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Förord 

Tack vare ett beslut av Högskolan Dalarna att stödja och finansiera min 
forskarutbildning fick jag möjlighet att fördjupa mig i forskning om film. Ett 
avtal slöts mellan Högskolan Dalarna och Uppsala universitet och jag blev 
antagen till forskarutbildningen i ämnet religionssociologi vid teologiska 
institutionen i Uppsala. Genom detta beslut välkomnades jag formellt och 
forskningsmiljömässigt till ett nätverk av religionsbeteendevetenskapliga 
forskare med intresse för mediefrågor.   

I Sverige har denna grupp under ett drygt decennium initierat publikatio-
ner, drivit forskningsfrågor och organiserat internationella konferenser, initi-
ativ som har förvaltat och vidareutvecklat svensk religionsvetenskaplig me-
dieforskning. Med Alf Linderman i spetsen har teologiska institutionen vid 
Uppsala universitet varit en drivande part i ”The Uppsala Group”, ett inter-
nationellt nätverk av forskare som orienterat sig mot studiet av medier, reli-
gion och kultur. Tongivande deltagare i nätverket har bland annat kommit 
från universiteten i Oslo och Jyväskylä i Norden, liksom University of Edin-
burgh och University of Colorado at Boulder.   

Att jag som forskare i det här sammanhanget fått chansen att bearbeta frå-
gor om film och samtidskultur, livstolkning och meningsprocesser har varit 
enormt berikande, spännande och roligt.  

Samarbetet mellan Uppsala och Dalarna åskådliggörs bl.a. av att denna 
avhandling ingår i en skriftserie såväl vid Uppsala universitet som vid Hög-
skolan Dalarna. Den formella ramen har burits upp med stöd av ett flertal 
engagerade personer. Det tack jag vill rikta mer personligt till många männi-
skor jag har stått i förbindelse med, inom akademin och i det omgivande 
samhället, får utrymme i mitt efterord. 

 
Falun 21 december 2007  

 
Tomas Axelson  
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KAPITEL 1. INTRODUKTION  
  

Men det blir starkare skulle jag vilja säga i en film. För du har mu-
siken, du har bilderna, du har skådisarna, som är väldigt duktiga 
ofta på att spela. Du ser känslan liksom, i deras agerande, i deras 
blick, gester, allting. Och jag som person lever mig alltid in så väl-
digt i filmer också. Så jag sugs liksom bort från verkligheten. Jag 
glömmer att jag sitter där. Och jag är liksom med själv, nästan i 
filmen. (Maria 26 år, om Så som i himmelen, 2004). 

 
Vad är det egentligen som är viktigt i livet? Hur känns det att leva? Hur ser 
drömmen om ett gott och lyckligt liv ut? Den sortens frågor ställer livs-
åskådningsforskare i Sverige som undersöker hur människor i vardagslivet 
hanterar livsfrågor (Bråkenhielm 2001: 7). Inom empirisk livsåskådnings-
forskning berörs också frågan huruvida medier bidrar med gestaltningar som 
inspirerar den enskildes föreställningar om tillvaron (Sjödin 2001). 

Som medium är film ett livaktigt kulturellt fenomen i vårt samhälle. ”Det 
är helt enkelt så att filmen aldrig tidigare i så stor utsträckning frodats i vårt 
land” (Hedling & Wallengren 2006: 9). I filmer gestaltas föreställningar som 
kan bidra till idéer om oss själva där ideal och olika livshållningar mejslas 
ut. Man kan argumentera för att biografmörkret kommit att bli en plats där 
verklighetens stora frågor bearbetas, ett privilegium som tidigare kyrkan 
kunde göra anspråk på (Lyden 2003, Marsh 2004, Axelson & Sigurdson 
2005).  

Medieforskare diskuterar människors förhållningssätt till medierade berät-
telser och bland annat intresserar man sig för hur mening konstrueras i rela-
tion till individens mentala och ideologiska referensramar (Höijer 2007). Det 
som står i centrum i denna avhandling är hur och på vilket sätt film kan vara 
en del av människors sätt att bearbeta existentiella frågor.  
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1.1. Filmutbud i Sverige 
 
Vid en återblick kan man konstatera att biografbesöken i Sverige sedan mit-
ten av 1950-talet minskat dramatiskt. Då hade biograferna nästan 80 miljo-
ner biobesök per år. I samband med televisionens introduktion förlorades 
halva publiken på sju år och 1963 noterade biobranschen knappt 40 miljoner 
biobesök (Furhammar 2003: 249). 1973 hade siffrorna sjunkit till 22 miljo-
ner besök per år och 1983 till 18 miljoner sålda biljetter. Under den senaste 
tioårsperioden har biobesöken fluktuerat något uppåt och nedåt men tycks ha 
stabiliserats sig kring 15 miljoner biobesök per år (Antoni 2007).  

En intressant tyngdpunktsförskjutning har ägt rum under senare år beträf-
fande konsumtion av film. År 2004 hade den snabbt växande DVD-
marknaden ökat till ca 17 miljoner sålda eller uthyrda DVD-filmer (Sveriges 
Videodistributörers Förening, 2006). Det året bytte således biografen och 
DVD:n plats som medium för filmkonsumtion. Fler såg film på DVD än på 
bio. Lägg också till den i statistiken osynliga delen av filmkonsumtion som 
utgjorts av nedladdning av film via Internet. Rudolf Antoni har utifrån 2006 
års mediestatistik beräknat att det troligen handlar om minst 24 miljoner 
nedladdade filmer per år (Antoni 2007: 27). Sverige har med sin omfattande 
utbyggnad av bredband enligt filmbranschens antipiratbyrå varit världsle-
dande inom nedladdning av film och annat upphovsskyddat material.1 Anto-
ni summerar att nedladdning av film vida överstiger biobesöken i Sverige 
och det är ”en utveckling av enorma proportioner” (Antoni 2007: 27). 

Birgitta Höijer visade i en genomgång av medieutvecklingen under 1980- 
och 1990-talet hur TV-utbudet växte när en rad kommersiella TV-kanaler 
blev tillgängliga för publiken. Det var framförallt underhållningsutbudet som 
svällde. Tittartiden ökade och fiktion som TV-serier och spelfilm lockade 
många tittare (Höijer 1998a: 269).  

Även Erik Hedling har lyft fram film på TV och har inkluderande försökt 
uppskatta de kommersiella kabelkanalernas filmutbud när han bedömer den 
lavinartade ökningen av filmkonsumtion. ”Lågt räknat ser svenska folket 
fem gånger mer film idag än för 50 år sedan och då kalkyleras endast en 
åskådare för varje köp- eller hyrfilm (sannolikt är det många fler)” (Hedling 
& Wallengren 2006: 9). Gunnar Ribrant har pekat på hur den digitala tekni-
ken gjort att filmkonsumenterna mer och mer konsumerar film hemma ”via 
det starkt växande filmutbudet i televisionens olika filmkanaler och genom 
att köpa filmer på video eller DVD” (Ribrant 2006: 125). Även om biobesö-
ken således minskar, ökar filmkonsumtionen generellt sett. ”Idag är det 
självklart att andelen som ser film på TV, video eller DVD en genomsnittlig 

                               
1 När det gäller statistiken för antalet sedda filmer bör man dock ha i åtanke vid köpfilms-
marknaden samt vid nedladdning av filmer att vissa av de köpta och nedladdade filmerna 
stannar vid att vara just köpta och nedladdade. Filmerna kan bli liggande och aldrig bli sedda.  
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vecka är betydligt större än andelen som ser film på biograf” (Antoni 2007: 
7).  

Framväxten av alltifrån större och alltmer avancerade TV-skärmar och 
hemma-biosystem till bärbara småskärmar gör att film blivit tillgänglig i 
vardagen  på många olika sätt. En film kan upplevas projicerad via en 35 
mm filmprojektor på gigantisk filmduk eller ses på en hyggligt stor TV-
skärm i vardagsrummet, men också via en nedladdad datafil av lägre kvalitet 
som någon ser på en mindre dator eller för den delen, den verkligt lilla skär-
men på en PSP2. Antalet filmfestivaler i Sverige är också en del av helhets-
bilden där både Stockholm och Göteborg haft en växande festivalpublik.3 
Nordens största filmfestival i Göteborg har årligen haft mer än 100 000 sålda 
biljetter under senare år.4  

Film på bio har således idag hård konkurrens från andra möjligheter att se 
på film. Oavsett tillägnelseformatet för film – biografsalong, TV, DVD, vi-
deo eller dator – har min nyfikenhet handlat om människors sätt att beskriva 
filmupplevelser som givit inspiration till mer grundläggande tankar om livet.  

1.1.1. Begreppet film 
Gränserna mellan dokumentärfilm, fictionfilm eller konstfilm är inte alltid 
glasklara och lätta att urskilja (Bordwell & Thompson 1997: 42f). I översik-
ten kring filmvanor och filmstatistik innefattar jag med begreppet film all 
slags film som människor uppger sig se på bio eller på TV. I kapitel 1 och 2 
är således dokumentärfilmen inkluderad i begreppet, liksom konstfilm, även 
om konstfilmen i stort sett lyser med sin frånvaro i min studie. I kapitel 3 
och framåt använder jag för enkelhetens skull begreppet film i mer begrän-
sad bemärkelse och syftar då på spelfilm eller fiktionsfilm, inklusive anime-
rad film. Dokumentärfilm eller konstfilm är då ute ur bilden, (se kommentar 
om varför spelfilm fokuseras och inte dokumentärfilm i kapitel 3.2.1. Inle-
dande kartläggning om filmvanor). I den senare delen av min avhandling 
använder jag begreppen film, spelfilm och fiktionsfilm som synonymer.  

                               
2 PlayStation Portable (PSP), en bärbar spelkonsol för både dataspel, musik och filmer med ett 
skärmformat på 5,5 x 9,5 cm.  
3 Utöver Göteborg Film Festival ger Svenska filminstitutet stöd åt bla. Barn och ungdoms-
filmfestivalen i Malmö, BUFF, Uppsala internationella kortfilmsfestival, Stockholms interna-
tionella filmfestival, mfl. (www.sfi.se 071028).  
4 GFF hade enligt egna uppgifter mer än 122 000 sålda festivalbiljetter år 2007. 
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1.2. Syfte  
I min översikt över en ökande filmkonsumtion visar jag att film tar allt större 
plats i det senmoderna5 samhället. Mitt övergripande syfte som religionsbe-
teendevetare med medier som forskningsintresse är att försöka förstå hur 
individers meningsskapande ser ut i dagens medielandskap. Jag vill med min 
avhandling belysa ett samspel mellan sociala och psykologiska processer vid 
filmkonsumtion. I första hand är syftet att illustrera dessa processer empi-
riskt med generöst utrymme för exempel på filmpublikens sätt att tänka och 
tala om filmupplevelser. I andra hand vill jag bidra till en mer utvecklad 
teoretisk förståelse av filmtolkning. Människors förhållande till spelfilm vill 
jag sätta in i ett sociokognitivt teoretiskt perspektiv med vars hjälp resone-
mang kan föras om på vilket sätt individers inre kognitioner hanterar ett yttre 
kulturellt fenomen.7 Jag vill dessutom knyta frågan om filmanvändning till 
en religionssociologisk diskussion om individualiserade meningsprocesser 
och religiös förändring i det senmoderna samhället (se kapitel 2.2. Individua-
liserade värderingssystem).  

1.2.1. Frågeställningar 
Huvudfrågeställningen har jag formulerat på följande sätt. Om, och i så fall, 
på vilket sätt och under vilka omständigheter kan film vara en resurs för 
individers tankar om existentiella frågor? Till denna huvudfrågeställning har 
jag velat koppla en följdfråga av kompletterande karaktär. Hur mycket styrs 
individer i sina tolkningar utifrån en tolkningshorisont internaliserad genom 
primär och sekundär socialisation?8  

Denna kompletterande frågeställning har berört trosföreställningar vars 
individuella utformning har varit av stor spännvidd i undersökningsgruppen.  
En liten grupp individer har utifrån vissa kriterier kategoriserats som en 
grupp med en mer religiös tolkningshorisont. Frågan om tolkningshorisont 
berör skillnader mellan olika grupper av individer och huruvida de tenderar 
                               
5 Johan Fornäs argumenterar för begreppet ”late modernity” – senmodernitet – hellre än be-
greppet postmodernitet som beteckning på vår innevarande tidsepok (Fornäs 1995: 36). I  
likhet Fornäs och religionsociologerna Inger Furseth och Pål Repstad ansluter jag mig till 
användningen av begreppet senmodernitet (Furseth & Repstad 2005: 108).  
7 Det handlar om en dubbel process som inbegriper både påverkan i form av en yttre impuls 
och subjektets hantering av denna impuls genom en aktiv bearbetning. Jmf Clive Marshs 
formulering; ”what films do to people and what people do with films” (Marsh 2004: ix). 
8 Jag utgår ifrån Rousiley Celi Moreira Maias definition av ’interpretative horizons’. “[T]he 
’interpretative horizons’ or the ’moral framework’, given either by tradition or basic certainti-
es of life, function as an ‘implicit knowledge’ or as a pre-discursive background structure 
from which all thinking, action and interpretation proceed. This implicit knowledge is a reser-
voir of non-problematic assumptions, of rather diffuse convictions, which assure the basic 
understanding” (Maia, 2001: s 40f). 
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att fokusera immanenta eller transcendenta livsåskådningsfrågor genom 
filmupplevelser. En stor grupp individer har definierats som en grupp med 
en mindre religiös tolkningshorisont och en relativt stor grupp individer har 
definierats som en mellangrupp som tolkningshorisontmässigt varken karak-
teriserats som mer religiösa eller mindre religiösa (se kapitel 4.7.2. Tre 
grupper med olika tolkningshorisont).  

1.2.2. Hypoteser 
Min hypotes är att spelfilm kan vara en resurs för individen i form av en 
kulturell impuls. Med hjälp av sociokognitiv teori går det att utveckla en 
förståelse för de meningsskapande processer där ett yttre mediegenererat 
fenomen – en spelfilm – möter individens inre kognitiva bearbetningar. 
Schemateori kan bidra med ett tolkningsraster som tillåter en komplettering 
av tidigare teori och som ger en mer fördjupad förståelse av individens tan-
kestrukturer. Schemateori kan också ge en mer detaljerad analys av indivi-
dens tolkningskreativitet och kognitiva förändringsprocesser.   

