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Sammanfattning 
 
 

De flesta människor i dagens samhälle tittar mer eller mindre ofta på någon typ av 

film och filmpubliken får genomgående uppleva både positiva och negativa känslor. 

Denna studie fokuserar på de känslor som personer upplever när de tittar på film, 

med fokus på känslor som väcks av moraliska frågeställningar. Studien utgår från 

Batman-filmen ”The Dark Knight” (2008), eftersom den innehåller flera moraliska 

dilemman. Genom tio kvalitativa intervjuer med personer som nyligen tittat på 

filmen adresserar studien hur åskådaren förhåller sig till de känslor som aktualiseras 

när de tar del av fiktiva berättelser genom film och vilken funktion dessa 

känsloupplevelser fyller. Studiens resultat visar att åskådaren kontinuerligt relaterar 

det som hen ser på film till verkligheten, och att film kan vara ett sätt för åskådaren 

att få utlopp för emotionella spänningar. Studien visar också att det fiktiva narrativet 

i film kan väcka åskådarens tankar om liknande händelser i verkligheten, och att 

film kan skapa reflektioner om värderingar i samhället. Studiens resultat tydliggör 

slutligen hur känsloupplevelsen utgör filmens primära dragningskraft genom hur 

åskådaren söker specifika känslor genom film.  

 
 

Nyckelord: Moraliska känslor, film, åskådare, katharsis  
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1. Inledning 

Genom historien har konst haft en stor plats i samhället. Olika konstnärliga uttryck som teater 

och musik har fungerat som underhållning för personer i samhället under en lång tid, och 

konst kommer troligtvis fortsatt ha en stor betydelse i framtiden. Sedan filmens intåg runt 

förra sekelskiftet har mängder av tekniska framsteg skett (Filmhistoria, 2022). Film har 

utvecklats till att bli en naturlig form av konstnärligt uttryck där det är en av de konstformer 

som tilltalar flest personer med olika sociala och kulturella bakgrunder. Eftersom film har 

denna dragningskraft hos publiken är det av intresse att utforska relationen mellan åskådaren, 

film och samhällsnormer och hur man påverkas av det man ser på den vita duken eller TV-

skärmen. Inom forskningsfältet filmsociologi har man sedan tidigt 1900-tal studerat relationen 

mellan film och samhälle för att få förståelse för hur kultur påverkar åskådaren och 

samhällsnormer (jmf. Wejbert- Wąsiewicz, 2020). Publiken tittar på film som underhållning, 

men filmer kan också upplevas kontroversiella när samhällsaktuella ämnen berörs, som till 

exempel olika typer av diskriminering och sociala orättvisor eller vissa politiskt laddade 

frågor. För att få förståelse för vilket samhällsinflytande film har är det därför intressant att 

undersöka hur den kontinuerliga exponeringen för normer som porträtteras i film påverkar 

enskilda åskådare.  

 

De känslor som film skapar hos åskådaren är en viktig anledning till att publiken tittar på film. 

Filmens dragningskraft verkar vara att få skratta och gråta, att bli arg och frustrerad eller 

känna sorg och lidande. Däremot är det relativt outforskat hur dessa känsloupplevelser 

faktiskt påverkar åskådaren (Smith, 2003, s. 3). Eftersom emotionsteori tydliggör hur känslor 

gör oss handlingsberedda är det intressant att undersöka relationen mellan filmupplevelse och 

eventuella beteendeförändringar (jmf. Zhu och Thagard, 2002). Även om film oftast bygger 

på fiktiva narrativ kan den stimulera känslor hos publiken och hur åskådaren förhåller sig till 

dessa känsloupplevelser är relevant att studera för att förstå vilka sociala konsekvenser 

filmberättelser kan ha. I film bygger man upp en tillfällig värld och genom narrativet vägleder 

man åskådaren genom händelser som ger upphov till olika känslor. Dessa känslor kan vara av 

moralisk karaktär och därigenom utlösa värderande känslor hos åskådaren i relation till det 

som porträtteras. Den här studien utgår från en definition av moral som utvärderande 

kulturella normer som fastställer vad som är rätt och fel i samhället. Normer kring gott och 

ont, acceptabelt och oacceptabelt kan variera i mängden moraliskt innehåll, där vissa 

moraliska normer är djupare rotade i samhället än andra (Turner och Stets, 2007, s. 543-544). 
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Moraliska känslor syftar därför på de känslor som uppstår hos personer när de förhåller sig till 

dessa moraliska normer. De kan uppstå i samband med att någon bryter mot eller agerar enligt 

den moraliska ordningen i samhället (Turner och Stets, 2007, s. 547-548). Moraliska känslor 

kommer definieras vidare i uppsatsens teoriavsnitt. 

 

Den moraliska dimensionen av filmkonsumtion som uppkommer när åskskådare tar del av 

moraliska normer genom film väcker frågor om hur åskådare påverkas av moraliska känslor, 

och vad det fyller för funktion för åskådaren att uppleva sådana känslor genom film. Genom 

att studera den affektiva relationen mellan film och publik kan man få insikt i hur det fiktiva 

relaterar till verkligheten, och vilken potential det finns i film att adressera samhällsnormer 

även utanför den vita duken. Den aktuella studien inriktar sig på att studera de moraliska 

känslor som publiken upplever i samband med att de tittar på film. Forskningsintresset ligger i 

att studera hur åskådare upplever dessa typer av känslor i samband med att de tittar på 

Hollywood-producerad dramafilm. Sådan typ av film är fokus i denna studie eftersom den når 

ut till en stor och bred publik och är producerad som underhållning för publiken. Kunskap om 

hur åskådare känslomässigt relaterar till dessa fiktiva berättelser möjliggör ökad förståelse för 

relationen mellan det verkliga och det fiktiva, mellan samhället och filmens värld.  

 

Genom att studera de moraliska känslor som publiken upplever i relation till en populär så 

kallad ”Blockbuster-film” kan man börja adressera vilka moraliska känslor som uppkommer i 

samband med att åskådare tittar på film och hur de förhåller sig till dessa i efterhand. I denna 

uppsats kommer således moraliska känslor diskuteras i relation till en specifik film för att 

studera hur filmen förhåller sig till åskådarens egna moraliska uppfattningar. Med 

utgångspunkt i de moraliska känslor åskådaren upplever i konkreta situationer i filmen ämnar 

studien undersöka hur publiken förhåller sig till dessa gestaltade moraliska positioner. För att 

studera detta utgår studien från Christopher Nolans framgångsrika Batman-film ”The Dark 

Knight” från 2008 där moraliska ultimatum är ett genomgående tema. Filmen anses av många 

vara den bästa superhjältefilmen någonsin, men prisas även av personer som inte 

nödvändigtvis uppskattar sådan typ av film eftersom den ofta benämns som en av de bästa 

filmer, oavsett genre, som någonsin producerats (IMDb, 2022). Genom att studera en specifik 

film påbörjas arbetet med att utöka förståelsen för vad moraliska känslor innebär för publiken 

och varför film är ett tilltalade forum för att uppleva dessa.  
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Även om man inom filmvetenskapen ofta diskuterar relationen mellan film och åskådare, 

präglas denna diskussion lätt av filmtekniska begrepp och verktyg. Det saknas sociologisk 

forskning gällande den känsloupplevelse som formar relationen mellan film och publik och 

hur detta relaterar till samhället i stort. I film behandlas olika moraliska ämnen utifrån de 

narrativ som porträtteras i filmen, och publiken blir guidad av filmskaparna att uppleva olika 

typer av känslor. Film framkallar således känslor som kan ge upphov till starka 

känsloreaktioner hos åskådaren baserat på de händelser som förmedlas i filmen. Hur publiken 

moraliskt upplever det som porträtteras kan skapa en brygga mellan den fiktiva världen i 

filmen och den verkliga världen i samhället, där filmens normer potentiellt påverkar 

åskådarens egna värderingar och uppfattningar. På så sätt är det intressant att undersöka på 

vilket sätt åskådaren förhåller sig till dessa känsloupplevelser när de tittar på film, och hur de 

moraliska känslor som uppstår relaterar till normer i samhället.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Studien ämnar undersöka hur de moraliska känslor publiken upplever när de tittar på film 

potentiellt inverkar på den sociala verkligheten. Syftet med studien är att utforska hur 

åskådaren förhåller sig till de moraliska känslor som aktualiseras när de tittar på film. Genom 

att undersöka relationen mellan det fiktiva och det verkliga ämnar studien utforska vad 

upplevelsen av moraliska känslor fyller för funktion för åskådaren och hur detta kommer till 

uttryck. Studien grundas således i följande frågeställningar: 

 

• Hur förhåller sig åskådaren till de moraliska känslor som aktualiseras då de ser en 

”blockbuster” dramafilm baserad på fiktiva berättelser?  

• Vilken funktion fyller de moraliska känsloupplevelser som genereras av sådan film för 

åskådaren? 

 

Studiens första frågeställning innefattar både hur åskådarens egna moraliska uppfattningar 

relaterar till de normer som presenteras i film, och hur de känslomässigt förhåller sig till den 

moral som presenteras i film. Studiens andra frågeställning behandlar vilken funktion dessa 

moraliska känsloupplevelser fyller för åskådaren.  
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1.2 Avgränsningar 

Studien fokuserar på fiktiv Hollywood-producerad dramafilm, och kommer således inte 

adressera moraliska känslor i relation till dokumentärer eller film som är baserad på verkliga 

händelser. Även om studien behandlar hur publiken upplever film och det känslomässiga 

förhållningssättet till filmen i efterhand, grundar sig studien primärt i de moraliska känslor en 

specifik film genererar och studiens resultat kan således inte generaliseras till all typ av film.  

 

1.3 Disposition 

I följande avsnitt sammanfattas forskningsfältet för att illustrera hur den aktuella studien 

relaterar till pågående forskningsdialog. Därefter presenteras studiens teoretiska ramverk som 

är centrerat kring moraliska känslor. I efterföljande avsnitt redogörs studiens metodologiska 

tillvägagångssätt. Sedan presenteras studiens resultat som analyseras i relation till det 

teoretiska ramverket och tidigare forskning för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Avslutningsvis diskuteras studiens slutsatser i relation till forskningsfältet. En diskussion om 

metod- och teorival inkluderas även i uppsatsens sista avsnitt.  

 

2. Tidigare forskning  

Film och känslor har studerats ur flera perspektiv och med olika fokus. I detta avsnitt 

presenteras forskning som knyter an till denna studies frågor om hur åskådare förhåller sig till 

känslor när de tittar på film och hur detta inverkar på den sociala verkligheten. Inledningsvis 

presenteras en överblick av forskning gällande hur film kan samspela med aktuella 

samhällsfrågor och hur film kan vara en plattform för personer att uppleva och bearbeta 

känslor. För att tydliggöra kopplingen mellan film och känslor presenteras tidigare forskning 

gällande hur forskning om känslor ofta använder sig av film som stimuli. Avslutningsvis 

presenteras forskning gällande hur moral behandlas i film. De studier som presenteras berör 

framförallt film, men även annan typ av media som TV-serier och TV-program behandlas för 

att etablera relationen mellan det verkliga och det fiktiva.  

 

2.1 Forskning om relationen mellan det fiktiva och det verkliga:  

Kan film förändra världen?  

Med hänsyn till att den aktuella studien ämnar undersöka hur åskådaren förhåller sig till de 

moraliska känslor som aktualiseras när de tittar på film och vilken funktion dessa 
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känsloupplevelser fyller, är det relevant att lyfta vad tidigare forskning diskuterar kring hur 

filmers budskap relaterar till värderingar i samhället. Allt eftersom filmen fått större 

genomslagskraft i samhället, har innebörden av så kallad ”samhällsmedveten film” fått 

utrymme i filmproduktion. Sådan film har ofta en politiskt medveten dialog med mer 

progressiva samhällsnormer, och därför brukar man göra medvetna val om mångfald och 

inkludering i produktionen. Även romantiska filmer ges stort utrymme i forskning, där man 

fokuserar på hur sådana filmer bidrar till publikens generella uppfattningar gällande 

romantiska relationer. Hur dessa typer av filmer uppfattas av publiken är därför av intresse för 

den aktuella studien. 

 

2.1.1 Samhällsmedvetna filmer 

Det finns mycket forskning gällande relationen mellan film som konstform och det samhälle 

som filmen produceras och konsumeras i. Även när filmens tydligaste motiv är underhållning 

kan den lyfta samhällsaktuella frågor genom att exempelvis skildra olika typer av sociala 

orättvisor. Inom forskningen brukar så kallade ”mainstream-filmer” som både är 

underhållande men samtidigt har ett tema som berör sociala och politiska frågor kallas 

samhällsmedveten film. I en studie av Khoo och Ash (2021) undersöks till exempel hur 

filmerna ”Black Panther” från 2018 eller ”Get Out” från 2017, som båda behandlar olika typer 

av rasistiska strukturer i samhället, påverkar åskådarens värderingar. I studien visar man hur 

dessa typer av samhällsmedvetna filmer tilltalar publiken genom dess förmåga att vara 

underhållande men samtidigt beröra samhällsaktuella frågor, såsom rasismen i det 

amerikanska samhället. Studien visar att populära samhällsmedvetna filmer kan få personer 

att reflektera över sina egna uppfattningar om sociala orättvisor, och kan därigenom påverka 

deras attityder i dessa frågor. Studien visar även att åskådarens inställning till filmen i förväg 

påverkar hur de uppfattar filmen i efterhand. De åskådare som primärt förväntade sig en 

underhållande film fokuserade på filmens underhållningsvärde, medan personer som 

förväntade sig en film om till exempel sociala orättvisor reflekterade mer över dessa budskap 

i efterhand. Khoo och Ash (2021) menar därför att filmens marknadsföring kan påverka 

vilken nivå av bearbetning av filmen som åskådaren gör. Här är det också viktigt hur filmen 

skildrar dessa sociala orättvisor. Om åskådaren upplever budskapet kontroversiellt finns det 

en risk att de istället känner sig manipulerade och distanserar sig från de sociala frågor som 

berörs (Khoo och Ash, 2021). 
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Khoo och Ash (2021) forskning visar också hur olika sociala grupper representeras i film är 

viktigt genom hur samhällsmedveten mainstream-film kan få åskådaren att reflektera över 

sina egna värderingar. Att denna typ av representation är betydelsefull belyses även i annan 

typ av forskning. Schmader, Block och Lickel (2015) diskuterar hur frågor som lyfts i film 

kan ha en negativ inverkan på publiken. Eftersom stereotypa gestaltningar av missgynnade 

sociala grupper dominerar i film, undersöker man hur personer med olika etniska 

tillhörigheter påverkas av hur deras egen etniska grupp porträtteras i film. Studien visar bland 

annat hur åskådarens sociala identitet påverkas negativt av dessa stereotypa porträtteringar, 

oavsett hur realistiska porträtteringarna är (Schmader, Block och Lickel, 2015). Parker (2018) 

undersöker hur andra typer av stereotypa porträtteringar i film påverkar personerna som 

skildras. I studien diskuterar man hur stereotyp representation av olika städer i film har 

bidragit till konstruktionen av städernas ”image” i omvärlden. Parker (2018) illustrerar hur 

personer kan påverkas av hur den stad de kommer ifrån porträtteras i film, där stadens 

representation i film kan ha negativa konsekvenser för stadens invånare om man grundar 

porträtteringar på stereotyper (Parker, 2018). På så sätt kan den fiktiva porträtteringen i film 

förflyttas bortom filmens ramar till verkligheten, där filmen har potential att influera 

samhällets invånare på olika sätt vilket relaterar till den aktuella studiens syfte om hur det 

publiken ser på film inverkar i den sociala verkligheten.  

 

Trots att det finns denna typ av forskning gällande hur massproducerade Hollywood-

produktioner kan förändra åskådarens förhållningssätt till politiska frågor är detta oftast 

förbisett i dominerande forskningstraditioner. Adkins och Castle (2014) positionerar sig som 

kritisk till hur dagens forskning som undersöker medias påverkan på politiska uppfattningar i 

samhället fokuserar på TV-konsumtion i form av TV-program och nyhetskanaler, och 

förminskar inverkan av massproducerad spelfilm. Adkins och Caste (2014) illustrerar 

problematiken med att forskningen tappat det fokus som man hade under första halvan av 

1900-talet att undersöka relationen mellan spelfilm och samhällsinflytande, och betonar därför 

vikten av att fortsätta studera hur film påverkar samhället. Man intresserar sig i studien 

primärt för mainstream-filmer som berör politiskt laddade frågor på ett mer diskret sätt. I den 

genomförda experimentella studien hittar man resultat som illustrerar hur populärfilm utan 

uttalade politiska budskap har potentialen att förändra publikens politiska uppfattningar. I 

studien har man mätt hur personer förhåller sig till ett särskilt politiskt fenomen före, direkt 

efter och ett par veckor efter man har sett film som berör fenomenet. Resultaten visar att den 

effekt filmen har på publikens politiska uppfattning kan vara långvarig och oberoende av 
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tidigare politiska uppfattningar eller värderingar (Adkins och Castle, 2014). Dessa fynd är 

intressanta i relation till hur denna uppsats behandlar hur film relaterar till åskådarens 

moraliska uppfattningar. 

 

Forskning gällande dessa typer av samhällsmedveten film illustrerar vikten av medveten 

inkludering i mainstream-filmproduktion. Med hänsyn till hur forskningen på olika sätt 

illustrerar filmens inflytande i samhället (jmf. Khoo och Ash, 2021; Schmader, Block och 

Lickel, 2015; Parker, 2018; Adkins och Castle, 2014), ifrågasätter man de dominerande 

normerna i Hollywood-produktioner där den överväldigande majoriteten av filmskapare 

består av vita män (Khoo och Ash, 2021). I feministisk intersektionell forskning poängterar 

man hur representation i form av olika typer av mångfald är betydelsefullt för inkludering i 

samhället, och hur personers delade erfarenheter skapar strukturer för rasism och sexism (Lee 

Gerdén, 2018). Således väcks frågor om hur kontinuerlig exponering för film skapad av en 

viss typ av social grupp påverkar samhällsutvecklingen genom hur publiken formas av detta.  

 

2.1.2 Romantiska filmer dominerar forskningsfältet 

Utöver filmers relation till politiska frågor visar forskning även på hur personer tolkar film på 

olika sätt. Oliviera, Martins och Chambel (2013) visar att det finns strukturella likheter i hur 

olika personer upplever samma film och genre, medan det finns strukturella skillnader mellan 

de känslor som olika genrer framkallar hos åskådarna. Resultatet tyder exempelvis på att det 

finns skillnader i filmpreferenser mellan män och kvinnor, och att det beskrivs finnas 

genusskillnader i den känslomässiga påverkan olika genrer har. Även om kulturella normer 

för män och kvinnors känslouttryck kan skilja sig åt mellan olika länder, visar den 

portugisiska studien hur kvinnor känner sig mest motiverade och inspirerade av genrer som 

romans, drama och action medan män upplever motsvarande känslor av action och 

dokumentärer (Oliviera, Martins och Chambel, 2013). Denna känslomässiga dimension av 

filmtittande kommer behandlas vidare nedan. På så sätt kan även film som inte har uttalade 

politiska agendor beröra samhällsaktuella frågor som publiken tar del av när de tittar på film.  

 

Filmer med olika typer av romantiska inslag kan ofta vara ett vinnande koncept för att en film 

ska bli populär, och hur romantiska filmer påverkar åskådarens syn på verkliga romantiska 

relationer i samhället är ett ämne som forskare undersökt tidigare (jmf. Galloway, Engstrom 

och Emmers-Sommer, 2015; Driesmans, Vanderbosch och Eggermont, 2016; Hefner och 
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Wilson, 2013). Denna typ av forskning visar att människors förväntningar och bild av hur 

kärlek ska se ut påverkas av hur parrelationer porträtteras i film (Galloway, Engstrom och 

Emmers-Sommer, 2015; Driesmans, Vanderbosch och Eggermont, 2016). Exempelvis visar 

en kvantitativ studie som jämför studenters konsumtion av romantisk film och deras 

uppfattning om verkliga romantiska relationer att exponering för de normer som dominerar i 

romantiska filmer förstärker orimliga ideal och förväntningar på romantiska relationer i det 

egna livet (Galloway, Engstrom och Emmers-Sommer, 2015).  

 

Galloway, Engström och Emmers-Sommer (2015) visar även hur dominerande budskap i film 

kan påverka åskådarens förväntningar på romantiska relationer i sitt eget liv genom hur film 

bidrar till tilltron att kärleken kan övervinna alla hinder samtidigt som de skapar förväntningar 

om hur den perfekta partnern ser ut och hur intimitet ska upplevas i en parrelation. Man har 

också visat att TV-tittande påverkar ungdomars föreställningar om vad en partner bör ha för 

fysiskt utseende och personlighet, och att de normer som presenteras i film särskilt påverkar 

pojkars bild av hur en attraktiv partner ska se ut (Eggermond, 2004). En anledning till att just 

ungdomar påverkas så tydligt av normer kring romantiska och sexuella relationer kan vara att 

de, till skillnad från de flesta vuxna, inte har så mycket egen erfarenhet ännu och är i högre 

grad hänvisade till hur det porträtteras i film och annan media (Driesmans, Vanderbosch och 

Eggermont, 2016). Trots att Driesmans, Vanderbosch och Eggermont (2016) tittar på den 

kortsiktiga effekt som film har på åskådarens uppfattning av romantiska relationer, resonerar 

de att kontinuerlig exponering för de ideal som porträtteras i romantiska filmer kan påverka 

åskådarens uppfattningar även långsiktigt. Resultatet av dessa studier tyder på att film 

inverkar på människors bild av romantiska relationer redan från en tidig ålder, vilket 

illustrerar hur tidigt publiken börjar förhålla sig till normer i film.  

 

I studien belyser man även att ungdomars förmåga att skapa band till fiktiva karaktärer 

förstärker filmens påverkan. Studien visar nämligen att i ju högre grad åskådaren skapar en 

(ensidig) personlig relation till en fiktiv karaktär, så kallad parasocial relation, desto större blir 

påverkan av de romantiska relationer som filmen porträtterar (Driesmans, Vanderbosch och 

Eggermont, 2016). Exempelvis kan en parasocial relation till en fiktiv karaktär innebära en 

känsla av vänskap mellan åskådaren och karaktären, eller en stark känsla av att man känner 

karaktären och vill träffa den i verkligheten (Driesmans, Vanderbosch och Eggermont, 2016). 

Annan forskning visar att även vuxna åskådare formar dessa typer av parasociala relationer i 
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samband med att de tittar på film som gör dem mer känslomässigt involverade i filmen 

(Bonus, Matthews och Wulf, 2021).  

 

Galloway, Engstrom och Emmers-Sommer (2015) diskuterar hur även vuxna personers syn på 

romantik och intimitet påverkas av vad de ser på film genom hur de fiktiva skildringarna av 

romantiska relationer de tar del av influerar deras bild av hur verkliga relationer ska se ut. 

Med bakgrund i detta för man i studien en moralisk diskussion gällande vikten av att 

medvetandegöra hur skeva ideal som porträtteras i film och annan media faktiskt påverkar 

sociala normer när man skapar en ouppnåelig bild av romantiska relationer även utanför 

filmens fiktiva värld. Således positionerar man sig i studien kritisk till den stereotypa och 

trångsynta bild av romantiska relationer som porträtteras i klassiska Hollywood-filmer 

(Galloway, Engstrom och Emmers-Sommer, 2015). Med bakgrund i dessa typer av 

forskningsdiskussioner blir relevansen av hur de normer som presenteras i film relaterar till 

åskådarens moraliska uppfattningar tydligare, då det möjliggör reflektion över hur film kan 

forma åskådarens värderingar.  

