dö, eller argumentera 

för att vintern ska ta slut fortare. Bitzer skriver ”An exigence is rhetorical when it is capable of 

positive modification and when positive modification requires discourse or can be assisted by 

discourse.”  Han tar upp människans miljöförstöring som exempel på ett retoriskt problem 21

eftersom det finns ett meningsfullt alternativ till det, alltså minskad miljöförstöring, och det här 

alternativet bjuder in till en diskurs som som kan resultera i handlande som kan göra något åt 

problemet.  Audience utgörs av publiken och den är en förutsättning för att ett problem ska kunna 22

lösas. Om det inte finns någon att övertyga så finns det ingen retorisk situation. En retorisk publik 

består av människor som är kapabla till att bli påverkade av en diskurs och som dessutom kan vara 

medlarna av förändring. Constraints är de retoriska villkor som man måste förhålla sig till när man 

vill övertyga om någonting. Till exempel kan ett sådant villkor vara att man måste behålla publikens 

uppmärksamhet för att lyckas med att övertyga. Bitzer ger också åsikter, attityder och fakta som 

andra exempel på olika retoriska begränsningar.  

 Lloyd F. Bitzer, ”The rethorical situation”, Philosophy & Rhetoric vol.1, 1968, s. 7.21

 Ibid. s. 6-7. 22
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1.5.2. Den narratologiska analysen enligt Lennart Hellspong 

För att förstå hur Trevligt folk argumenterar genom sitt berättande kommer jag använda den 

narratologiska analysen enligt Lennart Hellspong. Vanligtvis när man har att göra med 

narratologiska filmanalyser så utgörs analysobjeket av en spelfilm, men jag anser att 

begreppsapparaten går att applicera på Trevligt folk trots att det är en dokumentärfilm eftersom dess 

struktur är uppbyggd ungefär som en spelfilms struktur brukar vara. Filmen argumenterar inte 

explicit för en uttalad tes, utan argumentationen ligger i filmens berättelse, karaktärer och miljöer. 

Jag kommer alltså använda den narratologiska analysen för att beskriva filmens olika delar, och hur 

dessa fungerar för att väcka känslor hos, och skapa mening åt tittarna. De begrepp som kommer stå 

i centrum för den narratologiska analysen är modus, process, struktur, och värdering. Begreppen 

förklaras vidare nedan:  

Modus är berättelsens skeende eller innehåll som utvecklar sig i tiden. Alltså rör det sig om vad 

berättelsen vill berätta, och samma skeende kan berättas på flera olika sätt. Vi kan plocka ut tre 

olika delar av berättelsens narrativa modus, och dessa är en social, en kunskapsmässig och en 

språklig del. Den sociala delen handlar om att skapa ett förtroende mellan den som talar (filmen) 

och den som lyssnar (tittarna), Hellspong beskriver hur man med ett retoriskt perspektiv kan se den 

som talar som en försäljare och hur den som lyssnar fungerar som kunden.  För att en berättelse 23

ska ta form måste skeendet ha ett särskilt perspektiv. Perspektivet påverkas av berättelsens 

bakomliggande skeende och utgår ifrån att mottagaren förstår det utifrån sina kunskaper och 

erfarenheter.  Berättelsen får sin röst eller stil (jag kommer i fortsättningen använda begreppet stil 24

eftersom det lämpar sig bättre i sammanhanget) genom olika metoder. Det vanligaste sättet är 

genom talat eller skrivet språk, i det här fallet gäller det en film och därför har vi att göra med rörlig 

bild där flera metoder kombineras.   25

Process är det som beskriver hur berättelsen går från en början till ett slut. Berättelsens process 

behöver inte vara densamma som skeendets process, eftersom berättelsen till exempel kan börja 

mitt i skeendets process för att skapa effekt. Hellspong förklarar: ”Retoriskt fungerar processen som 

 Lennart Hellspong, ”Narratologisk analys - att söka mönster i berättelser”, Retorisk kritik: Teori och metod i retorisk 23

analys, Otto Fischer, Patrik Mehrens, Jon Viklund (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 137.

 Ibid. s. 137.24

 Ibid. s. 137-138. 25
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det som leder mottagaren från vissa förutsättningar till vissa följder”.  Processen vandrar i en 26

särskild riktning med flera steg på vägen som har olika ändamål. Hellspong refererar till en modell, 

utarbetad av språksociologen William Labov och psykologen Joshua Waletzky, som man kan 

använda för att förstå de olika stegens funktioner.  Om man ska utgå från den här modellen är det 27

första steget i en berättelse inledning vars funktion är att fånga publikens uppmärksamhet. Nästa 

steg är orientering som informerar publiken om tid, plats och personer. Orienteringen fungerar som 

en bakgrundsbeskrivning och syftet med den är att att göra berättelsen förståelig. Det tredje steget 

medför en förveckling eller försvårande omständighet. Oftast innebär det att det händer något 

överraskande eller dramatiskt vilket är ett sätt att bibehålla publikens uppmärksamhet på. Det fjärde 

steget är en upplösning som leder berättelsen mot sitt slut. Det femte steget ger tillfälle för en 

utvärdering av berättelsens händelseförlopp och det sjätte och sista steget innebär en avslutning som 

tillkännager att berättaren lämnar över ordet till publiken som då bedömer huruvida de gillar 

berättelsens budskap eller inte. Om publiken kommer ihåg budskapet skulle man kunna tolka det 

som att berättelsen lyckats med sin retoriska uppgift.  Spatialitet eller rum som det också kallas, 28

hör även det till skeendets process och innebär att skeendet flyttas mellan till exempel olika 

geografiska platser som har betydelse för berättelsens karaktärer.   29

Strukturen tittar man på för att fördjupa förståelsen för hur karaktärernas handlande fungerar som 

meningsskapande mekanismer i berättelsen. Hellspong vänder sig till strukturalismen och den 

fransk-litauiske forskaren Algirdas Greimas som har skapat en mall för en berättelses grundstruktur 

och den ser ut såhär:  

1. ett subjekt som strävar efter ett objekt.  

2. en givare som överlämnar något till en mottagare.  