En andra hypotes gör gällande att den grupp som har en mer religiös tolk-
ningshorisont, inom ett socialt sammanhang präglat av tro, är mindre benä-
gen att använda filmupplevelserer som en inspirationskälla för bearbetning 
av personliga livsåskådningsfrågor. Och vice versa, den grupp som i mindre 
utsträckning präglas av religiös tro är mer benägen att använda filmupplevel-
ser eller biobesök som en inspirationskälla för bearbetning av personliga 
livsåskådningsfrågor.  

Denna hypotes bygger på studier där organiserad kristen tro har förknip-
pats med kraftfullt avståndstagande från spelfilm som fenomen (se Miles 
1996, Johnston 2000 och Deacy 2005).9 För en inblick i svenska förhållan-
den under det tidiga 1900-talet har Mikael Nordström presenterat en bild av 
Jönköping-Postens balansgång mellan kommersiella hänsyn och lyhörd an-
passning till kyrklig och frikyrklig filmkritisk opinion. Mikael Nordström 
sammanfattar resultatet i en rubrik: ”När bio blev synd – film- och biograf-
annonser i Jönköpingsposten 1897 – 1913”.10 Leif Furhammar har beskrivit 
den laddning som långt fram på 1900-talet funnits i kyrkliga miljöer, där 
många troende haft bekymmer med filmens benägenhet för projektioner av 
tvivelaktig moralisk halt på vita duken. Furhammar har också pekat på hur 
vissa frikyrkliga miljöer på 1950-talet började utveckla en ”principiell tole-

                               
9 För en översikt över den kritiska relationen mellan organisierad kristenhet och spelfilm i 
USA, se Johnston (2000) Reel Spirituality. Theology and Film in Dialogue, särskilt kapitel 2, 
A Brief History of the Church and Hollywood, där Johnston går igenom katolska kyrkans 
censurinitiativ och inflytande över den amerikanska filmindustrin i och med bildandet av The 
Legion of Decency and the National Office for Motion Pictures 1933.  
10 Vid konferensen Dokumentärfilmen i Sverige 2005: Självbild – identitet – minne presente-
rade Nordström ett bidrag med den talande titeln. ”När bio blev synd – film- och biografan-
nonser i Jönköpingsposten 1897 – 1913”. 
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rans mot den gamla fienden i kampen om själarna” (Furhammar 2003: 
210).11 

En mer religiös socialisation respektive en mindre religiös socialisation  
skulle mot bakgrund av min hypotes således utgöra en bakgrundsfaktor som 
styrde attityden till film. En annan styrande faktor skulle vara en mer eller 
mindre religiös orientering i nutiden. Så enkelt var det inte har det visat sig 
och sambanden var ganska komplexa (se kapitel 4.7. Sammanfattning steg 1. 
Enkätresultat). 

1.2.3. Avgränsning 
Min avsikt har inte varit att fokusera något visst teologiskt eller filosofiskt 
innehåll genom en egen filmtolkning, något som annars många teologer gör i 
skärningspunkten mellan film och religion (Baugh 1997, Fraser 1998, Coates 
2003). Min avsikt har inte heller varit att se filmkonsumtion som ett möjligt 
funktionellt alternativ till religion (Lyden 2003, Marsh 2004, Jerslev 2006). 
Ej heller har det handlat det om att frilägga eller tolka mytologiska strukturer 
i populärkulturell film (Martin & Ostwalt 1995, Deacy 2001, 2003 och 2005, 
Jewett & Lawrence 2003, Axelson 2005b). Vad jag koncentrerar mig på är 
filmpublikens egen konstruktion av mening och sammanhang. Mitt intresse 
för filmpublikens bearbetning av existentiella frågor har beröringspunkter 
med andra studier inom religionsvetenskaplig forskning om medier och me-
ningsskapande (Lövheim 2003 och 2004, Clark 2003).12 

En särskild tyngdpunkt kommer teoretiskt att ligga på en kognitiv aspekt, 
med bevarad respekt för att mening skapas i ett mångfacetterat samspel 
mellan sociala och kulturella faktorer som svårligen låter sig reduceras till 
två eller tre perspektiv. En metodologisk koncentration är nödvändig och kan 
fungera bra så länge den inte slår över i ontologisk reduktionism. Dessa teo-
retiska modeller förmår inte belysa mer än vissa aspekter av en meningsska-
pande process av och hos individen.  

1.2.4. Avhandlingens tvärvetenskapliga karaktär 
Denna forskning är ett exempel på receptionsanalys, hur åskådare relaterar 
till medier och medieinnehåll, en inriktning som ofta förekommer inom me-
die- och kommunikationsvetenskap (Höijer 1995, 1998b, Rydin 1996, Sjö-
berg 2002). I de teoretiska utgångspunkterna för avhandlingen finns både 
religionssociologiska och religionspsykologiska aspekter. De specifikt kog-
nitiva teorierna har tidigare kommit till användning inom ämnet religions-
                               
11 Leif Furhammar nämner som ett exempel på tolerans, pastor David Ljungström som på 
Missionsförbundets förlag 1953 gav ut skriften Vad ska vi säga om filmen? 
12 Se Mia Lövheim 2004 om Internetanvändning och religiös identitet och Lynn Schofield 
Clark 2003 om TV-serier som inspiration till föreställningar om det övernaturliga och person-
lig tro. 
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psykologi (Sundén 1959, Unger 1984, Holm & Belzen 1995, Rubensson 
1996). När det gäller utveckling av perspektiv mot ett allmänkulturellt fält 
har till exempel Owe Wikström utvecklat religionspsykologiska perspektiv 
på litteratur (Wikström 1982, 1997). Beträffande socialpsykologisk teori-
bildning kan för min del exempelvis de sociokognitiva perspektiven vara 
mera typiska som teoretiska redskap inom religionssociologi. 

Varje forskare gör sin val inom metodtraditioner och väljer sitt material. 
Tidigt lockades jag att orientera mig mot kvalitativa metoder. Det har inom 
både religionspsykologi och religionssociologi utvecklats en tradition att i 
allt större utsträckning använda dessa metoder (Junus 1995, Lövheim 2004, 
Cetrez 2005). Kvantitativa och kvalitativa metoder används ofta i kombina-
tion inom ämnet religionssociologi, så även här. Kvantitativa metoder hör 
hemma i en sociologisk forskningstradition där religionssociologiska forska-
re bearbetar och tolkar kvantitativa data och representativa statistiska under-
lag (Pettersson 1988, 1994a och 2007, Bromander 2001, Ahlin 2005). Ett 
kvantitativt inslag i min avhandling består av en mindre enkätundersökning. 
Den bidrar till en introduktion till, och ger en viss översikt av, människors 
användning av film i vardagslivet. Framför allt har den fungerat som ett ur-
valsinstrument för att skapa grupper av individer med olika social bakgrund 
för kvalitativa individuella intervjuer.13   

Utifrån mina teori- och metodval, dvs. individuella intervjuer och en so-
ciokognitiv begreppsapparat kombinerat med kvantitativa inslag, menar jag 
att min avhandling snarare är hemmahörande inom ämnet religionssociologi 
än inom religionspsykologi.  

En religionssociologisk grupp forskare vid teologiska institutionen i Upp-
sala har under ett drygt decennium varit aktiva i det internationella forsk-
ningsfältet media, religion och kultur.14 I den svenska forskningsmiljön har 
flera religionssociologiska avhandlingar producerats som bl.a. utvecklat 
medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder (Linderman 
1996, Häger 2001, Lövheim 2004 och Sjöborg 2006). Min ambition har varit 
att komplettera de studier som täckt in andra medierade fenomen som TV, 
musik och Internet med en studie om film. Inom ramen för ett etablerat reli-
gionssociologiskt forskningsfält med fokus på medier, religion och kultur 
har jag velat bidra med en kombination av perspektiv hämtade från medie- 
och kommunikationsvetenskap, filmvetenskap och sociokognitiv teori. 

                               
13 Den sociala bakgrundsfaktor som fokuserats mest är den religiösa bakgrunden. 
14 En specialisering kan sägas ha gjorts under senare år där ämnet religionssociologi vid teo-
logiska institutionen vid Uppsala universitet som ett av flera profilområden har ett intresse för 
det tvärvetenskapliga forskningsfältet media, religion och kultur. Teologiska institutionen vid 
Uppsala Universitet tog genom Sigbert Axelsons försorg ett initiativ som kom att samla en 
rad forskare från olika delar av världen till den första av flera internationella konferenser med 
fokus på Media, Religion and Culture (Hoover & Lundby 1997: ix).   
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1.3. Avhandlingens disposition 
Avhandlingens övergripande syfte och frågeställningar presenteras i kapitel 
1. I detta inledningskapitel har jag också en kort översikt över filmstatistik 
och filmvanor i Sverige under de senaste 50 åren.  

I kapitel 2 presenterar jag en teoretisk bakgrund och en översikt över rele-
vant forskning kring området medier, religion och kultur, samt film, me-
ningsskapande och existentiella frågor. Avhandlingens specifika analysred-
skap utvecklas i slutet av kapitel 2, där teorier om tolkningsprocesser och 
meningsskapande i allmänhet kombineras med teorier om meningsskapande 
vid filmtolkning i snävare bemärkelse. Denna del mynnar ut i fem analysfrå-
gor till individuella intervjuer med tretton personer om deras val av favorit-
film.  

Kapitel 3 innehåller en redogörelse för de kvantitativa och framför allt 
kvalitativa metoder som kommit till användning, det vill säga, en enkät samt 
grupp- och individintervjuer. Kapitlet innehåller också en diskussion om hur 
ett empiriskt material bör presenteras, hur forskningsetiska aspekter måste 
respekteras samt frågor om metodutvärdering. 

Kapitel 4 består av en introducerande presentation av det empiriska mate-
rialet från en enkät bland 179 studenter vid högskolan Dalarna. Enkäten har 
fungerat som en inledande kartläggning kring människors filmvanor och 
deras syn på filmupplevelser med konkreta exempel på hur olika filmer i 
filmutbudet uppfattas.  

I kapitel 5 ligger avhandlingens tyngdpunkt. Där presenteras omsorgsfullt 
samtliga gjorda personliga intervjuer liksom gruppintervjuerna. Resultatet i 
gruppintervjuerna, liksom utfallet i de individuella intervjuerna, tolkas gent-
emot mot de grundläggande frågeställningarna. De uppnådda resultaten 
sammanfattas i det följande kapitlet. I kapitel 7 diskuterar jag forskningsre-
sultatet och sätter in mina slutsatser i ett större sammanhang. Jag reflekterar 
över relationen mellan filmtolkning, meningsskapande och kognitiva jagide-
al, samt problematiserar religionssociologiska slutsatser om individens plats 
i det senmoderna samhället. Jag ger också förslag på framtida studier.  
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KAPITEL 2. TEORETISK BAKGRUND 

I detta kapitel presenterar jag de teoretiska utgångspunkterna för mitt arbete. 
Jag redovisar den sparsamma förekomsten av empiriskt orienterad forskning 
inriktad mot filmpublikens konstruktion av mening.15 Ännu mer sällsynt 
förekommande är en forskningsinriktning mot meningsfrågor av specifikt 
existentiell natur.  

Den teoretiska bakgrunden berör flera vetenskapliga fält som på olika bi-
drar sätt till skapandet av ett analysredskap. För det första tecknar jag utifrån 
ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv, en bild av ett för-
ändrat medielandskap som radikalt förändrat individens symboliska om-
värld. Individen är omgiven av en mångfald medier på ett annat sätt idag 
jämfört med för 100 år sedan. Jag presenterar forskningsfältet medier, religi-
on och kultur, där frågan om mediernas relation till traditionell religion har 
en plats, och lyfter i sammanhanget fram den forskning om film och religion 
som expanderat markant sedan mitten av 1990-talet. 

För det andra tar jag upp en religionssociologisk diskussion om religiös 
förändring och ändrade villkor för meningsskapande i det senmoderna sam-
hället med alltmer individualiserade meningssystem. Jag belyser hur man 
inom empirisk livsåskådningsforskning förstått existentiella frågor, och ger 
en egen definition samt tar ställning för en substantiell religionsdefinition.  

För det tredje drar jag nytta av en filmvetenskaplig teori- och begrepps-
bildning och knyter an till en diskussion om behovet av empiriskt orientera-
de receptionsstudier. Jag är särskilt intresserad av kognitiva perspektiv och 
hur dessa har utvecklats inom ramen för filmvetenskap.  

För det fjärde angriper jag frågan om meningsskapande utifrån en socio-
kognitiv utgångspunkt. Med hjälp av sociokognitiva perspektiv kan jag hålla 
samman sociala, kulturella och psykologiska perspektiv på individens me-
ningsskapande. 

Mot slutet av kapitlet argumenterar jag för värdet av att tillämpa schema-
teoretiska utgångspunkter som jag relaterar till film och meningsskapande. 
Jag presenterar mitt eget teoretiska redskap, en tolkningsmodell med ingre-
dienser hämtade från olika perspektiv om film, meningsskapande och exis-
tentiella frågor. Således skapar jag ett teoretiskt ramverk som håller samman 
följande perspektiv; förändrade villkor för individens konstruktion av 
identitet i en alltmer medierad värld, förändrade villkor mot alltmer indivi-
                               
15 Se definition av mening i kapitel 2.2.2. ’Det meningsskapande djuret’. 
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dualiserade meningssystem, samt socialpsykologiska perspektiv på spelfilm 
som resurs för meningsprocesser.  

I mitt avhandlingsarbete har jag försökt att arbeta reflexivt och att redovi-
sa min egen utvecklingsprocess. De teorier som jag har tagit hjälp av för att 
tolka interaktionen mellan film och filmpublik har fyllt en dubbel funktion. 
Å ena sidan har jag velat konstruera ett teoretiskt redskap för att fullgöra en 
specifik uppgift som tolkningsredskap, dvs. teori som ett instrumentellt vär-
de. Å andra sidan har utvecklandet av ett teoretiskt redskap hos mig skapat 
ett intresse för teori för sin egen skull, dvs. teori som egenvärde. Min önskan 
är att röra mig mellan dessa två aspekter; dels teori som hjälp för tolkning av 
konkreta publikexempel och dels som fördjupning av teoretiska perspektiv 
som sådana. 