 

En annan studie bidrar till en mer nyanserad bild av den inverkan romantiska filmer har på 

samhället. Till skillnad från annan forskning visar studien på att konsumtion av romantiska 

filmer kan ha en positiv inverkan på unga personers liv genom att de bidrar till att personer 

idealiserar sina egna relationer och på så sätt upplever sig mer nöjda och lyckliga i sitt eget 

liv. Däremot visar även studiens resultat, likt annan forskning, hur tydliga ideal förmedlas i 

romantiska filmer och att åskådare som tittar på film för att lära sig hantera egna sociala 

relationer i större utsträckning påverkas av filmernas innehåll. Man diskuterar att det icke-

resultat som påvisas av studien, där det inte finns något stöd för att människors värderingar 

över tid återspeglar de värderingar som porträtteras i filmerna, kan bero på att de ideal som 

porträtteras i romantisk film redan är integrerade i dominerande samhällsnormer (Hefner och 

Wilson, 2013). Trots detta är studiens resultat kontroversiella då de porträtterar en mer positiv 

bild av filmernas påverkan på åskådarnas liv, och skapar en tydligare distans mellan 

underhållning och samhällspåverkan som inte återfinns i annan forskning vilket breddar 

forskningsdialogen.  
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2.2 Film som ett verktyg att uppleva känslor på ett kontrollerat sätt 

Forskning visar hur känslor är den viktigaste komponenten i relationen mellan publiken och 

populärkulturen. Att få uppleva känslor utgör en dragningskraft till kulturella uttryck, såsom 

film, och banar därmed väg för masspridning i samhället. Upplevandet av känslor är således 

en viktig anledning till att publiken söker sig till film och annan populärkultur (Pribram, 2013, 

s. 1). En viktig skillnad mellan vardagens känsloupplevelser och de som sker i till exempel en 

biosalong är att publiken får uppleva känslor i trygghet med vetskapen om att det är en 

påhittad värld som porträtteras (Pribram, 2013, s. 1-3). Massproduktionen av film grundar sig 

således i filmskaparens olika verktyg att göra publiken känslomässigt involverad i den 

berättelse som skildras. Även om andra konstformer bygger på känslostimulans som 

grundläggande dragningskraft har film som konstform möjligheten att spela ännu mer på 

publikens känslor genom filmskaparens möjlighet att kontrollera vad åskådaren ser och inte 

ser, vilket gör att filmskaparen i högre grad kan påverka vilka känslor som framkallas hos 

tittaren (Carroll, 2010). 

 

Film används ofta som ett redskap i forskning för att studera hur känslomässiga upplevelser 

kommer till uttryck hos åskådaren. Eftersom denna studies syfte är att undersöka vad 

upplevelsen av moraliska känslor fyller för funktion för åskådaren och hur åskådaren förhåller 

sig till dessa känslor när hen tittar på film, behöver man adressera hur befintlig forskning 

kartlägger hur film väcker känslor hos publiken. I studier som undersöker vilka fysiologiska 

reaktioner som associeras med olika känsloupplevelser använder man ofta film som verktyg 

för att stimulera specifika känslor (jmf. Kreibig, Wilhelm, Roth och Gross, 2007; Money och 

Agius, 2009). Andra studier visar även att det finns kulturella skillnader i hur åskådare 

upplever och uttrycker känslor, vilket illustrerar hur känsloupplevelsen är socialt förankrad 

(jmf. Eid och Diener, 2001; Mesquita, 2001). Även om film skapar signifikanta 

känsloreaktioner där man finner likheter mellan olika åskådare, tyder forskningen även på att 

personers egen sociala bakgrund påverkar hur de upplever porträtteringen av olika fenomen 

på film (jmf. Kreibig, Wilhelm, Roth och Gross, 2007; Money och Agius, 2009; Eid och 

Diener, 2001; Mesquita, 2001). Denna sociala aspekt av åskådarens känsloupplevelser är av 

intresse att utforska vidare från ett kvalitativt perspektiv där man kan studera hur den sociala 

verkligheten relaterar till det åskådaren ser på film, vilket den aktuella studien syftar till.  
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Den sociala aspekten av känslor är central för hur åskådare förhåller sig till känslor: hur 

känslor upplevs och cirkulerar mellan personer i samhället och skapar en kollektiv kulturell 

erfarenhet (Pribram, 2013, s. 2). Dessa socialt delade upplevelser möjliggör 

relationsbyggande mellan människor och bidrar till andra sociala normer (Pribram, 2013, s. 

2). Känslor härstammar således från kulturella normer och är identitetsskapande (Pribram, 

2013, s. 28). Den sociala aspekten av känslor sammanflätar personer med kulturen och vice 

versa, där de båda producerar varandra genom hur känslor utgör filmens dragningskraft och 

hur kulturen ämnar skapa känslor hos åskådaren. Eftersom de känslor människor upplever när 

de tittar på film bidrar till den kollektiva upplevelsen av kultur, utgör åskådarnas 

känsloupplevelser i förlängningen grunden för vad som behandlas i film och andra kulturella 

uttryck. På så sätt är känslor inte enbart personliga utan utgör även en del av den struktur som 

driver sociala relationer (Pribram, 2013, s. 45).  

 

Genom att analysera film och TV-serier undersöker Pribram (2013, s. 50-51, s. 71) hur olika 

filmgenrer formar vissa typer av känslor och hur känslor i sin tur präglar olika filmgenrer. 

Pribram (2013, s. 50-51) menar att film är en representation av sociala värderingar och 

beteenden, och hur man använder sig av dessa medier som kulturella vägvisare visar det 

meningsskapande som sker i interaktionen mellan film och publik. För att studera detta tittar 

man på narrativet i film genom hur man i film förmedlar olika budskap som i sin tur formar 

ideologiska uppfattningar i olika frågor (Pribram, 2013, s. 64). Begreppet ”emotionell 

handling” lyfts fram för att sammanfatta hur känslor skapar en särskild form av narrativ i film 

(Pribram, 2013, s. 25). Exempelvis illustrerar Pribram (2013, s. 59-50) hur narrativet i film 

påverkar hur publiken ser på rättvisa, brott och lag och menar på att det allmänna juridiska 

förhållningssättet formas genom populärkulturen. Utöver filmnarrativet är de kulturella 

diskurserna i samhället således viktiga att ha i åtanke när man tittar på populärkulturens 

inflytande, eftersom den är sammanflätad med samhällsdiskurser. Narrativet i en film kan inte 

separeras från de kulturella diskurser i vilket filmen existerar, och publiken förhåller sig 

genomgående till både filmnarrativet och kulturella diskurser när de tittar på film (jmf. 

Pribram, 2013, s. 59-50, 62, s. 64-65, s. 91). Detta är intressant för den aktuella studien i och 

med att den syftar till att undersöka hur film relaterar till åskådarens moraliska känslor. 

 

Även annan forskning visar hur det känslomässiga engagemang som publiken upplever när de 

tittar på film utgör filmens primära dragningskraft (jmf. Bartsch, Appel och Stroch, 2010; 

Bartsch, 2012). En studie visar att den subjektiva känsloupplevelsen är central i valet av film, 
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och att publiken bedömer film baserat på den emotionella effekt de upplever under tiden de 

tittar på film. Man kommer således fram till att åskådaren väljer film utifrån den känsla som 

de önskar uppleva, och att man söker sig till specifika känsloupplevelser genom film (jmf. 

Oliveira, Martins och Chambel, 2013). Bartsch (2012) undersöker varför åskådaren uppskattar 

att uppleva olika typer av känslor när de tittar på film. Man kommer fram till att film 

framkallar givande känslor som underhållning, spänning och empatisk ledsamhet, och att film 

i ett större sammanhang bidrar till bearbetning av och utlopp för emotionella upplevelser 

(Bartsch, 2012). Detta blir särskilt relevant för den aktuella studien eftersom den syftar till att 

undersöka vilken funktion dessa typer av moraliska känsloupplevelser har för åskådaren.  

 

Bartsch (2012) adresserar det till synes masochistiska med att filmpublik frivilligt utsätter sig 

för obehagliga känslor som ledsamhet eller ilska, och diskuterar att film fyller en funktion likt 

Aristoteles uppfattning om katharsis genom att åskådaren får möjligheten att uppleva 

sårbarheter som hen har svårt att erkänna i det verkliga livet, och att hen genom filmen kan 

bearbeta dessa. På så sätt har film potentialen att i ett större sammanhang bidra till 

självreflektion genom att fylla personers sociala och kognitiva behov, trots att film ytligt ses 

som underhållning (Bartsch, 2012). Med denna bakgrund att publiken söker sig till filmer som 

kan framkalla negativa och ambivalenta känslor, tittar Bartsch, Appel och Storch (2010) även 

på hur personer med olika känslomässiga behov upplever känslorna som framkallas genom ett 

urval av drama och skräckfilmer. Genom att fokusera på så kallade ”meta-känslor” (det vill 

säga utvärderande reflektion av den primära känsloreaktionen), kommer man fram till att 

personer med större känslomässiga behov har ett mer positivt förhållningssätt till den 

utvärdering som görs av de negativa känslorna som de upplever under filmen. På så sätt 

adresserar man paradoxen att personer väljer att se filmer som de på förhand tror kommer 

skapa ambivalenta känslor, och förklarar att detta beror på hur meta-känslorna gör att den 

sekundära känsloreaktionen kan bli positiv för åskådaren. Studiens resultat indikerar även att 

personer med ett större känslomässigt behov är mer emotionellt mottagliga och att de 

uppskattar filmer som behandlar negativa eller ambivalenta känslor i högre utsträckning än 

personer med ett mindre känslomässigt behov. Genom att klassificera känslomässigt behov 

som en personlighetsegenskap finner man således en koppling i studien mellan på vilket sätt 

publiken generellt upplever olika filmer utifrån de emotionella reaktioner de framkallar 

(Bartsch, Appel och Stroch, 2010). Detta är relevant för den aktuella studien i relation till hur 

syftet behandlar hur åskådaren förhåller sig till sina känslor när de tittar på film och vilken 

funktion dessa känsloupplevelser har.  
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2.3 Moral i film 

Tidigare forskning visar att de känslor som upplevs av publiken när de tittar på film är en 

central del av populärkulturens inflytande i samhället (Pribram, 2013, s. 70). Genom att 

illustrera hur det i film skapas olika typer av strukturella känslomönster lyfter Pribram (2013, 

s. 70) frågor om hur exponeringen för olika typer av filmgenrer, som skapar dessa strukturella 

känslomönster, formar den sociala världen. Pribram (2013, s. 71) använder sig bland annat av 

”The Dark Knight” för att illustrera hur frågor om rättvisa och moral lyfts i film genom att 

spela på känslor. Exempelvis diskuterar man hur filmens antagonist, Jokern, agerar som en 

typ av illustration för svårigheterna med att omvärdera uppfattningar om rättvisa i dagens 

föränderliga samhälle. De svårigheter filmens hjälte, Batman, upplever med att förstå detta 

beteende visar hur de gamla uppfattningarna om rättvisa inte passar in i dagens samhälle 

(Pribram, 2013, s. 71-72). Pribram (2013, s. 109) menar att sådan typ av film tilltalar 

åskådaren för att det är ett sätt att hantera svåra och upprörande känslor. Pribram (2013, s. 59, 

s. 61) diskuterar hur filmen initialt förmedlar ett narrativ av föredömligt moraliskt agerande 

där man kan kontrollera sitt eget öde, men hur åskådaren guidas genom en kaotisk världsbild 

där hen kontinuerligt behöver göra moraliska överväganden. Filmens brist på traditionellt 

lyckligt slut gör att publiken tvingas reflektera över vad rättvisa är och att moraliskt beteende 

kan vara komplext eftersom rätt och fel inte alltid är självklart (jmf. Pribram, 2013, s. 104).  

 

Tidigare forskning har även studerat hur filmer förmedlar moraliska budskap på andra sätt. 

Plantinga (2018, s. 29) argumenterar för att det finns en maktdimension i film i dess förmåga 

att inverka både i människors liv och övergripande i samhällskulturen genom de övertygande 

moraliska budskap som åskådaren får ta del av. Enligt forskningen ligger filmens 

dragningskraft i det nöje som tittaren förväntar sig, och att detta nöje i sin tur är baserat på 

filmens förmåga att stimulera känslor (Plantinga, 2018, s. 29). Annan forskning visar hur 

åskådarens uppfattning om moraliska beteenden i film är relevant för den relation de skapar 

till filmen och dess karaktärer. Bonus, Matthews och Wulf (2021) undersöker därför hur 

moraliska och omoraliska beteenden påverkar åskådarens relationer till karaktärerna i den 

populära filmserien ”Star Wars”. Det visade sig att beteenden som åskådaren uppfattade som 

omoraliska bidrog till att bildandet av parasociala relationerna minskade, medan när filmens 

skurk visade högre moral än väntat så ökade relationen till karaktären. Däremot visar 

resultatet att publiken generellt har en starkare parasocial relation till filmens hjältar än 

filmens skurkar, bland annat eftersom de uppvisar ett genomgående positivt moraliskt 
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beteende (Bonus, Matthews och Wulf, 2021). Detta är intressant för den aktuella studien 

genom hur positiva moraliska känslor potentiellt kan möjliggöra starkare relation mellan det 

fiktiva och det verkliga.  

 

Det finns verktyg som filmskapare kan använda sig av för att manipulera vissa typer av 

känslor hos publiken. Steffens (2020) visar exempelvis på hur filmmusik bidrar till hur 

åskådaren gör moraliska överväganden när de tittar på film. Exempelvis kan musik som 

genererar positiva känslor som lycka bidra till att åskådaren bedömer karaktärernas agerande 

som moraliskt rättfärdigat, medan musik som skapar mer negativa känslor som ilska kan bidra 

till att publiken tyckte karaktärerna agerade fel i större utsträckning (Steffens, 2020). På så 

sätt tydliggör studien hur åskådare i större utsträckning uppfattar handlingar i film som 

moraliskt korrekta när de upplever positiva känslor, medan de bedömer handlingar som mer 

moraliskt tvivelaktiga när de upplever negativa känslor. I studien diskuterar man att 

filmmusiken kan ha en mindre inverkan på publikens känslor när dessa känslor istället kraftigt 

stimuleras av det visuella innehållet i filmen (Steffens, 2020). Detta visar hur det finns flera 

dimensioner i film som relaterar till de moraliska känslor som åskådaren upplever i samband 

med att de tittar på film.   

 

2.3.1 Forskning om moraliska känslor 

När det kommer till att göra moraliska överväganden visar forskning på hur känslor fyller en 

central roll (jmf. Skoe, Eisenberg och Cumberland, 2002; Schnall et al., 2008). Åskådarens 

känsloupplevelser avgör både hur viktiga man upplever olika situationer att vara och vad som 

är det mest rättvisa agerandet i moraliska dilemman. Enligt forskningen upplever kvinnor 

starkare känslor när de gör moraliska överväganden än män (Skoe, Eisenberg och 

Cumberland, 2002). Forskningen visar att vissa typer av känslor är relaterade till vissa 

moraliska situationer, där personer anser moraliska situationer vara viktigare än andra utifrån 

hur känslomässigt upprörda de är (Skoe, Eisenberg och Cumberland, 2002). Så kallad 

“magkänsla” visar sig även vara viktig i samband med att någon bryter mot det som uppfattas 

som moraliskt korrekt beteende, där man betonar hur graden av avsky och äckel som personer 

känner i sådana situationer avgör hur viktigt och allvarligt de bedömer den moraliska frågan 

vara (Schnall, et al., 2008). Känsloupplevelsen påverkas också av hur verklig personen 

upplever situationen. Skoe, Eisenberg och Cumberland (2002) ser tendenser till att människor 

generellt upplever starkare känslor i situationer tagna från verkligheten, även om sympati och 
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ilska fortfarande är starka känslor trots att personen vet att sammanhanget är påhittat. Hur 

personer förhåller sig till känslor i moraliska frågor som presenteras i film baserad på fiktiva 

berättelser blir därför intressant att vidare studera i relation till de forskningsfynd som finns.  

 

2.4 Sammanfattning av forskningsfältet 

Den befintliga forskningen gällande film som samhällsfenomen visar hur film inte bara 

återspeglar samhällsnormer, men även hur film relaterar till publikens moraliska 

uppfattningar. Tidigare forskning gällande åskådarens motiv för att titta på film illustrerar hur 

de upplever ett känslomässigt behov av att titta på film och kan söka sig till film för att 

uppleva specifika känslor. Forskningen visar också hur så kallad mainstreamfilm inte enbart 

fungerar som underhållning, utan även väcker tankar kring samhällsaktuella och moraliska 

frågor. Tidigare forskning visar vikten av tillfredställande representation i film, där stereotypa 

och missvisande porträtteringar kan ha en negativ inverkan på publiken. På ett liknande sätt 

visar befintliga studier hur film kan påverka människors uppfattningar i olika sociala frågor 

såsom deras bild av romantiska relationer, eller föreställningar om olika sociala grupper. 

Även om tidigare forskning visar att det finns en koppling mellan film och samhällspåverkan, 

och att känslor är en fundamental anledning till att publiken tittar på film, är det fortfarande 

relativt outforskat hur film relaterar till åskådarens moraliska känslor. Denna studie avser att 

bidra till att fylla denna forskningslucka genom att utforska den personliga filmupplevelsen 

för att få förståelse för hur åskådare känslomässigt relaterar till moraliskt innehåll som de ser 

på film.  

 

3. Teori 

I följande avsnitt presenteras de teoretiska redskap som studiens analys bygger på. Eftersom 

studiens syfte handlar om hur åskådaren förhåller sig till moraliska känslor när de tittar på 

film och vilken funktion dessa känsloupplevelser fyller, inleds avsnittet med beskrivningar av 

hur moraliska känslor utgör grunden för social solidaritet i samhället (Turner och Stets, 2007). 

Detta vidareutvecklas i relation till film, där upplevelsen av moraliska känslor utgör en av 

filmens dragningskrafter (Carroll, 2010). Klassificering av moraliska känslor inkluderas för 

att illustrera hur dessa känsloupplevelser utgör grund för olika typer av moraliska 

överväganden samtidigt som känslorna kan vara situationsbundna (Turner och Stets, 2007; 

Terpe, 2016). Genom hur fiktiva berättelser kan skapa starka känslor beskrivs innebörden av 

den narrativa strukturen i berättelser (Bergman Blix, 2019). Avslutningsvis presenteras det 
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teoretiska begreppet ”katharsis” för att illustrera den funktion film fyller för känslohantering, 

där det betonas hur optimal distansering mellan publik och berättelse är en förutsättning för en 

balanserad filmupplevelse (Scheff, 2001). 

 

3.1 Moraliska känslor håller ihop samhället 

Många av de känslor som människor upplever är kopplade till uppfattningar om moral. De 

flesta mänskliga känslor kan ha moraliska effekter, och att det därför är svårt att göra en 

sammanställning av alla moraliska känslor som finns och hur de kommer till uttryck (Turner 

och Stets, 2007, s. 544). Eftersom moral är en av de mest centrala delarna av kulturella 

värderingar som styr vad som är rätt och fel i olika sociala situationer, är moraliska känslor 

vägledande i personers vardagliga liv utifrån hur de förhåller sig till samhällsnormer (Turner 

och Stets, 2007, s. 545). På så sätt är i stort sett alla sociala normer moraliska eftersom de 

innefattar värderingsbara aspekter som avgör vad som är gott och ont eller lämpligt och 

olämpligt. Moral är därför konstant närvarande och vägledande i människors liv. Personer gör 

moraliska utvärderingar av sina olika sociala identiteter (såsom gruppidentiteter eller 

identiteter kopplade till vardagliga roller), och den övergripande moraliska identiteten 

influerar personers självbild (Turner och Stets, 2007, s. 548). Känslor som uppkommer i 

relation till moraliska dilemman är därför moraliska känslor. På så sätt kan många känslor 

vara moraliska i sig själva, eller kombineras i olika känsloupplevelser till att vara moraliska 

(Turner och Stets, 2007, s. 557-558). Olika känslor eller kombinationer av känslor blir 

moraliska när de blir värderande och uttrycks i relation till kulturella normer (Turner och 

Stets, 2007, s. 556-558).  

 

Moral genomsyrar både sociala strukturer och enskilda personers vardag, där moral genom 

ideologier och andra generella normer styr hur personer i samhället ska agera utifrån rollerna 

de innehar eller institutionerna de tillhör. Moral styr därför samhällsnormer genom hur 

moralen i samhället fastställer vad som är acceptabelt och oacceptabelt agerande i olika 

situationer. När personer bryter mot dessa sociala normer upplever de ofta negativa moraliska 

känslor som skam eller förödmjukelse, där intensiteten beror på hur djupt rotade de aktuella 

värderingarna är i samhället (Turner och Stets, 2007, s. 546). Således agerar moraliska känslor 

som ett verktyg att upprätthålla den socialt konstruerade moralen i samhället (Turner och 

Stets, 2007, s. 547-548). Då fler negativt associerade känslor är moraliska, fyller den 

mänskliga förmågan att uppleva skam och skuld en central funktion, eftersom personers 
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förmåga att anpassa sitt beteende efter sociala normer är central för upprätthållandet av den 

moraliska ordningen (Turner och Stets, 2007, s. 557, s. 560). Moraliska känslor bidrar till dess 

upprätthållande genom hur människor reagerar starkt på beteenden som bryter mot den 

moraliska ordningen, där olika typer av uteslutande från samhällsgemenskapen ofta är en 

konsekvens (Turner och Stets, 2007, s. 564). 

 

Eftersom moral fyller denna centrala funktion i samhället, där den bidrar till generella 

uppfattningar om hur enskilda personer ska bete sig liksom samhället i stort, är den moraliska 

ordningen närvarande även i relationen mellan film och publik. När personer tittar på film 

förhåller de sig samtidigt till samhällsnormer om rätt och fel. Filmens förmåga att engagera 

publiken i berättelsen genom att generera moraliska överväganden och få åskådaren att känna 

sympati och antipati till det som porträtteras utgör en dragningskraft för publiken att titta på 

film. De moraliska känslor som publiken upplever genereras intuitivt samtidigt som publiken 

blir guidad genom filmskaparens narrativ i vilka känslor som de ska uppleva när. Filmens 

narrativ bidrar även med verktyg för åskådaren i hur hen ska tolka de situationer som visas på 

filmduken. De moraliska känslor som en film genererar beskrivs vara en av de största 

tilltalande faktorerna till varför publiken söker sig till olika filmer. Publiken utsätts i film för 

glada, sorgliga, arga och roliga känslor, där åskådaren känner en stolthet i filmens upplösning 

med att ha varit på huvudpersonens sida under filmens gång. Således kan filmer som tilltalar 

en stor publik framkalla moraliska känslor hos åskådaren beroende på filmens narrativ. Ett 

ämne som normalt sätt inte tilltalar en person kan framkalla starka moraliska känslor ifall 

berättelsen porträtteras på ett sätt som genererar sympati till de fiktiva personerna i filmen. På 

så sätt kan åskådaren ändå bli känslomässigt påverkad trots att ämnet inte engagerar personen 

utanför filmen (Carroll, 2010). 