3. en hjälpare (till subjektet) som ställs mot en motståndare.       30

Mallen innehåller således vad Greimas kallar för sex aktanter, och dessa ingår i tre olika grupper 

som utgörs av intention, konflikt och kommunikation. Det som ger liv åt en berättelse är intentionen, 

alltså att berättelsens karaktärer agerar som de gör av specifika skäl. Det som skapar spänning eller 

svårigheter i berättelsen är konflikter som till exempel placerar två motståndare emot varandra. För 

 Ibid. s. 138.26

 Ibid. s. 138.27

 Ibid. s. 138-139. 28

 Ibid. s. 139. 29

 Ibid. s. 140. 30
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att svårigheterna ska upphöra måste det även finnas möjlighet för kommunikation av exempelvis 

olika tillstånd eller information, syftet med kommunikationen är att återställa ordningen och skapa 

tillfredsställelse. Mallen för berättelsens struktur är inte definitiv, till exempel kan samma mönster 

upprepas flera gånger genom berättandets gång och subjektet och mottagaren kan vara samma 

person eller två olika personer. Följaktligen menar Hellspong att man bör se mallen som en tolkande 

återuppbyggnad som kan förklaras på många olika sätt beroende på vem som tolkar den.   31

Värdering är den avslutande delen av en narratologisk analys, ty analysen vore inte retoriskt 

intressant om den bara fungerar beskrivande. Här ges alltså utrymme att utvärdera och tycka något 

om berättelsen som helhet. Genom att se berättelsen både ifrån sändarens och mottagarens 

perspektiv kan vi bedöma den på olika sätt. Om vi börjar med sändarens perspektiv tittar vi till 

exempel på hur villkoren för att uppnå sitt eget syfte ser ut. Och ställer vi oss på mottagarens sida 

kan vi göra en bedömning utifrån hur berättelsens strategier fungerat etiskt och konstnärligt. Från 

mottagarens perspektiv är det också intressant att fälla ett omdöme vad gäller berättelsens sociala 

funktion. Hur har berättelsen kommunicerat med oss? 

1.5.3. Doxa, fördomar och klichéer 

För att ytterligare fördjupa min analys kommer jag använda mig av Ruth Amossys sätt att beskriva 

doxa. Hon beskriver hur gemensamma värderingar och åsikter inom olika grupper kan effektivisera 

diskussioner. Hon problematiserar också definitionen av doxa och föreslår att begreppet bör delas 

upp i två olika användningsgrupper. Vanligtvis syftar vi på ”den allmänna uppfattningen” när vi 

talar om doxa, men Amossy menar att det finns två överlappande definitioner: den första är det som 

varje tänkande individ anser är rimligt och den andra är vad en viss grupp, i ett givet kulturellt 

sammanhang tycker är rimligt.   32

Amossy förklarar hur klichéer och stereotyper är starkt sammanlänkade med retorikens doxa och på 

så sätt kan fungera argumenterande i retoriska diskurser, givet att de som deltar i diskussionen 

känner till de ”mallar” som kopplar samman specifika attribut med en särskilt tema.   33

 Ibid. s. 140.31

 Ruth Amossy ”How to Do Things with Doxa: Toward an Analysis of Argumentation in Discourse”, Poetics Today 32

vol. 23, 2002:3, Duke University Press, s. 474. http://muse.jhu.edu/article/27912 (2018-05-15).

 Ibid. s. 481. 33
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2. Sammanfattning av Trevligt folk 
Trevligt folk handlar om Somalia bandys resa, från ett sommar-Borlänge där ingen av spelarna 

tidigare stått på ett par skridskor, till VM i Irkutsk 7 månader senare där de tävlar mot riktiga 

bandyproffs från hela världen. Man kan dela upp filmen i två delar där den första dryga halvan 

fokuserar på den krokiga, och vad som ibland verkar vara hopplösa, vägen mot VM. Vi får till 

exempel veta tidigt i filmen att många svenskfödda Borlängebor inte tror att projektet är 

genomförbart av olika anledningar, men det finns även en lägsta gräns för hur ”dåligt” ett lag får lov 

att spela för att över huvud taget kunna delta i ett bandy-VM. I mitten av filmen, ungefär, spelas 

alltså en match i Sverige dit en representant från internationella bandyförbundet kommer för att 

göra en sådan bedömning. Fram till den här matchen får vi följa spelarna från den första gången de 

åker rullskridskor på asfalten i ett sommar-Borlänge till dess att de självsäkert tränar på is med 

klubba och boll några månader senare. Vi får följa Patrik i hans jakt på sponsorer och medial 

uppmärksamhet, och även Per ”Pelle” Fosshaug, lagets förbundskapten, som har det något knepiga 

uppdraget att både träna Somalia bandy och se till att Patrik ordnar med praktiska saker som 

träningstillfällen på is och ordentlig utrustning. Ganska tidigt i filmen får vi reda på att Patrik tycker 

att just sponsorer och tidningsartiklar som rör projektet är väldigt viktigt och det uppstår 

diskussioner flera gånger mellan honom och andra personer som tycker att han fokuserar på fel 

saker. Vid något tillfälle (när det fortfarande är sommar) säger exempelvis Filip till Patrik: ”Patrik, 

jag vill att de ska kunna träna varje dag. Det här är ditt ansvarsområde!” varpå Patrik svarar ”Om 

en månad kommer vi ha naturis här borta på sportfältet och då kommer alla kunna träna dygnet 

runt”. Filip nöjer sig inte med det svaret eftersom det är en hel månad dit och det blir genast dålig 

stämning dem emellan. Patriks fokus på allt som är runtomkring projektet, snarare än själva bandyn, 

är genomgående under första halvan av filmen.  

En annan viktig person som introduceras i första halvan av filmen är Billy Tang, en av Patriks 

sponsorer. Billy äger en krog i Borlänge och han motiverar sitt engagemang i projektet med att han 

själv är invandrare och vill visa för Sverige att invandrare också kan vara med och bidra i samhället. 

Billy verkar göra ett stort intryck på Patrik med sitt ärliga och ibland aggressiva sätt att 

kommunicera på (han blir förbannad på Patrik vid ett par tillfällen, bland annat när 

landslagsdräkterna kommer och hans restaurang-logga inte är placerad på det ställe han blivit 

lovad). 
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Representanten från bandyförbundet gör sedermera bedömningen att Somalia bandy ska få åka till 

Irkutsk och delta i VM,  något som verkar motivera alla inblandade till att jobba ännu hårdare. Efter 

glädjebeskedet berättar Pelle för killarna i laget att Anwar Hared, en kanadensisk professionell 

bandyspelare med somaliskt ursprung har kontaktat honom och vill spela med Somalia bandy i VM. 

Killarna i laget tar beslutet att låta honom vara med, vilket leder till att Ahmed Bari, lagets kapten 

och en av de mer tongivande karaktärerna i filmens första halva, ger upp sin plats då man bara får 

vara 17 stycken i VM-truppen. Efter att vi fått se bilder med nyhetsrapporteringar från hela världen 

rörande Somalia bandys otroliga, stundande deltagande i VM är vi inne i filmens andra halva och 

det är dags för laget att åka till Ryssland. Där spelar de mot Ukraina, Japan, Mongoliet och 

Tyskland. Det är nästan en underdrift att säga att de blir utklassade i alla matcher, men i den sista 

matchen som spelas mot Tyskland lyckas Anwar göra Somalias första riktiga mål (i matchen mot 

Mongoliet råkar några i Somalia bandy lova ut fem klubbor i utbyte mot ett ”bjudmål” eftersom de 

inte uppfattar vad mongolerna säger) och det verkar vara vinst nog för alla inblandade. Efter en 

VM-bankett och efter att Patrik varit hos frisören och till sin stora förfäran fått röda slingor i håret 

istället för blonda, bär det av hem mot Sverige och Borlänge igen där det väntar en massa 

människor som vill vara med och fira framgången.   