2.1. Medier och människans meningssökande 

2.1.1. Vardagslivet och mediernas symboliska världar  
Medieforskaren John B. Thompson presenterar i en historisk översikt av 
medieutvecklingen under 1900-talet en process som inneburit en omfattande 
förändring av villkoren för individen i det moderna mediesamhället. Han 
skissar en bild som innebär att människan i dagens samhälle har kommit att 
bli allt mer beroende av medier.  

Om man för 100 år sedan utvecklade sin identitet inom det geografiska 
och mänskliga sammanhang som man råkat vara född i så är situationen 
dramatiskt förändrad i dag. Mediernas allomfattande närvaro innebär en 
uppväxt som på gott och ont resulterat i ett minskat beroende av betydelse-
fulla individer, som föräldrar eller far- och morföräldrar, dvs. signifikanta 
andra med avgörande inverkan på identitetsbildningen (Thompson 1995, 
Kivikuru 2001, Jansson 2001a).  Det är inte längre i relation till de närmaste 
släktingarnas yrken som exempelvis industriarbetare, sjukvårdsbiträde, 
banktjänsteman eller psykolog den egna livsbanan utvecklas utan i en dyna-
misk process som inbegriper en mångfald symboliska världar (Clark 2003). 
Den norske medieforskaren Jostein Gripsrud understryker: 

Medierna bidrar till att definiera verkligheten omkring oss, därmed också till 
att definiera vilka vi är. De visar fram olika sätt att förstå världen, olika sätt 
att framställa den. […] De visar oss delar och dimensioner av världen som vi 
inte själva upplevt och kanske aldrig kommer att uppleva. Som mottagare av 
allt detta tvingas vi bilda oss någon slags uppfattning om var vi själva står, 
vilka vi är, vilka vi vill vara eller bli – och vilka vi under alla omständigheter 
inte vill vara eller bli (Gripsrud 1999: 17f). 
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För medieforskning med inriktning mot receptionsstudier är meningsskapan-
de – meaning production – centralt som ett samspel mellan ett medieinnehåll 
och grupper av mediekonsumenter (Hagen 1998: 61). Forskning med inrikt-
ning mot reception av medieprodukter har sedan 1980-talet fått en allt större 
betydelse inom medieforskningen (Hall 1980, Ang 1996, White 1997, Stout 
& Buddenbaum 2001, Lövheim 2004). En bred forskningstradition har länge 
fokuserat diskursens betydelse men inte sällan med en tonvikt på själva me-
dietextens meningspotential snarare än individers meningsskapande som 
aktörer i en social situation (Hagen 1998, van Dijk 1998).  

Tidigare forskning kan kritiseras för att underskatta betydelsen av indivi-
dens referensramar och tolkningsstrukturer i meningsskapandet. Den norska 
forskaren Ingunn Hagen menar att man inte i tillräcklig utsträckning har tagit 
med mediebudskapens mångtydighet i diskussionen om meningsskapandets 
förutsättningar (Hagen 1998). Inom receptionsstudier om medievanor och 
meningsskapande har dock en förskjutning skett under det senaste decenniet, 
från ett fokus på perceptions- och tolkningsprocesser till ett allt större intres-
se för mediebudskapens roll i vardagslivet (Hagen 1998, Clark 2003, Hoover 
2005). Svenska religionssociologer har också riktat ett ökande intresse mot 
mediernas roll som en kulturell resurs för människor och mot hur denna 
resurs kan förstås teoretiskt (Linderman 1996, 2002b, Lövheim 2004, 2006b, 
Sjöborg 2006, Axelson 2005a och 2006).16  

2.1.2. Media, religion och kultur 
Flera antologier har visat att fältet medier, religion och kultur internationellt 
sett befunnit sig i snabb utveckling (Hoover 1988, Hoover & Lundby 1997, 
Hoover & Clark 2002, Mitchell & Marriage 2003). Olika forskare inom fäl-
tet har fokuserat olika infallsvinklar.  

För det första koncentrerar sig en del forskare på studiet av medierad reli-
gion, dvs. religiösa institutioners användning av medier för att föra ut ett 
religiöst budskap (Linderman 1996, Lawrence 2002, Stout & Scott 2003, 
Halldén 2006). För det andra finns ett intresse för studier kring ett både im-
plicit och explicit religiöst innehåll i medier och populärkultur; religion i 
medier (Clark 2003, Deacy 2003, Mitchell 2006). För det tredje fokuserar 
vissa på en tolkning av människors medievanor som fyllande en rituell funk-
tion i den egna livsrytmen; medier som religion (Lyden 2003, Marsh 2004, 
Lövheim 2006b).17  

Vid University of Colorado at Boulder har en forskarmiljö vuxit fram som 
diskuterat mediers roll i individens identitetsutveckling (Hoover 2003, Clark, 

                               
16 Linderman studerade receptionen av TV-program medan Mia Lövheim och Anders Sjöborg 
diskuterat Internet som en arena för meningsprocesser och de har vidareutvecklat en teoretisk 
förståelse av samspelet mellan medier, individ och samhälle. 
17 Se också Anders Sjöborgs översikt (Sjöborg 2006: 35). 
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2003). I Norden har Oslo universitet med Knut Lundby varit tongivande i det 
internationella samarbetet inom fältet. En annan grupp återfinns vid universi-
teten i Jyväskylä och Helsingfors (Lundby 1997, Sumiala-Seppänen, Lundby 
och Salokangas 2006). Inom svensk religionsvetenskap finns en utvecklad 
korsbefruktning mellan religionssociologi och medie- och kommunikations-
vetenskap (Linderman 1996, 2002a, Lövheim 2003, 2004, 2007, Sjöborg 
2003, 2006). I Sverige har utvecklingen understrukits av en nyutkommen 
antologi på Studentlitteratur som sammanför några olika perspektiv (Lars-
son, Lövheim & Linderman 2006).  

Alf Linderman utvecklade i sin avhandling redan i mitten på 1990-talet en 
semeiologisk18 teoretisk modell för förståelse av hur individen skapar me-
ning i samband med mediekonsumtion (Linderman 1996). Hans modell ut-
gjorde en bearbetning av två teoribildningar som hanterade människan och 
hennes tolkning av tecken och symboler, dels Charles Sanders Peirce´s se-
miotiska teori och dels Ferdinand de Saussure´s semiologiska teoretiska 
ansats (Linderman 1996: 19). Han vidareutvecklade den kritik som riktades 
mot traditionell semiologi och som alltför mycket koncentrerade sig på själ-
va teckensystemet och som blev en statisk modell. Modellen blev i Linder-
mans tappning dynamisk där social mening och individens meningsskapande 
utgjorde en reflexiv och ständigt pågående process (Linderman 1996: 49). 

När det gäller kommunikation i nya medier online och deras betydelse för 
unga människors identitetsprocesser så har Mia Lövheim vidareutvecklat en 
teoretisk modell för tolkning av meningsskapande processer i samband med 
datormedierad kommunikation (Lövheim, 2004, 2007). Andra religionsfors-
kare tar också fasta på och utvecklar en fördjupad förståelse av relationen 
mellan Internet och traditionell religion (Larsson 2002, Sjöborg 2003, 2006).  

Åter andra studier har riktat sig mot populärmusik och dess potential för 
meningsskapande processer (Häger 2001 och 2004, Bossius 2003, Lilliestam 
2006, Johansson 2007). Således har TV-program, populärmusik och dator-
medierad kommunikation varit föremål för religionsvetenskapliga studier. 
Mer eftersatt inom religionsvetenskap är en förståelse av spelfilm men in-
tresset för detta medium är växande (se kapitel 2.5. Komplement till tidigare 
forskning – vad är nytt?) 

Förutom religionssociologiska forskare vill jag nämna ett par avhandling-
ar inom ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap med tydliga berör-
ingspunkter med detta område (Jansson 2001a, Sjöberg 2002). Jag vill också 
i detta sammanhang inkludera Jonas Danielssons etnologiskt hållna intervju-
undersökning om skräckfilm (Danielsson 2006). 

                               
18 Alf Linderman benämner sin tolkningsmodell som ’semeiologisk’ utifrån det grekiska 
ursprungsordet för tecken; ’semeion’ (Linderman 1996: 20). 
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2.1.3. Film och religion – ett växande forskningsfält 
I forskningsöversikter kring vad som hänt akademiskt inom området film 
och religion internationellt kan man se en dramatisk förändring under ett 
drygt decennium. Så sent som 1995 kunde en forskare som Joel W. Martin, 
konstatera följande när han hoppades hitta modeller och analysredskap för 
att tolka religiösa dimensioner i modern film. En genomgång av såväl film-
kritiska studier såväl som det religionsvetenskapliga fältet gjorde honom 
tämligen besviken:  

Scholars engaged in prevailing modes of film criticism have almost nothing 
to say about religion. And scholars who study religion have almost nothing to 
say about Hollywood film. Instead of encountering an ongoing and stimulat-
ing dialogue about religion and film, I encountered silence (Martin & Ostwalt 
1995: 2). 

 
Han konstaterade inte bara att filmvetenskap hade en blind fläck när det 
gäller religion utan också att religionsvetenskap som eget akademiskt områ-
de har behandlat fenomenet film mycket styvmoderligt och knappt. Några få 
böcker i ämnet hade kommit men ännu i början på 1990-talet konstaterades 
kort: ”Serious study of religion in narrative film has been extremely limited” 
(Martin & Ostwalt 1995: 4).  

Margaret Miles, teologiprofessor vid Harvard, bekräftade akademins 
knapphändiga intresse för konstellationen religion och film. Den litteratur 
hon fann tyckte hon sig då kunna dela upp i två grupperingar, dels moraliskt 
förhandsdefinierade avståndstaganden från konservativt kristet håll, dels 
insnävningar mot exklusiva filmer som exempelvis Ingmar Bergmans Det 
sjunde inseglet (Miles 1996: xii).19 Teologerna Clive Marsh och Gaye Ortiz 
har kritiserat sin egen teologiska tradition och menade att man avstått från att 
engagera sig på grund av kulturelitism och misstänksamhet mot film som 
populärkultur (Marsh & Ortiz 1997: 3). Filmforskaren Robert Kolker har 
ifrågasatt dem som slentrianmässigt avfärdat populärkultur som något oin-
tressant, ”the television we love, the films we watch” (Kolker 1999: 116). 
Denna kritik ställer jag mig bakom. Miles, liksom Kolker, har argumenterat 
för det nödvändiga att studera populärkulturell film som en av många röster i 
den komplexa sociala väven när man vill undersöka samtidens konstruktion 
av attityder och värden (Miles 1996: xiii).20 

                               
19 För internationell Bergmanforskning se bl.a. Blake 1978, Gibson 1969 och 1993, Nelson, 
1964, Robins 1974 och Wimberley 1985.  
20 Miles underströk hur utvecklingen av massmediernas framväxt under 1900-talet ägt rum 
parallellt med att människor alltmer friggjort sig från kyrklig dominans och kontroll och blivit 
självständiga mediekonsumenter: ”Congregations became audiences as film created a new 
public sphere in which, under the guise of entertainment, values are formulated, circulated, 
resisted, and negotiated” (Miles 1996: 25). 
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Idag är situationen förändrad. En mängd akademiska titlar som skapat en 
expanderande kontaktyta mellan spelfilm och religion ges ut varje år (Nolan 
2003, Mitchell & Plate 2007). Fältet växer med olika infallsvinklar, alltifrån 
religiösa motiv i Hollywoodfilmer som hjälpmedel för kyrklig pedagogik 
(Jewett 1999, Stone 2000, Barsotti & Johnston 2004, Humphries-Brooks 
2006) till filmkonsumtion betraktat som fyllande en religiös funktion 
(Johnston 2000, Lyden 2003, Marsh 2004).  

Åtskilliga teologer går i exegetisk närkamp med olika teman i Holly-
woodfilmen (Stone 2000, Deacy 2001, Lawrence and Jewett 2002, Jewett & 
Lawrence 2003). Men inte sällan sker detta utan att ta hänsyn till filmmedi-
ets visuella förutsättningar som varande något annorlunda än traditionell 
texthermeneutik. Budskapet i en film består inte bara av skådespeleri och 
talade meningar utan växer fram i ett rörligt flöde med många olika aspekter 
i filmiskt berättande, såsom scenografisk inramning, val av kameravinklar, 
ljus- och ljudsättning samt filmklippning som sammantaget bildar det intryck 
som åskådaren hanterar (se kapitel 2.3. Film och publikens tolkningspro-
cess). 

Jolyon Mitchell kunde således 2006 göra följande summering av forsk-
ningsläget beträffande film och religion. 

[T]here has been a rapid increase in the amount of writing produced on dis-
cerning the sacred, religious or theological in film. Up to this time the vast 
majority of these texts focus on either the film itself or the director of the 
film, leaving out of the discussion what the audience does with the film 
(Mitchell 2006: 204). 

 
Även Clive Marsh har understrukit bristen på empiriska studier kring vilken 
roll spelfilm kan spela när det gäller meningsskapande relaterat till mer 
grundläggande värderingar och trosföreställningar (Marsh 2004). ”[I]t is a 
commonplace observation that we really don´t yet know enough, on the ba-
sis of empirical evidence, of what films actually do to people, and how peo-
ple ’use’ (consume) them” (Marsh 2006: 4). Min avhandling avser att bidra 
till en sådan kunskap. 

2.1.4. Film och religionsforskning i Norden  
Betraktar man detta ökande internationella intresse för film och religion ur 
ett nordiskt perspektiv kan man lägga märke till att detta också fått genom-
slag i en nordisk kontext. På Island har en grupp teologer bildat ett fors-
karnätverk för studium av religionsdimensioner i film, ’Deus ex cinema’.21 I 
Åbo har Sofia Sjö lagt fram en avhandling i vilken hon har problematiserat 
messiasföreställningar i en handfull populärkulturella science-fiction-filmer 

                               
21 Se http://www.dec.hi.is/ Arni Svanur Danielsson och Torkel Agust Ottarsson redigerar en 
akademisk tidskrift som kombinerar bidrag från teologi, litteraturvetenskap och filmkritik. 
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och TV-serier (Sjö 2007).22 I det internationella forskningsprojektet om mot-
tagandet som Sagan om ringen-trilogin fick hos sin publik världen över har 
dansk och norsk representation funnits med (Egan & Barker 2006). Den 
danska filmvetaren Ann Jerslev har fördjupat aspekter på publikens emotio-
nella respons på Peter Jacksons filmatisering med hjälp begrepp som ”sacred 
viewing” och hon har prövat tolkningar av publikens relation till filmtrilogin 
som ”object of ’worship’” (Jerslev 2006: 213).  