 

3.1.1 Klassificering av moraliska känslor 

Turner och Stets (2007, s. 544-545) visar hur moraliska känslor går bortom det allmänt 

vedertagna antagandet att skam, skuld, sympati och empati är de dominerande moraliska 

känslorna. Genom att utmana denna klassificering fastställer man att betydligt fler känslor ger 

utlopp for moraliska överväganden hos människor. Således vidgar man definitionen av vad 

moraliska känslor är, och menar på att känslor som glädje, ånger, hämnd, rädsla, irritation och 

sorg kan skapa känslomässig anknytning till moraliska frågor (Stets och Turner, 2007, s. 544-

545). Ofta brukar känslorna indelas i negativt betingade känslor, där skam, skuld och genans 
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är mest utforskade. Även om det är mindre förekommande diskuterar man även hur positivt 

betingade känslor relaterar till moral, där man ger utrymme för att diskutera upplyftande 

känslor som tacksamhet och stolthet (Price Tangney, Stuewig och Mashek, 2007).  

 

Eftersom moral är föränderligt i samhället menar Terpe (2016) att man även bör inkludera 

känslor som är relaterade till personers förmåga att bearbeta och inhämta kunskap för att 

kunna redogöra för hur känslor relaterar till moraliska strukturer i samhället. Sådana känslor 

kallas epistemiska känslor där Terpe (2016) klassificerar komplexa känslor som exempelvis 

förvåning, nyfikenhet, tvivel och känslan av förståelse eller att vara säker på sin sak. Istället 

för att se moral som stabila personlighetsegenskaper menar Terpe (2016) att moral är 

situationsbundet utifrån personers varierande erfarenheter. Förklaringar till den roll som 

känslor fyller i moraliska överväganden riskerar att bli otillräckliga om man inte erkänner den 

påverkan epistemiska känslor som exempelvis osäkerhet har i moraliska uttryck. Genom att 

adressera relationen mellan epistemiska och moraliska känslor illustrerar Terpe (2016) hur 

personers moraliska uppfattningar grundas i båda dessa typer av känslor. Det kan vara svårt 

att särskilja epistemiska och moraliska känslor från varandra då de både kan förstärka och 

influera varandra. Exempelvis kan den epistemiska känslan av att vara säker på sin sak 

förstärka och bekräfta känslorna kopplade till det aktuella moraliska fenomenet. På ett 

liknande sätt kan känslor som tvivel förändra de moraliska känslor personen upplever. Således 

bidrar epistemiska känslor till en mer komplett definition av moraliska känslor (Terpe, 2016).  

 

Turner och Stets (2007, s. 560) särskiljer på olika typer av moraliska känslor. De tydligaste 

moraliska känslorna, som hat, irritation, tacksamhet eller sorg bygger på en renodlad 

upplevelse av en känsla åt gången. Genom att kartlägga känslornas intensitet visar Turner och 

Stets (2007, s. 560) hur exempelvis ilska kan upplevas som allt från irritation (låg intensitet) 

till avsky och äckel (hög intensitet). På så sätt relaterar empati till människors förmåga att 

uppleva olika nivåer av ledsamhet för sina medmänniskor (Turner och Stets, 2007, s. 558). 

Annan forskning visar även hur den empatiska förmågan utvecklas i relation till de berättelser 

personer får ta del av eftersom berättelsernas utformning påverkar förmågan till förståelse för 

andra människors agerande (Bergman Blix, 2019). Enligt Bergman Blix (2019) är berättelsens 

förmåga att väcka empati inte kopplad till om berättelsen är fiktiv eller verklig utan det 

handlar om i vilken utsträckning berättelsen beskrivs på ett sätt som möjliggör igenkänning 

mellan berättelsens subjekt och åskådaren. I studien framkommer även att den återkommande 
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kontakten med liknande typer av tragiska berättelser inte alltid utvecklar den empatiska 

förmågan, utan att det i stället kan skapa distans till berättelsen (Bergman Blix, 2019).  

 

Turner och Stets (2007, s. 559) visar hur moraliska känslor agerar som ett sätt att upprätthålla 

moralen i samhället. När den moraliska ordningen bryts, bestraffas de beteenden som inte 

anses vara önskvärda. Dessa typer av bestraffningar kan vara både interna hos enskilda 

personer (till exempel att man känner ånger när man gjort någonting fel), eller externa där 

andra personer reagerar på icke önskvärt beteende (exempelvis kan personer uppleva avsmak 

och reagera med misstycke när någon agerar omoraliskt) (Turner och Stets, 2007, s. 559). 

 

3.2 Känslohantering - Film möjliggör katharsis 

Det är viktigt för människor att få uttrycka känslor. Känslouttryck som att gråta är en naturlig 

process som möjliggör att emotionella spänningar släpper. Scheff (2001, s. 10) menar att 

dagens samhälle inte på ett tillfredsställande sätt tillåter att starka känslor får komma till 

uttryck i vardagen. Istället lär sig personer olika typer av substitut för att uttrycka sådana 

känslor som gör att personer inte får utlopp för känslor vilket har en negativ inverkan på både 

person och samhälle (Scheff, 2001, s. 10). Denna socialt inlärda bortträngning av naturligt 

förlösande känsloupplevelser, som att gråta, kan göra att personer utvecklar sämre kunskap 

om sitt känsloliv. Eftersom samhällsnormer hindrar att människor uttrycker vissa känslor i 

vardagen menar Scheff (2001, s. 10) att kulturupplevelser, som att titta på film, kan fungera 

som frizoner från sådana normer där personer kan uppleva starka känslor i en tillåtande miljö. 

Scheff (2001, s. 45) betonar hur känsloupplevelsen av att exempelvis titta på film möjliggör 

för harmoni inom personer där det utlopp de får för sina känslor är nödvändig för att minska 

emotionella spänningar. Denna känslomässigt utlösande process kallas katharsis och 

definieras som det känslomässiga behovet att frigöra sig från emotionella spänningar (Scheff, 

2001, s. 46). Normer i dagens samhälle begränsar möjligheten till katharsis genom hur 

socialisationsprocesser resulterar i att personer lär sig att inte visa naturliga reaktioner på 

känslor. Detta bortträngande av känsloreaktioner gör att personer blir mindre accepterande för 

att andra människor visar känslor och kan även resultera i social isolering då man upplevs 

som avståndstagande på grund av oförmågan att utrycka känslor (Scheff, 2001, s. 49-50). 

Detta mönster av bortträngning kan upphöra genom katharsis, där processen således fyller en 

viktig samhällsfunktion (Scheff, 2001, s. 50-51).  
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Scheff (2001, s. 141-142) menar att katharsis förekommer hos åskådaren när de tittar på 

exempelvis film. Det finns strukturer i sådana kulturupplevelser som medvetet väcker vissa 

typer av kollektiva känslor hos publiken och som i sin tur möjliggör bearbetning av dessa 

genom katharsis. Genom analys av olika klassiska verk visar Scheff (2001, s. 141-142) olika 

tekniker som filmskapare kan använda för att hitta rätt balans mellan känslomässigt 

engagemang och intellektuell reflektion, som är viktigt för att tilltala publiken. Genom hur 

man i narrativet kontrollerar publikens uppmärksamhet och hittar balans mellan inkludering 

och exkludering till det som presenteras, möjliggör man att publiken är både deltagare och 

observatör samtidigt. På detta sätt kan man skapa optimala förutsättningar för att publiken 

identifierar sig i precis lagom mängd till handlingen och karaktärerna i filmen, vilket 

möjliggör katharsis (Scheff, 2001, s. 163). Genom att använda sig av dessa tekniker skapar 

man film som tilltalar publiken (Scheff, 2001, s. 142). 

 

3.2.1 Optimal distansering möjliggör katharsis 

Eftersom upplevelser som kan leda till katharsis inte är en naturlig del av moderna sociala 

institutioner, är kulturupplevelser viktigt för enskilda personer och samhället i stort (Scheff, 

2001, s. 142). På exempelvis en teater eller en biograf minskar inlärda hämmande normer om 

känslouttryck, och publiken kan således få utlopp för känslor och uppleva katharsis i skydd av 

den fiktiva situationen (Scheff, 2001, s. 61). Eftersom drama bygger på en gemensam 

överenskommelse om att det som utspelar sig på en scen eller en filmduk ska förstås som om 

det var på riktigt skapas lagom distans mellan publiken och berättelsen vilket banar väg för 

katharsis. Med rätt balanserad distans känner sig publiken känslomässigt involverad i 

berättelsen utan att känslorna blir överväldigande. När publiken inte kan nå katharsis beror det 

på att upplevelsen antingen är ”överdistanserad” eller ”underdistanserad” (Scheff, 2001, s. 57-

59). I en överdistanserad berättelse saknas en tillräcklig emotionell koppling till berättelsen, 

medan man i en underdistanserad berättelse får en för intensiv emotionell relation till 

berättelsen, där inget av dessa förhållanden skapar bra förutsättningar för katharsis. Film och 

andra konstformer ska således konstrueras så att publiken blir känslomässigt involverad och 

upplever påfrestande känslor utan att det blir överväldigande. Genom att bli påminda om att 

de bara betraktar berättelsen skapas en känsla av kontroll likt en terapisituation, där åskådare 

kan uppleva tidigare påfrestande känslor med vetskapen att de kan lämna situationen om det 

blir för smärtsamt (Scheff, 2001, s. 58-59, s. 63). Förutsättningarna för katharsis av 

påfrestande känslor möjliggörs när det finns denna typ av optimala distansering mellan 
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publiken och berättelsen, samt när berättelsen innehåller känslosamt innehåll som framkallar 

känsloreaktioner hos publiken (Scheff, 2001, s. 66). Att upprepat få utlopp för dessa 

påfrestande känslor i en optimalt distanserad berättelse möjliggör att åskådaren kan bearbeta 

traumatiska eller besvärliga minnen i en trygg miljö. Denna upplevelse av katharsis kan ske 

medvetet eller omedvetet (Scheff, 2001, s. 75).  

 

Som tidigare nämnts är denna form av katharsis inte enbart gynnsam för enskilda personer, 

utan katharsis fyller en viktig samhällsfunktion (Scheff, 2001, s. 139). Enligt Scheff (2001, s. 

133) skapas social solidaritet när publiken tillsammans genom kollektiva känslor får utlopp 

för dessa besvärande känslor. I dagens samhälle är personer oftast överdistanserade till 

känslor, och därmed behövs film och andra kulturupplevelser som tvingar dem att uppleva 

känslor och få utlopp för emotionella spänningar. Tidigare i historien har relationen mellan 

publiken och drama varit omvänd, och man har då behövt drama som är mer distanserad för 

att katharsis ska vara möjlig, då människor varit mer i kontakt med känslor i det vardagliga 

livet (Scheff, 2001, s. 134-135). Detta illustrerar hur kulturupplevelser förändras i relation till 

aktuella samhällsnormer. Hur Scheff (2001, s. 134-135) beskriver att film idag på ett tydligare 

sätt behöver framkalla känslor hos publiken för att vara optimalt distanserad bidrar till att 

illustrera filmens funktion i samhället. I den aktuella studien blir detta relevant för att förstå 

vilka förutsättningar som krävs för att katharsis ska möjliggöras hos publiken.    

 

3.3 Sammanfattning 

I detta avsnitt har det redogjorts för hur moraliska känslor är centralt för hur känslor upplevs 

och uttrycks i samhället (Turner och Stets, 2007; Price Tangney, Stuewig och Mashek, 2007; 

Terpe, 2016). Avsnittet har även behandlat hur personer kan känna empati till fiktiva 

berättelser (Bergman Blix, 2019) och hur moraliska känslor därför kan komma till uttryck i 

film (Carroll, 2010). Genom att inkludera en bredare definition av moraliska känslor har man 

tydliggjort hur moraliska strukturer kan vara situationsberoende (Terpe, 2016). Vidare har 

filmens funktion i samhället illustrerats genom hur film möjliggör att åskådaren kan frigöra 

sig från emotionella spänningar genom katharsis. Vikten av optimal distansering mellan 

känslomässigt engagemang och identifikation mellan publiken och berättelsen har framförts 

som en förutsättning för katharsis (Scheff, 2001). 
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4. Metod 

I följande avsnitt kommer jag redogöra för studiens metod. Avsnittet inleds med en diskussion 

om valet av metodologisk ansats. Därefter redogörs det för studiens datainsamlingsmetod och 

urvalsprocess. Sedan beskrivs studiens genomförande och hur transkriberingen, 

kodningsprocessen och analysarbetet sett ut. Avslutningsvis diskuteras studiens validitet och 

reliabilitet samt etiska överväganden.  

 

4.1 Metodologisk utgångspunkt 

Eftersom studiens syfte är att undersöka hur åskådaren förhåller sig till de moraliska känslor 

de upplever när de tittar på film och vilken funktion dessa fyller har deras egna berättelser och 

beskrivningar varit centrala i studien. Studien grundas därför i en kvalitativ etnografisk ansats 

där åskådarens utsagor stått i fokus. Dessa utsagor har sedan analyserats och tillskrivits 

mening i relation till studiens teoretiska ramverk (jmf. Aspers, 2007, s. 11). Eftersom mycket 

av den tidigare forskningen i området har haft en kvantitativ experimentell forskningsdesign, 

har jag i denna studie valt en kvalitativ ansats för att kunna fördjupa förståelsen för hur 

exponeringen till film formar publiken. Då studien undersökte ett komplext fenomen som 

kräver att man kommer nära personers upplevelser bedömdes en kvalitativ forskningsmetod 

som nödvändig för att kunna besvara frågeställningarna (jmf. Repstad, 2007, s. 18-19). 

 

För att få förståelse för publikens erfarenheter tillämpades en hermeneutisk metodologisk 

ansats i studien, där analysen baserades på teoretiskt grundade tolkningar av 

intervjupersonernas berättelser (jmf. Aspers, 2007, s. 36-37). Den hermeneutiska cirkeln har 

präglat studien, där den förförståelse som jag haft för studiens syfte varit nödvändig för att 

kunna tolka empirin i relation till teorin för att få förståelse för filmens roll i samhället (jmf. 

Aspers, 2007, s. 31). Studien grundar sig i denna typ av samspel mellan teori och empiri som 

betonas inom hermeneutiken, och intervjupersonernas uttalanden har därför analyserats i 

relation till generella teman från empirin samt från det teoretiska ramverket. På så sätt har 

intervjupersonernas uttalanden tolkats i relation till varandra och teorin för att adressera 

studiens syfte (jmf. Gilje och Grimen, 2007, s. 171).   

 

4.2 Datainsamlingsmetod  

Datainsamlingsmetoden bestod av kvalitativa intervjuer som centrerats kring de känslor 

intervjupersonerna upplever när de tittar på film och hur de förhåller sig till dessa. Så kallade 
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”djupintervjuer” har använts då man i intervjuerna har eftersträvat att få så utförliga 

beskrivningar av intervjupersonernas förhållningssätt till film som möjligt. Denna typ av 

intervju brukar anses vara ett bra verktyg för att få förståelse för personers åsikter och 

värderingar (Legard, Keegan och Ward, 2003, p. 138-139).  

 

I intervjuerna har jag strävat efter att reducera den hierarkiska maktdynamik som kan uppstå 

mellan intervjuperson och den som intervjuar. Detta gjordes genom försök till att intervjuerna 

mer liknade ett samtal mellan parterna än en utfrågning, för att möjliggöra att 

intervjupersonen kände sig mer bekväm i situationen och på så sätt bidrog med bättre 

empiriskt material (jmf. Aspers, 2007, s. 134-135). Eftersom det är människors uttalanden 

som varit relevanta för att besvara studiens frågeställningar har det gjorts metodologiska 

avgränsningar i studien där andra kvalitativa forskningsmetoder som betonas inom 

hermeneutiken, såsom observationer, bortprioriterats då jag bedömde att sådan metod inte 

tillför tillräckligt relevant empiri för studiens syfte (jmf. Gilje och Grimen, 2007, s. 174). Det 

hade kunnat vara fördelaktigt att titta på filmen tillsammans med intervjupersonerna för att 

kunna knyta an till deras reaktioner under filmen vid intervjutillfället. Detta var tyvärr inte 

praktiskt genomförbart med hänsyn till tidsbrist under studiens genomförande.  

 

Utöver studiens syfte och frågeställningar har även valet av metod återspeglat de teorier som 

använts i studiens analys (jmf. Trost, 2010, s. 32-33). Eftersom studiens teoretiska ramverk 

berör hur personer förhåller sig till moraliska känslor i olika situationer, hade annan 

forskningsmetod än intervjuer inte varit ändamålsenlig då det är olämpligt att adressera 

personers subjektiva känsloupplevelser utan att ta del av deras beskrivningar. Även om det 

finns kritik mot kvalitativa intervjuer som forskningsmetod, där man anser att bristen på 

generaliserbarhet medför att sådan forskning kan bli så individualistisk att resultatet inte 

bidrar till ökad förståelse om den sociala verkligheten, har forskningsmetodens fördelar 

ansetts väga upp för dess potentiella brister (Repstad, 2007, s. 83-84). För att motverka detta 

har tidigare forskningsfynd präglat den aktuella studien, för att möjliggöra diskussion mellan 

studiens resultat, aktuell forskningsdialog och samhället i stort (jmf. Aspers, 2007, s. 68).  

 

4.3 Urval 

Jag har kommit i kontakt med intervjupersonerna genom att annonsera om studien i sociala 

medier, mejla chefer på olika arbetsplatser och att be bekanta upplysa sin umgängeskrets om 
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studien. Därefter har de första tio personer som hört av sig som passat in på urvalskriterierna 

valts ut, som har intervjuats under mars 2022. Således har det varit ett strategiskt urval i 

studien (Trost, 2010, s. 137-138). 

 

Studiens intervjupersoner hade varierad bakgrund gällande faktorer som kön, ålder, 

sysselsättning, klassposition med mera. Urvalskriterierna i studien har varit medvetet 

begränsade eftersom studiens syfte inte berör att undersöka hur en specifik population 

förhåller sig till film, och därav har man istället strävat efter att hålla urvalet så brett som 

möjligt. Studiens urvalskriterier var därför att personen är över 18 år och att hen tittar på film 

minst en gång i månaden. Studiens intervjupersoner tittade därför olika ofta på film, där vissa 

personer såg flera filmer i veckan och hade relativt stor filmkunskap, medan andra hade ett 

mer sparsamt filmintresse. I studien har man eftersträvat ett heterogent urval för att få data 

med variation för att berika analysen (Trost, 2010, s. 137). Intervjupersonernas ålder varierar 

därför mellan 21 år och 62 år. Även om de flesta intervjupersoner är i 20–35 årsåldern på 

grund av hur urvalsprocessen gick till, har intervjupersonernas olika bakgrund möjliggjort för 

olika typer av berättelser. Fem kvinnor respektive fem män har deltagit i intervjuerna, som 

varit strax över 60 minuter. Som kompensation för medverkan i studien fick 

intervjupersonerna varsin biobiljett. 

 

Det gjordes ett medvetet val av film som samtliga intervjupersoner har tittat på. Eftersom 

studien är centrerad kring moraliska känslor beslutade jag att intervjupersonerna ska titta på 

en film som tydligt behandlar moraliska frågor. Studiens syfte har även varit avgränsat till så 

kallade ”blockbuster-filmer” eftersom sådana filmers primära syfte är underhållning som når 

ut till en bred publik runtom i världen. Därför gjordes sökningar på ”Internet Movie 

Database” (mer känt som IMDb), som är världens största filmdatabas, efter de mest populära 

filmerna genom tiderna. Den högst rankade filmen som på ett tydligt sätt behandlar moraliska 

dilemman valdes ut. Därför valdes Christopher Nolans Batman-film ”The Dark Knight” från 

2008, som är rankad som världens tredje bästa film genom tiderna enligt IMDbs användare 

(IMDb, 2022). I filmen porträtteras flera typer av moraliska dilemman, där karaktärerna i 

filmen exempelvis tvingas välja vilket människoliv som är mest värt, eller om det kan vara 

rätt att bryta mot lagar och regler om man har goda intentioner. I filmen behandlas även frågor 

om övervakning och privatliv, och vilka moraliska dilemman som kan uppstå när vissa 

personer har stora resurser och makt i samhället. På så sätt lyfts även frågor om civilkurage 

och medborgerlig plikt kontra rättsväsendet och statens ansvar för upprätthållandet av 
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rättvisan, vilket bedömdes kunna ge upphov till intressanta moraliska känslor hos publiken. 

Med hänsyn till ”The Dark Knights” popularitet och hur moraliska dilemman behandlas 

valdes filmen ut för den aktuella studien.  

 

4.4 Genomförande 

Inför huvudstudien genomfördes en förstudie för att testa intervjuguiden i relation till 

frågeställningarna. En mindre omfattande induktiv analys genomfördes för att hitta relevanta 

teman att vidareutveckla inför huvudstudien. Två övergripande teman framkom i relation till 

hur personer förhåller sig till filmer, där åskådare använder filmer för känslomässig reglering 

och att filmer har en inverkan på deras sociala liv genom att de får möjlighet att reflektera 

över sina egna värderingar och åsikter i relation till det som tas upp i filmen. Däremot visade 

förstudien tendenser till att publiken ofta väljer filmer som återspeglar egna värderingar, 

vilket potentiellt kan minska den inverkan som film har, eller cementera befintliga åsikter. 

Förstudiens analys grundade sig bara på en intervju, och därför fungerade den framförallt som 

ett verktyg att bearbeta frågeställningar och intervjuguiden (jmf. Aspers, 2007, s. 69-71). 

Intervjun i samband med förstudien är på så sätt inte inkluderad i huvudstudiens analys.  

 

Intervjuerna som genomfördes var semi-strukturerade, där en intervjuguide (se bilaga 1) 

efterföljdes. Däremot strävade jag kontinuerligt efter att anpassa intervjun utifrån samtalet 

genom att ställa följdfrågor för att få detaljrika och nyanserade data. Då intervjuguiden var 

genomtänkt både utifrån de områden som behandlades och hur ordningsföljden på frågorna 

möjliggjorde för smidiga övergångar mellan olika teman, strävades det att följa 

intervjuguidens disposition. I de fall intervjupersonerna själva valde att ta upp någonting som 

skulle behandlas vid ett senare tillfälle enligt intervjuguiden uppmuntrades detta oftast 

eftersom det bidrog till ett naturligt samtal (jmf. Aspers, 2007, s. 137-138).  

 

Inför intervjuerna tittade jag på ”The Dark Knight” flera gånger och hade även tagit del av 

samhällsdialogen kring filmen i nyhetskanaler och filmforum* för att vara bekant med de 

flesta potentiella ämnen som intervjupersonerna kunde tänkas lyfta i intervjuerna. Detta var 

även nödvändigt för att kunna visa intresse för det intervjupersonerna talade om och på så sätt 

generera mer djupgående empiriskt material (Aspers, 2007, s. 64-65). Intervjupersonerna 

instruerades att titta på filmen ensam i så nära anslutning till intervjun som möjligt för att få 

 
* Såsom Rotten Tomatoes, Movieguide, Rolling Stone, Filmtipset, Svenska Dagbladet, Aftonbladet m.fl. 
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en autentisk beskrivning, helst tidigast dagen före intervjun för att komma så nära den 

känslomässiga upplevelsen som möjligt. Detta efterföljdes av samtliga intervjupersoner utom 

en person, som tittade på filmen två dagar före intervjun. Med hänsyn till att det bara skiljde 

en dag inkluderades personen i analysen, och det upplevdes inte vara någon skillnad i hur väl 

intervjupersonen kom ihåg filmen jämfört med övriga intervjupersoner. Två personer uppgav 

även att de behövde se filmen med en paus emellan, eftersom den var så lång. Detta var 

oförutsett men verkar inte ha haft någon tydlig påverkan på kvaliteten i intervjuerna då båda 

dessa personer även hade sett filmen tidigare.  