Det här är en av två berättelser som berättas i filmen. Den andra, underliggande, berättelsen handlar 

om några av killarna i Somalia bandy, hur deras liv ser ut i Sverige och vad de varit med om innan 

de kom till Borlänge. Framför allt lär vi känna Ahmed Hussein som inte sett sin mamma sedan han 

var 12 år, (under filminspelningen är han 18) eftersom hon inte fick uppehållstillstånd i Sverige. 

Han ringer henne dagligen och vi får höra flera känslosamma samtal dem emellan. Vi möter också 

Ahmed B (eller ”Bari” som han kallas i filmen), han som gav upp sin plats i laget för att låta Anwar 

spela och därmed öka Somalia Bandys chanser i VM. Den andra berättelsen handlar också om 

rasism och främlingsfientlighet och om hur vita svenskar säger ”vi och dem”. 

3. Analys  
3.1. Analys av filmens retoriska situation 

Det här avsnittet ämnar att analysera filmens retoriska situation med hjälp av Bitzers 

begreppsapparat exigence, audience och constraints. ”Typically the questions which trigger theories 

of rhetoric focus upon the orator’s method or upon the discourse itself, rather than upon the 
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situation which invites the orator’s application of his method and the creation of discourse.”  34

Vidare förklarar Bitzer att en retorisk diskurs alltid är en konsekvens av en situation som inbjuder 

till diskursen. Enkelt förklarat kan man säga att en retorisk diskurs uppstår som en reaktion på en 

situation på samma sätt som ett svar uppstår som en reaktion på en fråga. En fråga är inte beroende 

av ett svar, det finns många frågor som lämnas obesvarade. På samma sätt måste inte alla situationer 

som uppstår och bjuder in till retorisk diskurs nödvändigtvis leda till just det, däremot föregås alla 

retoriska diskurser av en specifik situation.  Det finns tre komponenter som måste finnas med för 35

att en retorisk situation ska uppstå, och dessa är exigence, audience och constraints som beskrevs i 

teori-avsnittet. Jag vill påstå att det finns två retoriska situationer att förhålla sig till vad gäller 

Trevligt folk. Först och främst uppstår själva integrationsprojektets retoriska situation, det är den 

som filmen sedan föds ur, och därför kommer jag inleda analysen med att reda ut vad det är som 

blir startskottet för Somalia bandy. Efter det går jag över till filmens retoriska situation.  

Patrik nämner tidigt i filmen att en av orsakerna bakom projektet är Sveriges politikers sätt att 

hantera integrationsfrågan på. Han säger att ”[…] politikerna i Stockholm, de kan säga vad de vill 

om integration och invandringen. Men om inte vi på vischan börjar prata med varandra, svenskar 

och invandrare, då går det åt helvete.”  Patrik identifierar alltså ett problem som han vill göra något 36

åt, nämligen att lösa integrationsproblemen i Sverige. Han uttrycker dessutom missnöje över 

Sverigedemokraternas ökning i den senaste opinionsmätningen som gjorts i Borlänge. År 2010 fick 

de 10,87% av rösterna  i valet och blev därmed kommunens tredje största parti. I valet 2014 (som 37

ägde rum efter att projektet dragit igång, men innan filmen hade premiär) fick Sverigedemokraterna 

18,77% av rösterna  och blev istället kommunens näst största parti efter Socialdemokraterna. Det 38

här är ett tydligt exempel på en retorisk situation där vi kan identifiera ett exigence, alltså att 

Sverigedemokraterna växer samtidigt som Borlänges invandrare och svenskfödda invånare inte 

pratar med varandra, det här är två möjliga retoriska problem. Audience utgörs av den grupp som i 

nuläget röstar på Sverigedemokraterna och istället kan välja ett parti som inte har främlingsfientliga 

åsikter, samt av de Borlängebor som inte pratar med invandrarna som kommit till staden och därför 

skulle kunna övertygas om att tänka annorlunda. Och det finns constraints eftersom alla i den här 

 Bitzer 1968, s. 2. 34

 Ibid. s. 2. 35

 Trevligt folk 2015, 0:05:25.36

 Valmyndigheten, https://data.val.se/val/val2010/slutresultat/K/kommun/20/81/index.html (2018-03-05).37

 Valmyndigheten, https://data.val.se/val/val2014/slutresultat/K/kommun/20/81/index.html (2018-03-05).38
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gruppen inte nödvändigtvis delar samma åsikter om integration och invandrare. Patrik säger inte 

explicit att han tror att Sverigedemokraternas ökning i kommunen beror på att svenskar och 

invandrare inte pratar med varandra och att fördomar från framförallt svenskarna kan vara en av 

orsakerna till det. Men vi kan anta att det är ungefär den slutsatsen han drar när han får idén till 

bandyprojektet som en lösning eftersom han ser på det som en mötesplats för svenskar och 

somalier.  

Filmens retoriska situation liknar projektets. Även om det inte framgår varför Filip och Fredrik 

tycker projektet är värt att göra en film av så är deras gemensamma ståndpunkt, alltså att fördomar 

som många svenskar har om invandrare inte stämmer, tydlig genom hela berättelsen. Bland annat 

får vi se en scen när de går runt på stan och frågar några av Borlänges invånare vad de tycker om 

bandyprojektet  varpå en man svarar att han tycker det är bra att de (somalierna) har något annat att 39

göra än att sno cyklar. ”Är inte det en farlig generalisering, att de snor cyklar? Tror ni inte att de vill 

komma ut i samhället och hitta jobb och delta?” frågar Filip. ”Nej” svarar mannen. I samma scen 

frågar Filip istället en annan man: ”Är det inte härligt med multikulturen då?” ”Det finns gränser” 

svarar han. ”Men hur drabbar det dig personligen?” undrar Filip. ”Ja, det drabbar mig personligen 

väldigt mycket” svarar han. ”Med vad?” frågar Filip. ”Skolor blir sämre. För barnen.”  ”Men är det 

somalierna som är problemet?” undrar Filip. ”Det är det” svarar mannen. Nu frågar istället Fredrik: 

”Vad är det värsta med dem då?” ”Allting. De anpassar sig inte. De är inte intresserade av att 

integrera sig i samhället” svarar mannen. ”Det är 3000 personer. Är alla lika?” undrar Fredrik. ”Ja, 

många är det” svarar mannen. Eftersom filmen handlar om just hur de somaliska killarna vill 

integreras, dels genom att lära sig att spela bandy, kan vi anta att Filip och Fredrik försöker skapa en 

medvetenhet hos de som tittar på filmen att Borlängebornas fördomar inte stämmer. Filmens 

exigence är således att Sveriges invånare bör nyansera sin bild av invandrare. Filmens audience 

skiljer sig från projektets eftersom den utgörs av en större grupp än bara Borlänges befolkning. Vi 

kan också konstatera att den med största sannolikhet främst består av människor som inte har 

främlingsfientliga åsikter. En person som har det skulle troligtvis avstå från att titta på filmen om 

hen i förväg vet vad den handlar om. Däremot är det möjligt att de som ser filmen förmedlar dess 

innehåll till personer som har främlingsfientliga åsikter, och på så sätt kan en förändring ändå ske. 