Svenska filmvetenskapliga forskare har bidragit till korsbefruktningen av 
film och religion genom analyser av filmmediets specifika förutsättningar att 
gestalta det osynliga i det synligas medium eller genom tolkningar av paral-
lella gudsbilder i Ingmar Bergmans filmskapande (Söderbergh Widding 
2005, Koskinen 2005). Teologer och religionsvetare med intresse för film 
har systematiserat tematiska perspektiv i korsningen mellan teologi och film 
(Sigurdson 2004, 2005, 2006, Axelson 2004, 2005, 2007, Johansson 2005, 
Sahlberg 2005).23 

Att film och religion tycks aktualiseras i allt fler sammanhang kan illu-
streras ytterligare. Uppsala, Lund och Stockholms universitet har skapat 
kurser om film och teologi. Svenska kyrkans engagemang med ett årligt 
utdelande av ett filmpris vid Göteborgs filmfestival bör läggas till denna 
bild, liksom framväxten av, och det publika gensvaret på, Existentiell film-
festival i Falun arrangerad av Högskolan Dalarna i samarbete med Sigtuna-
stiftelsen, Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle samt Film i Dalarna.  

2.1.5. Teologisk kritik eller publikens perspektiv 
Flera forskare har haft en uttalat teologisk utgångspunkt i diskussionen om 
film och meningsskapande (Deacy 2001, Marsh 2004). Även om jag sympa-
tiserar med detta så är det inte min egen ståndpunkt när jag intresserar mig 
för publikens filmval. Med ett religionssociologiskt perspektiv vill jag närma 
mig filmpublikens egna preferenser så publiklojalt som möjligt och hålla 
mina egna teologiska värderingar utanför diskussionen, både vad gäller 
filmval eller individers resonemang om personliga ideal och levnadsnormer.  

Jag vill således inte göra någon egen kvalitativ bedömning vare sig teolo-
giskt eller normativt kring innehållet i en vald film som till exempel Så som i 
himmelen (2004) eller Fight Club (1999). Jag vill istället fokusera på det 
värde respektive individ knyter till sina subjektiva filmupplevelser. På denna 
punkt går Clive Marsh i en annan riktning och vill låta teologin också spela 

                               
22 Sofia Sjö för också en nyttig diskussion där hon reder ut likheter och skillnader mellan 
hjälte-, messias-, Jesus- och Kristusgestalter på film. 
23 En förelöpare till uppvaknandet på senare år kring film och religion kan antologin Nedstig-
ningar i modern film från 1992 sägas vara där en handfull filmer av Ingmar Bergman, Wim 
Wenders och Andrej Tarkovskij analyserades tematiskt utifrån olika teologiska perspektiv 
(Bergom Larsson, Hammar & Kristensson Uggla 1992). 
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en kulturkritisk roll i diskussionen om filmpublikens meningsskapande via 
film. Marsh är ödmjukt medveten om att teologi inte kan åberopa en särställ-
ning men han vill ändå slå fast att teologin har ett bidrag att ge genom ett 
intresse för själva sanningsfrågan i människans liv som teologer inte bör 
lämna därhän enligt Marsh.  

Theology may (quite rightly) not reclaim its place as the ’Queen of Sciences’ 
or make any lazy claim to have access to some supreme meaning. But it can-
not make do with functional theories alone. It has to be interested in truth, 
however difficult that interest is to carry through (Marsh 2004: 110). 

 
I ett vägval mellan ett teologiskt latent normativt perspektiv, och ett mer 
religionssociologiskt, så vill jag anamma den senare hållningen. Jag menar 
att det finns en risk att övertolka dimensioner i meningsskapandeprocessen 
hos filmpubliken som uppfattas ha teologisk innebörd för den teologiskt 
skolade men som inte finns i publikens tolkningar. I flera sammanhang kan 
det vara välmotiverat och perspektivvidgande med kulturkritiska analyser 
om vad filmer egentligen ger uttryck för, men detta är inte mitt ärende i den-
na studie.24  

Annorlunda uttryckt handlar det om att följa filmpublikens tolkning av en 
film på den nivå den explicit formuleras även om jag som forskare kan se 
och gärna skulle artikulera andra implicita eller symptomatiska tolknings-
möjligheter.  

Denna hållning är resultatet av min nyfikenhet på hur filmer faktiskt kan 
fungera för folk i vardagslag. Ett misstag många teologer gjort har varit att 
kritiskt diskutera filmupplevelser och värderingar förmedlade via filmduken 
och att de trott sig kunna fungera som uttolkare av filmpublikens upplevel-
ser. Det är helt i sin ordning och ofta intressant att diskutera filmer som text 
och frilägga möjliga betydelseskikt som en filmvetare eller teolog har kapa-
citet att uppfatta. Men det riskerar att bli direkt vilseledande om man därmed 
tror sig ha sagt något om filmupplevelser i allmänhet utan att ha gjort sig 
mödan att fundera över vad filmpubliken generellt tänker, upplever och re-
flekterar över i samband med filmkonsumtion.  

2.1.6. Från text till bildkultur – ’the visual turn’ 
Mitt intresse för film som resurs för bearbetningar av existentiella frågor 
tangerar en större vetenskaplig debatt om vilken plats den rörliga bilden fått i 

                               
24 Med exempelvis psykoanalytiska perspektiv kan filmvetaren Vivian Sobchack på ett över-
tygande sätt argumentera för en kritisk förståelse av latenta betydelseskikt i filmsviten Alien 
när hon diskuterar en patriarkal kultur och dess skräck för kvinnlig sexualitet och fortplant-
ning (Sobchack 1990). Ola Sigurdson kan med systematiskt teologiska perspektiv argumente-
ra för likaledes bjudande tolkningar av samma filmsvit med helt andra konnotationer när han 
belyser människans skräck för det monstruösa i en teologisk analys av vad som kännetecknar 
en människa i inre och yttre mening (Sigurdson 2005). 
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vårt samhälle. I mitten på 1990-talet kunde Marsh och Ortiz formulera frå-
gan om texten förlorat sitt primat som källa för existentiell reflektion eller 
om den rörliga bilden var på väg att överflygla texten som stimulans för 
religiösa tankar. 

It is an interesting question whether and when the visual text will supersede 
the written text as a source of religious ideas. Written text has dominated 
theological debate since the printing was invented. (Marsh och Ortiz 1997: 
12). 

 
Utanför teologins textorienterade värld har en rad forskare från olika veten-
skapliga traditioner direkt fokuserat på bildens alltmer dominerande plats i 
vår kultur. 25 Gert Z Nordström, professor i bildpedagogik, argumenterar för 
att vi inte ser världen i sig utan att seendet är ett språk, i den meningen att vi 
lär oss att se, liksom vi lär oss att tala. Nordström understryker hur massme-
dierna skapar vår verklighet: ”Massmedierna inte bara påverkar vårt beteen-
de, de kodar också vårt seende och våra tecken. Medeltidsmänniskan såg inte 
som vi ser” (Nordström 1996: 59).  

Andra forskare diskuterar vilka premisser vårt seende styrs av som inte i 
första hand är orienterat mot ögat som perceptuell mekanism utan snarare 
mot de kulturella villkoren för blickens position (Crary 1990, Mitchell 
1998). Ola Sigurdson går i dialog med denna framväxande forskningstradi-
tion och diskuterar människans blick utifrån historiska betingelser (Sigurd-
son 2006: 151). Han har lyft fram den franske filmvetaren Christian Metz’ 
uttryck ”skopiska regimer” som berör varje historisk epoks ”outsagda kultu-
rella regler för vad och hur vi skall se” (Sigurdson 2006: 154). 

Inom cultural studies-traditionen sammanfattar Aspers, Fuehrer och Sver-
risson en tämligen omfattande litteratur inom ämnen som filmvetenskap, 
konstvetenskap, sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap med flera 
discipliner. De lyfter fram hur flera forskare talar om en ’visual turn’ inom 
forskningen. ”En omdaning av humanistisk kulturforskning som nu mycket 
mer än tidigare integrerar analyser av text och bild” (Aspers, Fuehrer & 
Sverrisson 2004: 10). Detta fält intresserar sig för hur visuell information 
och ny visuell teknik tar allt större plats i samhället. 

Cultural Studies has recently developed a specific sub-field of visual cultural 
studies, which […] is premised on the unprecedented importance of imaging 
and visual technologies in contemporary society, and concerned with all 
kinds of visual information, its meaning, pleasures and consumption (van 
Leeuwen & Jewitt 2001: 2).26  

                               
25 Denna tes behandlade Neil Postman i vad han kallade sin “sorgesång över det mest avgö-
rande som hänt i den amerikanska kulturen under andra hälften av det tjugonde århundradet: 
det tryckta ordets nedgång och televisionens uppgång” (Postman 1985: 16). 
26 David Chaney sätter detta ökande intresse för det visuella i relation till flera samverkande 
faktorer under 1900-talets senare hälft; den snabba medieutvecklingen, en växande använd-
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I Sverige har ett vetenskapligt fält etablerat sig kring begreppet visuell kultur 
(Karlsson & Lövgren 2001, Sparrman 2002, Sparrman, Torell, Åhren & 
Snickare 2003, Eriksson & Göthlund 2004, Aspers, Fuehrer & Sverrisson 
2004, Waern, Pettersson & Svensson 2004).27  

Min forskning har beröringspunkter med detta fält. Jag vill med mina in-
tervjuer om filmupplevelser bidra med empiriska exempel på hur filmåskå-
dare konstruerar mening knutet till upplevelser av den rörliga bilden.  

2.2. Individualiserade värderingssystem 
Religionssociologisk forskning arbetar med de komplexa frågorna om värde-
ringsförändringar i det senmoderna samhället (Pettersson 1988, Frisk 1993, 
Bäckström 2002, Ahlin 2005). En återkommande fråga för religionssociolo-
gisk teoribildning under 1900-talet är hur man ska förstå religionens föränd-
rade roll i samhället (Gustafsson 1991, Pettersson 1992, Sjöborg 2006). Re-
ligionssociologiska studier pekar på betydande skillnader i utvecklingen 
mellan olika länder i fråga om förändringar av de grundläggande värderings-
systemen. Studier som fokuserar på den amerikanska situationen pekar gene-
rellt på hög grad av deltagande i religiös aktivitet och religiöst sökande (Bel-
lah & Madsen m.fl. 1985, Roof 1999, Norris & Inglehart 2004). Situationen i 
Europa utmärker sig genom en annan bild av religiöst engagemang (Gill, 
D´Costa & King 1994, Woodhead; Heelas & Martin 2001, Davie 2002).  

Frågan om vilka källor människor använder som inspiration för konstruk-
tioner av sin verklighetsuppfattning är svårfångad. Individens livsåskådning 
tar gestalt i samspel med det omgivande samhället och dess symboliska uni-
versum (Berger & Luckmann 1979: 114). Mer forskning efterlyses om hur 
individens verklighetsuppfattning ser ut och vilka komponenter världsbilden 
är uppbyggd av och varifrån dessa pusselbitar hämtas (Thompson 1995, 
Holm & Björkqvist 1996, Hoover 2005).  

Religionssociologer intresserar sig bl.a. för vilka slags meningsfrågor som 
människor hanterar utanför de religiösa traditionerna. Detta diskuteras bland 
religionssociologer med hjälp av begreppet detraditionalization (Woodhead 
& Heelas 2000 och 2001). Woodhead & Heelas sammanfattar processen som 
bestående av tre komponenter; en försvagning av religiösa traditioner, religi-
onens individualisering och sakraliseringen av självet. Vilken roll medierna 

                                                                                                                             
ning av bilder som stöd för en visuell konsumtion, ett ökande intresse för seendet som kropps-
lig sensation jämfört med mer abstrakta kognitiva processer och sist men inte minst de senaste 
decennernas ökande medvetenhet och betydelse av seende och blick som konstituerande ett 
könsrollsmönster och kvinnors villkor som underkastade ”the male gaze” (Chaney 2000: 112). 
27 En sociologisk avhandling som exempelvis Carina Tigervalls kan nämnas i detta samman-
hang i vilken hon analyserar aspekter av vår svenska samtida visuella kultur genom en närläs-
ning av den samhälleliga bilden av invandrare speglad i tiotalet svenska biofilmer (Tigervall, 
2005).  
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spelar som tillhandahållare av föreställningar och verklighetsuppfattningar är 
viktig i sammanhanget.   

I Sverige har Ulf Sjödin undersökt den ”långsamma och stabila föränd-
ringen till mer individualiserade trosformer” (Sjödin 2001: 73). Han fram-
håller att frågan om vilken mening människor skapar utanför aktiviteter i 
kyrkor och samfund är intressant ur ett snävare forskningsperspektiv men 
också ur ett bredare samhällsperspektiv. ”På vilket sätt får dessa individer 
sina liv ’att gå ihop’, att bli meningsfulla?” (Sjödin 2001: 73). Jag knyter an 
till Sjödins resonemang om en individualiserad religion där människor idag 
inte nödvändigtvis ”socialiserats in i en religiös tradition” utan skapar sig ett 
meningssystem på egen hand (Sjödin 2001: 78). Detta utvecklar Anders 
Sjöborg ytterligare i sin diskussion om individens prövande hållning inför 
alla de alternativa föreställningar som står människan till buds på livsåskåd-
ningsmarknaden (Sjöborg 2006: 26). 