 

För att skapa förtroende när jag pratade med intervjupersonerna inleddes intervjun med öppna 

frågor där intervjupersonen fick prata fritt om sina reaktioner på filmen (jmf. Trost, 2010, s. 

84). Därefter centrerades samtalet kring moraliska frågor i ”The Dark Knight” och vilka 

känslor intervjupersonen upplevde under filmen, för att sedan styras in på en bredare dialog 

om hur intervjupersonen generellt förhåller sig till film. Intervjupersonerna uppmuntrades att 

själva välja plats för intervjun. I de fall intervjupersonen inte kunde välja plats föreslog jag att 

genomföra intervjun i ett grupprum på Uppsala Universitet för att skapa en så anonym och 

ostörd miljö som möjligt, och då minimera potentiella maktdimensioner av att 

intervjupersonen upplever sig hamna i underläge (jmf. Trost, 2010, s. 65). 6 av 10 intervjuer 

genomfördes i ett sådant grupprum, 1 intervju genomfördes på en ostörd plats i en semi-

offentlig miljö, och resterande 3 intervjuer genomfördes digitalt via Zoom enligt 

intervjupersonernas önskemål. För att möjliggöra grundlig analys genom korrekta 

hänvisningar till vad som sades under intervjun spelades dem in (jmf. Trost, 2010, s. 74).  

 

4.5 Transkribering och kodning 

Efter intervjuerna transkriberades samtalen ordagrant. I transkriberingen noterades vissa 

fenomen enhetligt, exempelvis noterades kortare pauser i samtalet som ”…”, innehåll som 

borttogs för att avidentifiera intervjupersonerna noterades som ”---” och övriga kommentarer 

noterades inom [ ] (exempelvis [skrattar]). I studiens analys har citaten förenklats genom att ta 

bort ord som inte är relevanta (som ”eh” och ”öh” och liknande). Under intervjuerna 

antecknades även beteenden som olika gester och visuella illustrationer som inte återspeglas i 

inspelningen för att kunna inkludera så mycket material från intervjuerna som möjligt i 

studiens analys (jmf. Trost, 2010, s. 76). Detta noterades i transkriberingarna inom ”[ ]”.  
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I samband med arbetet med att transkribera intervjuerna började teman identifieras (jmf. 

Aspers, 2011, s. 149). Ett kodschema konstruerades, som består av 6 huvudrubriker. Dessa 

övergripande teman är: 1. Allmänna frågor (övergripande fakta om intervjupersonerna), 2. 

Relation mellan det fiktiva och det verkliga (innefattar bl.a. hur intervjupersonen relaterar det 

hen ser på film till verkligheten), 3. Värderingar i film (innefattar bl.a. hur intervjupersonerna 

förhåller sig till filmens budskap), 4. Moral i film (innefattar bl.a. hur intervjupersonen pratar 

om de moraliska frågor som behandlas i film), 5. Känslor i film (innefattar bl.a. 

intervjupersonens känsloupplevelser när de tittar på film), 6. Moraliska emotioner (innefattar 

bl.a. konkreta moraliska och epistemiska känslor som intervjupersonen beskriver).  

 

Kodningen av de transkriberade intervjuerna var därför tematisk med både induktiva och 

deduktiva inslag, eftersom den både grundade sig i de teman som framkom i intervjuerna, och 

i studiens syfte och teoretiska ramverk. Exempelvis grundar sig temat ”Moraliska emotioner” 

i studiens syfte och teoretiska ramverk, medan ”Moral i film” framförallt genererades med 

hänsyn till vad intervjupersonerna själva lyfte i intervjuerna. Nedan följer ett exempel på hur 

kodschemat har använts i studien:  

Så det är ju väldigt skönt att se de bli neutraliserade, eller bli spöade. (Intervjuperson 3) 

Detta har kodats som ”5.7 Få utlopp för känslor, frigöra emotionella spänningar” 

som ligger i kategorin ”5. Känslor i film”.  

 

4.6 Analys 

Även om analysprocessen påbörjades redan i samband med reflektion under intervjuerna, var 

kodningsprocessen en central del av studiens analys då den möjliggjorde strukturering av 

materialet i olika teman (jmf. Trost, 2010, s. 147-148). Studiens analys har präglats av en 

statisk-dynamisk analys genom hur studiens resultat grundar sig i det växelvisa samspelet 

mellan teori och empiri. Den dynamiska delen av analysen innefattar hur studien har få 

urvalskriterier eftersom den ämnade adressera hur publiken generellt förhåller sig till film. 

Således har studiens fokus varit de känslor publiken upplever i samband med att de tittar på 

film, och inte hur enskilda personer pratar om känslor (jmf. Aspers, 2007, s. 190-191). 

Studiens analysprocess grundade sig även i relationell analys där den individuella 

filmupplevelsen relaterades till samhällsnormer, exempelvis genom hur intervjupersonerna 

relaterade sina upplevelser till verkliga händelser och personer (jmf. Aspers, 2007, s. 192).  
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4.7 Validitet och reliabilitet 

Med reliabilitet avses i detta fall studiens tillförlitlighet och hur förhållandena under 

datainsamlingen har försökts hållas så likvärdiga som möjligt (Trost, 2010, s. 131). Med 

validitet avses studiens giltighet med hänsyn till hur studiens metod medvetet har anpassats 

efter vad som är lämpligt utifrån studiens syfte (Trost, 2010, s. 133). Jag har strävat efter att 

genomföra intervjuerna under liknande förhållanden för att minska risken att genomförandet 

av intervjun påverkats av slumpmässiga faktorer (jmf. Trost, 2010, s 131). Däremot har 

flexibilitet samtidigt värderats genom hur intervjupersonernas behov har tillgodosetts för att 

de ska känna sig bekväma (jmf. Trost, 2010, s. 65). Detta har bidragit till att det empiriska 

materialet grundar sig på intervjuer som genomförts både fysiskt och digital vilket potentiellt 

kan påverka studiens reliabilitet. Det görs däremot inte en distinktion i presentationen av 

resultatet mellan intervjuer som genomfördes på plats eller via digitala kanaler, då det inte har 

upplevts vara någon skillnad i innehållet mellan de olika typerna av intervjuer. Inför 

intervjuerna har jag även kontrollerat kvaliteten på ljudupptagningen för att tillförsäkra att 

man kan höra vad som sägs under samtalet.  

 

Samtliga intervjuer har genomförts av mig själv vilket minskar risken för feltolkningar av det 

empiriska materialet. För att stärka trovärdigheten i insamlade data har jag under intervjun 

kontinuerligt bett om förtydliganden för att minska risken att det sker missförstånd som kan 

medföra feltolkningar i resultatet (Trost, 2010, s. 133).  

 

I urvalsprocessen framkom det att studien tilltalade personer som tycker mycket om filmen 

”The Dark Knight”, där fler av intervjupersonerna sa att det är en av de bästa filmerna de 

någonsin har sett. Även om detta inte var förutsett så är det förståeligt, med tanke på att det är 

en populär kritikerrosad film. Detta kan dock potentiellt ha en inverkan på studiens validitet, 

eftersom personerna som sökt sig till studien kan ge en vinklad bild av hur publiken generellt 

förhåller sig till filmen. Även om de som tycker om filmen kan ha en annan upplevelse än de 

som inte tycker om filmen, ansågs inte detta nödvändigtvis vara ett hinder, då det var den 

individuella känsloupplevelsen som var i fokus i denna studie. Förutsatt att den känslomässiga 

relationen till filmen blev starkare om det var en film som tilltalade personen, kan det faktiskt 

ha varit positivt att de flesta intervjupersoner hade en positiv relation till filmen. För ett 

bredare urval hade det däremot varit önskvärt att komplettera studien med annan typ av film 

som tilltalade en annan publik än vad ”The Dark Knight” gjorde.   



  Uppsala Universitet 
  Masteruppsats i Sociologi, VT 2022 
  Elsa Sundwall 

 32 

4.8 Etiska överväganden 

Etiska överväganden har på olika sätt präglat hela studien. Under datainsamlingen var jag 

medveten om att det kan uppstå en ojämn maktdimension mellan intervjuaren och 

intervjupersonen. Eftersom intervjupersonerna inte valdes ut för något specifikt attribut som 

gav dem en högre social status, var det viktigt att intervjupersonen själv fick välja plats för 

intervjun för att känna sig bekväm. Att jag var ensam intervjuare bör även ha bidragit till att 

minska den hierarkiska position intervjuaren ofta har (Trost, 2010, s. 67). Även om vissa 

forskningstraditioner pratar om vikten av att exempelvis kvinnor intervjuar kvinnor, har det 

bedömts att det aktuella ämnet varit av så pass generell karaktär i förhållande till olika typer 

av strukturell diskriminering att personernas könstillhörighet varit ointressant för detta 

ändamål (jmf. Trost, 2010, s. 66). Däremot har jag genomgående varit medveten om min egen 

sociala position som vit svensk kvinna, och har därför behandlat frågor som jag har ett 

utanförskap till med försiktighet (jmf. Ritchie och Lewis, 2003, s. 140-141). Exempelvis har 

jag medvetet varit noggrann med att be intervjupersonen utveckla när de beskrivit 

känsloupplevelser kopplade till förtyck som exempelvis rasism eller homofobi för att minska 

risken för feltolkning av upplevelsen.  

 

Inför intervjun fick intervjupersonerna ta del av ett informationsbrev (se bilaga 2) som 

upplyste om studiens syfte och på vilket sätt det empiriska materialet kommer användas. 

Information om studien gavs således både skriftligt inför intervjun, och sedan muntligt vid 

intervjutillfället enligt forskningsetiska råd (Vetenskapsrådet, 2017, s. 27). Eftersom det var 

nödvändigt för studiens syfte att spela in intervjuerna trots att det inverkar på 

intervjupersonernas integritet framkom detta i informationsbrevet och samtycke 

kontrollerades för säkerhetsskull även i direkt anslutning till intervjun (jmf. Vetenskapsrådet, 

2017, s. 27). I transkriberingarna har intervjupersonerna avidentifierats, och i presentationen 

av empirin är intervjupersonerna anonyma (jmf. Vetenskapsrådet, 2017, s. 41). Även om 

inspelningarna möjliggör att intervjupersonernas upplevelser kan återberättas på ett korrekt 

sätt, behandlas inspelningarna som en personuppgift som inkräktar på intervjupersonernas 

privatliv. Därför framkom det även i informationsbrevet att inspelningarna kommer raderas 

när masteruppsatsen är examinerad (jmf. Vetenskapsrådet, 2017, s. 27).  
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5. Resultat och Analys 

Eftersom studiens syfte är att undersöka hur åskådaren förhåller sig till de moraliska känslor 

som aktualiseras när de tittar på film och vilken funktion dessa känsloupplevelser fyller, är 

studiens analys centrerad kring publikens upplevelse av film där det visar sig att moraliska 

känslor genomgående präglar filmupplevelsen. Inledningsvis presenteras därför resultatet 

utifrån hur åskådaren upplever den moraliska relationen mellan film och verklighet och 

därefter presenteras resultatet i förhållande till den personliga moraliska känsloupplevelsen av 

att titta på film. En kontinuerlig diskussion förs i studiens analys mellan intervjupersonernas 

berättelser och studiens teoretiska ramverk. Därför är det viktigt att läsaren minns hur 

moraliska känslor är centralt för hur känslor uttrycks i samhället, i samband med att 

intervjupersonernas berättelser analyseras (jmf. Turner och Stets, 2007; Price Tangney, 

Stuewig och Mashek, 2007; Terpe, 2016). Analysen relaterar bland annat till de teoretiska 

begreppen katharsis och optimal distansering för att adressera studies syfte att undersöka vad 

upplevelsen av moraliska känslor fyller för funktion för åskådaren och hur hen förhåller sig 

till dessa känslor när hen tittar på film (jmf. Scheff, 2001). Vidare, i relation till studiens syfte, 

återknyter analysen till hur personer kan känna empati till fiktiva berättelser (jmf. Bergman 

Blix, 2019), och läsaren bör ha i åtanke hur epistemiska känslor bidrar till att moral kan vara 

situationsbundet (jmf. Terpe, 2016). För att underlätta för läsaren ges nedan en kort 

sammanfattning av filmen ”The Dark Knight” som samtliga intervjupersoner har sett före 

intervjutillfället.  

 

Filmen kretsar kring den fiktiva staden Gotham, som lider av en utpräglad gängkriminalitet 

där stadens folkvalda politiker och andra förtroendevalda har stora svårigheter att beskydda 

samhällsinvånarna. Filmens hjälte Batman agerar utanför lagen när han bekämpar 

brottsligheten för att försöka upprätthålla någon form av social ordning i staden. På den andra 

sidan presenteras publiken för superskurken Jokern, som på ett stundtals övertygande vis 

propagerar för anarki genom hur han anser att människor ändå inte bryr sig om varandra. 

Batmans faktiska identitet som miljardären Bruce Wayne är okänd för Gothams invånare, 

med undantag från hans före detta flickvän Rachel (som även arbetar som åklagare åt staten) 

och hans butler Alfred som haft en stor roll i den föräldralöse Bruces uppfostran. I ”The Dark 

Knight” får publiken lära sig att Rachel har en ny partner Harvey Dent, som är den nya 

distriktsåklagaren i staden, vilket skapar ett romantiskt triangeldrama då Bruce Wayne 

fortfarande har känslor för Rachel. I en situation mot filmens slut ställs Batman inför ett 
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moraliskt dilemma där han behöver välja mellan att rädda livet på stadens frihetskämpe 

Harvey Dent eller sin käresta Rachel, och väljer då att rädda Rachel men på grund av Jokerns 

lögner får publiken uppleva Batmans sorg över att rädda Harvey Dent istället.  

 

Denna övergripande beskrivning av filmens handling kommer att vidareutvecklas i löptexten 

nedan utifrån de teman som framkommit i intervjuerna.  

 

5.1 Den moraliska relationen mellan det fiktiva och det verkliga 

Intervjuerna visade hur intervjupersonerna drog paralleller mellan det som de ser på film och 

det som händer i verkligheten. Hur intervjupersonerna förhåller sig till denna relation mellan 

det fiktiva i film och det verkliga i samhället kommer beskrivas nedan för att illustrera på 

vilket sätt intervjupersonernas moraliska känslor relaterar till det som de ser på film.     

 

5.1.1 Moraliska känslor aktualiserar tankar om verkligheten 

I intervjuerna framkom det hur film får åskådaren att tänka på och reflektera över saker som 

sker i verkligheten. En intervjuperson beskrev hur han kan uppleva det som att man själv varit 

med om en upplevelse när man tittat på film: ”…och man vill ju bli berörd på nått sätt. Det är 

som en upplevelse, du är med om nånting…” (Intervjuperson 8, man, 27 år). Viljan att bli 

berörd som intervjupersonen beskriver återspeglar den känslomässiga dragningskraft som 

tidigare forskning klarlägger att film har (jmf. Bartsch, Appel och Stroch, 2010; Bartsch, 

2012; Oliveira, Martins och Chambel, 2013; Pribram, 2013). Denna längtan efter att få 

uppleva känslor i kombination med hur intervjupersonen gör filmupplevelsen personlig visar 

hur film kan ge utlopp för katharsis på det sätt som Scheff (2001) beskriver.  

 

Dessa typer av parallelldragningar mellan film och verklighet var återkommande i 

intervjuerna. Bland annat så lyftes det hur film kan illustrera den dubbelmoral som finns i 

samhället, där film kan lyfta frågor om sociala orättvisor. En intervjuperson beskrev hur en 

scen ur ”The Dark Knight”, när Jokern säger att man inte värderar alla människoliv lika 

mycket, fick henne att tänka på hur man i samhället behandlar människor olika:  

Men jag tänkte på det när… Jokern sa det! Att det var, det är ju väldigt klockrent och 

det stämmer ju väldigt mycket överens med verkligheten. Jag tänker både såhär, ja men 
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hela Black Lives Matter-rörelsen*… Eller ja men kriget i Ukraina att ja, nu plötsligt när 

det kommer vita människor som ska fly, då… Då släpper vi in dem med öppna armar 

liksom… Ja men såhär, nu dör nån ungdom som jag sa typ i Husby eller Tensta och det 

är, det är nån i statistiken men… Om blir en vit rappare skjuten i Hammarby Sjöstad… 

då blir det värsta minnesceremonin av det… Att det, det speglar ju verkligen hur, hur 

det är. (Intervjuperson 5, kvinna, 33 år) 

De tankar som intervjupersonen beskriver väcks när hon tittade på The Dark Knight illustrerar 

hur film kan möjliggöra engagemang i verkligheten och illustrera orättvisor. I relation till 

samma scen i filmen beskriver en annan intervjuperson hur detta fick henne att tänka på hur 

man i samhället gör skillnad i engagemang beroende på vilken människa man pratar om, och 

hur tråkigt hon tyckte att detta var:  

…speciellt asså nu vad som händer i vår värld. Asså det är hur mycket krig och så som 

helst som sker i världen, och så fort en liten svensk är där då blir det såhär ”åååh 

herregud! Det är krig!” [lyfter på armarna och viftar]. Och om inte en svensk är där då 

är det såhär ”jaha”. Det är så sjukt att det inte blir samma sak. Det är såhär, nu är det 

nära oss, kriget. Och då blir det världens största grej, och det är världens största grej, 

det är hemskt. Men det sker sjuka saker på andra sidan av världen som inte alls tas upp 

eller pratas om eller liksom… Vi emotionellt inte engagerar oss i, media engagerar inte 

oss på samma sätt heller. Så absolut, att det blir människa och människa blir så himla 

stor skillnad. (Intervjuperson 1, kvinna, 24 år) 

I relation till hur Bergman Blix (2019) beskriver att fiktiva berättelser kan skapa starka 

känsloreaktioner hos åskådaren när hen upplever att det finns delade erfarenheter mellan sig 

själv och det som porträtteras, kan detta bidra till att förklara hur intervjupersonerna relaterade 

det som de såg på film till verkliga händelser. Även om den typen av delade erfarenheter som 

att dela samma hudfärg eller nationalitet som intervjupersonerna beskrev inte överensstämde 

med deras moraliska uppfattningar, förklarar de att de tror att detta bidrar till ökat 

känslomässigt engagemang i samhället. De uttryckta moraliska känslorna av upprördhet över 

detta visar hur intervjupersonerna håller med om filmens narrativ som i denna scen påpekar 

samhällets dubbelmoral. Detta visar hur emotionellt engagemang för andra människor 

möjliggörs av upplevelse av närhet genom de delade erfarenheter som filmen kan illustrera.  

 

 
* Black Lives Matter är en rörelse för att uppmärksamma polisiärt övervåld på rasistiska grunder.  
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Utöver detta tema om hur våldsamma scener som porträtterades i filmen fick 

intervjupersonerna att tänka på pågående konflikter och orättvisor i världen vilket skapade 

obehagskänslor, beskrev intervjupersonerna även att film kan väcka andra tankar om 

verkligheten. En intervjuperson beskrev exempelvis hur en scen ur ”The Dark Knight” när 

polisen av misstag skjuter på gisslan, trots att de har fasttejpade pistoler i händerna, eftersom 

de är utklädda i samma clownmasker som brottslingarna har, fick honom att tänka på vilken 

makt samhället har gett polisen och hur den kan missbrukas:  

 Ja just att de har ju rätt att skjuta folk… det är ju, det är ju den rätten vi har gett 

poliser. Att… de som, upplevs vara ett hot, då får de skjuta dem… Även om de står där, 

liksom med… tejp runt händerna liksom. Att de ändå inte riktigt reflekterar över vad det 

är som sker. Utan att det bara är att ”nu ska vi, oskadliggöra de här”. Och då… Då 

känns det ju också.. Väldigt… Jag vet inte, kanske väldigt väldigt långdraget men om 

man ska dra det till… Hela Black Lives Matter… vågen… Det blir också en liknande 

grej, då är det inte clownmasker utan då är det liksom, hudfärg som, som gör att… 

poliserna skjuter. Utan att liksom reflektera över varför… Och det blir ju lite som att de 

clownmaskerna… Ja representerar det. (Intervjuperson 7, man, 22 år) 

I denna situation beskriver intervjupersonen hur en scen i filmen fick honom att tänka på 

pågående samhällsdiskussioner gällande rasprofilering i samband med polisingripanden. 

Intervjupersonen spekulerar även i att han tror att det kan vara filmskaparens intention att visa 

på vilket utbrett samhällsproblem rasprofilering är. Intervjupersonen beskrev på så sätt hur 

film kan bidra till att illustrera problematiska normer i samhället. I relation till den forskning 

som finns om samhällsmedvetna filmer visar detta på hur film relaterar till åskådarens egna 

moraliska uppfattningar genom hur scener i film kan väcka tankar om verkliga sociala 

orättvisor (jmf. Khoo och Ash, 2021).  

 

En annan intervjuperson beskrev hur han har positiva känslor kopplade till Jokern trots 

karaktärens hemska moraliska agerande, och att detta fick honom att tänka på hur man kan 

skapa felaktiga uppfattningar om personer i verkligheten beroende på hur de ser ut och 

framställs:  

Utan att heja på honom, hur mycket man tycker om Jokern… Och att man märker hur 

mycket lite charm och lite skämtsamhet kan… Kan göra… Kan förlåta folk… Att det var 

väldigt spännande att se hur liksom…. Att trots att handlingar så blir det så, så, så svårt 

att se person till person verkligen… bli helt avskräckt från honom… det känns väldigt 
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liksom såhär, Ted Bundy* aktigt. Att han var väl liksom nån som var väldigt 

supersympatisk och jätte… stilig och så. Och det gjorde så att folk fick svårare att 

acceptera att han var en mördare. Eller att döma honom efter det typ. Att det var, det 

var liksom en insikt att liksom… Man kan göra väldigt mycket hemskt med… charm… 

Och att det kanske är liksom nånting man ska hålla ett extra öga för. Att bara för att 

nån är väldigt såhära… sympatisk så behöver de inte heller ha rätt intentioner. 

(Intervjuperson 3, man, 23 år) 

Detta illustrerar hur moraliska överväganden kan ge upphov till osäkerhet. Den jämförelse 

intervjupersonen gör mellan de positiva känslor han känner gentemot Jokern, trots att han vet 

vad han har utsatt folk för i filmen, och hur personer i samhället hade svårare att acceptera 

Ted Bundy som seriemördare illustrerar hur moraliska strukturer relaterar till andra strukturer 

av sociala orättvisor. Dessa strukturer kan i sin tur skapa tvivel när personer gör moraliska 

överväganden, som ger vissa personer ett övertag utifrån deras utseende eller personlighet. 