Vi har som sagt att göra med en väldigt stor grupp människor och således blir filmens constraints 

 Trevligt folk 2015, 00:14:12 - 00:15:04. 39
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fler än integrationsprojektets eftersom filmens audience inbegriper ännu fler människor med olika 

åsikter och bakgrunder.   

3.2. Den narratologiska analysen av Trevligt folk  

Mot en bakgrund av filmens retoriska situation kommer jag nu att reda ut hur det filmiska 

berättandet fungerar för att övertyga om sitt budskap. Som beskrivet i avsnittet för teori och metod 

följer nedan en narratologisk analys med hjälp av Lennart Hellspongs begrepp modus, process, 

struktur, metanarrativ och värdering.  

3.2.1 Filmens modus 

Trevligt folks narrativa modus utgörs av Somalia bandys resa mot och under VM i Irkutsk samt de 

hinder och framgångar som uppstår längs vägen. Det här är alltså berättelsens huvudsakliga 

innehåll. Filmens sociala ram som går ut på att skapa ett förtroende mellan filmen och publiken 

anser jag främst utgörs av Filip och Fredrik, både i egenskap av regissörer men även som passiva 

karaktärer (de syns i bild ett antal gånger under filmens gång men har inga meningsfulla roller som 

för filmens handling framåt) eftersom de redan är, i Sverige, två välkända personer och därför inte 

behöver bygga upp ett ethos som trovärdiga aktörer. Förutom den primära berättelsen om Somalia 

bandy och de personer som är engagerade i projektet så finns en mer dold berättelse, som jag 

nämnde i filmens sammanfattning, om några av de somaliska killarnas liv i Sverige och vad de varit 

med om innan de kom dit. Jag anser att den här sekundära berättelsen har betydelse för filmens 

perspektiv eller fokalisering. Patrik Mehrens menar att ”Inom filmnarratologin handlar intresset för 

retorik också om den auktoritet som formas av berättaren, alternativt själva berättandet, samt frågan 

om hur synvinkel, perspektiv eller fokalisering engagerar och påverkar åskådaren av av film.”  40

Han förklarar vidare hur olika teoretiker som studerat film och retorik förstår fenomenet berättare i 

filmiska kontexter på helt olika vis, och hur exempelvis en filmteoretiker vid namn David Bordwell 

i sin filmteori markerar att det är tittaren som utifrån sina egna intressen, konstruerar berättelsens 

perspektiv.  Jag anser att det här resonemanget är delvis applicerbart på Trevligt folk. Å ena sidan 41

ger Filip och Fredrik oss ett tydligt perspektiv tidigt i filmen med tanke på hur de ”vinklar” 

berättelsen åt det håll som jag nämnt tidigare; svenskars fördomar om invandrare stämmer inte och 

främlingsfientlighet är skadligt för Sverige. Å andra sidan finns det ingen identifierbar berättare i 

filmen som talar om för tittarna exakt vad de ska tänka eller tycka, vem som är god och vem som är 

 Mehrens 2005, s. 82. 40

 Ibid. s. 82. 41
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ond, och på så sätt kan man säga att tittarna är med och konstruerar berättandet. För att återknyta till 

hur den sekundära berättelsen har betydelse för filmens perspektiv vill jag påstå att när tittarna får 

veta att några av de somaliska killarna kommit till Sverige ensamma medan deras 

familjemedlemmar blivit kvar eller dödade i Somalia, så kommer den informationen väcka sympati 

hos tittarna och därmed bli en viktig del av filmens argumentation. Filmens perspektiv, vare sig det 

är det som Filip och Fredrik ger tittarna när de ifrågasätter Borlängebornas fördomar på stan, eller 

det som tittarna konstruerar själva när de hör Ahmed H berätta sin historia, leder oss i ungefär 

samma riktning och mot filmens budskap. I avsnitt 1.2. där jag redogör för forskningsläget så 

beskrivs Nichols syn på dokumentärfilmens berättelse. Han menar att en del av det som berättas 

kommer placera filmen i ett större sammanhang. Jag vill påstå att när det kommer till Trevligt folk 

så är det den här andra berättelsen, den som styr filmens perspektiv, som gör filmen till något mer 

än bara en film om bandy och fördomsfulla svenskar. Perspektivet säger något om världen vi lever i, 

där ett liv på flykt och en ständig rädsla för att bli dödad är en realitet för många människor och inte 

bara de som gestaltas i den här filmen.  

Filmens stil är nästan rakt igenom vardaglig, något som kännetecknar dokumentärfilm-mediet. 

Kameran följer med killarna i bandylaget när de åker inlines på sommarkvällarna, bland annat är vi 

med när Bari övningsåker med sitt barn i barnvagnen framför sig. Kameran följer också med Patrik 

till simhallen dit han åker för att koppla av, och den följer med till moskén när det är fredagsbön. 

Den enda konstnärliga ”putsning” som finns med i Trevligt folk är filmmusik och en del scener som 

filmas i slow motion. Den här typen av finesser skulle kunna bidra till att förstärka tittarnas känslor 

och engagemang. Det finns en samverkan mellan stil och social ram vilket innebär att stilen är 

viktig för relationen mellan filmen och tittarna.  Förtroendet för filmen som en trovärdig auktoritet 42

stärks eftersom tittarna får vara med i karaktärernas vardag, man får se när de är oense och när de 

gör saker som vi alla kan identifiera oss med, som att få ihop vardagen (Bari som måste ha med sig 

barnvagnen när han övar på att åka inlines) eller bada bubbelpool för att komma ner i varv.  

3.2.2 Filmens process 

Filmen börjar med en scen där vi ser Filip och Fredrik sitta i ett konferensrum tillsammans med en 

man som försöker få igång en projektor. Han har stora bekymmer att få igång den och under filmens 

första minuter vet vi inte vem han är eller vad Filip och Fredrik gör där. Efter en stunds kämpande, 

 Hellspong 2014, s. 138. 42
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då Filip och Fredrik väntat otåligt, får han igång projektorn. På den får vi se en logga som det står 

”Trevligt folk”. ”Välkommen till Borlänge!” säger mannen som sedan visar sig vara Jan-Olof 

Lundberg, integrationsansvarig i Borlänge kommun. Det finns ingenting i den här scenen som är 

direkt intresseväckande mer än att just Filip och Fredrik som man känner till sedan tidigare, sitter i 

rummet tillsammans med mannen. På projektorn syns, förutom Borlänges logga, också en ostmacka 

som Jan-Olof gjorde i ordning till sig själv medan han väntade på att projektorn skulle starta. ”Du 

glömde mackan där…” säger Filip, och även om det kan verka som en obetydlig detalj så finns det 

en anledning till varför de valt att ha med detta (och detsamma gäller egentligen hela den här 

meningslösa scenen) i den färdiga filmen. Den sätter tonen för filmens vardagliga, oputsade stil där 

ostmackor glöms bort i bild och får vara med i den färdiga filmen istället för att städas undan inför 

en omtagning. I nästa scen blir det direkt mer intressant då man får se det somaliska bandylaget 

uppradat på en bandyplan. Filmmusik spelas i bakgrunden och vi får se några filmsekvenser i 

slowmotion på vad som komma skall (bland annat visas några ur laget som står på en läktare och 

hejar på sina lagkamrater i Irkutsk, och den somaliska flaggan som vajar i vinden) innan det blir 

miljöombyte igen och vi får information, som framställs med skrivet språk mot en bakgrund som 

bildar ett tågfönster, om integrationsprojektet: ”Våren 2013 anmäls Somalia till bandy-VM i 