Lars Ahlin problematiserar frågan om hur generella samhällsförändringar 
har förändrat efterfrågan på ”den typ av sammanhängande meningssystem” 
som religionssociologisk teoribildning ofta utgått ifrån (Ahlin 2005: 13). 
Ahlin diskuterar hur traditionella meningssystem samsas med nya former av 
tro och frågar sig vilka grupper i samhället som kan tänkas vara indragna och 
underkastade det självreflexiva projekt som handlar om att skapa sin egen 
identitet i det senmoderna samhället (Ahlin 2005). Individualiseringen kan 
uppfattas på olika sätt, både som något institutionellt påtvingat individen, 
men också som frigörande för kreativa sätt att omstrukturera den sociala 
verkligheten (Beck & Beck-Gernsheim 2002).  

Mina frågeställningar vill bidra till dessa diskussioner genom att vidare-
utveckla perspektiv som kan kasta ljus över vilka slags existentiella frågor 
som hanteras av filmpublik genom filmkonsumtion. Huruvida detta sker 
genom en bearbetning av existentiella frågor i generell mening eller genom 
ett specifikt fokus på en transcendensdimension anser jag inte vara riktigt att 
ringa in på förhand. Svaret på den frågan är föremål för analys utifrån resul-
tatet i den empiriska undersökningen och hänger ihop med hur existentiella 
frågor definieras (se fortsatt diskussion med religionssociologisk utgångs-
punkt i kapitel 7, om medierna som resurs, individualisering och självkult).  

2.2.1. Empirisk livsåskådningsforskning 
Den empiriska livsåskådningsforskningen har under flera decennier i Sverige 
utvecklats med många olika infallsvinklar när det gäller perspektiv på feno-
menet livsåskådning (Jeffner 1976, 1988a, 1988b, Åkerberg 1987, Kallen-
berg, Bråkenhielm & Larsson 1996, Bäckström 1997, Kallenberg och Lars-
son 2000, Morhed, 2000, Bråkenhielm 2001, Hamberg 2001). För att kunna 
arbeta med frågan om film som resurs för tankar om existentiella frågor vill 
jag därför beröra delar av det som empirisk livsåskådningsforskning i Sveri-
ge utvecklat teoretiskt. Utifrån en genomgång av olika sätt att definiera exis-
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tentiella frågor gör jag en begreppsbestämning av vad jag i det här samman-
hanget förstår som en existentiell fråga.  

Anders Jeffner definierade på sin tid livsåskådning enligt följande: 

Med en persons livsåskådning menas personens centrala värderingssystem 
och personens grundhållning och den del av det personen anser sig veta om 
sig själv och sin omvärld vilket påverkar hans (sic) centrala värderingssystem 
eller grundhållning på ett sätt som personen är beredd att acceptera (Jeffner 
1976: 18). 

 
Definitionen innehåller tre komponenter som på olika sätt berörs av de flesta 
forskare inom svensk livsåskådningsforskning. För det första ingår ett sy-
stem av normer och värderingar av grundläggande art. För det andra ingår 
teorier och övertygelser som har betydelse för individens övergripande bild 
av hur världen hänger ihop. För det tredje ingår en grundhållning som en 
känsla inför livet, närmast en psykologisk disposition med en viss grundton 
och känslomässig attityd.  

Kjell Kallenberg och Gerry Larsson poängterar skillnaden mellan det som 
i livsåskådningsforskningen kan hanteras som å ena sidan kognitiva struktu-
rer med föreställningar om livet och å andra sidan frågan om grundhållning 
som hör till en emotiv dimension, ”ett svar på frågan hur det känns att leva” 
(Kallenberg & Larsson 2000: 79). Olika forskare har arbetat vidare både 
teoretiskt och empiriskt kring dessa tre komponenter. Vissa har ett fokus på 
teoretiska övertygelser, normer och värderingar (Thorsén 1997, Morhed 
2000). Andra försöker fördjupa frågan om grundhållning (Kallenberg & 
Larsson 2000, Westerlund 2001).  

För min egen del ligger frågan om grundhållning, den känslomässiga 
aspekten av livsåskådningsforskningen, utanför min avgränsning med 
avhandlingen. Jag har valt ett fokus framför allt på föreställningar av mer 
kognitiv karaktär. Därför koncentrerar jag mig på de delar av livsåskådnings-
fältet som berör individens teoretiska bild av världen samt värderings- och 
normsystemet, dvs. de aspekter som jag kan hantera inom ramen för före-
ställningarnas värld, som delar av mentala strukturer.  

2.2.2. ’Det meningsskapande djuret’ 
”Människan är det meningsskapande djuret”, slår Peter Gärdenfors fast 
(Gärdenfors 2006: 151). Han gör en distinktion mellan två olika aspekter av 
begreppet mening som han vill hålla samman till en helhet. Gärdenfors tyd-
liggör en skillnad mellan dels en semantisk aspekt kring ord och berättelser 
som handlar om ’betydelse’, dels en aspekt som mera berör förståelsen av 
handlingar i bemärkelsen ’syfte’ eller ’avsikt’ (Gärdenfors 2006: 11). Denna 
sammanhållna förståelse av meningsbegreppet är intressant då betydelsen av 
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ord och handlingar öppnar sig mot ett större perspektiv som handlar om in-
tention och avsikt.  

Begreppet meningsskapande syftar på de grundläggande kognitiva pro-
cesser som på olika abstraktionsnivåer bygger upp individers bild av världen 
i en pågående mental konstruktion (Bruner 1990, Cole 1996, Shore 1998). 
Det handlar om meningskonstruktioner kring basala fenomen såsom föremål, 
till mer komplexa fenomen av samhällellig art, men också meningskonstruk-
tioner kring frågor om normer av livsåskådningskaraktär.  

Religionspsykologen Önver A. Cetrez bidrar med en precisering av van 
der Lans utläggning av begreppet ’mening’. På en grundläggande nivå rela-
terar mening till förståelsen av objekt och händelseförlopp. På en annan nivå 
skapas mening i tolkningar av mer komplexa beteenden och den sociala om-
givningen. På en tredje nivå konstruerar individen mening om sin egen iden-
titet kring frågor som ”[w]ho am I?” och ”[w]hat is the purpose of my life?” 
(Cetrez 2005: 113). Slutligen formuleras meningsfrågor på en fjärde nivå, 
mer filosofiskt och abstrakt. 

Det som mina intervjuer har handlat om rör sig framför allt på den andra 
och tredje nivån; frågor om det sociala sammanhanget samt frågor om indi-
videns upplevelse av meningen med sitt eget liv.  

Livsåskådningsforskningens begreppsbildning för förståelse av männi-
skors teorier och övertygelser om världen ligger nära mitt val av begreppet 
’tolkningshorisont’. Med hjälp av Maias definition av ’interpretative hori-
zons’ som ’basic certainties of life’ i kapitel 1, finns beröringspunkter till 
livsåskådningsforskningens försök att fånga in människors föreställningar 
om världen och grundläggande existentiella frågor.  

2.2.3. Definition av existentiella frågor 
Terminologin mellan olika forskare växlar mellan begreppet ’livsfrågor’ 
eller ’existentiella frågor’, men växlar också i en betydelsemässig spännvidd 
i vad man inkluderar i sin förståelse av vad en livsfråga är. Man kan välja 
mer abstrakta definitioner eller förhållandevis konkreta.  

Existentiella frågor kan i begränsad mening knytas till existentialismen 
och dess intresse för människans liv, ”inte livet som en biologisk eller social 
företeelse utan som den individuella människans existens” (Marc-Wogau 
1984: 84). Fokus ligger på människans existens och på hur det individuella 
subjektet förhåller sig till världen runt omkring sig och uppfattar ”sig själv, 
sin uppgift, sin frihet och sitt eventuella ansvar” i tillvaron (Hartman & Pet-
tersson 1980: 31). Hartman och Pettersson definierar i sin forskning om barn 
och ungdomar livsfrågor som ”frågor som rör tillvarons villkor och mening, 
dess vadan och varthän” (Hartman & Pettersson 1980: 26).  Denna definition 
är relativt vag och abstrakt. 

Existentiella frågor kan också definieras i mer konkreta kategorier. I stu-
dien Tonåringen och livsfrågorna, laborerar man med en ganska bred upp-
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fattning som bär en tidens prägel från 1960-talets slut. I denna förståelse av 
existentiella frågor ges även 1960-talets brännande konfliktfrågor utrymme; 
”ras, sexualitet, kärlek, lidande, människovärde, konfliktfrågor, ensamhet 
och gemenskap, livets uppkomst och mening, gränsfrågor om liv och död, 
t.ex. abort och eutanasi, frihet, ansvar och skuld” (Ronnås 1969: 102). Denna 
definition är påfallande bred i sin förståelse av existentiella frågor. 

I Hans Åkerbergs omfattande arbete om existentiell ångest hos svenska 
gymnasieelever berörs existentiella frågor med relativt övergripande defini-
tioner. Åkerberg ringar in ”spörsmål kring människans djupare existensvill-
kor, kring människans världsbild och tillvarouppfattning, kring människors 
framtidsperspektiv och förväntningar samt kring människors uppfattning om 
vilka faktorer som kan göra livet meningsfyllt” (Åkerberg 1987: 148). Åker-
berg tydliggör att existentiella frågor handlar om ”ångesten för ödet och 
döden, för tomheten och meningslösheten samt för skulden och förtappel-
sen” (Åkerberg 1987: 37). Åkerberg preciserar slutligen i en not vad han 
åsyftar genom att tala om ’basexistentiella problem’ och definierar dessa på 
följande sätt:   

Med basexistentiella frågeställningar avses sådana som på ett djupare sätt fo-
kuserar de övergripande existensvillkoren: insikten om livets ändlighet, frå-
gorna om existensens mening och mål, vetskapen om lidandet som en ovill-
korlig del av livet, ansvarsfrågor inför medvetandet att bara ha ett enda liv att 
leva osv (Åkerberg 1987: 417). 

 
Jag uppfattar Åkerbergs definitioner begränsande och bäst fungerande inom 
ramen för en implicit religiös verklighetsuppfattning. Ett begrepp som för-
tappelse, kan med svårighet ges en betydelse för någon med en sekulariserad 
verklighetsförståelse.  

Ulf Sjödin menar att man bör arbeta med en mycket vid definition och ta-
lar hellre om livsfrågor med en hänvisning till en väldokumenterad sekulari-
sering i det svenska samhället. Sjödin lyfter in både samhällsfrågor och fri-
tidsintressen när han ringar in vad en livsfråga kan tänkas vara. Med Sjödins 
mycket vida definition täcks ett brett spektrum av livsåskådningsrelevanta 
frågor såsom elevernas syn på ”fritidsintressen, moralfrågor, demokrati, 
miljö, förhållandet människa – natur, människosyn, samhällsinstitutioner, 
religionskunskapsämnet, paranormala företeelser, existentiella frågor, syn på 
framtiden liksom syn på traditionella metafysiska frågor” (Sjödin 1995: 19). 
Sjödin tillåter sig vara relativt oprecis med vad han anser vara en livsfråga.  

Carl-Reinhold Bråkenhielm tar fasta på relationen mellan å ena sidan 
livsåskådning som övergripande tankestruktur och å andra sidan de existen-
tiella frågorna som ingående delar av denna. En livsåskådning kan vara det 
samlade tankesystem som utgör ”svar på människans grundläggande livsfrå-
gor” (Bråkenhielm 2001: 7). De stora övergripande idésystemen lever sitt 
eget liv och ”intresserar, på ett systematiskt sätt, endast ett fåtal” (Kallenberg 
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& Larsson 2000: 67). Som livsåskådningsempiriker understryker Bråkenhi-
elm: 

Det handlar om enskilda människors livsåskådningar, inte om livsåskådning-
ar som fritt kringsvävande tankesystem. Det är enskilda människor som har 
teorier om människan och världen, centrala värderingar, och en grundhållning 
(Bråkenhielm 2001:10). 

 
Att livsfrågor formuleras av konkreta individer poängteras också av Kjell 
Kallenberg och Gerry Larsson. De lyfter fram den enskilda människans livs-
åskådning som resultatet av en unik och varierad blandning av idéer och 
föreställningar som fogats samman till en meningsfull bild av världen. ”Idé-
erna lever inte sitt eget liv utan finns hos fysiska personer i konkreta livs-
sammanhang” (Kallenberg & Larsson 2000: 63).  

Detta är en viktig punkt i mitt val av perspektiv. Människors idéer om 
verklighetens väsen, människans livsuppgift och föreställningar om moralis-
ka ideal behöver inte vara homogena eller logiskt konsistenta på ett systema-
tiskt sätt utan kan glida över i varandra. Existentiella frågor kan hos indivi-
den vara mer eller mindre utarbetade men ändå utgöra verksamma delar i en 
antydd övergripande bild av världen och verkligheten.  

I livsåskådningsforskningens försök att definiera vad som utgör existenti-
ella frågor utgörs det ena spåret av att alltför inklusiva definitioner, där grän-
sen mot människors vardagsföreställningar blir svår att upprätthålla. Det 
andra spåret utgörs av att enbart koncentrera sig på abstrakta och mer filoso-
fiskt sammanhängande idéer som exempel på existentiell problematik.  

Min avsikt har varit att söka mig fram till en fungerande medelväg. Grän-
sen mellan vad som hör till en livsåskådning eller inte är självfallet inte 
knivskarp. Vardagstankar och existentiella frågor tangerar varandra hela 
tiden och är ofta svåra att skilja åt (Kallenberg & Larsson 2000: 69).   

Den empiriska ansatsen i Bråkenhielms antologi listar femton livsåskåd-
ningsfrågor (Bråkenhielm, 2001: 15). Bråkenhielms definition av existentiel-
la frågor hör därmed till de bredare. Den är samtidsförankrad i en övergång 
till 2000-talet med frågor bland annat om människans relation till djur och 
natur på ett sätt som inte lyfts fram av tidigare definitioner, samt innehåller 
explicita frågor om relationen mellan män och kvinnor.  

Vägledande för min precisering av vad jag förstått som existentiella frå-
gor har för det första varit en princip om att fånga in frågor som är giltiga för 
individer vare sig dessa befinner sig inom en religiös eller icke-religiös tolk-
ningshorisont. För det andra har jag velat inkludera frågor som fångar in 
individers teorier om världen med föreställningar om verkligheten, männi-
skan och inte minst kärleken, inklusive föreställningar om en transcendent 
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dimension.28 För det tredje har jag velat ge rum åt värderingar och normer av 
grundläggande natur om vad som uppfattas som rätt och gott, liksom mora-
liska ideal, det som Bråkenhielm kallar ”ett centralt värderingssystem” (Brå-
kenhielm 2001: 11).  