Intervjupersonen beskriver här hur han uppskattar att filmen skildrar dessa typer av 

epistemiska känslor, såsom tvivel, så att han blir medveten om att han lättare blir osäker när 

han gör moraliska bedömningar relaterade till vissa människor eller beteenden, vilket 

illustrerar den effekt epistemiska känslor har på åskådarens moraliska känslor.  

 

Vidare framkom det tendenser i intervjuerna att åskådaren relaterar det som hen ser på film 

till verkligheten i så stor utsträckning att det ibland kan vara svårt att skilja på vad som har 

hänt i en film och det som händer i samhället. En intervjuperson pratade allmänt om hur hon 

förhåller sig till det hon ser på film, där hon exemplifierade med hur hon tolkar Jokern som 

psykiskt sjuk: ”Asså det jag ser på filmen tror jag händer på riktigt, det är som att min kropp 

känner de känslorna. Så jag skulle liksom inte, om jag hade gått en promenad efter så hade 

jag ju trott att varenda människa vart så psykiskt stöd” (Intervjuperson 1, kvinna, 24 år). De 

känslor som intervjupersonen upplevde under filmen påverkar henne efter filmens slut genom 

hur de överförs till verkligheten och utövar inflytande på hur hon upplever personer utanför 

filmen. I detta fall beskrev personen hur de obehagskänslor hon fick av hur Jokern 

porträtterades i ”The Dark Knight” kan överföras till främlingar i samhället efter att hon 

tittade på filmen.  

 

 
* Ted Bundy var en seriemördare på 70-talet som använde sin karismatiska förmåga för att hävda sin oskuld till 
brotten.  
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Även om detta tydligt visar hur moraliska känslor inverkar i personens sociala verklighet där 

känslorna kopplade till fiktiva karaktärer överförs till verkliga personer, visar det även 

effekterna av underdistanserade berättelser. För den här personen var känslorna som hon 

upplevde under vissa scener i filmen så pass kraftfulla att hon istället för att få utlopp för de 

emotionella spänningar som Scheff (2001) menar att åskådaren kan få när de tittar på film, 

fick hon istället ytterligare stresspåslag av filmens narrativ. Denna underdistanserade relation 

mellan det fiktiva och det verkliga kan bidra till att personer bedömer verkliga personer 

utifrån fiktiva karaktärer, som intervjupersonen själv berättar. Med hänsyn till hur Bergman 

Blix (2019) illustrerar hur empati kan väckas av fiktiva händelser, går denna upplevelse ett 

steg längre där hon direkt överför sina upplevelser från filmen direkt på verkligheten. Detta 

illustrerar hur underdistanserade berättelser kan göra att de känsloupplevelser åskådaren 

upplever blir så kraftfulla att de överförs till verkligheten på ett sätt som inte blir hjälpsamt för 

personen.  

 

Utifrån intervjuerna framkom det att det framförallt är moraliska känslor med en negativ 

association som bidrar till dessa typer av parallelldragningar mellan det som porträtteras i film 

och det som händer i samhället. Även om detta överensstämmer med teoretiska perspektiv 

gällande moraliska känslor som framförallt fokuserar på negativt betingade moraliska känslor, 

kan detta även bero på att ”The Dark Knight” är en relativt mörk film som saknar ett tydligt 

lyckligt slut (jmf. Turner och Stets, 2006; Price Tangney, Stuewig och Mashek, 2007). 

Känslor som obehag och sympati för karaktärerna som porträtteras i filmen bidrog till att 

väcka tankar om verkligheten, där intervjupersonerna på olika sätt beskrev hur scener i film 

fick dem att tänka på aktuella problem i samhället.  

 

5.1.2 Film aktualiserar moraliska diskussioner som åskådaren förhåller sig till 

Samtidigt som filmen kunde bidra till att väcka tankar om verkligheten, framkom det även i 

intervjuerna att de moraliska överväganden som åskådaren gör när de tittar på film kan bidra 

till reflektion över egna värderingar. Intervjupersonerna beskrev hur de när, de funderade över 

hur de själva hade agerat om de var i samma situation som karaktärerna i filmen, även kunde 

fundera över sina egna värderingar i förhållande till normer i samhället. En intervjuperson 

beskrev att han trodde att budskapet i ”The Dark Knight” var att ifrågasätta samhällsnormer: 

”Huvudbudskapet är väl just att… Ifrågasätta och liksom reflektera över… Vad det är vi tar 

för givet och hur vårt samhälle är uppbyggt… Tror jag!” (Intervjuperson 7, man, 22 år). En 
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annan person beskrev hur välgjorda filmer kan göra att hon reflekterar över sina egna 

värderingar utifrån de budskap som förmedlas i filmen: ”Om, om det är en riktigt välgjord 

film så kan det få mig att, i ifrågasätta mina värderingar” (Intervjuperson 4, kvinna, 21 år). I 

relation till hur intervjupersonerna diskuterar att film kan få dem att reflektera över sina egna 

värderingar utifrån filmens narrativ, visar detta hur åskådaren samtidigt förhåller sig till 

samhällsnormer. Utifrån den förmåga som Carroll (2010) beskriver att film har att engagera 

åskådare i fiktiva berättelser, visar detta hur filmskaparens narrativ kan vägleda publikens 

moraliska uppfattningar utifrån filmens budskap.  

 

Ett exempel på hur filmens narrativ bidrog till att medvetandegöra åskådaren om problem i 

samhället visade sig när en intervjuperson beskrev hur ledsen hon blev när hon insåg att det är 

skillnad för henne i vilka känslor hon upplever beroende på vem det är som dör i filmen:   

”Ja men, man blir ju lite deppig! Att såhär, alla borde ju spela lika mycket roll. Alla 

borde ju vara lika mycket värda, men det funkar ju inte så… Och, ja men det är väl lite 

deppigt att… Inse att ja men det är så, och det kommer antagligen alltid vara så… Hur 

mycket vi än försöker förändra det så kommer det… fortfarande vara olika värde på 

olika… Människor liksom.” (Intervjuperson 5, kvinna, 33 år)  

Hur intervjupersonen beskriver att filmen bidrog till att peka ut sociala orättvisor visar att de 

moraliska känslor som åskådaren upplever när de tittar på film kan bidra till reflektion om 

normer och strukturer i samhället. Detta stödjer hur man i tidigare forskning illustrerar att man 

genom samhällsmedvetna filmer kan bidra till att publiken får förståelse för skeva moraliska 

uppfattningar och då kan ifrågasätta olika strukturella orättvisor i samhället (jmf. Khoo och 

Ash, 2021; Adkins och Castle, 2014).  

 

På ett liknande sätt beskriver en annan intervjuperson hur en dragningskraft är hur film bidrar 

till att utmana hans värderingar genom hur han utvecklar sitt perspektivtagande när han tittar 

på film: 

Jag tror att om en film kan… Få en att förstå liksom ”den andra sidan”, så tycker jag 

väl bara att den kanske har gjort en bra sak för samhället liksom. Att den har liksom 

vidgat ens vyer liksom… Så det är väl det jag tycker om. Att om, om, om en film kan få 

mig att se typ ett annat perspektiv eller förstå nått som jag inte har förstått tidigare. En, 

en, en mördares motiv eller vad… Så tycker jag väl typ, att den har gjort liksom good 

service. (Intervjuperson 9, man, 33 år)   
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Denna önskan att genom film få ta del av personers motiv visar hur film kan användas som ett 

verktyg för åskådaren att lära sig mer om människor. Genom hur intervjupersonen beskriver 

att han i film kan få ta del av perspektiv som han inte kan ta del av utanför filmens värld och 

hur detta vidgar hans vyer visar den förmåga som film har att engagera åskådaren i berättelser 

som normalt sätt inte tilltalar honom i verkligheten (jmf. Carroll, 2010).  

 

Denna förmåga i film att få personer att ta del av nya tankesätt och utmana värderingar 

belystes i intervjuerna. En intervjuperson beskrev hur Batman-filmerna framkallar särskilt 

starka känslor för honom när han tittar på film: 

Denna serien, just denna serien, har en stor… Ja, impact på mig… Det kan hända att 

det, det händer inte så ofta ska jag säga. Väldigt sällan. Det har hänt, men sen är det 

svårt att säga typ hur eller varför, för det är ju känslor. Så man förstår inte typ… Vad 

som händer. Det händer bara. (Intervjuperson 2, man, 32 år) 

Med hänsyn till hur intervjupersonen beskriver att det är det känslomässiga engagemanget 

som tilltalar personen, visar detta hur de moraliska känslorna präglar filmupplevelsen. Utifrån 

hur intervjupersonen beskriver att det är svårt att sätta ord på vad det är som gör en film 

viktig, utöver att känslorna han upplever påverkar honom, bidrar detta för förståelse för 

komplexiteten i den känslomässiga relationen mellan publik och film. Även om 

intervjupersonen inte alltid kan beskriva vilka känslor han upplever när han tittar på film, 

beskriver han hur upplevelsen av känslor utgör filmens dragningskraft för honom.  

 

En annan intervjuperson beskriver hur narrativet i ”The Dark Knight” bidrog till att han 

började fundera över hur moraliskt rättfärdigade ageranden personer med makt i samhället 

utövar. Personen beskriver detta utifrån hur filmen behandlar korruption inom rättsväsendet:  

Ja men, men man blir väl frustrerad. Det är inte som att det ökar sympatin… för… 

kriminaliteten… utan att det kanske minskar sympatin och ökar kanske liksom… kraven 

och misstänksamheten på folk som har… en maktposition och saker att vinna på det. 

(Intervjuperson 3, man, 23 år) 

Detta visar hur filmen väcker moraliska känslor av frustration hos intervjupersonen, som 

möjliggör att han reflekterar över verkliga samhällsstrukturer. Även detta tyder på filmens 

förmåga att engagera åskådaren i samhällsfrågor och influera moraliska uppfattningar. 
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Samtidigt som film kan bidra till perspektivtagande genom hur intervjupersonerna beskriver 

att film kan utmana eller förstärka deras värderingar, framkom det i intervjuerna att film även 

kan bidra till moraliska diskussioner. En intervjuperson beskrev hur detta är en viktig funktion 

med filmskapande: ”Viktig funktion som film har är att väcka tankar, och väcka debatter!” 

(Intervjuperson 4, kvinna, 21 år). En annan intervjuperson beskriver hur det kan uppstå 

diskussioner mellan henne och hennes partner när de inte håller med om hur filmnarrativet 

porträtterar moraliska frågor:  

Men då kan det ju bli som en diskussion… /…/ Och då, då kan man ju också nästan bli 

arga på varandra. På att man tycker olika saker. Ja, det blir ju inget bråk liksom. Utan 

att, det blir mer såhär att, ja men man kan inte se, inte förstå den andra. Men ”Hur kan 

du tycka att det där var rätt, eller hur kan du tycka att det där var fel. (Intervjuperson 5, 

kvinna, 33 år) 

Med hänsyn till hur personen beskriver att det kan uppstå frustrerade diskussioner när hon 

tittar på film med någon annan och de båda inte tolkar filmens budskap på samma sätt, blir det 

tydligt hur åskådarens moraliska känslor relaterar till det som de ser på film. När 

filmnarrativet inte återspeglar åskådarens egna moraliska uppfattningar skapas negativa 

moraliska känslor, såsom den ilska som intervjupersonen ovan beskriver.  

 

Denna sociala aspekt av filmtittande var återkommande i flera intervjuer. Intervjupersonerna 

beskrev att film oftare bidrar till moraliska diskussioner när de tittar på film tillsammans med 

andra, jämfört med om de tittar på film själv. En intervjuperson beskrev hur film ofta skapar 

diskussioner när hon tittar tillsammans med andra:  

Just för att det finns mer då, frågetecken och… Det som jag tycker är så spännande med 

film är att man kan diskutera efter och se vad som… Varför saker sker och sådär. Och 

liksom se, för man själv tänker ju en tanke först liksom mer automatiskt ”ja men det bör 

vara sådär eller det är såhär” och då att få det och liksom sen… Varför tänker jag så? 

Man ifrågasätter liksom lite sina egna tankar. (Intervjuperson 1, kvinna, 24 år) 

I relation till hur Turner och Stets (2007) beskriver hur moral fungerar i samhället, där den 

moraliska ordningen bidrar till att människor kan leva tillsammans i stora samhällen, blir detta 

ifrågasättande av värderingar i samhället intressant. De moraliska diskussioner som film kan 

generera bidrar till att åskådaren kan utmana sina egna moraliska uppfattningar genom hur 

filmen möjliggör att de får ta del av olika perspektiv. På så sätt kan de diskussioner som 

intervjupersonen beskriver att film möjliggör bidra till att åskådaren får förståelse för den 

moraliska ordningen i samhället och kan lära sig förhålla sig till den, samtidigt som film 
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skulle kunna bidra till att utveckla den gemensamma moralen i samhället genom hur film 

skapar socialt delade erfarenheter (jmf. Pribram, 2013).  

 

På så sätt beskrev flera intervjupersoner hur film kan få dem att reflektera över vad som är rätt 

och fel i olika situationer. En intervjuperson beskrev hur ”The Dark Knight” fick honom att 

reflektera över vad han tycker är ett acceptabelt moraliskt agerande när det kommer till 

våldsutövande, genom hur Batman ofta tillåts agera våldsamt i filmen:  

For the greater good tänker jag… För hur ska han annars stoppa dem? Det är väl svårt 

att göra… Men också såhär, moral, hur mycket våld kan man få… använda och det 

fortfarande är försvarbart? Jag tänker, poliser använder ju våld i… Gott syfte. Tänker 

jag. Det är väl lite samma som dethär. (Intervjuperson 8, man, 27 år) 

Personen beskriver hur han liknar Batmans våldsutövande med polisens rätt att utöva våld i 

samhället för att det har ett berättigat moraliskt syfte. Detta visar den effekt som epistemiska 

känslor, som den osäkerhet som intervjupersonen beskriver, har på moraliska överväganden. 

Moral kan således vara relativt utifrån att den verkar uppfattas som situationsberoende av 

intervjupersonerna.  

 

Samtidigt som många intervjupersoner beskrev att de tycker det är viktigt med frihet i 

skapande och att det är bra att man porträtterar kontroversiella ämnen i film, framkom det i 

intervjuerna att det är tråkigt med nedvärderande budskap i film. Flera intervjupersoner 

belyste hur de tycker att ”The Dark Knight” har en otillräcklig representation av kvinnor som 

gör att de blir irriterade över filmens narrativ. En intervjuperson beskrev sin syn på hur 

kvinnor porträtterades i filmen: ”Ja men det är väl typiskt en sån film som är… check [gör en 

bock i luften] den här har inte nått genusperspektiv alls.” (Intervjuperson 10, kvinna, 62 år). 

På ett liknande sätt beskrev en annan intervjuperson hur ledsen hon blir av dåliga budskap i 

film: ”…För jag tror att filmer ändå har den makten, att kunna påverka våra känslor och 

våra tankar om ett visst ämne…” (Intervjuperson 4, kvinna, 21 år). Detta exemplifierar hur 

intervjupersonerna kritiserade hur man i ”The Dark Knight” representerar kvinnor och hur 

detta skapade upprörda känslor av frustration och även ilska. Vidare framkom det i 

intervjuerna att det finns en tilltro till att film påverkar värderingar, och att det därför är 

problematiskt med bristande representation i film då det kan hindra samhällsutvecklingen.   

 

Ett genomgående tema i intervjuerna var att film bidrar till att illustrera hur samhället 

fungerar genom hur filmnarrativ kan peka ut fenomen i samhället. I samband med att 
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åskådaren tittar på film förhåller hen sig samtidigt till samhällsnormer, och beroende på hur 

filmens narrativ förhåller sig till den moraliska ordningen kan olika typer av negativa 

moraliska känslor uppstå. I vissa fall kan dessa känslor bidra till diskussion om värderingar, 

framförallt när intervjupersonerna tittar på film tillsammans med andra människor.   

 

5.1.3 Delade egenskaper i narrativet – Åskådare förhåller sig till starkare moraliska känslor 

En intervjuperson beskrev hur han hade svårare att relatera till Batman som karaktär eftersom 

han porträtteras med egenskaper som skiljer sig från de förutsättningar intervjupersonen har i 

sitt eget liv. Därav beskriver personen hur han upplever en starkare relation till det vanliga 

folket i den fiktiva staden Gotham och de moraliska dilemman de ställs inför i filmen: 

Jag kan relatera för att det också är så här vanligt folk. Jag är inte en multimiljardär-

superhjälte liksom, så att det är svårt att sätta sig in i just den sitsen… När man ser… 

Den här vanliga pappan eller sådär. Som går fram och bara såhär ”ja, jag trycker av 

liksom”… Där, där känner jag att jag hade ju absolut kunna vara i den situationen. 

Och jag, jag tror att jag hade tänkt likadant. (Intervjuperson 7, man, 22 år).  

På så sätt framkom att den relation som finns mellan det fiktiva och det verkliga verkar 

förstärkas när åskådaren upplever att det finns likheter mellan dem själva och det som 

porträtteras i filmen. Likt hur Scheff (2001) poängterar att katharsis förekommer när publiken 

kan identifiera sig med personerna och händelserna som porträtteras i filmen, visar detta hur 

intervjupersonen fick starkare empati och bättre förståelse för en karaktär i ”The Dark 

Knight” som han kunde relatera till.  

 

Ett tema från intervjuerna visade även att erfarenheter kopplade till ens egen könsidentitet och 

könsidentiteten hos karaktärer i film kan bidra till en upplevelse av delade erfarenheter. 

Exempelvis diskuterade en intervjuperson hur den enda karaktären hon kunde relatera till i 

”The Dark Knight” var Rachel, på grund av den gemensamma upplevelser att vara kvinna 

som intervjupersonen beskriver att de har. Vidare beskriver intervjupersonen hur hon kan 

känna igen sig i flera av de situationer som Rachel befinner sig i och hur dessa delade 

egenskaper bidrar till en starkare relation till karaktären. Intervjupersonen uttrycker även sin 

frustration över samhällets förväntningar på kvinnor både i verkligheten och på film, där hon 

efterfrågar att filmen skildrar kvinnors upplevelser i större utsträckning: 

Den enda man kan liksom, man kan ju identifiera sig lite med Rachel bara för att hon… 

har svårt att välja liksom. Mellan de där två snygga männen då [skrattar]. /…/ Hon är 
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ju väldigt omtänksam och… Och stöttande hela tiden! Men det är ju ingen som säger, 

som hjälper henne genom nånting. Utan hon ska ju bara… Vara… Hon är ju där för att 

vara en partner liksom. Till nån utav dem. Och hon blir nånting som båda två kämpar 

för på nått sätt. (Intervjuperson 10, kvinna, 62 år)  

De delade erfarenheterna som gör att intervjupersonen beskriver att hon kan relatera till 

Rachel visar hur det fiktiva narrativet bidrar till att illustrera hur frustration som moralisk 

känsla kan skapa engagemang till sociala frågor. Eftersom negativt associerade moraliska 

känslor som frustration uppkommer när man tar del av någonting som bryter mot den 

moraliska ordningen i samhället, visar detta hur intervjupersonen inte håller med om den 

moralen gällande kvinnors roll som presenteras i ”The Dark Knight” (jmf. Turner och Stets, 

2007). Detta visar hur åskådarens moraliska uppfattningar relaterar till de normer som 

presenteras i film, och i detta fall bidrog det till att åskådaren tyckte sämre om filmen.   

 

Ett annat återkommande tema i intervjuerna relaterat till åskådarens delade egenskaper med 

det fiktiva narrativet var hur erfarenheten av att vara förälder bidrog till ökad empati i 

filmscener som involverar barn och dilemman föräldrar ställs inför. En intervjuperson beskrev 

hur en scen, där Harvey Dent (som även kallas ”Two-Face”) hotar Gothams poliskommissarie 

Gordon och hans familj, fick honom att tänka på om samma sak hade hänt hans familj: 

Jag tänker typ ”om det här skulle vara mitt barn” asså, hur skulle det vara om… Mitt 

barn, om jag var Gordon och mitt barn togs gisslan av Two-Face liksom, eller om… 

Mitt barn fick höra att jag hade gått bort… jag tar inte så mycket mitt perspektiv utan 

jag snarare, mitt barns perspektiv… Och… Känslan jag känner då… Det är väl mest, 

asså det är väl en sorg, och det är också lite såhär panik. Över tanken. Att typ såhär… 

Ja men det är som att det blir ”det här får inte hända” så man liksom stänger ute det. 

Så… Panik och sorg tror jag känslorna är. (Intervjuperson 9, man, 33 år) 

Intervjupersonen har tidigare beskrivit hur han gör tydliga distinktioner mellan film och 

verkligheten på ett sätt som gör att han ofta blir överdistanserad till sina känslor och därför 

oftast inte blir påtagligt berörd av innehållet i film. Däremot poängterar han att scener med 

barn och föräldrar får honom att tänka på hur det hade varit om han och hans barn hade varit i 

samma situation, vilket skapar starka känsloreaktioner. Detta illustrerar hur delade 

erfarenheter mellan det fiktiva och det verkliga skapar starkare moraliska känslor för 

åskådaren att förhålla sig till.  
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En annan intervjuperson belyser hur föräldrarollen skapar särskilt starka känslor när hon 

funderar över de känslor hon upplever när hon ser scener som porträtterar moraliskt felaktigt 

beteende: ”Jag vet i andra scener där jag liksom har, ja men sätt barn som råkar illa ut. Då 

kan jag ju tänka såhär, ja men om nån skulle, liksom röra --- [namn på hennes barn], då 

skulle jag döda den personen. Asså då blir jag verkligen arg!” (Intervjuperson 6, kvinna, 28 

år). Här beskrivs det hur föräldrarollen bidrar till den typen av delade egenskaper mellan sig 

själva och filmen som skapar starkare känslor i film. Även detta visar hur delade egenskaper 

mellan åskådaren och filmen kan skapa underdistans till filmnarrativet som gör de moraliska 

känsloupplevelserna så påtagliga att de kan överföra händelser i filmen till verkligheten.  

 

Det återkommande temat i intervjuerna visade att delade egenskaper mellan åskådaren och 

karaktärerna bidrog till att åskådaren upplevde starkare och tydligare känslor när de tittade på 

filmen. Från intervjuerna uppkom moraliska känslor som kunde möjliggöra katharsis när 

berättelsen var optimalt distanserad. Däremot visade det att dessa typer av delade egenskaper 

kan skapa överväldigande känslor som kan bidra till att åskådaren blir underdistanserad till 

berättelsen som gör att filmen inte hjälper åskådaren att bearbeta känslor. I sådana fall skapas 

inte bra förutsättningar för att få utlopp för emotionella spänningar, utan de moraliska känslor 

som åskådaren upplever överförs istället till verkligheten. 

 

5.1.4 Moraliska känslor aktualiserar självreflektion 

I samtliga intervjuer framkom det att intervjupersoner vid olika tillfällen funderade över hur 

de hade agerat om de var i samma situation som porträtterades i filmen. En person beskrev 

exempelvis hur scenen i ”The Dark Knight” där Batman tvingas välja mellan att rädda Rachel 

eller Harvey Dent fick henne att fundera över vem hon hade räddat om hon behöver välja 

mellan sin partner och sitt barn:  

…så skapar det ju väldigt mycket obehag att det blir… Det är jobbigt, det blir lite 

jobbigt. För att man börjar ju själv tänka såhär, ”vad skulle jag ha gjort? Hur skulle 

jag ha tänkt?” Som när de sitter där, ja men Harvey och Rachel. Ja men vad skulle 

hända om jag och --- [namn på partner] satt där till exempel. Eller… Om det var --- 

[namn på partner] och --- [namn på barn], vem skulle jag ha räddat? Asså det blir… 

Man börjar ju tänka på såhär, om, om man måste välja mellan de två viktigaste 

personerna i sitt liv, vem skulle man välja då? (Intervjuperson 5, kvinna, 33 år) 
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Detta visar hur de moraliska känsloupplevelser som åskådaren upplever när de tittar på film 

bidrar till att de reflekterar över sitt eget liv och hur man kan göra de rätta moraliska besluten. 