Sibirien. Spelarna bor inte i Somalia, de bor i Borlänge. De har aldrig stått på is tidigare. Nån jävel 

tycks ha tänkt långt utanför boxen.” Det här är filmens inledning. Filmens orientering pågår fram 

till ungefär den 25:e minuten när alla befinner sig vid moskén efter fredagsbönen. Under tiden fram 

till dess har man fått lära känna flera av filmens huvudpersoner som Patrik, Pelle, Damayanthi 

(Patriks flickvän) och Ahmed H. Man har fått en bild av att Borlängeborna inte uppskattar 

somalierna som kommit till staden, någon av dem tycker rentav att bandyprojektet är en dålig idé 

och några andra skrattar åt idén. En central del av filmens orientering är alltså Borlängebornas icke 

befintliga stöd för projektet. Damayanthi berättar under orienteringsdelen för Filip och Fredrik att 

hon upplever en tydlig skillnad på svenskarnas inställning till henne nu om man jämför med hur den 

var förr. Hon säger att när hon kom till Sverige för ett antal år sedan blev hon behandlad med 

respekt, något som hon inte blir idag. Man får också se det första träningstillfället på inlines 

eftersom de ännu inte har tillgång till ishallen. I den 19:e minuten pratar Patrik i telefon med någon 

(det framgår inte vem men det skulle kunna vara Jan-Olof) som oroar sig för att de fortfarande åker 

inlines och inte ännu börjat träna på is. Den här personen påminner Patrik om att ”det finns en 

lägsta gräns som ni måste klara för att få åka (och tävla i VM) eller inte”. Patrik verkar obekymrad 

över detta och pratar istället om en tidningsartikel som handlar projektet och som han tycker är lite 

för kort. Det här är första steget mot filmens förveckling. Men innan förvecklingen tar vid får vi se 
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när killarna åker skridskor första gången och när Pelle, efter träningen, talar om för laget hur viktigt 

det är att de tränar åtminstone ett par gånger i veckan under juli. Den retoriska aspekten av 

orienteringen är att göra oss läraktiga för att kunna sätta oss in i det som händer sedan.   43

När det fortfarande är sommar och 6 månader kvar till VM är vi inne i filmens 25:e minut och 

befinner oss utanför moskén som jag nämnde tidigare. Nu är vi framme vid filmens förvecklingsfas 

och retoriskt innebär det att något dramatiskt händer eller att spänningen ökar.  Här uppstår den 44

diskussion, som beskrevs i avsnittet där filmen sammanfattas, mellan Filip och Patrik när en av 

killarna i laget avslöjar att de inte får tillräckligt mycket tid i ishallen för att träna. Filip ifrågasätter 

Patriks sätt att prioritera och trycker på att Patrik måste lösa mer tid i ishallen åt laget. Patriks svarar 

att det kommer finnas naturis utomhus om en månad vilket Filip tycker är om alldeles för lång tid. 

Som tittare börjar man nu oroa sig för hur det kommer gå. Hittills har allt verkat hoppfullt, trots 

Borlängebornas brist på engagemang. Killarna i laget har uttryckt stolthet över att få representera 

Somalia i ett världsmästerskap och Pelle har skrattat vid alla träningstillfällen. Men i och med att 

alltfler personer i filmen börjar ifrågasätta Patriks arbete, börjar man som tittare göra detsamma. 

Han verkar inte inse hur kort tid laget faktiskt har på sig för att bli tillräckligt duktiga för att få tävla 

i VM och därför undrar man nu också över Patriks motiv. Han har (som jag nämnt tidigare) flera 

gånger pratat om att han vill göra något för att lösa integrationsproblemen i Borlänge, men när det 

kommer till kritan verkar han bry sig mer om uppmärksamheten kring projektet än att verkligen 

genomföra det som han själv tror är lösningen på problemet. I och med att förtroendet för Patrik 

minskar så ökar spänningen. 

Fler träningstillfällen blir det i alla fall och i den 47:e minuten är det dags för den match som 

kommer avgöra om laget får åka till Ryssland eller inte. Filmens första klimax nås i samband med 

den här matchen eftersom ett av lagets, Patriks och Pelles gemensamma mål är att över huvud taget 

ta sig till VM snarare än att vinna VM. Det andra gemensamma målet är naturligtvis att killarna i 

Somalia bandy ska komma ut i samhället och att Borlänge ska bli en mindre främlingsfientlig, och 

därmed bättre stad (filmens andra berättelse), men det återkommer vi till om en stund. 

Diskussionerna och oenigheterna som uppstått fram tills nu har alla bottnat i huruvida de kommer 

spela tillräckligt bra i den här matchen eller inte, och när representanten från VM-förbundet talar 

om att de är klara för VM förstår man som tittare att allt det som rör den sportsliga delen av 

projektet kommer ordna sig. Det som händer efter den här matchen är, vad gäller bandyn, lite 

 Ibid. s. 138. 43

 Ibid. s. 139.44
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mindre viktigt. Nu går filmens första berättelse över till sin upplösning. Hellspong skriver ”Till 

mottagaren kan det förmedla en känsla av fullbordan.”  Visserligen är det ganska långt kvar till 45

filmens slut, men som tittare pustar man å ena sidan ut eftersom Somalia bandy kommer få tävla i 

VM, å andra sidan återstår fortfarande en del av spänningen eftersom vi ännu inte vet vad 

framgången kommer få för konsekvenser för integrationen. Spänningen ökar åter vid några tillfällen 

i Ryssland, och ytterligare ett klimax skulle kunna vara när Anwar gör Somalias första mål i 

matchen mot Tyskland. ”It’s a historical ball” säger någon och ger bandybollen till honom efter 

matchens slut samtidigt som publiken jublar. Filmen börjar nu gå mot sitt slut och den femte fasen 

av filmens process innebär en utvärdering av det som har hänt. Flera journalister intervjuar killarna 

i Somalia bandy efter matchen mot Tyskland och de får skriva autografer till ryska fans. 

Framgången är ett faktum och innan de åker hem till Sverige så deltar alla i en VM-bankett där 

lagets målvakt Ahmed Mohamed får motta priset för ”turneringens mest värdefulla målvakt - som 

räddade fler skott än någon annan”. Man kan alltså dra slutsatsen att Somalia bandy har lyckats med 

ett av sina två mål, killarna i laget kan helt klart spela bandy.  