Av metodologiska avvägningar har jag inte velat laborera med 15 eller 
uppemot 20 exempel som specifikt existentiella frågor. Det skulle göra in-
tervjuanalyserna oöverskådliga och snåriga. Inte heller har jag velat begränsa 
definitionen till ett fåtal abstrakta frågekomplex av övergripande karaktär 
såsom: Vad finns? Varifrån och varthän? Hur bör man leva? Med en sådan 
definition hade analysen blivit mindre nyanserad. I en kompromiss mellan 
många konkreta och få övergripande frågor har jag specificerat vad som är 
en existentiell fråga som något av följande: 

 
1. Varför vi lever och dör 
2. Livsuppgift och mening 
3. Skuld och ansvar 
4. Verklighetens väsen 
5. Människans väsen 
6. Kärlekens väsen  
7. Guds existens  
8. Vad är rätt? 
9. Gott och ont 
10. Moraliska ideal 

 
De existentiella frågorna kan i huvudsak grupperas i två grupper. Å ena si-
dan frågor som berör teorier om människan och universum. Å andra sidan 
frågor som berör grundläggande värderingar och normer (Bråkenhielm 2001: 
11). Respondenternas funderingar om varför vi lever och dör, hur verklighe-
ten är beskaffad, synen på människans natur och frågan om kärlekens natur 
eller frågan om en högre kraft hör hemma i den första kategorin, dvs. som 
teoretiska föreställningar om världens beskaffenhet tillsammans med frågor 
om livsuppgift och mening, skuld och ansvar. Frågor om vad som är rätt, 
gott och ont tillhör den senare gruppen av frågor som fokuserar grund-
läggande normer liksom moraliska ideal. 

Intervjuerna har berört delar av individens grundläggande meningssystem  
som i någon mån artikulerats av respektive individ under filmsamtalen även 
om det har varit på ett fragmentariskt sätt. Definitionen av existentiella frå-
gor har framför allt gjort nytta som del av mitt analysinstrument efter de 
genomförda intervjuerna när jag har gått igenom intervjuutskrifterna och 
sökt efter vilka existentiella frågor samtalet kom att beröra. Till detta kom-
mer frågan om vad av respondentens livsåskådningsmässiga idéinnehåll som 
är manifest och kommunicerbart för en yttre betraktare och vad som är dolt 
                               
28 Frågan om kärlekens betydelse i upplevelsen av livet är mycket nedtonad eller frånvarande 
hos de flesta som laborerar med definitioner om vad som ska uppfattas som en existentiell 
fråga men visade sig ofta vara närvarande i mångas samtal om livets mening. 
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för en intervjuande forskare (Kallenberg & Larsson 2000:82). Med mina 
samtal om filmer och existentiella frågor har jag inte kunnat mer än antyda 
vissa mönster och en del tyngdpunkter hos respektive individ kring det som 
vederbörande valt att förmedla till mig av sin livsåskådningsmässiga världs-
bild. Med dessa reservationer gjorda har jag skapat en profil av var och en av 
de intervjuade där jag kunnat se att olika personer lagt tyngdpunkten vid 
vissa och inte vid andra existentiella frågor i ett samtal om sin favoritfilm. 
Min utgångspunkt har varit att respektfullt och omsorgsfullt förmedla re-
spondentens egna brottningsfrågor så som de har framträtt. 

2.2.4. Religion – en substantiell definition 
I min stipulerade uppräkning av existentiella frågor finns också frågan om 
människans relation till något gudomligt, dvs. en religiös dimension med en 
grundläggande åtskillnad mellan verklighetens profana och sakrala aspekter 
(Durkheim 1965). En forskare inom det religionsbeteendevetenskapliga fäl-
tet har att ta ställning till i grunden två huvudstrategier för att definiera reli-
gion som fenomen där man skiljer mellan substantiella och funktionella reli-
gionsdefinitioner (Geels & Wikström 1999).  

Varje definition medför för- och nackdelar (Furseth & Repstad 2005). En 
funktionell definition tar fasta på vad religion kan ha för funktion i enlighet 
med följande förslag där religion definieras som ”whatever we as individuals 
do to come to grips personally with the questions that confront us because 
we are aware that we and others like us are alive and that we will die” (Bat-
son & Ventis 1982: 7). Den funktionella definitionen är vid och fångar in 
många olika mänskliga aktiviteter som kan förstås som religion. Det skulle 
kunna ha varit lockande att granska människors sätt att konsumera film med 
en funktionell religionsdefinition av Batson & Ventis’ ovan föreslagna typ, 
och gå in på frågan hur man skulle kunna diskutera individers filmvanor som 
ett möjligt funktionellt alternativ till religion.29 Men denna väg har jag inte 
valt. Jag vill istället granska hur relationen mellan filmgestaltningar och 
individens personliga trosuppfattning kan se ut utgående ifrån en mer av-
gränsad substantiell religionsdefinition.  

Fördelen med en substantiell religionsdefinition är att den är relativt tyd-
lig med vilka element som ska ingå för att något ska uppfattas som religion 
och att det därmed är lättare att hantera ett fenomen analytiskt. En substanti-
ell religionsdefinition stämmer också bättre med vad många människor all-
mänhet uppfattar som religion. I många substantiella religionsdefinitioner 
specificeras ”trosföreställningar om en annan värld – verkligare än den syn-
liga – och individuella, kulturella och moraliska uttryck för dessa” (Geels & 
Wikström 1999: 14).  

                               
29 Detta gör John C. Lyden i sin bok Myths, Morals, and Rituals. Film as Religion  (2003). 
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Utifrån Hjalmar Sundén väljer jag att definiera religion som ”en dialogens 
relation till tillvaron som totalitet” (Sundén 1981: 35). I enlighet med en 
sådan religionsdefinition lyfter jag fram både ett transcendent och inklusivt 
’något’ liksom den aspekten att individen relaterar till detta ’något’ genom 
att uppfatta sig själv stående i dialog med något heligt (Eliade 1968).  Med 
en sådan substantiell religionsdefinition underlättas analysen och jag kan 
identifiera de individer som ger uttryck för en relation till en högre kraft, 
makt eller en personlig Gud.30 

2.3. Film och publikens tolkningsprocess 
Under senare hälften av 1900-talet har filmvetenskaplig metod och teori 
kommit att utveckla en begreppsapparat och en egen terminologi kring den 
specifika konstform som filmberättande utgör. Film kan analyseras utifrån 
dess estetiska form eller bedömas utifrån ett intresse för specifika filmer och 
filmskapare eller med ett intresse för hur filmkonsten har förändrats över tid 
(Bordwell 1989). Mitt intresse har varit hur filmen som helhet uppfattas av 
åskådaren. Form och innehåll är oupplösligt förbundna med varandra där 
flera olika komponenter av de berättartekniska redskapen kan vara bärare av 
meningsfull information för publiken.  

Every component functions as part of the overall pattern that is perceived. 
[…] [S]ubject matter and abstract ideas all enter into the total system of the 
artwork (Bordwell & Thompson 1997: 67). 

 
Filmskaparen som berättar sin historia kombinerar ljud och bild i en kompo-
sition och har till sitt förfogande fyra grundläggande artistiska och filmtek-
niska möjligheter vid sitt filmskapande; mis-en-scene, filmfotograferandet, 
klippningen och ljudpåläggningen.31 Resultatet blir en berättelse som (oftast) 
är möjlig för publiken att tillägna sig som meningsfull på någon nivå. Delar 
av det visuella – mis-en-scene – presenteras med hjälp av en rad valmöjlig-
heter, alltifrån val av plats för filminspelning, val av skådespelare, val av 
kostym och klädstil och ljussättning. Andra delar skapas via filmfotots val av 
bildvinklar och kamerarörelser till filmklippningen med dess val av klipp-
rytm och klipptyp, m.m. (Chatman 1990: 135). Till detta kommer också det 
viktiga ljudspåret som byggs upp av ljud, röster och musik, ömsom on-
screen, ömsom off-screen (Bordwell 1985: 315f). 
                               
30 Jag har valt att skriva ordet ’Gud’ med stor bokstav då jag menar att det är värdefullt att ha 
ett begrepp som semantiskt åsyftar tillvaron som totalitet i maximalt abstrakt och samtidigt 
personifierad form.  
31 Mis-en-scene är den franska term som ursprungligen användes inom teatern men har etable-
rats som den term som inom filmberättande sammanfattar det konstnärliga arbete som filmfo-
tografen ska fånga på bild; val av miljö, val av ljussättning, val av kostymering och make up 
samt aktörernas spel (Bordwell 1997: 169). 
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I intervjuerna kring starka filmupplevelser har enstaka personer berört vissa 
delar av ovanstående berättartekniska aspekter. De flesta av mina responden-
ter har dock inte diskuterat dessa aspekter utan rör sig mot den betydelse 
filmen har för dem personligen, dvs. det de får ut av filmens berättelse.32 
Dessa individer illustrerar en publikaktivitet som filmvetarna Bordwell och 
Thompson betonat. ”As an active perceiver, the spectator is constantly test-
ing the work for larger significance, for what it says or suggests” (Bordwell 
& Thompson 1997: 73). 

Ett tidigt vägval för min undersökning har varit att fokusera på åskåda-
rens tolkningsprocess. Filmvetenskaplig teori har utvecklat nyckelbegrepp 
som tar fasta på den relation som uppstår mellan det konkreta filmkonstver-
ket såsom det framträder i ljud och bild på vita duken och den aktivitet som 
leder till att åskådaren via syn och hörsel engageras i en process om vad det 
hela har för mening. Denna meningsprocess äger rum som en mångfacette-
rad mental aktivitet hos individen (Phillips 2002, Bordwell & Thompson 
1997). 

Jag har inte haft någon ambition att göra estetiska bedömningar av fil-
mernas form och struktur ur ett verksperspektiv. Då och då har jag dock 
presenterat sådana aspekter utifrån respondenternas diskussioner om en 
filmupplevelse.  

2.3.1. Sujet och fabula 
De ryska formalisterna utvecklade under tidigt 1900-tal en begreppsapparat 
inspirerad av litteraturvetenskapen kring filmiskt berättande som skiljer mel-
lan ’sujet’ och ’fabula’ som kommit att bli grundläggande för filmvetenskap-
lig teori (Bordwell 1985, Chatman 1990, Grodal 1997). En distinktion görs 
mellan det som konkret visas på filmduken som benämnes ’sujet’ och den 
berättelse som åskådaren skapar av dessa bilder i sitt eget huvud, som givits 
benämningen ’fabula’ (Bordwell 1985: 49f).33  

Varje åskådare konstruerar således en fabula där åtskilliga händelser i hi-
storien lämnats utanför det som faktiskt skildrats på vita duken, såsom för-
flyttningar, tidsåtgång för skeenden och mellanhavanden mellan olika aktö-
rer. Sujeten visar valda fragment av en ’story’ på filmduken och den filmva-
ne åskådaren plockar således ihop historien på egen hand och fyller i luckor 
                               
32 Jag använder mig av begreppet ’respondent’ då det är ”svarspersonerna själva och deras 
egna tankar som är studieobjekten” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2003: 254). 
33 David Bordwell och Kristin Thompson har valt att laborera med en annan terminologi och 
istället för ’sujet’ tala om ’plot’. Istället för ’fabula’ talar de om ’story’ men innebörden är 
densamma med den skillnaden att i ’plotten’ inkluderar Bordwell och Thompson också för- 
och eftertexter (Bordwell & Thompson 1997: 92). Jag väljer dock att använda mig att de 
ryska formalisternas begrepp som sedan 1920-talet använts i diskussionen om film och film-
förståelse. Stavningen av begreppet varierar mellan en äldre variant ’syuzhet’ (Bordwell 
1985) till en internationellt mer lättillgänglig variant, ’sujet’ (Staiger 1992), och jag använder 
den senare formen.   
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och diskontinuitet till en berättelsemässig helhet karakteriserad av rumslig 
och temporal kontinuitet (Bordwell & Thompson 1997: 285f, Jansson, 2002: 
22f). ”We create the story in our minds on the basis of cues in the plot” 
(Bordwell & Thompson 1997: 93). 

This is our first encounter with the hugely important recognition that we ac-
tively make meaning, fleshing out the plot into the full story. It is also our 
first opportunity to acknowledge how skilled we are in taking what we are 
given and constructing further story information (Phillips 2002: 19). 

 
Bordwell lyfter fram skillnaden mellan sujeten och fabulan och understryker 
att fabulan aldrig återfinns materialiserad på filmduken eller på ljudspåret. 
En film både begränsar och öppnar för publikens skapande av mening. Suje-
ten styr åskådaren i viss riktning, med hjälp av en lång rad konstnärliga 
’cues’ såsom ljussättning, färgval, ljud, klipp och fokus på vissa detaljer och 
skeenden. Men fabulan skapas trots allt av ett personligt åskådarsinne i en 
riktning som delvis är öppen. Den filmiska formen med dess sekventiella 
flöde av ljud och bild utgör ramarna och är den konstnärliga yttre impulsen 
som möter åskådarens öga och öra. Men skapandet av ”the total fable” äger 
rum med hjälp av individens internaliserade förståelsestruktur som en kogni-
tiv process (Chatman 1990: 125).  

Inom filmvetenskap har diskussionen om tolkningsprocessen en framskju-
ten plats där, från 1980-talet och framåt, kognitiva teorier spelat en viktig 
roll i teoriutvecklingen.  

Despite differences in terminology and assumptive frameworks, cognitive 
theories from various disciplines have in recent years converged on a central 
fact about our ways of thinking. Human induction achieves its goals by using 
organized, selective, and simplified bodies of knowledge (Bordwell 1989: 
136). 