Även om intervjupersonen beskriver hur hon upplevde negativa moraliska känslor som 

obehag, visar hennes berättelse på den typen av optimala distansering till filmen som gör att 

dessa känsloupplevelser kan vara gynnsamma för personen. De känslor av osäkerhet som 

intervjupersonen beskriver illustrerar hur epistemiska känslor, såsom tvivel, bidrar till 

ifrågasättande av moraliska uppfattningar.  

 

På ett liknande sätt reflekterade en annan intervjuperson över vilka krav man kan ställa på vad 

som är rätt moraliska beslut i stressade situationer under samma scen i ”The Dark Knight”: 

…och så eftersom att det är en stressad situation så är det såhär, skulle man kunna ta 

ett rationellt beslut? I… Den situationen? Finns det ens ett rationellt beslut? /…/ Att 

man blir lite såhär, typ uppjagad ”men vad skulle jag göra?” och nästan som att jag 

måste bestämma mig samma tid som de måste bestämma sig, vad jag skulle göra 

liksom.  (Intervjuperson 6, kvinna, 28 år) 

Detta visar att den inlevelsen hon upplever till filmens handling skapar starka känslor hos 

henne, och att detta möjliggör att hon får reflektera över hur hon själv hade agerat. De 

epistemiska känslor av osäkerhet och att inte finns något tydligt rätt eller fel som 

intervjupersonen beskriver visar hur personen genom filmen kan få förståelse för att moral 

kan vara situationsbundet, där tidsaspekten i detta fall gör att man inte kan ställa samma 

moraliska krav på en person som om tiden var obegränsad. Även detta kan ses som en 

känslomässigt utlösande form av katharsis, där personen får möjlighet att genom filmens 

fiktiva miljö uppleva moraliskt pressade situationer utan att själv behöva ställas inför dem.   

 

Denna reflektion över hur man själv hade gjort om man ställts inför samma situation som 

karaktärerna i filmen skapade även känslor av skam hos intervjupersonerna. Samtliga 

intervjupersoner lyfte en specifik scen ur ”The Dark Knight”, där Jokern tvingar personer 

ombord på två båtar avgöra om de aktivt ska välja att spränga den andra båten eller om de inte 

ska göra någonting och då själva sprängas. På den ena båten är det vanliga människor och den 

andra båten fångar från Gothams fängelse. På båten med vanliga människor väljer personerna 

att de ska fatta beslut om hur de ska göra genom att alla ska rösta på en anonym papperslapp. 

Exempelvis delade en person med sig av sina skamfulla känslor i relation till vad han tycker 

hade varit rätt sak att göra om han var i en sådan situation:  
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Och den kanske man skäms för, men det är ju lite såhär. Det, det är klart att de ska 

spränga… fångarna… Det hade på nått sätt varit moraliskt rätt. /…/ Men det absolut 

moraliska rätta det hade ju varit… Att inte göra nånting… Men asså hade jag befunnit 

mig på den båten med civila så hade jag ju absolut inte litat på att… fångarna… Inte 

skulle göra typ myteri och… Och spränga, spränga båten… Och där, där, ja men lite 

skam över att man ens tänker den tanken. Att man skulle kunna vara villig att… skriva 

på en sån lapp liksom, rösta för att… Att spränga dem. (Intervjuperson 7, man, 22 år) 

Detta visar hur moraliska dilemman som porträtteras i filmen får åskådaren att reflektera över 

hur de själva hade agerat i motsvarande situation, och vad som faktiskt är moraliskt rätt. I 

intervjuerna framkom det att sådan reflektion kan skapa negativt betingade moraliska känslor 

som skam som uppstår när personen erkänner att de hade agerat på ett sätt som de kanske inte 

anser är moraliskt. Med hänsyn till hur skam uppstår som en reaktion på beteende som bryter 

mot den moraliska ordningen visar detta hur åskådaren lär sig om sin relation till samhällets 

moral när de genom fiktiva situationer får fundera över hur de själva hade agerat.  

 

Dessa typer av skamfulla känslor kunde även bidra till att väcka tankar om verkliga händelser 

och hur man skulle agerat i den verkliga situationen. I relation till samma scen i ”The Dark 

Knight” beskriver en intervjuperson hur scenen fick honom att fundera över hur han skulle 

bete sig i en krigssituation:  

…jag kände att jag förmodligen inte hade varit lika bra person som de som var på 

båten… Ja, jag tror att mycket har att göra med liksom tankeställarna man har sett, 

liksom, de här sista veckorna med… med kriget i Ryssland och så. Att man har tänkt 

liksom såhär ”ja, men vad skulle man göra?”. Och jag har kommit fram till att jag 

förmodligen skulle lämna Sverige så snabbt det går bara. Hitta nått annat. Att den här 

livspreservationen ändå kommer före väldigt mycket. (Intervjuperson 3, man, 23 år) 

Här berättade intervjupersonen hur de skamfulla känslor han upplevde när han tittade på 

filmen fick honom att inse att han inte kan agera efter den moraliska ordningen utan att 

överlevnadsinstinkter tar över om han tvingades in i en pressad situation. I relation till hur 

tidigare forskning visar att filmpubliken frivilligt utsätter sig för negativt associerade känslor 

för att metakänslorna (den utvärdering som åskådaren gör av sina primära känsloreaktioner) 

gör upplevelsen positiv, kan även detta vara dragningskraften utifrån det som 

intervjupersonen beskriver (jmf. Bartsch, 2012). Utifrån detta skulle dessa skamfulla känslor 

kopplade till ”The Dark Knight” vara ett sätt för honom att få utlopp för de emotionella 

spänningar som han upplever i relation till de verkliga konflikterna han funderar över. 
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Eftersom den fiktiva världen skapar en trygghet, kan det vara utlösande att istället få uppleva 

känslorna genom filmen då de inte behöver komma för nära åskådaren.  

 

Genom att fundera över hur de själva hade agerat i den fiktiva situationen som porträtteras i 

film kan åskådaren få möjlighet att reflektera över den moraliska ordningen i samhället, och 

att moral kan vara situationsbundet. Denna reflektion verkar även bidra till att åskådaren lär 

känna sig själv och kan få utlopp för emotionella spänningar från verkligheten när de fiktiva 

berättelserna är optimalt distanserade. Det är en intressant aspekt av katharsisupplevelsen att 

intervjupersonerna inte uttryckte att den skam som de upplevde bidrar till något behov att 

förändra sitt beteende (jmf. Scheff, 2001). Istället tyder resultatet på hur intervjupersonerna 

kunde uppleva dessa negativa moraliska känslor i skydd av det fiktiva formatet, utan att det 

ledde till någon strävan att förändra sitt agerande i verkligheten. På så sätt verkar det som att 

de negativa moraliska känslorna som åskådaren upplever när de tittar på film inte 

nödvändigtvis ger upphov till några beteendeförändringar i verkligheten.  

  

5.1.5 Fantasiskapande förhindrar tyngre moraliska känslor  

Ett liknande tema som framkom i intervjuerna var att film kan användas som ett sätt att 

uppleva en värld som skiljer sig från verkligheten. En intervjuperson beskrev exempelvis hur 

hon kan bli frustrerad över filmnarrativet och då ibland ändra berättelsen för sig själv utifrån 

hur hon hade önskat att personerna i filmen hade agerat: ”…och jag brukar också ibland 

såhär i efterhand fantisera att jag är ju då den här superhjälten och då… Göra om filmen i 

mitt huvud utifrån det… Eller bara uppleva vissa scener genom de ögonen!” (Intervjuperson 

4, kvinna, 21 år). Här beskriver intervjupersonen att hon ändrar filmens narrativ om det inte 

återspeglar hennes egna moraliska uppfattningar. Detta visar en önskan hos personen att film 

ska överensstämma med hennes moraliska uppfattningar. På ett liknande sätt beskriver en 

annan person hur hon gärna lever sig in i film, men att hon kan bli frustrerad över 

filmnarrativets begränsningar:  

Det tycker jag att jag ofta, jag är väldigt bra på att leva mig in i film… Och att… Ja 

men att det känns… Ja men lite som… Ja men som jag sa tidigare, det här med att man 

vill ha ett tredje alternativ. Att man, man känner så mycket för typ karaktärerna i filmen 

att… När nånting går dåligt ”Men kan vi inte bara göra såhär istället, kan vi ta ett nytt 

slut?” för att man är så… involverad, engagerad i karaktärerna i filmen och storyn… 
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så ibland när man stänger av, så är man såhär… ”Men var det här inte på riktigt? 

(Intervjuperson 5, kvinna, 33 år) 

Denna känsla att önska alternativ utöver det som tillåts i filmens narrativ var återkommande i 

intervjuerna. På detta sätt beskrevs det finnas en frustration vid filmnarrativet, där 

intervjupersonerna blev så involverade i filmen att de stundtals blev frustrerade över filmens 

regler och de begränsningar de medförde. Den typ av engagemang i de fiktiva karaktärerna 

som Intervjuperson 5 beskriver liknar den forskning som finns gällande parasociala relationer, 

och stärker således personens känslomässiga engagemang till filmen (jmf. Driesmans, 

Vanderbosch och Eggermont, 2016, Bonus, Matthews och Wulf, 2021). 

 

Genom fantasiskapande ändrar åskådaren filmen så att den passar i en mer positiv fantasi med 

lyckliga slut eller återupplevelsen av vissa scener. Den inlevelse i film som framkom i 

intervjuerna skulle kunna bero på att åskådaren genom film får möjlighet att ta del av 

berättelser och uppleva känslor som hen inte får i den verkliga världen. Det känslomässiga 

engagemang som intervjupersonerna beskriver bidrar till att film kan fungera som en form av 

verklighetsflykt genom hur de ändrar filmen så att det passar deras fantasi, på ett sätt som 

påminner om den relation åskådaren har till film i en underdistanserad berättelse. Däremot 

beskriver intervjupersonerna denna upplevelse som positiv, och samtidigt hur inlevelsen i 

filmen avtar relativt snabbt efter att filmen är slut. Detta talar för att dessa moraliska 

känsloupplevelser har positiva effekter för åskådarna, där de genom sin inlevelse i filmen kan 

få uppleva upplyftande känslor som lycka, och genom att ändra om filmen i sin fantasi kan de 

undvika jobbiga känslor eller porträtteringar som de inte håller med om. Även dessa känslor 

kan såklart skapa harmoni hos åskådaren. 

 

5.1.6 Överdistanserad filmupplevelse minskar moraliska känslor 

Samtidigt som ett genomgående tema i intervjuerna var hur intervjupersonerna beskrev att de 

stundtals hade svårt att skilja på filmen och verkligheten, uppkom det även situationer i filmen 

där intervjupersonerna beskrev hur de skapade tydlig distans mellan sig själva och det som 

händer i filmen. En intervjuperson beskrev hur hon har sett ”The Dark Knight” flera gånger 

men att hon upplevde att hon kände större distans till filmen den här gången:  

Det blir verkligen… En fantasy och inte… en verklighet… Och just den här gången som 

jag kollade på filmen, så kände jag inte att jag riktigt fångades med av det här 
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suspension of disbelief* som man pratar om när man kollar på film. Att man… 

ignorerar den egna verkligheten och köper verkligheten i filmen… Jag var, jag var inte 

riktigt 100 procent i filmen… Jag vet inte riktigt varför, men… Det gör ju också att jag 

kan ifrågasätta mer. Än om jag skulle köpa 100 procent att, allt de gör är logiskt i 

filmen. (Intervjuperson 4, kvinna, 21 år)  

Intervjupersonen spekulerade i att eftersom hon inte blev lika involverad i filmen som hon 

kan bli hade hon större möjlighet att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till filmens handling 

och produktion. Detta illustrerar hur överdistans till filmen bidrar till att åskådaren inte blir 

tillräckligt känslomässigt involverad för att få utlopp för emotionella spänningar. En potentiell 

anledning till att överdistans kan ske skulle kunna bero på att intervjupersonen har sett filmen 

flera gånger, och att hon på så sätt tappar inlevelsen som skapar förutsättningar för optimal 

distansering. En del av katharsisupplevelsen kan således komma ur att det är första gången 

som man ser en film och att man inte vet vad som kan hända.  

 

En annan faktor som lyfts fram i intervjuerna som gör att det skapas större distans mellan 

filmen och verkligheten är hur man i film kan porträttera saker som inte ser ut som de gör i 

verkligheten. Exempelvis beskrev en intervjuperson hur Jokerns icke-verklighetstrogna 

utseendet gjorde att han inte upplevde lika mycket obehag som om Jokern hade sett mer 

verklig ut:  

Att jag inte kopplar det till… det som händer i världen, det är att det är Jokern. Det är 

hur han ser ut, med smink och sånt… ja det händer inte, asså på jorden, asså i världen 

här… Han är ingen vanlig kille. Jag tror det är det som gör skillnad... its just a movie, 

som, som Tarantino* säger. Its just a movie. (Intervjuperson 2, man, 32 år) 

Hur intervjupersonen beskriver att Jokerns utseende gör att han kan hålla isär filmen med 

verkligheten illustrerar de verktyg som filmskapare kan använda för att möjliggöra optimal 

distansering för publiken. Som intervjupersonen beskriver det hade det skapat större obehag 

om Jokerns utseende hade överensstämt med hans bild hur en sådan brottsling kan se ut i 

verkligheten. Då hade berättelsen potentiellt kunnat bli underdistanserad där åskådaren blir 

för känslomässigt involverad för att kunna skilja på filmen och verkligheten. Detta illustrerar 

vikten av optimal distansering i film för att åskådaren ska ha ett känslomässigt förhållande till 

filmen där hen på balanserat sätt kan relatera det hen ser på film till sitt eget liv.  

 
* Suspension of Disbelief relaterar till hur man ibland i film medvetet inte tillämpar kritiskt tänkande 
* Quentin Tarantino är en känd regissör 
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Det visade sig att för stor distans mellan filmen och verklighet resulterade i mindre 

känslomässigt engagemang i samband med att intervjupersonerna tittar på film. Här beskriver 

intervjupersonen hur han inte blir så känslomässigt påverkad av Jokerns agerande, trots att 

han förstör människors liv på olika sätt:  

Asså min moral… Är okej tycker jag.… Jag håller inte med… Ja, det han gör. Sen… 

Som sagt, jag gör alltid typ skillnad mellan typ en film och jag försöker ja [suckar]. Jag 

känner inte personligt att det är nått som rör mig typ, deep inside. För att, för att det är 

nånting som är ganska stort och som har nått, nått att göra med folk som dödar folk och 

eh ja, terrorism och sånt. Det är inte nått som jag verkligen känner asså… Personligt. 

(Intervjuperson 2, man, 32 år) 

Intervjupersonen beskriver att trots att han anser att Jokern agerar omoraliskt kan han 

acceptera det i film utan att bli särskilt känslomässigt berörd. Han reflekterar över att detta 

kan bero på att han inte har en personlig relation till det som porträtteras, som kan tyda på hur 

de delade egenskaper med filmnarrativet som diskuterats tidigare skapar en starkare relation. I 

denna situation verkar det som att personen inte blev berörd av det som porträtterades 

eftersom han inte kunde relatera till det, och han var således överdistanserad till berättelsen. 

 

En annan intervjuperson utvecklar detta genom att beskriva hur han inte tyckte att det var 

några situationer i ”The Dark Knight” som var omoraliska: ”För det var inte liksom, så 

hemskt så enligt mig. Eller så är det jag som är förstörd, att jag sett för mycket hemska 

filmer” (Intervjuperson 8, man, 27 år). Intervjupersonen reflekterar på så sätt över att han inte 

tycker det är särskilt omoraliska beteenden i ”The Dark Knight” jämfört med annan film som 

han brukar titta på. Denna tendens till att film bidrar till en avtrubbad empatisk förmåga 

genom hur man kontinuerligt får ta del av tragiska scener och livsöden var återkommande. 

 

På ett liknande sett framkom det även i intervjuerna att det är skillnad på vad som är moraliskt 

försvarbart i film och i verkligheten. En intervjuperson beskrev hur hon inte reflekterade över 

våldet som Batman utövar, och att hon inte tycker det är okej i verkligheten:  

Man känner ju bara ”heja heja!” [båda skrattar] Men det har jag inte ens tänkt på för 

att jag tycker ju inte att det är… [paus] Ja jag vet inte. Jag tycker ju absolut inte att det 

är etiskt försvarbart i, asså i verkliga livet. För jag menar, det är ju lite också det som, 
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asså… Ja men så här ACAB-diskussioner* och såhär… Att… Ja men det är ju 

människor som ser sig som… hjältar många gånger och ser nån annan som skurken och 

tar sig… friheter? Och det har jag ju ett extremt… problem med! Men jag vet inte! Asså 

man är väl bara så inne i hela… Hela grejen och hela tanken om att han är god. Han är 

den goda sidan liksom… (Intervjuperson 6, kvinna, 28 år) 

Intervjupersonen beskrev att hon tog in filmens narrativ i den utsträckning att hon inte alls 

reflekterade över hur moraliskt berättigat Batmans agerande faktiskt var. Hon beskrev även 

hur hon tar avstånd från våld i verkligheten, men att hon blir osäker kring varför hon tycker 

att det är okej att porträttera det (som underhållning) i film.  

 

Studiens resultat visar hur vissa intervjupersoner skapade större distans mellan film och 

verklighet än vad andra intervjupersoner gjorde. I relation till hur det även framkom i 

intervjuerna att film kan väcka tankar om verkligheten, visar detta hur vissa personer lättare 

gör dessa typer av parallelldragningar mellan det fiktiva och det verkliga än vad andra gör. 

Även om samtliga intervjupersoner beskrev hur film kan väcka tankar om verkligheten, 

kräver vissa intervjupersoner mer underdistanserade berättelser för att bli emotionellt 

engagerade. På grund av den särskildring mellan verkligheten och den fiktiva världen i film 

som det framkom att åskådaren kan göra, kan detta möjliggöra att åskådaren kan acceptera 

moraliskt felaktiga beteenden utan negativa känsloreaktioner. Med bakgrund i hur Scheff 

(2001) diskuterar att människor idag ofta är överdistanserade till sina känslor, skulle de 

tendenser till avtrubbad empatisk förmåga som framkom i intervjuerna kunna bero på att 

personer lättare får en överdistanserad relation till det som porträtteras i film eftersom de ofta 

får ta del av våldsamma och tragiska livsöden på filmduken.  

 

5.2 Den personliga moraliska känsloupplevelsen av att titta på film 

Följande avsnitt behandlar hur intervjupersonerna pratade om på vilket sätt de upplever 

moraliska känslor när de tittar på film och hur de förhåller sig till de känslor som framkallas. 

Avsnittet behandlar hur det framkom i intervjuerna att personer söker vissa känslor genom 

film och att film kan användas som ett medvetet redskap för katharsis, samt hur negativt 

moraliska känslor som upplevs under film kan stanna kvar efter att filmen är slut.  

 

 
* ACAB är förkortning för All Cops Are Bastards, en anti-polisiär rörelse 
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5.2.1 Film som medvetet redskap för katharsis – Funktion av moraliska känslor 

I intervjuerna framkom det att uppleva känslor är en av filmvärldens stora dragningskrafter: 

”…man tittar på film för att man vill typ känna nått… man lever liksom. Man känner att, ja 

men jag finns” (Intervjuperson 3, man, 23 år). Liksom Scheff (2001) beskriver hur personer 

överlag är överdistanserade till sina känslor, visar detta hur film möjliggör att personer 

kommer mer i kontakt med sitt känsloliv. I relation till detta återkom det även i intervjuerna 

att film används som ett verktyg att uppleva vissa typer av känslor:  

”Jag tror att jag ofta… kollar på filmer som… känner det jag känner jag behöver 

känna. Eller det är såhär, ett sätt att komma till de känslorna… Och samma sak med 

musik egentligen, det fyller samma funktion. Att när jag är ledsen, då vill jag kolla på 

en ledsen film och vara ännu mer ledsen för att sen kunna lätta… Genom det.” 

(Intervjuperson 4, kvinna, 21 år) 

Hur intervjupersonen uttrycker att de använder film som ett medvetet redskap att få utlopp för 

vissa typer av känslor, som även Oliveira, Martins och Chambels (2013) forskning indikerar, 

illustrerar en intressant utveckling av katharsis. Sättet som intervjupersonen pratar om känslor 

tyder inte på att det är tabu på det sätt som Scheff (2001) diskuterar, utan att hon genom film 

på ett lättare sätt kan komma i kontakt med de känslor hon behöver uppleva. Detta visar en 

intressant funktion av film, där film kan fungera som ett medvetet redskap för åskådaren att få 

utlopp för emotionella spänningar, och att denna process således inte behöver bero på den 

socialt inlärda bortträngningen av känslor som Scheff (2001) beskriver. 

 

En annan intervjuperson beskrev hur hon tycker om att känna de känslor som film framkallar: 

”Jag vet inte, jag tror, jag tror att jag tycker om att känna! Att det är lite som att jag, jag 

uppskattar att… väcka känslor. /…/ Och det är ett sätt att, ja men locka fram det…” 

(Intervjuperson 5, kvinna, 33 år). Detta återspeglar hur film ger utlopp för katharsis hos 

åskådaren i och med hur åskådaren genom film kan uppleva känslor som hon beskriver sig ha 

svårt att få utlopp för till vardags. Detta tyder på den typ av överdistanserade relation till 

känslor som Scheff (2001) menar på att personer i dagens samhälle har, där film kan fungera 

som ett verktyg att väcka känslor som åskådaren behöver få utlopp för.  

 

Hur upplevelsen av olika typer av känslor är en central dragningskraft till filmens värld blir 

tydligt i intervjuerna. En person beskrev hur film tilltalar henne eftersom hon tycker om att få 

förståelse för andra människors känslor: ”…jag tror att jag tycker att det, det är roligare och 
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gå in i folks känsloliv liksom” (Intervjuperson 10, kvinna, 62 år). Intervjupersonen beskriver 

hur hon får möjlighet att ta del av andra personers känslor genom det som skildras i film, och 

att även detta utgör en dragningskraft till att titta på film. På så sätt verkar film även bidra till 

att utveckla den empatiska förmågan genom de berättelser åskådaren får ta del av när hen 

tittar på film (jmf. Bergman Blix, 2019). I relation till tidigare diskussion om hur film kan 

skapa en avtrubbad empatisk förmåga när åskådaren är överdistanserad till filmen, illustrerar 

detta hur film kan möjliggöra emotionellt engagemang vid optimalt distanserade berättelser.  