När bandylaget återvänder till Borlänge återstår ett fåtal minuter av filmen men det är först här som 

klimax nås för filmens andra berättelse, alltså den som handlar om rasismen och 

främlingsfientligheten i Borlänge. Tyvärr får vi aldrig se de personer igen, som i början av filmen 

uttrycker rasistiska åsikter, men vi får däremot se ett torg fyllt av människor - somalier och 

svenskar, som väntar på att fira framgången tillsammans med bandylaget. Det finns en scen mitt på 

torget dit Patrik kallas upp med presentationen: ”Här har vi honom, mannen som fått svenskarna 

och invandrarna att komma lite närmare varandra”, en replik som vittnar om att alla i Borlänge är 

glada för projektets resultat. I en av filmens två avslutande scener följer vi med Ahmed H till 

Somalia när han återser sin mamma för första gången på sex år. Det är ett känslosamt möte och det 

sätter punkt för hans historia. I den allra sista scenen har det gått åtta månader sedan VM i Irkutsk 

och vi är tillbaka i ishallen. Den här gången är det unga tjejer som lär sig att åka skridskor och vi ser 

Ahmed H och några av de andra killarna som nu agerar tränare istället för elever. Vi får bland annat 

veta att Patriks nya projekt är bandy för ”invandrartjejer” och att Bari sedermera blev en av ledarna 

i Somalia bandy, trots att han valde att avstå VM i Irkutsk. Vi får också veta att flera av killarna i 

laget idag går på bandygymnasium och att Billy Tang fortfarande är huvudsponsor. Den mest 

 Ibid. s. 139. 45
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glädjande nyheten är kanske ändå att Somalia bandy ska spela sitt andra VM i februari 2015 eller att 

Jan-Olof har beställt en ny projektor till stadshuset.  

Filmens spatalitet eller rum, beskriver Hellspong som en cirkelrörelse där skeendet flyttas fram och 

tillbaka mellan exempelvis olika geografiska platser, något som har betydelse för berättelsens 

karaktärer.  I filmen är det resan till Ryssland som symboliserar Somalia bandys framgång, och 46

kanske framförallt hemkomsten därifrån när Borlänges invånare står och väntar på dem. Man kan 

tänka sig att mottagandet i Borlänge efter VM får de somaliska killarna att känna sig hemma, något 

som jag anser är en viktig förutsättning för deras integration i staden.  

3.2.3 Filmens struktur 
Filmens struktur reder på ett tydligt sätt ut exakt hur karaktärernas handlande leder till vissa 

konsekvenser. En berättelses struktur går, som jag beskrev i teori-och metodavsnittet, att tolka på 

många olika sätt och därför kommer två tolkningar som fyller olika funktioner för förståelsen av 

filmen att följa här. Om Patrik fyller subjektets funktion kan vi se objektet för hans strävan som 

förbättrad integration i Borlänge (genom bandyprojektet), det är det här som för berättelsen framåt. 

Till sin undsättning har han i första hand de somaliska killarna och Pelle som väljer att engagera sig 

i hans projekt. Hans motståndare är de Borlängebor som har rasistiska åsikter eller tycker att 

projektet är en dålig idé. En möjlig hjälpare är Billy som vill sponsra projektet. Såhär kan en 

grundstruktur se ut:  

SOMALIA BANDY               FÖRBÄTTRAD INTEGRATION        PATRIK 

Givare              —>                 Objekt                                —>                                      Mottagare 

                                                

Hjälpare     —>                      Subjekt                             <—                                     Motståndare 

BILLY                                     PATRIK                                                 RASISTERNA 

I en tolkning där Patrik fyller funktionen som subjekt skulle man också kunna byta ut objektet från 

”förbättrad integration” till ”medial uppmärksamhet” om man ser till Patriks olika intentioner, och 

då skulle Pelle eller Filip kunna vara motståndaren istället eftersom de tycker att Patrik bör fokusera 

mindre på uppmärksamheten från media. 

 Ibid. s. 139. 46
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Tolkningen här ovanför är enbart narrativ och mycket förenklad. Att bara beskriva berättelsens 

innehåll med några få punkter och utelämna alla meningsskapande detaljer kan i bästa fall bidra till 

att öka förståelsen för de faktorer som påverkar berättelsens händelseförlopp, men Hellspong menar 

att den retoriska aspekten av en berättelse ligger i det som berättas implicit och därför bör vi utvidga  

modellen och tillföra en retorisk struktur.  För att dessutom återknyta till den retoriska situationen 47

kommer jag nu istället utgå ifrån Filip och Fredrik, i egenskap av filmmakare, som vill påverka 

svenskarnas syn på invandrare. Filip och Fredrik är alltså subjekt och objektet är en nyanserad bild 

av invandrare. Den nyanserade bildens givare är somalierna som kan bevisa att tittarnas eventuella 

fördomar om dem inte stämmer och således blir tittarna mottagare för den nyanserade bilden av 

invandrare. Hjälparen är Patrik som ligger bakom integrationsprojektet och motståndaren skulle 

kunna vara tiden. Vi kan anta att projektet måste bli framgångsrikt för att Filip och Fredrik ska 

lyckas övertyga tittarna om sitt budskap. Om tiden inte hade räckt till för att bandylaget skulle 

kunna bli tillräckligt bra, hade istället Borlängebornas fördomar om att somalierna ”aldrig kommer 

göra ett handtag” bekräftats. En retorisk struktur av aktantmodellen skulle följaktligen kunna se ut 

såhär: 

SOMALIERNA         NYANSERAD BILD AV INVANDRARE        TITTARNA 

Givare               —>                Objekt                        —>             Mottagare 

                                                      

Hjälpare     —>                       Subjekt                      <—             Motståndare 

PATRIK                                              F&F                                              TIDEN 

 3.2.4 Filmens värdering  

I den avslutande delen av en narratologisk analys är det dags att göra en värdering av filmen. Som 

jag skrev tidigare är det en bra idé att värdera berättelsen från både mottagarens och avsändarens 

sida för att få en god helhetsbild av filmens retoriska funktion.  

 Ibid. s. 141. 47
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Ur avsändarens perspektiv kan vi konstatera att filmen har flera goda förutsättningar för att uppnå 

sitt eget syfte. Trevligt folk är lättillgänglig på så sätt att vi inte behöver någon särskild 

bakgrundsbeskrivning innan vi ser den och därför kan många människor ta till sig av dess innehåll 

utan problem. Den vardagliga stilen gör att man som tittare med enkelhet kan identifiera sig med 

många av de problem som karaktärerna ställs inför, men även med karaktärerna som personer, och 

identifikation kan vara central del för att påverkan ska kunna ske. Och trots att det är en 

dokumentärfilm som ska återspegla verkligheten utan att, enligt Nichols som jag nämnde i 

uppsatsens bakgrundsbeskrivning, introducera ny overifierbar fakta, är det upp till Filip och Fredrik 

vad de väljer att visa i filmen och kan därför välja att styra den efter sin egen agenda. Mot den 

bakgrunden är det också värt att nämna etik-aspekten vad gäller just valet av innehåll och då ställer 

vi oss istället på mottagarens sida. Vi kan anta att de människor som medverkar i filmen blivit 

tillfrågade innan filmen kom ut om de kan tänka sig att vara med, men vi kan inte veta om 

exemplevis de intervjuade Borlängebornas åsikter är representativa för hela staden. Även om 

Sverigedemokraterna växte i kommunen under de här åren så röstade fortfarande majoriteten inte på 

dem och därför kan det finnas människor som tycker att skildringen är orättvis och delvis eller helt 

felaktig. 