 
Bordwell understryker att vad man än kallar dessa mentala kunskapsstruktu-
rer – ’frames’, ’scripts’, ’models’ eller ’schemata’ – så sker vår kognitiva 
aktivitet helt beroende av dessa mönster som ser olika ut beroende på vilken 
kultur man befinner sig i (Bordwell 1989: 136f). Bordwell utvecklar en kog-
nitiv begreppsapparat för en förståelse av filmåskådarens skapande av me-
ning vid filmkonsumtion där han behandlar perceptionens dialektiska natur. 
Bordwell diskuterar samspelet mellan ”bottom-up processes” där individen 
identifierar företeelser som genererar skapandet av nya meningsstrukturer, 
och ”top-down-processes” där redan existerande förväntningar och hypoteser 
styr perceptionen (Bordwell 1985: 31). ”In all these activities, whether we 
call them perceptual or cognitive, organized clusters of knowledge guide our 
hypothesis making. These are called schemata” (Bordwell 1985: 31). Bord-
well lyfter fram hur dessa scheman, ’cognitive maps’, spelar en viktig roll i 
förståelsen av berättelser.  
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Bordwell använder således schemateoretiska utgångspunkter när han disku-
terar individens konstruktion av fabulan och att detta sker med olika schema-
tiska grundstrukturer såsom personschema, rumsschema, händelseschema 
osv. (se kapitel 2.6.1. Schematyper).  

The viewer builds the fabula on the basis of prototype schemata (identifiable 
types of persons, actions, locales, etc.), template schemata (principally the 
“canonic” story), and procedural schemata (a search for appropriate motiva-
tions and relations of causality, time, and space). To the extent that these 
processes are intersubjective, so is the fabula that is created (Bordwell 1985: 
49). 

 
Vad som sker på filmdukens sujet är en representation som signalerar till 
filmåskådaren att skapa mening av det som syns på filmduken och hörs på 
ljudspåret. Här finns filmåskådarens bakgrund och vardagsförståelse närva-
rande som en fond av förkunskaper, både från egna erfarenheter och medie-
rade erfarenheter från tidigare filmupplevelser. Konstruktionen av fabulan 
skapas mot bakgrund av individens subjektiva föreställningar av hur livet 
hänger ihop. ”Inferences and construction of the fabula do not come out of 
the blue, but rely on a wide range of background assumptions and knowl-
edge on the part of the spectator” (Persson 2000: 20). 

2.3.2. Åskådaren som medskapare  
Bordwell är kritisk mot synsättet där åskådaren uppfattas som passiv och 
som placerad av en given filmberättelse  i en viss position.  ”A film, I shall 
suggest, does not ”position” anybody. A film cues the spectator to execute a 
definable variety of operations” (Bordwell 1985: 29).   

Bordwell kritiseras av bl.a. filmteoretikern Seymour Chatman för att 
överbetona åskådarens kognitiva frihet att konstruera mening. ”In my view, 
it is not that the viewer constructs but that she reconstructs the film´s narra-
tive (along with other features) from the set of cues encoded in the film” 
(Chatman 1990: 127). Chatman understryker i sin kritik filmskaparens egna 
intentioner, eller rättare sagt filmskaparkollektivets intentioner, som en tyng-
re styrande faktor för  publikens meningsskapande än vad Bordwell synes 
göra. Men jag menar att det delvis är en missuppfattning. Bordwell lyfter 
istället fram en dialektiskt och växelverkande meningsprocess där filmens 
sujet och form är viktiga ingredienser för publiken vid skapandet av en för-
ståelse som samspelar med individens kognitiva strukturer. Detta menar jag 
har Bordwell byggt in som en beståndsdel i sin definition av vad fiktivt be-
rättande är.   

In the fiction film, narration is the process whereby the film´s sujet and style 
interact in the course of cueing and channelling the spectator´s construction 
of the fabula (Bordwell 1985: 53). 
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Bordwells utgångspunkter kring film och kognition har inom svensk filmve-
tenskap fått en fördjupning genom Per Persson som i sin avhandling 
analyserar filmkonsumentens kognitiva förförståelse. Han diskuterar film-
åskådarens tolkning av en film som resultatet av social inlärning och indivi-
dens perceptuella förväntningar å ena sidan och individens kreativitet och 
skapandet av nya hypoteser i mötet med filmiska ’cues’ å andra sidan. Pers-
son vill liksom Bordwell fokusera de psykologiska grundförutsättningarna 
för meningsskapande vid filmkonsumtion och lyfter fram den mentala aktivi-
teten där åskådaren i hög grad är aktiv och medskapande, ”that these mental 
processes are not mere reflections of textual structure, but that the spectator 
at all levels of reception is an active co-creator of the experience of the text” 
(Persson 2000: 19f).  

2.3.3. Film och fyra tolkningsnivåer 
Åskådaren konstruerar mening på fyra olika abstraktionsnivåer (Bordwell & 
Thompson 1997: 73f). På den allra mest grundläggande nivån handlar det 
enligt Bordwell om att känna igen filmens konkreta sammanhang, vad fil-
men refererar till som historisk eller samtida verklighet varigenom åskådaren 
skapar referential meaning. Exempelvis kan filmerna om John Rambo med 
Sylvester Stallone i huvudrollen av åskådaren identifieras beröra Vietnam-
kriget och dess efterspel på 1970-talet.  

Nästa tolkningsnivå benämner Bordwell explicit meaning då åskådaren 
uppfattar ett budskap som produktionsteamet bakom storyn väljer att formu-
lera uttalat och explicit.  Detta blir ett allt mer ovanligt grepp i filmens värld 
men ett bra exempel är Trollkarlen från Oz (1939) där berättelsen avrundas 
med att den unga huvudkaraktären Dorothy flera gånger upprepar filmens 
sensmoral i sina slutrepliker; ”borta bra men hemma bäst”. Åskådarens me-
ningsskapande på referentiell och explicit nivå kan förstås som en bokstavlig 
förståelse av filmberättelsen. ”Referential and explicit meaning make up 
what are usually considered ’literal’ meanings” (Bordwell 1989: 8).  

På nästa abstraktionsnivå kan filmåskådaren tolka filmens budskap utifrån 
något implicit och underförstått. Filmåskådaren kan se att filmen behandlar 
ett tema vars mening berörs symboliskt som mer indirekt berör samhälleliga 
omständigheter. Bordwell rubricerar denna nivå av mening som implicit 
meaning. Bordwell tar upp filmen Psycho (1960) som ett exempel där en 
underförstådd mening skulle kunna handla om att igenkännandet av psykisk 
hälsa eller psykisk sjukdom inte alltid är självklar.  

Vid dessa tre nivåer av meningstolkning kan åskådaren tänkas uppfatta 
det som filmmakaren själv haft i åtanke men Bordwell lägger till ytterligare 
en meningsnivå där filmåskådaren kan uppleva att filmen fångar in ett laddat 
samtidskomplex. Tolkningar av mening på denna abstraktionsnivå rubricerar 
Bordwell som symptomatic meaning. Med exemplet Psycho kan symptoma-
tisk mening skapas utifrån en tolkning av filmen som latent bärare av sam-
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hällets skräck för kvinnlig sexualitet (Bordwell 1989: 9). En film kan med 
andra ord ofrivilligt vara en exponent för en typisk tidsanda, beröra ett symp-
tom eller motiv som lever ett undertryckt liv i samtidskulturen. Filmåskåda-
ren tycker sig då uppfatta något symptomatiskt närvarande i en film på ett 
sätt som en regissör eller producent inte haft som avsikt. 

Med en distinktion mellan implicit och symptomatisk mening kan indivi-
duella exempel lyftas fram där publiken gör en kreativ och avancerad tolk-
ning som går utöver produktionsteamets avsikter. Enligt Stuart Halls förstå-
else av kommunikationsprocessen berör detta en potentiell konflikt mellan 
produktionsledets kodning och receptionsledets avkodning (Hall 1980). En-
ligt Hall kan mottagaren av ett medieinnehåll uttrycka olika avkodningsal-
ternativ såsom bl.a. dominerande avkodning eller oppositionell avkodning. 
Bordwells taxonomi ger utrymme för identifiering av publikens kreativitet 
och tolkningsprocesser av oppositionell karaktär. 

I mina analyser av filmsamtalen återkommer en diskussion om tolkningar 
på explicit, implicit respektive symptomatisk nivå framför allt i presentatio-
nen och analysen av fokusgruppsamtalet kring filmen Kontakt (1997) (se 
kapitel 5.2.4. Tolkningsalternativ utifrån tolkningshorisont). 

2.3.4. Film, schema och perceptuell beredskap 
David Bordwell drar samman flera aspekter av kognitiv teori som också är 
en teoretisk utgångspunkt för mitt eget synsätt i föreliggande avhandling.  

The perceiver in effect bets on what he or she takes to be the most likely hy-
pothesis. Like all inferences, perceptual experience tends to be a little risky, 
capable of being challenged by fresh environmental situations and new 
schemata. After some interval, a perceptual hypothesis is confirmed or dis-
confirmed; if necessary, the organism shifts hypothesis or schemata. This cy-
cle of perceptual-cognitive activity explains why perception is often a skilled, 
learned activity; as one constructs a wider repertoire of schemata, tests them 
against varying situations, and has them challenged by incoming data, one’s 
perceptual and conceptual abilities become more supple and nuanced (Bord-
well 1985:  31). 

 
Detta täta citat med flera teoretiskt laddade begrepp kring kognition och dess 
dialektiska karaktär understryker behovet av empiriska exempel på hur detta 
kan förstås i en analys av filmpublikens sätt att ta till sig film.  

Filmvetaren Janet Staiger lyfter fram värdet av kognitionsforskning till-
lämpat på filmstudier utifrån premissen att individen tänker ”through organi-
sed clusters of meaning: schemata” (Staiger 1992: 64). Staiger understryker 
hur människor växer upp i samhället och internaliserar schematiska struktu-
rer som inbyggda perceptuella förväntningar. Staiger pekar också på indivi-
dens psykologiska kreativitet och skapandet av nya hypoteser i mötet med 
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film som fortsätter att förändras under livet. ”Schemata continue to change 
through an individual’s lifetime” (Staiger 1992, 64).  

2.3.5. Film och empirisk publikforskning 
Inom svensk filmvetenskap har Per Persson pläderat för att komplettera en 
sedan länge dominerande textfokuserad, poststrukturalistiskt orienterad 
filmvetenskaplig forskning med empirisk publikforskning där psykologisk 
teori borde kunna vara ett bärande inslag. Persson gör en självkritisk jämfö-
relse mellan filmvetenskaplig ämnestradition och medie- och kommunika-
tionsvetenskap, där publikstudier länge haft en hemvist. 

In contrast to mass media studies, cinema studies refused to consider empiri-
cal methods to study reception (historical, psychological, ethnographical or 
sociological) (Persson 2000: 12).  

 
Persson utvecklade i sin avhandling en filmvetenskaplig teoretisk begrepps-
apparat kring det han kallar spectator psychology. Han kombinerade recep-
tionsansatser i kognitiv riktning med psykologiska principer för konstruktion 
av mening med en särskild tonvikt på filmåskådarens disposition och var-
dagsliv som en viktig ingrediens (Persson 2000: 55).  

Persson avslutade sin avhandling med en uppmaning till filmvetenskapli-
ga forskare att våga gå utöver textanalyser och intressera sig för generella 
meningsprocesser genererade hos filmpubliken så som den ser ut till var-
dags, ”to a larger group of situated, flesh-and-blood spectators out there in 
the world” (Persson 2000: 298). Men då måste också filmvetenskap börja 
utveckla metoder för empiriinsamling, ”not to vaporize theory, but to strike a 
more nuanced balance between theory and empirical work than has been the 
case in cinema studies so far” (Persson 2000: 300). 

Den riktning Persson pekat ut för publikstudier där ett helhetsgrepp kopp-
las med en kombination av psykologiska perspektiv på individen tillsam-
mans med kommunikationsprocesser och den socio-kulturella kontexten 
menar jag ligger i linje med den forskningsdesign som min studie försökt 
hålla samman. Det efterlyser även Janet Staiger när hon diskuterar hur man 
inom receptionsstudier gör klokt i att orientera sig mot olika teoribildningar.  
Ibland fokuserar man den sociala kontexten och ibland tar man fasta på indi-
videns kognitiva processer (Staiger 1992: 62).  

I min avhandling har publikens meningsskapande stått i centrum och pre-
sentationen av de empiriska resultaten har givits generöst med utrymme då 
empiriska receptionsstudier om filmpublik efterlysts både i Sverige och in-
ternationellt (Persson 2000, Marsh 2004, Deacy 2005). 
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2.4. Sociokognitiv forskning 
Kognitionsforskning rymmer många schatteringar. En del av kunskapsfältet 
innefattar en mer naturvetenskapligt orienterad neuropsykologi och betoning 
på hjärnans struktur och konstruktion (Neisser 1967, Reisberg 2006, Gärden-
fors, 2005, 2006, Sörensen 2007). I en annan del av det vetenskapliga spekt-
rat laboreras med mer sociala aspekter som diskurser och kulturellt tillhan-
dahållna tolkningsmönster (van Dijk 1998, Moscovici 1995 och 2000). Soci-
alpsykologiskt orienterad kognitiv teori lyfter fram kulturella och samhälle-
liga diskurser som väsentliga för tillblivelsen av tolkningsmönster hos 
individen. Sociala processer formuleras genom kognitiva strukturer av indi-
vider, i en given historisk situation (Cole 1996, Hagen, 1998, Höijer 1998c).  

Jag vill framför allt orientera mig mot den del av sociokognitiv teori där 
den omgivande kulturens roll för individens tillägnelse av en kognitiv tolk-
ningsrepertoar lyfts fram. Dvs. ett perspektiv som behandlar individens tolk-
ningsmönster och relaterar detta till individens sociala kontext tillsammans 
med individens historiska förutsättningar. 

2.4.1. Samhälle, diskurs och en kognitiv dimension 
Den holländske diskursteoretikern Teun van Dijk är kritisk till många 
diskursteoretikers ovilja att laborera med perspektiv som inkluderar ett in-
tresse för den kognitiva dimensionen. ”Much contemporary discourse analy-
sis is socially (or rather ’interactively’) oriented and ignores the crucial cog-
nitive dimension of language use and social practices” (van Dijk 1998: 10). 
Han inlemmar teoretiska perspektiv från kognitiv teoriutveckling och inte-
grerar i sin diskurs- och ideologiteori individens kognitiva organisation av 
omvärlden med hjälp av sociala schema. ”People have ideal, abstract or pro-
totypical schemata for the structures of a chair, an event, a story, people, 
groups as well as social structures” (van Dijk 1998: 57). 