 

Intervjupersonerna beskrev hur de gärna upplever både positivt och negativt betingade känslor 

när de tittar på film:”Asså man tittar på film för att man vill typ känna nått… Tycker jag. Jag 

tittar på film för att jag vill ja, få känslor. Typ reaktioner och reagera… Oavsett om det är typ 

sorgligt eller roligt… obehagligt…” (Intervjuperson 2, man, 32 år). Detta återspeglar det till 

synes masochistiska i att publiken önskar få uppleva negativt associerade moraliska känslor 

genom film (jmf. Bartsch, 2012). Utifrån intervjupersonens beskrivning har han ibland svårt 

att uppleva känslor, och söker sig därför till film för att få utlopp för känslor. Detta illustrerar 

hur film möjliggör katharsis genom hur intervjupersonen beskriver att film framkallar känslor 

som han kan ha svårt att komma i kontakt med annars.  

 

Det framkom även i intervjuerna att intervjupersonerna tycker det är skönt att få starka 

känsloreaktioner när filmnarrativet porträtterar olika former av negativt moraliskt agerande:  

... man kan väl absolut bli liksom super…arg och frustrerad och ilsken och så… Men 

jag tror att det har ett, liksom ett bra syfte… oavsett vad som porträtteras så kommer 

mina känslor och tolkningar av det vara min reaktion på det, den liksom… agerandet. 

Så om jag kollar på nån, nån film som är fylld med nazister och de som står och sparkar 

på nån… Fast jag tycker såhär, det här kan absolut vara känsligt, och jobbigt och… 

Men då kommer hela min bild av att känna ilskan och känna att jag blir äcklad av dem, 

att vara ändå en känsla. Utan det behöver liksom inte vara bara glatt och lyckligt och 

snällt. Utan mer, ”ja det här var en riktig känsla som jag har och jag tycker väldigt illa 

om det här, och ni lyckades… få ur den känslan”.”. (Intervjuperson 3, man, 23 år) 

Den typen av positiva metakänsla som intervjupersonen beskriver att han känner efter att de 

primära moraliska känsloupplevelserna av ilska och äckel avtagit visar den typ av stolthet som 

Carroll (2010) beskriver att åskådaren kan känna när de tittar på film. Genom att personen 

reagerar kraftfullt på beteenden som bryter mot den moraliska ordningen beskriver han hur 

han tycker att detta fyller en viktig funktion genom att han blir medveten om att han blir 
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äcklad av beteendet. Detta kan tolkas som att han får en form av självbekräftelse på att hans 

egna moraliska känslor överensstämmer med hans moraliska uppfattningar, vilket får honom 

att känna sig stolt. På samma sätt som Bartch, Appel och Storch (2010) funnit att de 

utvärderande metakänslorna av negativt associerat moraliskt beteende kan ha positiva 

konsekvenser, visar detta hur åskådaren får en positiv sekundär känsloupplevelse.  

 

Däremot visade det sig även i vissa intervjuer hur de känslor som intervjupersonerna upplever 

när de tittar på film kan bli för starka. En intervjuperson beskrev hur delade egenskaper med 

karaktärerna i filmen skapade starkare känsloreaktioner: 

”… jag också har… mitt mörker och om det skildras så absolut att det blir väldigt 

påtagligt. Men om, om… Om till exempel rasism eller homofobi eller liknande sådär, så 

är ju filmen ett extremt bra verktyg föra att… Man som åskådare ska identifiera sig med 

de här karaktärerna och deras problem.” (Intervjuperson 7, man, 22 år) 

Här beskriver personen hur film kan användas som ett verktyg för att få en bättre förståelse 

för andra människor, samtidigt som han poängterar att det kan bli överväldigande, det vill 

säga underdistanserat, när personligt känsliga ämnen porträtteras.  

 

I intervjuerna framkom teman att många intervjupersoner är överdistanserade till sina känslor, 

och att film är ett sätt att komma till de känsloupplevelser som de vill få utlopp för. På så sätt 

framkom det även att film kan användas som ett medvetet redskap för katharsis. Dock visar 

intervjupersonernas berättelser att när personen upplever att det finns för stora likheter mellan 

det som porträtteras i film och sig själva blir den känslomässiga reaktionen för stark för att de 

sekundära känslorna ska vara gynnsamma för åskådaren.  

 

5.2.2 Negativa moraliska känslor stannar kvar  

I relation till hur intervjuerna visade att åskådaren söker vissa typer av känslor genom film, 

återkom det även hur personens humör kan påverka filmvalet genom vilka typer av känslor 

man önskar uppleva för stunden:  

Jag tycker det formar ens … humör. Tycker jag! Och om man är typ mer deppig så 

tenderar jag att titta på filmer som är lite mer deppiga för att… Matcha ens…. Typ ens 

mående med det man känner. Som inte är så bra för då fortsätter det ju bara i den 

cirkeln. Men om man är jätteglad och tittar på en jättebra film, eller… Att man är 

deppig och kollar på en bra film så tycker jag att humöret… Ändras. För det är ändå 
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som att man är med om det, fast inte. För du tar ju ändå in nått sinnesintryck. Så jag 

tycker att det formar ens känslor väldigt mycket. (Intervjuperson 8, man, 27 år) 

Intervjupersonen berättade hur han tror att man ofta vill titta på film för att spegla ens känslor, 

men att det ibland kan vara för att förändra humöret genom de känslor som filmen väcker. 

Intervjupersonerna beskrev hur känslorna som har väckts av filmen kan stanna kvar även efter 

filmens slut: ”…när man låter det [känslan] simmra så märker man såhär att… Ja, jag får 

med mig den känslan. Det är nånting som hamnar i minnet mer, än ifall det skulle vart liksom, 

att man bara knöt ihop det… Så då blir det ändå mer, mest bara imponerad att de gick hela 

vägen med det” (Intervjuperson 3, man 23 år). Intervjupersonen beskriver på så sätt hur 

känslan han upplevde i slutet av film stannar med honom efter att filmen är slut. Detta visar 

att de känslor som åskådaren upplever när de tittar på film kan påverka både deras humör och 

känslor även utanför filmen.  

 

Återkommande i intervjuerna illustrerades det hur negativt associerade moraliska känslor som 

obehag och sorg bidrar till att de känslor som upplevdes under filmen stannar med i större 

utsträckning: ”Saker som slutar olyckligt, det, det hänger liksom lite kvar, det är som att man 

vill att den ska sluta lyckligt.” (Intervjuperson 5, kvinna, 33 år). En annan intervjuperson 

beskrev hur även positivt associerade moraliska känslor kan stanna kvar efter filmen, men att 

hon bär med sig negativa känslor längre:  

…asså de härliga och romantiska och gosiga filmer… De påverkar mig liksom… 

väldigt starkt men också kort tid efter. Liksom kvällen eller liksom, den dagen. Men om 

det är nånting jobbigt som har hänt då går det liksom ett steg djupare, så då tar jag 

med det längre. (Intervjuperson 1, kvinna, 24 år) 

Med bakgrund i att negativa moraliska känslor upplevs som tyngre beskrev 

intervjupersonerna hur de ofta föredrar lyckliga slut över olyckliga slut i film eftersom det 

lämnar dem med mer positiva känslor. Däremot framkom det även att de uppskattar filmer 

som lämnar dem med negativa känslor, även fast de kan sätta djupa emotionella spår:  

…ibland kan det komma såhär, typ dagen efter. Att det känns såhär ”ååh jag är 

verkligen tyngd av… den där scenen i den där filmen” eller, såhär… Eller ibland om 

det är nätt jättejobbigt eller så, så kan det ju vara att man måste sitta och reflektera 

såhär en halvtimme efter… Men oftast så typ… lägger jag det åt sidan och så kommer 

det tillbaka sen. För att… På nått vis så måste jag typ processa… Det jag har upplevt. 

Men det kan dröja lite liksom. (Intervjuperson 6, kvinna, 28 år) 
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Intervjupersonerna beskriver på så sätt hur negativa känslor kan bäras med länge, allt från att 

upplevas vara tyngd i några timmar till att tänka på filmen efter flera månader. 

 

I likhet med att negativt associerade moraliska känslor tillskrivs större betydelse för 

samhällsutvecklingen, visar detta tendenser till att negativa moraliska känslor genererar en 

starkare känsloupplevelse hos åskådaren (jmf. Turner och Stets, 2007; Price Tangney, 

Stuewig och Mashek, 2007). Detta skulle kunna bero på att en viktig funktion i moraliska 

känslor är att fastställa den moraliska ordningen genom hur personer ska kunna känna vad 

som är acceptabelt och oacceptabelt beteende (jmf. Turner och Stets, 2007). Den reflektion 

som intervjuperson 6 beskriver att hon gör efter att hon har tittat på film som skapar dessa 

typer av känslor blir därför nödvändig för att relatera egna känslor till moralen i samhället. 

Detta skulle kunna visa på hur känsloupplevelsen under film möjliggör den typen av social 

solidaritet som Scheff (2001) beskriver. På så sätt blir det viktigare att människor bär med sig 

moraliskt negativa känslor längre, eftersom de genereras i samband med beteenden som bryter 

mot gemensamma samhällsnormer, vilket förstärker moraliska strukturer i samhället. 

 

5.3 Sammanfattning 

Studiens analys visar hur känslor utgör filmens dragningskraft och att moraliska känslor 

genomgående präglar filmupplevelsen, både i relation till hur åskådaren förhåller sig till sina 

egna känslor när de tittar på film och hur åskådaren relaterar filmens budskap till samhället. 

När relationen mellan publiken och filmen är optimalt distanserad kan film bidra till katharsis 

för åskådaren, där filmen då fyller en funktion av att frigöra emotionella spänningar och skapa 

harmoni. Dessa moraliska känslor som upplevs under film kan stanna kvar hos personen även 

efter filmens slut, och därmed influera deras känslomässiga välmående. Filmberättelser kan 

även bidra till att åskådaren utvecklar en avtrubbad empatisk förmåga genom att regelbundet 

ta del av tragiska berättelser, där det finns tendenser till att de moraliska känslorna successivt 

avtar i samband med frekvent exponering. Filmnarrativet kan agera som en form av kulturell 

vägvisare där de moraliska känslor som publiken upplever när de tittar på film bidrar till 

diskussioner om moraliska uppfattningar även utanför filmens viktiga värld. Även här är 

optimal distansering mellan publiken och filmens budskap centralt, där en överdistanserad 

relation bidrar till kritik av filmen istället för ifrågasättande av normer i samhället.  
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6. Diskussion 

I detta avslutande diskussionsavsnitt behandlas först en sammanfattning av resultatet i relation 

till studiens syfte. För att tydliggöra hur studien relaterar till forskningsfältet presenteras en 

sammanfattning av studiens resultat i relation till den tidigare forskningen som studien 

relaterar till. Därefter presenteras en teoridiskussion och en metoddiskussion för att redogöra 

för hur studiens teoretiska ramverk och metodologiska tillvägagångssätt har påverkat 

resultatet. Avslutningsvis presenteras slutsatser och implikationer för vidare forskning.  

 
6.1 Sammanfattning av resultat utifrån studiens syfte 

Följande avsnitt summerar den behandlade analysen i relation till studiens syfte. De två 

övergripande teman som framkommit ur resultatet kommer diskuteras översiktligt. Avsnittet 

inleds därför med sammanfattning av den moraliska känslorelationen mellan film och 

verkligheten, och avslutas med diskussion gällande den personliga moraliska 

känsloupplevelsen av att titta på film.  

 

6.1.1 Sammanfattning av moraliska känsloupplevelsen mellan film och verklighet 

Studiens analys visar hur det finns en relation mellan den fiktiva och den verkliga världen, där 

film kan väcka reflektion om olika typer av samhällsfenomen och möjliggöra emotionellt 

engagemang i verkligheten. Dessa parallelldragningar uppstår främst i situationer som 

genererar negativt associerade moraliska känslor. Detta relaterar till studiens syfte att utforska 

hur upplevelsen av moraliska känslor kommer till uttryck, där studiens resultat visar att det 

fiktiva som åskådaren upplever genom film kan illustrera problematiska samhällsnormer. 

Däremot visar studien även hur det kan uppstå överdistans mellan åskådaren och filmens 

narrativ, när filmens budskap inte återspeglar åskådarens egna värderingar. De moraliska 

känslor av frustration, irritation eller ilska som då uppkommer är inte direkt relaterat till det 

som porträtteras i filmen utan genererades av åskådarens tolkningar av exempelvis bristfällig 

representation eller stereotypa skildringar. I relation till hur studiens syfte ämnade undersöka 

hur åskådaren förhåller sig till de moraliska känslor som aktualiseras när de tittar på film, 

visar detta hur de kan bli upprörda när film inte speglar deras värderingar och hur detta kan 

skapa en distans mellan publiken och filmens budskap. 

 

I relation till hur studien ämnade undersöka vilken funktion moraliska känsloupplevelser 

fyller för åskådaren, visade studien att optimalt distanserade berättelser på det tydligaste sättet 
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möjliggör samhällskritik. Genom hur åskådaren upplever emotionellt engagemang till filmens 

budskap utan att det blir överväldigande kan en reflektion av egna värderingar uppstå. Hur 

filmen förmedlar budskap kan möjliggöra perspektivtagande där åskådaren upplever känslor 

som kan få dem att engagera sig i olika moraliska frågor. Dessa typer av epistemiska känslor 

av osäkerhet bidrar således till ifrågasättande av egna värderingar och visar tendenser till att 

de moraliska känslor åskådaren upplever när de tittar på film kan utmana samhällsnormer. 

Även hur verklighetstrogna personer och situationer som porträtteras i film är påverkar hur 

publiken förhåller sig till narrativet. Utifrån optimal distansering visade det sig att film som 

blir alltför fantasirik i dess porträttering kan generera känslor som tar publiken ur filmen. 

Samtidigt kan alltför verklighetstrogna porträtteringar skapa underdistans. Det framkom dock 

att denna upplevelse inte behöver vara konstant under filmen, utan kan vara kopplad till vissa 

karaktärer eller scener. I relation till studiens syfte visar detta hur åskådaren kan uppleva 

katharsis genom optimal distansering trots att filmen stundtals är över- eller underdistanserad.  

 

6.1.2 Sammanfattning av den personliga moraliska känsloupplevelsen av film 

I relation till hur studien syftade till att undersöka vad upplevelsen av moraliska känslor fyller 

för funktion för åskådaren visar studiens analys, likt annan forskning, att känsloupplevelsen 

utgör filmens största dragningskraft. Eftersom åskådarna i studien medvetet sökte vissa 

känslor genom film, blir det tydligt att film kan fylla en funktion av katharsis där åskådaren 

kan frigöra sig från emotionella spänningar i sin vardag. Detta visar hur film fyller en 

förlösande funktion genom hur publiken beskriver att de genom film kan få känna det som de 

tror att de behöver känna. Studiens analys visar hur åskådaren gärna upplever förlösande 

moraliska känslor, men att det ändå finns en önskan att filmen ska lämna åskådaren med en 

positiv känsla. Detta kan illustrera hur katharsis kräver att åskådarens emotionella spänningar 

släpper under filmen, och att de på så sätt lämnas med en hoppfull känsla efter att filmen är 

slut. I relation till studiens syfte att undersöka hur åskådaren förhåller sig till de moraliska 

känslor de upplever när de tittar på film, visade analysen att underdistanserade 

känsloupplevelser kan göra att åskådaren påverkas negativt av de känslor hen upplever genom 

hur det kan bidra till att smärtsamma känslor aktualiseras även efter filmens slut.  

 

6.2 Diskussion av resultat i förhållande till tidigare forskning  

I avsnittet diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning för att illustrera hur den 

aktuella studien relaterar till forskningsfältet. Studiens två frågeställningar kommer vara 



  Uppsala Universitet 
  Masteruppsats i Sociologi, VT 2022 
  Elsa Sundwall 

 60 

vägledande i diskussionen för att tydliggöra hur studien förhåller sig till annan forskning. 

Därför diskuteras inledningsvis hur studiens första frågeställning, hur åskådaren förhåller sig 

till de moraliska känslor som aktualiseras när de ser en ”blockbuster” dramafilm baserad på 

fiktiva berättelser, relaterar till befintlig forskning. Därefter diskuteras studiens andra 

frågeställning, vilken funktion de moraliska känsloupplevelser som genereras av sådan film 

fyller för åskådaren, i relation till forskningsfältet.  

 
6.2.1 Åskådarens förhållningssätt till moraliska känslor 

I studiens analys framkommer att det finns en relation mellan det fiktiva i film och det 

verkliga i samhället som åskådaren förhåller sig till när de tittar på film. Likt hur Pribram 

(2013) visat hur film kan skapa socialt delade erfarenheter som möjliggör att filmnarrativet 

fungerar som en kulturell vägvisare, visar den aktuella studien hur åskådaren kontinuerligt 

relaterar det de ser på film till olika samhällsfenomen. I relation till detta bidrar den aktuella 

studiens moraliska fokus till att förklara hur filmskaparen genom emotionell handling kan 

vägleda publiken i sin upplevelse av moraliska känslor och hur detta kan bidra till att forma 

publikens moraliska uppfattningar. Studien kompletterar således de effekter som man i 

tidigare forskning har funnit att samhällsmedvetna filmer har på publikens värderingar (jmf. 

Khoo och Ash, 2021; Schmader, Block och Lickel, 2015). Liknande hur Parker (2018) visat 

hur åskådaren kan påverkas negativt av stereotyp representation i film, visar studiens resultat 

hur åskådarens moraliska uppfattningar relaterar till sådan form av representation. De 

moraliska känslor som då aktualiserades bidrog till sådan reflektion främst när åskådaren var 

överdistanserad till filmens narrativ. Med hänsyn till hur Adkins och Castle (2014) illustrerat 

hur mainstream-filmer kan inverka på åskådarens politiska uppfattningar, visar den här 

studien hur de moraliska känsloupplevelser som film genererar relaterar till åskådarens 

moraliska uppfattningar eftersom de kan relatera det som de ser på film till verkligheten.   

 
Liknande tendenser återfinns i den aktuella studien såväl som i tidigare forskning gällande 

makten i film att påverka publikens värderingar genom de moraliska budskap som åskådarna 

får ta del av (jmf. Plantinga, 2018). Däremot visade studiens analys hur åskådaren ofta gör en 

distinktion mellan moraliska strukturer i samhället och den moral som porträtteras i film, som 

möjliggör att de exempelvis kan sympatisera med filmens skurk. Även om studien inte stödjer 

den typ av parasocial relation som Bonus, Matthews och Wulf (2021) och Driesmans, 

Vanderbosch och Eggermont (2016) beskriver, eftersom resultatet inte visar att 

intervjupersonerna uttryckte något som tyder på att de utvecklade en ensidig vänskap till de 
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fiktiva karaktärerna, visar studiens resultat hur åskådaren kan skapa emotionella band till 

fiktiva karaktärer. Dessa emotionella band illustrerades bland annat genom hur 

intervjupersonerna beskrev att de blev ledsna när det gick illa för en karaktär de tyckte om, 

eller att de kunde heja på vissa karaktärer över andra.  

 

Det framkom även i studien att åskådaren inte alltid upplever särskilt tydliga känslor när de 

tar del av tragiska berättelser på film. Exempelvis visar studiens analys hur åskådaren kan 

acceptera att filmens hjälte utför moraliskt tvivelaktiga beteenden som skadar andra 

människor, utan att åskådaren upplever några moraliskt negativt betingade känslor som skuld, 

medlidande eller ledsamhet. I relation till hur Bergman Blix (2019) visat hur personers 

empatiska förmåga bland annat är relaterad till i vilken utsträckning personer kan känna igen 

sig i berättelsen, förstärker den aktuella studiens resultat detta genom hur delade egenskaper i 

narrativet skapade starkare moraliska känslor hos åskådaren. På så sätt utvecklar den aktuella 

studien hur Skoe, Eisenberg och Cumberland (2002) visat att personer upplever starkare 

moraliska känslor i verkliga berättelser, genom att illustrera hur delade egenskaper mellan 

åskådaren och filmberättelsen genererar starkare känslor. Eftersom studien visar att åskådaren 

ofta relaterar det som porträtteras i film till verkligheten visar studiens analys även liknande 

tendenser till att åskådare kan utveckla en avtrubbad empatisk förmåga genom att regelbundet 

titta på film med tragiska berättelser (jmf. Bergman Blix, 2019). Eftersom studien syftar till 

att undersöka hur de moraliska känslor som publiken upplever när de tittar på film potentiellt 

inverkar i den sociala verkligheten, kan detta visa på en problematisk effekt av hur åskådaren 

förhåller sig till det som porträtteras i film. Däremot framkom det genomgående i studiens 

analys hur åskådaren har olika moraliska ramverk för vad som är acceptabelt i film och vad 

som är tillåtet i verkligheten.   

 
6.2.2 Funktionen av moraliska känsloupplevelser 

Studiens resultat överensstämmer med dominerande synsätt inom forskningsfältet, samtidigt 

som den bidrar med vissa insikter. Även om känsloupplevelsen av att titta på film är relativt 

välstuderad, är forskningsdiskussionen gällande just moraliska känslor i film begränsad. På så 

sätt tillför den aktuella studien till befintlig forskning genom att visa hur moraliska känslor 

formar filmupplevelsen. I linje med tidigare forskning framkommer det i studien att 

upplevelsen av känslor är den huvudsakliga anledningen till att publiken söker sig till filmens 

värld (ex. Bartsch, Appel och Stroch, 2010; Bartsch, 2012; Oliveira, Martins och Chambel, 

2013). En aspekt av detta som inte framkommit tidigare är hur åskådare använder film som ett 
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medvetet redskap för att få uppleva vissa typer av känslor, såsom sorgliga filmer för att gå 

gråta ut. Även om tidigare forskning behandlat hur filmpubliken på ett masochistiskt sätt 

frivilligt utsätter sig för obehagliga känslor, visar studiens resultat att många personer föredrar 

att filmen har ett lyckligt slut (jmf. Bartsch, Appel och Stroch, 2010; Bartsch, 2012).  

 

Då forskning mestadels berört relationen mellan film och samhällspåverkan, eller hur känslor 

utgör filmens dragningskraft, kompletterar den aktuella studien forskningsfältet genom dess 

fokus på vilken funktion moraliska känslor fyller för åskådaren när de tittar på film. Genom 

hur publiken beskriver att de genom film kan få känna det som de tror att de behöver känna, 

illustrerar detta den förslösande funktion som känsloupplevelsen under film fyller för 

åskådaren på ett liknande sätt som Scheff (2001) beskriver. Detta illustrerar filmens funktion 

för åskådaren att kunna frigöra emotionella spänningar som de kan ha svårt att uttrycka 

utanför filmens trygghet. Studiens resultat tyder på att den optimala katharsisupplevelsen 

ibland enbart kan ge utlopp för personliga känslor, där åskådaren inte nödvändigtvis 

reflekterar över upplevelsen i efterhand. De tendenser som däremot återfinns i resultatet 

gällande att känsloupplevelser som skaver kan göra att de moraliska känslorna stannar kvar 

längre relaterar till forskningen gällande samhällsmedvetna filmers påverkan på åskådarens 

värderingar (jmf. Khoo och Ash, 2021; Schmader, Block och Lickel, 2015; Parker, 2018). När 

en film inte slutar lyckligt visade studiens analys hur det är svårare för publiken att släppa de 

känslor som de upplevt, och på så sätt kan detta generera mer långtgående empati för andra 

sätt att se världen, vilket kompletterar hur exempelvis Khoo och Ash (2021) visar hur film 

kan möjliggöra att åskådaren reflekterar över sina värderingar. På så sätt visar studiens 

resultat hur katharsisupplevelse kan fylla en utlösande funktion för åskådaren, men även 

utmana moraliska uppfattningar, vilket bygger på det Scheff (2001) tidigare betonat gällande 

hur åskådaren får möjlighet att frigöra emotionella spänningar inom filmens trygghet. 