För att återknyta till den retoriska situationen kan vi fundera på hur filmen har kommunicerat med 

sina tittare. Det finns flera constraints eftersom tittar-gruppen inbegriper många människor och 

därför är det också rimligt att anta att den här gruppen utgörs av personer med exempelvis olika 

åsikter och bakgrunder. Flera av de implicita argument som presenteras i filmen, vilar dock på en 

doxa som vittnar om att tittarna redan håller med Filip och Fredrik om deras gemensamma 

ståndpunkt. I en scen till exempel, när killarna i Somalia bandy åker inlines första gången och får 

hjälp av diverse okända personer att resa sig upp och ta sig framåt utan att ramla, säger Filip och 

Fredrik (nästan i mun på varandra) som står och och tittar på: ”Samma sorts medelåldersmän, som 

skulle kunna vara Sverigedemokrater… Men dom är precis tvärtom, dom är inlines-män!” . När de 48

säger att samma sorts medelåldersmän (som hjälper till med integrationsprojektet och därför 

troligtvis inte röstar på Sverigedemokraterna) skulle kunna vara Sverigedemokrater så utgår de ifrån 

att det här generaliserande skämtet kommer tas emot på ”rätt sätt” av de som tittar, de förutsätter att 

tittarna förstår vad de menar utan att någon vidare förklaring ska behövas. I analysen med hjälp av 

Amossy’s doxa som följer nedan kommer det här resonemanget att utvecklas, men jag tycker det är 

 Trevligt folk 2015, 00:17:45.48

�22



värt att nämna att filmen på många sätt kommunicerar med sina tittare som om de tillhör en grupp 

som helt enkelt inte behöver övertygas om att filmens budskap är vettigt. Det finns dock andra 

exempel på när filmen ändå använder medvetna strategier för att övertyga sina tittare. Direkt efter 

scenen när Filip och Fredrik går runt på stan och frågar Borlängeborna om vad de tycker om 

somalierna, så får vi se en scen när några av killarna från Somalia bandy berättar om vad de varit 

med om. Kanske kan det vara så att Borlängebornas fördomar om somalierna framstår som 

hjärtlösa, även för en person som själv har fördomar om invandrare, om man får veta att en av de 

somaliska killarna sett sin egen pappa bli ihjälskjuten och en annan tvingades lämna sin familj för 

att få ett bättre liv i Sverige.  

3.3 Analys med hjälp av Amossy’s doxa 

Gemensamma värderingar eller åsikter inom olika grupper effektiviserar diskussioner eftersom 

någon utförlig argumentation som stöd för ett uttalande inte behövs när en grupp delar samma 

ståndpunkt.  Det här är ett sätt att se på hur doxa fungerar i retoriska diskurser. Som jag beskrev i 49

teori-och metodavsnittet är bör man skilja på en universell doxa och doxa som råder i ett givet 

kulturellt sammanhang. Amossy menar att en universell doxa kan vara svår att sätta fingret på men 

använder ett exempel ur en novell som handlar om att man bör separera levande och döda 

människor , någonting som man kan tänka sig att de allra flesta skulle hålla med om. Hon ger 50

också exempel på pragmatiska topiker (argument) som har ungefär samma argumentativa funktion 

och hänvisar till Oswald Ducrot, en fransk språkforskare som säger: ”a speaker makes an 

argumentation when he presents an uttarance U1 (or a series of utterances) with a view to bringing 

in another utterance (or series of utterances) U2”.  Amossy förklarar förgående citat genom att 51

exemplifiera med uttalandet ”it is a sunny day; let’s go to the beach” där då påståendet att det är 

soligt (U1) leder till att man går till stranden (U2) genom den underliggande topiken att en solig 

eller varm dag är en lämplig dag att gå till stranden på.  Den här typen av uttalanden är så pass 52

generella att de inte behöver kompletteras med ytterligare argument, samtidigt är de också 

motsägelsefulla eftersom en annan person kan tycka att det är säkrast att stanna hemma en dag när 

solen skiner om denne inte vill bränna sig. De två olika definitionerna av doxa överlappar således 

varandra.   

 Amossy 2002, s. 167. 49

 Ibid. s. 469. 50

 Ibid. s. 480.51

 Ibid. s. 480.52
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I Trevligt folk kan man tänka sig att Filip och Fredrik vill förhålla sig till en universell doxa när de 

argumenterar eftersom tittar-gruppen består av många människor med olika bakgrunder och åsikter. 

Som jag skrev i analysen av filmens retoriska situation kan vi anta att filmen nått ut med sitt 

budskap även till människor som har rasistiska åsikter, bland annat eftersom filmen gått både på bio 

och på TV i Sverige. Och det finns flera exempel på hur rådande doxa effektiviserar 

argumentationen som förs i filmen, framförallt genom klichéer och stereotyper som skapar mening 

för tittarna. Amossy menar att även om klichéer har negativa konnotationer och många ser på dem 

som banala plattityder så bygger de ändå på något man redan känner till och har accepterat genom 

sammanlänkade normer, och därför fyller de en argumenterande funktion på samma sätt som de 

sammanlänkade uttalandena i exemplet här ovan gör.  Detsamma gäller stereotyper som man 53

huvudsakligen kopplar ihop med en låst, kollektiv uppfattning av en särskild typ av människa eller 

grupp.  

Filmen både avfärdar flera klichéer och stereotyper som fördomar, och använder andra som 

allmängiltiga bevis, både och för att stärka sin argumentation och bekräfta sitt eget budskap. Vi får 

se de vita ”lantisarna”  på stan som tycker att somalierna förstör skolorna för Borlänges barn. Den 54

person som påstår att det ligger till på det här sättet (att somalierna är anledningen till att skolorna 

blir sämre) har ingenting att stödja sitt påstående med och därför framstår det som ologiskt och som 

en fördom. Herren som påstår att somalierna ”bara har kastat sten och levt fan där de kommer ifrån, 

och nu har det tagit med sig det hit”  refererar till en bild av att invandrare som kommer till 55

Sverige skulle vara kriminella eller våldsamma medan filmen skildrar en grupp invandrare som är 

allt annat än det. För att återgå till exemplet om ”inlines-männen” och filmens kommunikation med 

sina tittare, så är det alltså tydligt att filmen argumenterar effektivt med de tittare som redan håller 

med om filmens budskap. Den typiska bilden av någon som röstar på Sverigedemokraterna är en vit 

man i medelåldern, och vare sig den bilden stämmer eller inte så är det intressant att konstatera att 

Filip och Fredrik alltså använder samma stereotypiska argumentation som rasisterna gör och de 

själva försöker motverka.  

 Ibid. s. 481. 53

 Ingen i filmen kallar någon för ”lantis” men det finns en symbolik i att det kommer en massa människor från 54

Stockholm som ifrågasätter Borlängebornas missnöje. 