 

6.3 Teoridiskussion 

Studiens teoretiska ramverk utgör grund för studiens analys då det har varit en förutsättning 

för att adressera den funktion som de moraliska känsloupplevelserna fyller för åskådaren när 

de tittar på film. De teorier som har använts i studiens analys har möjliggjort diskussion om 

hur åskådaren förhåller sig till fiktiva berättelser och vilken funktion som känsloupplevelser 

fyller för filmpubliken. Med hänsyn till studiens avgränsningar har fokus varit på känslor av 
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moralisk karaktär, men för att få en bredare förståelse för hur åskådaren förhåller sig till sina 

känslor när hen tittar på film kan det teoretiska ramverket utökas i framtida studier.  

 

Däremot bidrar de teoretiska valen som har gjorts i studien till vissa begränsningar. Genom 

hur det teoretiska ramverket bland annat grundar sig i Scheffs (2001) antaganden om att film 

fyller en funktion av katharsis, har studien inte kunnat göra andra konkreta uttalanden om 

vilken funktion den moraliska känsloupplevelsen har för åskådaren. Med hänsyn till att 

studiens syfte inte är begränsat till att behandla hur åskådaren genom film får utlopp för 

emotionella spänningar, kan studien i framtiden kompletteras med emotionsteorier som 

möjliggör för en bredare analys av filmens funktion för åskådaren. Eftersom det framkom i 

intervjuerna att åskådaren använder film som ett medvetet verktyg till att uppleva vissa 

känslor, kan detta illustrera hur Scheffs (2001) antaganden om att personer genom 

socialiseringsprocesser lär sig att inte uttrycka känslor inte är lika relevant som när teorin 

utformades.  

 

6.4 Metoddiskussion  

Den metodologiska ansatsen som studien grundar sig i kan vidareutvecklas för att fortsätta 

studera den känslomässiga relationen mellan publik och film. För att få djupare förståelse för 

hur åskådaren formas av det hen ser på film hade det varit önskvärt med ett större utbud av 

filmer som intervjupersonerna får titta på före intervjutillfället. Eftersom ett par 

intervjupersoner förklarade att den för studien valda filmen, ”The Dark Knight”, inte tilltalade 

dem hade ett annat val av film potentiellt kunnat bidra till en starkare känslomässig 

upplevelse för dessa intervjupersoner. Däremot kan det också vara fördelaktigt att inkludera 

känsloupplevelser som inte är så starka för att se hur personer som inte gillar en film upplever 

moraliska frågor. Det hade också kunnat vara en fördel att komma ännu närmare den 

känslomässiga upplevelsen genom att kombinera intervjuerna med olika typer av fältarbete, 

där man haft möjlighet att intervjua publiken i direkt anslutning till att de tittar på film. 

Eftersom känslor är komplexa hade detta kunnat möjliggöra mer autentiska beskrivningar av 

publikens moraliska känsloupplevelser, istället för att studiens analys grundar sig i 

intervjupersonernas återberättelser. Detta var dessvärre inte praktiskt genomförbart i den 

aktuella studien, men hade med fördel kunnat tillämpas vid framtida studier av fenomenet.  
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Med hänsyn till studiens syfte har urvalskriterierna för studien varit medvetet få, då studien 

grundar sig i antaganden om att det studerade fenomenet är allmänt utbrett i samhället och 

berör majoriteten av befolkningen. Eftersom man i studien strävade efter ett så oberoende 

urval som möjligt valde jag att intervjua de första personerna som anmält intresse och som 

stämde överens med studiens urvalskriterier, med undantag för medveten kontroll av jämlik 

könsfördelning. Detta har däremot bidragit till ett relativt homogent urval utifrån faktorer som 

kulturell bakgrund, klassposition och sysselsättning. Detta kan med fördel utvecklas med ett 

mer strategiskt urval med fokus på inkludering och mångfald, och det hade även varit 

intressant med tvärkulturella studier för att få ökad förståelse för hur de moraliska känslor 

som publiken upplever när de tittar på film relaterar till den sociala verkligheten.  

 

Den kvalitativa forskningsansatsen medför vissa begränsningar, där studiens implikationer är 

begränsade gällande generaliserbarhet och universalitet. Även om studiens resultat visar 

intressanta teman, kan en vidare kvantitativ ansats möjliggöra för slutsatser av mer generell 

karaktär. Även om känslor kan vara svår att studera i en sådan studie, kan detta vara önskvärt 

som ett komplement för att kunna adressera en bredare publik. 

 

6.5 Slutsatser och implikationer för vidare forskning och praktik 

Studiens resultat tyder på att den moraliska känsloupplevelsen är viktig för åskådaren när hen 

tittar på film, bland annat genom hur åskådaren kan använda film som ett verktyg att uppleva 

vissa typer av känslor och få utlopp för emotionella spänningar. Studiens resultat visar även 

att de moraliska känslor som åskådaren upplever när de tittar på film kan stanna kvar även 

efter att filmen är slut, där negativt associerade känslor verkar lämna djupare emotionella 

spår. Detta kan bero på att valet av film för studien, ”The Dark Knight”, är en relativt mörk 

film med tyngdpunkt på negativa känslor, och en gladare film kan därför visa på andra 

effekter. Genom hur åskådaren relaterar det som hen ser på film till verkligheten kan detta 

möjliggöra reflektion över åskådarens egna moraliska uppfattningar. Studiens analys visar hur 

delade egenskaper i narrativet mellan åskådaren och det som porträtteras i filmen, såsom 

gemensamma upplevelser eller könsidentitet, skapar en starkare relation mellan det fiktiva 

och det verkliga. Filmen verkar även kunna fungera som verklighetsflykt, samtidigt som 

åskådaren skapar distans mellan filmen och verkligheten när de stör sig på filmens narrativ.  
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Samtidigt som studien understryker hur känsloupplevelsen utgör filmens dragningskraft, visas 

även tendenser till att åskådaren har ett överdistanserat förhållande till sina känslor. Detta 

väcker frågor om varför film krävs för att uttrycka känslor i samhället, och hur film potentiellt 

kan bidra till att publiken får en bättre relation till sina känslor. Det hade varit intressant för 

framtida studier att studera om det finns stigma i att uppleva och uttrycka känslor i samhället, 

och hur filmer relaterar till detta. Med hänsyn till att studiens resultat visar tendenser till att 

åskådaren kan utveckla en avtrubbad empatisk förmåga genom att regelbundet se moraliskt 

tvivelaktigt beteende på film, är det intressant för framtida studier att undersöka vilka sociala 

konsekvenser denna aspekt av filmkonsumtion har. I relation till hur utbrett film är i dagens 

samhälle skrapar denna studie troligtvis bara på ytan gällande vilken funktion film fyller för 

publiken. Då den aktuella studien är genomförd i en svensk kulturell kontext samtidigt som 

film är ett globalt fenomen, hade det varit intressant att studera hur film relaterar till publikens 

moraliska uppfattningar i andra länder och se vilka likheter och skillnader man kan hitta till 

studiens resultat.  

  



  Uppsala Universitet 
  Masteruppsats i Sociologi, VT 2022 
  Elsa Sundwall 

 66 

Referenser: 

Adkins, T., & Castle, J. J. (2014). Moving pictures? experimental evidence of cinematic 
influence on political attitudes. Social Science Quarterly, 95(5), 1230-
1244. https://doi.org/10.1111/ssqu.12070 
 

Aspers, P. (2007). Etnografiska metoder: Att förstå och förklara samtiden. Malmö: 
Liber.  

 
Bartsch, A. (2012). Emotional gratification in entertainment experience. why viewers of 

movies and television series find it rewarding to experience emotions. Media 
Psychology, 15(3), 267-302. https://doi.org/10.1080/15213269.2012.693811 

 
Bartsch, A., Appel, M., & Storch, D. (2010). Predicting emotions and meta-emotions at 

the movies: The role of the need for affect in audiences’ experience of horror and drama. 
Communication Research, 37(2), 167-190. https://doi.org/10.1177/0093650209356441 

 
Bergman Blix, S. (2019). Different roads to empathy: Stage actors and judges as polar 

cases. Emotions and Society, 1(2), 163-180. 
https://doi.org/10.1332/263168919X15653390808962  

 
Bonus, J. A., Matthews, N. L., & Wulf, T. (2021). The impact of moral expectancy 

violations on audiences’ parasocial relationships with movie heroes and 
villains. Communication Research, 48(4), 550- 572. 
https://doi.org/10.1177/0093650219886516 
 

Carroll, N. (2010). Movies, the moral emotions, and sympathy. Midwest Studies in 
Philosophy, 34(1), 1-19. https://doi.org/10.1111/j.1475-4975.2010.00197.x 

 
Driesmans, K., Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2016). True love lasts forever: The 

influence of a popular teenage movie on belgian girls' romantic beliefs. Journal of Children 
and Media, 10(3), 304-320. https://doi.org/10.1080/17482798.2016.1157501 
 

Eggermont, S. (2004). Television viewing, perceived similarity, and adolescents' 
expectations of a romantic partner. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 48(2), 244-
265. https://doi.org/10.1207/s15506878jobem4802_5 

 
Eid, M., & Deiner, E. (2001). Norms for experiencing emotions in different cultures : 

Inter- and intranational differences. Journal of Personality and Social Psychology, 81(5), 869-
885. https://doi.org/10.1037//0022-3514.81.5.869 

 
Filmhistoria. (2022). Stumfilmen (1895-1930). Hämtad 2022-05-10 från 

https://www.filmhistoria.se/stumfilm.html   
 

Fox, N. J. (2015). Emotions, affects and the production of social life. The British 
Journal of Sociology, 66(2), 301-318. https://doi.org/10.1111/1468-4446.12119 

 
Galloway, L., Engstrom, E., & Emmers-Sommer, T. M. (2015). Does movie viewing 

cultivate young people's unrealistic expectations about love and marriage? Marriage & 
Family Review, 51(8), 687-712. https://doi.org/10.1080/01494929.2015.1061629 



  Uppsala Universitet 
  Masteruppsats i Sociologi, VT 2022 
  Elsa Sundwall 

 67 

 
Gilje, N. & Grimen, H. (2007). Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg. 

Daidalos.  
 

Hefner, V., & Wilson, B. J. (2013). From love at first sight to soul mate: The influence 
of romantic ideals in popular films on young people's beliefs about relationships. 
Communication Monographs, 80(2), 150-175. https://doi.org/10.1080/03637751.2013.776697 
 

IMDb. (2022). The Dark Knight. Hämtad 2022-02-21 från 
https://www.imdb.com/title/tt0468569/  

 
IMDb. (2022). IMDb Top 250 Movies. Hämtad 2022-04-11 från 

https://www.imdb.com/chart/top/?ref_=nv_mv_250  
 

Khoo, G. S., & Ash, E. (2021). Moved to justice: The effects of socially conscious films 
on social justice concerns. Mass Communication & Society, 24(1), 106-129. 
https://doi.org/10.1080/15205436.2020.1779306 
 

Kreibig, S. D., Wilhelm, F. H., Roth, W. T., & Gross, J. J. (2007). Cardiovascular, 
electrodermal, and respiratory response patterns to fear- and sadness-inducing films. 
Psychophysiology, 44(5), 787-806. https://doi.org/10.1111/j.1469-8986.2007.00550.x 

 
Lee Gerdén, M. (2018). Journeys into the Night: Othering Figures, Figurations of 

Otherness. lambda nordica 23 (1–2): 167–181. 
 
Legard, R., Keegan, J., & Ward, K. 2003. In-depth interviews. In Jane Ritchie and Jane 

Lewis (eds.) Qualitative research practice: A guide for social science students and 
researchers, London; Thousand Oaks, CA: SAGE, pp. 138-169.  

 
Mesquita, B. (2001). Emotions in collectivist and individualist contexts. Journal of 

Personality and Social Psychology, 80(1), 68-74. https://doi.org/10.1037/0022-3514.80.1.68 
 

Money, A. G., & Agius, H. (2009). Analysing user physiological responses for affective 
video summarisation. Displays, 30(2), 59-70. https://doi.org/10.1016/j.displa.2008.12.003 

 
Oliveira, E., Martins, P., & Chambel, T. (2013). Accessing movies based on emotional 

impact. Multimedia Systems, 19(6), 559-576. https://doi.org/10.1007/s00530-013-0303-7 
 

Parker, A. (2018). The spatial stereotype: The representation and reception of urban 
films in johannesburg. Urban Studies (Edinburgh, Scotland), 55(9), 2057-2072. 
https://doi.org/10.1177/0042098017706885 

 
Plantinga, C. R. (2018). Screen stories: Emotion and the ethics of engagement. Oxford 

University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780190867133.001.0001 
 
Pribram, E. D. (2013). Emotions, genre, justice in film and television: Detecting feeling. 

Routledge. 
Price Tangney, J., Stuewig, J., & Mashek, D. J. (2007). Moral emotions and moral 

behavior. Annual Review of Psychology, 58(1), 345-372. 
https://doi.org/10.1146/annurev.psych.56.091103.070145 



  Uppsala Universitet 
  Masteruppsats i Sociologi, VT 2022 
  Elsa Sundwall 

 68 

 
Repstad, P. (2007). Närhet och distans - Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 

Lund: Universitetsforlaget.  
 

Ritchie, J., & Lewis, J. (2003). Qualitative research practice : A guide for social 
science students and researchers. SAGE 
 

Scheff, T. (2001). Catharsis in Healing, Ritual and Drama. iUniverse. 
 
Schmader, T., Block, K., & Lickel, B. (2015). Social identity threat in response to 

stereotypic film portrayals: Effects on self-conscious emotion and implicit ingroup 
attitudes. Journal of Social Issues, 71(1), 54-72. https://doi.org/10.1111/josi.12096 

 
Schnall, S., Haidt, J., Clore, G. L., & Jordan, A. H. (2008). Disgust as embodied moral 

judgment. Personality & Social Psychology Bulletin, 34(8), 1096-1109. 
https://doi.org/10.1177/0146167208317771 

 
Skoe, E. E. A., Eisenberg, N., & Cumberland, A. (2002). The role of reported emotion 

in real-life and hypothetical moral dilemmas. Personality & Social Psychology 
Bulletin, 28(7), 962-973. https://doi.org/10.1177/014616720202800709 

 
Smith, G. M. (2003). Film structure and the emotion system. Cambridge University 

Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511497759 
 

Steffens, J. (2020). The influence of film music on moral judgments of movie scenes 
and felt emotions. Psychology of Music, 48(1), 3- 17. 
https://doi.org/10.1177/0305735618779443 

 
Terpe, S. (2016). Epistemic feelings in moral experiences and moral dynamics of 

everyday life. DigitHVM Revista Digital d'Humanitats, (18), 5-12. 
https://doi.org/10.7238/d.v0i18.2874 

 
Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.  

 
Turner, J. H., Stets, J. (2007). Moral Emotions. In: Stets, J. & Turner, J. H. (Eds.). 

Handbook of the Sociology of Emotions. (s. 544-566). New York: Springer. 
	

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.  
 
Wejbert-Wąsiewicz, E. (2020). Film and cinema as a subject of sociological study. 

between tradition and the present. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (73), 89-
110. https://doi.org/10.18778/0208-600X.73.06 

 
Zhu, J., & Thagard, P. (2002). Emotion and action. Philosophical Psychology, 15(1), 

19-36. https://doi.org/10.1080/09515080120109397 
  



  Uppsala Universitet 
  Masteruppsats i Sociologi, VT 2022 
  Elsa Sundwall 

 69 

Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Frågeställningar: 
• Hur förhåller sig åskådare till de moraliska känslor som aktualiseras då de ser en ”blockbuster” 

dramafilm baserad på fiktiva berättelser?  
• Vilken funktion fyller de moraliska känsloupplevelser som genereras av sådan film för åskådaren? 
 
Om ”Dark Knight” 
• Spontana reaktioner efter filmen?  
• Framkallade den några tydliga känslor hos dig under filmens gång? I efterhand?   
o Filmen tar upp många frågor om moral och ställer frågor om vad som är rätt och fel 

och hur man ska handla i olika situationer på sin spets. Är det några moraliska 
dilemman i filmen som sticker ut för dig? Någonting som var svårsmält för dig eller 
någonting du har reflekterat över efter filmen i relation till dina egna 
värderingar/tankar om rätt och fel?  

• Hur tänker du kring de olika karaktärernas moral (ex. Harvey Two-Face, Rachel)?  
• Vad är dina känslor kring filmens huvudperson, ”Batman”?  
o Tycker du att Batman gjorde rätt moraliska val i filmen? Kan du ge exempel? Hur kände 

du inför det?  
o Tycker du att våldet som Batman utövar är etiskt försvarbart? Påverkar skådespelarens 

moraliska rykte din uppfattning om karaktären de porträtterar? T.ex. om Christian Bale 
(skådespelaren) hade varit dömd för misshandel.   

o I filmen ifrågasätts vad skillnaden mellan Batman och s.k. ”copycats” är och varför 
Batman tillåts agera utanför lagen, vad tycker du om detta? Tycker du att det finns 
någonting som berättigar Batmans agerande, jämfört om en copycat beter sig på 
samma sätt?  

o Hur ser du på dynamiken mellan Batman och Bruce Wayne (som ju är samma person)? 
Bruce Wayne porträtteras ju med en ”playboy-image” i filmen, hur ser du på det i 
relation till Batmans moral?  

• Hur känner du kring filmens antagonist, ”Jokern”?  
o Känner du någon sympati för karaktären?  
o Jokern beskriver personer som lever efter regler om vad som är rätt och fel som ”naive 

and foolish” och anser att anarki är det enda sättet att leva, vad tycker du om detta 
utifrån hur det porträtteras i filmen?  

o Skådespelaren som spelar ”Jokern”, Heath Ledger, dog under tragiska omständigheter 
efter inspelningen av filmen, påverkar den vetskapen din bild av Jokern som karaktär?   

o Jokern skapar fler moraliska dilemman, hur kände du under dessa ”sociala 
experiment”?  

• Jokern pratar om att man i samhället gör skillnad på folk och folk - Är det skillnad i de 
känslor du upplever beroende på vem som dör i filmen?  

• Dubbelmoral – Batman tillåts inofficiellt ”work outside the law”, men officiellt ska han 
gripas på direkten, hur känner du kring moralen i detta? Gränsen mellan hjälte och 
terrorist/skurk? ”I’m whatever Gotham needs me to be” 

• Fick filmen dig att tänka på någonting i ditt eget liv eller i samhället i stort? Om du varit en 
av Gothams invånare i filmen, tror du att du hade stått bakom Batman eller hade du velat 
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att han gav efter för Jokerns hot och överlämnade sig? ”It’s because of you that these 
guys are dead” 

• Tänker du någonting om vilken roll kvinnor spelar i filmen?  
 
Förhållningssätt till film 
• Hur känner du kring den här filmen jämfört med annan film du brukar titta på? Kan du ge 

exempel?  
• När du tittar på film, brukar du fundera över hur du hade agerat/reagerat i samma 

situation?  
• Brukar du uppleva starka känslor under film? De känslor du upplever under en film, 

brukar de påverka dig efter att filmen är slut?  
• Kan ditt humör påverka vilken typ av film du väljer att se?  
• Brukar du känna att film kan få dig att reflektera över dina egna värderingar? Har du 

kommit på dig själv att en film utmanat ditt eget sätt att tänka? (Ex. tyckt att ett mord är 
berättigat) 

• Kan film få dig att tänka på samhällsaktuella frågor? Hur känner du när en films budskap 
inte är i linje med dina egna värderingar?  

• Har din uppfattning om ”Dark Knight” påverkats av att vi pratar om filmen nu?  
o Brukar du diskutera film med någon annan efter att filmen är slut? Hur brukar du 

känna då? Kan utbytet av erfarenheter ändra din uppfattning om en film?  
 
Moraliskt utmanade 
• Var det något beteende/situation i Dark Knight som du tyckte var moraliskt fel? Hur får 

det detta att känna dig? 
o Hur förhåller du dig till saker som porträtteras i film som du upplever vara moraliskt 

fel? Hur föredrar du att det porträtteras? Tycker du att det ska porträtteras i film? 
(T.ex. otrohet, våldtäkt, mord, mobbning.) 

• Hur känner du gällande filmens slut? Tycker du att filmen slutar lyckligt?  
o Föredrar du film som slutar lyckligt eller olyckligt? Vad tycker du om lyckliga slut? 

Vad är det som tilltalar? Hur känner du i film som slutar olyckligt? 
• Tyckte du om hur filmen porträtterade moraliska dilemman?  

o Vad tror du det är som tilltalar dig med att titta på film med moraliskt utmanande 
känslor som t.ex. sorg eller äckel?  

• Var det någonting i filmen som utmanade ditt tankesätt och värderingar?  
o Tycker du om film som utmanar ditt sätt att tänka? 

 
Allmänna frågor 
• Ålder 
• Könsidentitet 
• Hur många filmer ser du under en månad, uppskattningsvis?  
• Konsumerar du någon annan typ av passiv icke-interaktiv konstform (teater, serier, 

böcker m.m.)? Föredrar du film över dessa, varför/varför inte?  
• Har du en favoritgenre? Vad är det som tilltalar med just den typ av film?  
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

 

Information om deltagande i intervjustudie  

I min masteruppsats på Sociologiska Institutionen vid Uppsala Universitet undersöker jag hur 
individer som tittar på film påverkas av innehållet i filmerna genom de känslor som upplevs, 
och vilken funktion film fyller för individer i deras vardagliga liv. Materialet som studien 
grundas på är därför beskrivningar och berättelser från personer som tittar på film, och alla 
intervjupersoner har sett Christopher Nolans ”The Dark Knight” (2008) senast dagen före 
intervjun. Därför frågar jag dig om att delta i en intervju. Har du inte tillgång till filmen kan 
du få låna den på DVD av mig. 

Intervjun kommer att ta cirka 60 minuter och frågorna handlar om hur de känslor du upplever 
i relation till filmen. Du behöver inte svara på alla frågor om du inte vill och du kan avbryta 
intervjun i förväg utan att uppge anledning. Det är viktigt att du inte pratar med någon om din 
eller någon annans upplevelse av filmen innan vårt samtal. Det är därför bäst om du tittar på 
filmen ensam.  

För att jag ska kunna analysera materialet och jämföra alla intervjuer skulle jag vilja spela in 
intervjun. Jag kommer att avidentifiera dina svar för att säkerställa din anonymitet. Det 
inspelade materialet kommer att förvaras på lösenordsskyddade digitala lagringsplatser som 
endast jag har tillgång till, men som min handledare och/eller examinator kan ta del av vid 
behov. När uppsatsen är examinerad kommer inspelningarna att raderas. Materialet kommer 
endast att användas i utbildnings- och forskningssyfte.  

Som tack för ditt deltagande får du en biobiljett. 

Vid ytterligare frågor eller funderingar, vänligen kontakta: 

Elsa Sundwall 
elsa.sundwall.9421@student.uu.se 
0707588590 
 
Handledare: 
Stina Bergman Blix 
stina.bergmanblix@soc.uu.se  
0184715089 
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Uppsala 