 Trevligt folk 2015, 00:06:15.55

�24



4. Sammanfattning och slutsats  
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur Trevligt folk argumenterar för att motverka rasism 

och fördomar i Sverige och på så sätt bilda opinion. Jag har undersökt filmens narrativa mönster 

och försökt peka på hur dessa fungerar för att skapa mening hos tittarna, och med hjälp av mina 

teoretiska utgångspunkter, har jag diskuterat filmens inneboende kraft och budskap. Mot den 

bakgrunden har jag försökt besvara tre frågor: Hur fungerar det filmiska berättandet retoriskt? Vilka 

argument som talar för tolerans och mot främlingsfientlighet kan vi finna i filmen och hur 

presenteras dessa? Hur förhåller sig filmen till sina tilltänkta tittare?  

Jag har i min analys utgått ifrån att Trevligt folk vill påverka tittarnas syn på invandrare och 

övertyga dem om att fördomar som vissa svenskar har om invandrare inte stämmer och därför 

inleddes analysen med att identifiera både integrationsprojektets och filmens retoriska situation. 

Projektets retoriska situation är att Sverigedemokraterna växer i Borlänge kommun och att det 

delvis kan bero på att svenskar och invandrare i staden inte pratar med varandra, vilket Patrik vill 

göra något åt. Filmens retoriska situation bottnar i att vissa svenskar har felaktiga och rasistiska 

fördomar om människor som kommer till Sverige från andra länder.  

Med hjälp av den narratologiska analysen har jag kommit fram till att det finns två olika berättelser 

som berättas i filmen. Dels berättelsen om sporten och hur den sammanför svenskar med somalier, 

och dels berättelsen om de somaliska killarna och vad de varit med om. Jag har dragit slutsatsen att 

den andra berättelsen är den som gör mest för argumentationen eftersom den talar till tittarnas 

känslor. Det är också den andra berättelsen som i huvudsak styr berättelsens perspektiv och också 

leder berättelsen mot sitt budskap.  

Det har också konstaterats att filmens stil är vardaglig och att de konstnärliga greppen begränsas till 

filmmusik och scener filmade i slow motion. Även stilen har troligtvis bidragit till filmens 

argumentation eftersom den gör det enkelt att identifiera sig med med karaktärerna och deras liv på 

olika sätt. Filmen har två berättelseprocesser som pågår parallellt och därmed nås filmens klimax 

vid flera tillfällen. Första gången är när Somalia bandy får veta att de är klara för VM i Ryssland, 

den andra gången är när Anwar gör Somalias första bandymål någonsin och den tredje är när laget 

återvänder till Borlänge från Irkutsk. De här tre scenerna har alla betydelse för filmens 

händelseförlopp och perspektiv och följaktligen har de också betydelse för filmens förutsättningar 
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för att övertyga om sitt budskap. I analysen nämnde jag bland annat att det är hemkomsten till 

Borlänge, när det står hundratals människor och väntar på laget på ett torg, som symboliserar 

integrationsprojektets framgång.  

Strukturen vittnar om att filmens karaktärer har ungefär samma mål men ändå olika intentioner 

vilket skapar konflikter dem emellan och tillför spänning till filmen. Bland annat ifrågasätter man 

som tittare vilka motiv som styr Patrik och om han verkligen tycker att integrationen är lika viktig 

som att bli känd.  

När jag i slutet av den narratologiska analysen värderade filmen så konstaterades det att filmen har 

goda förutsättningar för att uppnå sitt eget syfte eftersom den är begriplig för den breda massan med 

sina vardagsdialoger och eftersom berättelsens process följer samma väg som skeendets process 

med undantag från den första scenen. Dessutom kan Filip och Fredrik vinkla den färdiga filmen 

precis som de vill, trots att det är en dokumentärfilm, eftersom det är upp till dem att bestämma 

vilken verklighet de vill skildra.   

Jag avslutade min analys genom att applicera Amossy’s definition av doxa på filmen för att se hur 

den argumenterar med hjälp av stereotyper och klichéer och kom därmed fram till vad som varit 

genomgående i en stor del av min analys, nämligen att dem som argumentationen främst vänder sig 

till är människor som redan håller med om filmens ståndpunkt. Jag nämnde i analysen att det inte 

finns någon berättare i filmen som talar om för tittarna vem som är god och och vem som är ond, 

men det medvetna valet att visa Borlängebornas stereotypiska fördomar effektiviserar 

kommunikationen mellan tittarna och filmen eftersom de framstår som helt felaktiga. Filmen 

handlar om ett gäng personer som vill vara delaktiga i samhället och spela bandy, inte sno cyklar 

eller kasta sten.  

Kanske kan man argumentera för att Trevligt folk har skapat en egen offentlig sfär precis som 

Pitturo menar att Saving Face gjorde, om än inte på samma storskaliga och internationella nivå. 

Men faktum är att saker hände i och med den här filmen och integrationsprojektet. Bland annat 

började Pelle träna ”invandrartjejer” i bandy, med hjälp av några av killarna från Somalia bandy, 

killarna i laget mottogs av jubel och applåder när de kom hem från Irkutsk, och filmen används i 

utbildningssyfte för barn i Sverige. Det här är tre saker som pekar på att någon typ av social 

förändring har skett i samband med filmen. Även om jag kommit fram till att Trevligt folk vänder 
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sig till en filmpublik som redan håller med om filmens budskap, så tror jag att den kan ha skapat en 

ny diskurs åtminstone, eller erbjudit ett nytt perspektiv vad gäller invandringsfrågan i Sverige. En 

fördom jag själv har exempelvis, är att många människor som påstår sig vara emot rasism och 

främlingsfientlighet och är för ett Sverige där alla är välkomna, själva inte känner några invandrare 

eller skulle ta initiativ till att söka kontakt med till exempel flyktingar. I Trevligt folk så närmar vi 

oss inte bara de somaliska killarna, utan även de svenskar som tar kontakt med dem, och som tittare 

får vi se hur enkelt och fördelaktigt det verkar.   

En slutsats jag kan dra av min analys är att det givetvis går att göra många tolkningar av den här 

filmen. Jag har från början valt en särskild utgångspunkt och det kan mycket väl vara så att jag har 

läst in för mycket i vissa av filmens situationer. Trevligt folk har visserligen ett tydligt budskap: Ett 

öppet och tolerant samhälle där svenskar och invandrare skapar gemensamma mötesplatser är 

fördelaktigt för alla i Sverige, men om Filip och Fredrik med sin film försöker övertyga de som inte 

håller med om detta, är inte säkert. Däremot innehåller filmen mycket retorik, precis som många 

andra dokumentärfilmer gör. Vad gäller framtida forskning så anser jag att jag har identifierat en 

lucka när det kommer till retorik i relation till dokumentärfilmen, en lucka som den här uppsatsen 

ensam inte kan fylla. Det vore riktigt intressant att läsa mer om de faktiska effekterna av 

dokumentärfilmen, något som förstås kan vara svårt att mäta. Men om man ska fokusera på den 

sociala förändringen som en dokumentärfilm eventuellt kan skapa så kan det nog vara en god idé att 

tolka mindre och istället försöka reda ut vad som hände efteråt.  
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