Den franske socialpsykologen Serge Moscovici menar liksom van Dijk, 
att samhället inte enbart ska studeras som ett ekonomiskt eller ett politiskt 
system utan bör även studeras som ett tänkande system (Moscovici 2000). 
Detta rör hegemoniska strukturer av övergripande karaktär till betydligt mer 
differentierade tankesystem som karakteriserar subgrupper inom ett större 
kollektiv. Moscovici lyfter fram massmedia som en faktor i samhället som 
leder till ett ökat utbud av formulerade uppfattningar. Individen är hela tiden 
insatt i ett sammanhang av kollektiva representationer ”och det är inom ra-
men för dessa som individen tänker och ger uttryck för sina känslor” (Mos-
covici 1995: 62). 

Han argumenterar för att socialpsykologin bör inrikta sig på det kognitiva 
universum som skapas av common-sense-kunskap. Här kan sociokognitiv 
teori bidra med perspektiv, ”how ordinary people create and use meaning to 
make sense of their world” (Augoustinous & Walker 1995: 141).  
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Begreppet representation i Moscovicis mening skulle vara möjligt för mig att 
använda. Jag har dock valt att laborera med ett näraliggande begrepp – 
schema – ett begrepp som ringar in de kognitiva processer som hjälper indi-
viden att mentalt hantera objekt, personer, händelser och föreställningar samt 
att kategorisera dessa enligt kognitiva strukturer (för en diskussion om be-
greppsval och dess teoretiska konsekvenser, se 2.4.6. Val av begreppet 
schema). 

2.4.2. Medie- och kommunikationsvetenskap och kognition 
Avsaknaden av kognitiva teoretiska perspektiv som komplement till övrig 
medieteori formuleras också inom delar av nordisk och svensk medie- och 
kommunikationsvetenskaplig forskning i en diskussion om vad som bör 
hanteras av medieforskare med ambitionen att studera mediekonsumtion. 
Medieforskaren Göran Eriksson pekar på de teorier som utvecklats inom 
kognitiv psykologi och som har kallats the Cognitive Revolution. 

Here, the task for media audience research would be to identify what could 
be described as more general mental/cognitive frames or schemata involved 
in the process of media consumtion (Eriksson 2006: 41). 

 
Trots denna kognitiva revolution inom flera vetenskapliga fält så har många 
svenska forskare inom medie- och kommunikationsvetenskap förhållit sig 
avvaktande till kognitiva perspektiv och avstått från att komplettera med 
möjliga perspektiv från kognitiv teoriutveckling. Eriksson noterar den relati-
va bristen på teoretisk nyfikenhet kring ’the dynamics of mind’. Birgitta 
Höijer har tolkat den avvaktande hållningen bland medieforskare som knutet 
till mångas rädsla att hänfalla åt individualism och mentalism om man befat-
tar sig med psykologi (Höijer 2000: 43).   

Höijer har utvecklat modeller för kognitiva tolkningsprocesser vid medie-
konsumtion (Höijer 1989, 1990, 1995), liksom en handfull andra skandina-
viska forskare från olika discipliner såsom psykologi, pedagogik och medie- 
och kommunikationsvetenskap (Erstad 1998, Wahldahl 1998, Hagen 1998). 
Jag vill bidra till denna utveckling.  

Höijer har formulerat samspelet mellan kultur och kognition som tre kon-
texter; 1) en socio-historisk process, 2) en socio-kulturell interaktion med 
omvärlden och 3) inre psykiska processer (Höijer, 1998c: 169).  

Höijers forskning har haft stor betydelse för mig som inspiration både teo-
retiskt och empiriskt. Denna vilja att kombinera sociala perspektiv med ett 
intresse för inre kognitiva processer har varit en vägledande teoretisk ut-
gångspunkt i mitt avhandlingsprojekt. Det har styrt mitt fokus mot vissa 
teoretiska aspekter i meningsskapandeprocessen såväl som uppläggningen av 
materialinsamlingen. Denna inriktning har fungerat abduktivt och hjälpt mig 
att försöka utveckla specifika teoretiskt aspekter. Intresset för det kognitiva 
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har också fungerat som ett teoretiskt raster med vilket jag i analysen också 
fått en fördjupad förståelse av delar av meningsskapandeprocessen hos indi-
viden (se kapitel 3.1.5. Relation teori och empiri – abduktion).  

Med denna bakgrund vill jag argumentera för kognitionsforskning som ett 
teoretiskt redskap för en analys av individers filmtolkning. Sociokognitiv 
teori placerar individen i ett tänkt samspel mellan socialt och kulturellt sam-
manhang och individens kognitiva processer. Men det största utrymmet teo-
retiskt och empiriskt ger jag det kognitiva perspektivet till vilket vi nu vän-
der oss.  

2.4.3. Kognitiv psykologi – bredd och precisering 
I en genomgång av kognitionsforskning beskriver socialpsykologerna Susan 
T. Fiske och Shelley E. Taylor hur kognition varit ett meningsfullt begrepp 
för att beskriva människors förståelse av omvärlden och det sociala samspe-
let. Från tidigt 1970-tal har socialpsykologisk forskning adresserat frågan 
och rubricerat detta som social kognition (Fiske och Taylor 1991: 11). 

Psykologen Jerome Bruner pekar på hur den kognitiva revolutionen har 
bidragit med teoretiska befruktande perspektiv utanför psykologiämnet och 
inspirerat antropologi, filosofi, litteraturvetenskap, språkteori för att nämna 
några discipliner (Bruner 1986: 2).34 Idag har Peter Gärdenfors aktivt lyft 
fram kognitionsforskningens beröringspunkter med meningsskapande pro-
cesser och kulturell verksamhet. ”Människan är ständigt på jakt efter mening 
– inom livets alla områden” (Gärdenfors 2006: 7). Kognitiv psykologi har 
som jag tidigare visat även inspirerat filmvetenskap där teoretiska modeller 
för filmreception och filmförståelse givits allt större utrymme (Bordwell 
1989, Staiger 1992, Persson 2000).  

Antropologen Bradd Shore argumenterar för att medieproduktioner tjänar 
både deskriptiva och preskriptiva syften i samtidskulturen genom att utgöra 
mentala modeller som på samma gång är kulturellt och individuellt existe-
rande. ”They live within each of us as private forms of feeling and thought. 
And they inhabit our public spaces, as models-in-the-world” (Shore 1998: 
19). 

Mycket kritik har riktats mot kognitionsforskningens benägenhet att redu-
cera människans sociala kognition och det komplexa sociala samspelet till 
informationsprocesser. Två forskare som Fiske och Taylor svarar på kritiken 
att det helt frankt handlar om en viss mentalism, om man som forskare vill 
ha någon seriös ambition att förstå vad som händer inne i ’the black box’, i 
medvetandet.  

                               
34 Inom religionsbeteendevetenskaplig teoriutveckling i Sverige kom religionspsykologen 
Hjalmar Sundén att tillämpa ett psykologiskt kognitivt perspektiv vid utvecklingen av den 
rollteori han presenterade i sitt arbete Religionen och rollerna (Sundén, 1959). 
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Höijer lyfter också fram detta när hon resonerar om vad det är man studerar 
när man undersöker publikens meningsskapande. Det ”innebär en betoning 
av mentala storheter, av det mänskliga medvetandet, till skillnad från den 
tidigare synens betoning av textuella storheter” (Höijer 1995: 12). 

Kognition, kontext och kultur hänger ihop. Dessa tre perspektiv bör hela 
tiden relateras till varandra i en övergripande analys. Men för att förstå dessa 
sammanhang bör anser jag, ett detaljerat teoretiskt ramverk utarbetas kring 
vad som konstrueras i ’the black box’, där dessa mentala aktiviteter relateras 
till den specifika situationen en individ befinner sig i socialt. 

2.4.4. Människan tänker genom berättelser 
Jerome Bruner understryker att individen inte hanterar verkligheten händelse 
för händelse utan insatt i ett övergripande meningsfullt perspektiv som 
benämnes på lite olika sätt. 

They frame events and sentences in larger structures, whether in the schemata 
of Bartlett’s memory theory, the ”plans” of Schank and Abelson, or the ”fra-
mes” proposed by van Dijk (Bruner 1990: 64). 

 
Den form som i regel dominerar för kategorisering av människors common-
sense-kunskap är språkets berättande form där ”det mänskliga medvetandet 
är utrustat med en beredskap eller mottaglighet för att organisera erfarenhet i 
narrativ form” (Höijer 1995: 13). Höijer understryker hur ”föreställningar 
(dvs. mentala/kognitiva fenomen) bildar mäktiga integrerande instrument i 
varje kultur, såsom föreställningar om hur människor är och fungerar, om 
hur våra egna och andras uppfattningar ter sig, om vilka situationella beteen-
den som kan förväntas, om möjliga sätt att leva och hur man själv lever, 
osv.” (Höijer 1995: 13).   

I det berättande språket inom litteratur och fiktion, menar Bruner, är den 
mening som är tillgänglig både determinerad och öppen, determinerad av 
språkets grammatiska lagar för att bli begriplig, men också öppen för poten-
tiell mening i olika riktningar (Bruner 1986).  

2.4.5. Filmklichéer som förförståelse i vardagen 
Schemateoretikerna Augoustinos och Walker lyfter fram film som kulturell 
företeelse med kapacitet att erbjuda individer föreställningsmönster för tolk-
ning av information. De diskuterar ett exempel där filmer kan tillhandahålla 
klichéer för en viss förförståelse och en viss förväntan i en social situation. 
De beskriver en tänkt situation när en kvinnlig australisk college-student ska 
träffa en amerikansk college-student och där hon föreställer sig honom enligt 
vissa collegefilmer som blond och lång, idrotts- och sexintresserad. Hon ser 
framför sig en kille som vill hänga med grabbarna och åker gärna en flashig 
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bil som den rika pappan ställt till förfogande. När hon får höra att vederbö-
rande är mörk, kort, lite klumpig och har glasögon kanske hon aktiverar en 
annan filmkliché om college-nörden och gör sig en föreställning om veder-
börande. Om hon sedan får höra att studenten är svart revideras återigen 
förförståelsen i ny riktning.  

Augoustinous och Walker beskriver hur inkommande stimuli stäms av 
mot befintliga kognitiva mönster för tolkning. Avläsningen – avkodningen – 
av verkligheten är beroende av redan befintliga tolkningsmönster, som i stor 
utsträckning avgör vad som uppfattas.  

A schema is matched against an incoming stimulus configuration, so that the 
relationship between the elements of the schema are compared to the incom-
ing information. […] Thus, a schema guides identification of the elements of 
the incoming stimulus, thereby providing a context for its meaning, organiza-
tion and internal representation (Augoustinos & Walker 1995: 43). 

 
Meningsskapandet hänger således intimt samman med förekomsten av kog-
nitiva schema inom individen. Augoustinous och Walker ger en definition av 
schema som de formulerar på följande sätt; 

A schema is conceptualized as a mental structure which contains general ex-
pectations and knowledge of the world. This may include general expecta-
tions about people, social roles, events and how to behave in certain situa-
tions (Augoustinos & Walker 1995: 32).  

 
Augoustinos och Walkers definition lyfter fram schemateorins fokus på in-
dividens generella förväntningar och en beredskap för förståelse av det soci-
ala livet och händelser i vardagen.  

2.4.6. Val av begreppet schema 
Olika forskare inspirerade av sociokognitiv teori arbetar med olika begrepp 
för att beskriva strukturerna som används för att kategorisera verkligheten. 
Beroende på författarens vetenskapliga hemvist benämnes de kognitiva 
strukturerna på olika sätt med olika tyngdpunkt.  

Somliga understryker den mentala dimensionen i begreppsbildningen och 
talar om mental schemas (Waldahl 1998), mentala modeller (Shore 1998) 
eller mental representations (Hall 1997). Utifrån en semiotisk tolkningstradi-
tion arbetar vissa med filmanalyser med hjälp av representationsbegreppet 
(Ehrat 2005). Åter andra som vill betona de inre strukturernas sociala upp-
komst talar om social schemas, (Fiske & Taylor 1991) eller social represen-
tations (Moskovici 2000). Andra forskare benämner detta frames (Minsky 
1975) eller scripts (Schank & Abelson 1977).  

Vissa väljer att kalla det cognitions, categories/structures of thought eller 
inner discourses (Harré & Gillett 1994). Den svenske religionspsykologen 
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Hjalmar Sundén, kallade i sin perceptionsorienterade forskning om religiösa 
upplevelser, dessa strukturer varseblivningsmönster eller referensramar 
(Sundén 1959). Filmvetaren David Bordwell använder begreppet schemata 
och cognitive maps (Bordwell 1985).  

Av fyra olika skäl väljer jag för mitt eget vidkommande att tala om sche-
ma. För det första utifrån min frågeställning som behandlar hur individer 
konstruerar grundläggande värderingssystem och hur individer konstruerar 
sin självbild. Dessa processer har schemateori intresserat sig för och schema-
forskning har skapat teoretiska modeller om kognitiva grundstrukturer hos 
människan, inklusive ett fokus på det egna självet.  

Ett annat skäl till att välja schemabegreppet är att begreppet har kommit 
att bli alltmer vanligt förekommande och vedertaget jämfört med andra be-
grepp som ”script”, ”frame” eller ”cognitive map” (Höijer 1995: 16).  

Ett tredje skäl handlar om att relatera min egen forskning till delar av 
svensk medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning där begreppet 
kommit att användas i publikforskning.  

För det fjärde för att delar av en filmvetenskaplig forskningstradition har 
lyft fram schemateori. Forskare som David Bordwell och Janet Staiger har 
bland annat utvecklat schemaorienterade teorier om publikens meningsska-
pande aktivitet. Bordwell och Staigers modeller är dock teoretiskt och prin-
cipiellt hållna och bidrar inte empiriskt med publikforskning. Jag vill följa de 
nordiska medieforskarnas i spåren som mer orienterar sig mot genomförda 
publikstudier (Hagen 1998, Tonnesen 1998, Erstad 1998, Hake 2003, Rydin 
2003 och Höijer 1998b).  

Höijer har använt ett schemateoretiskt verktyg i sin analys av TV-publik 
och av hur enskilda individer uppfattar programinnehåll. I sin studie Genre-
föreställningar och tolkningar av berättande i TV (1995) utvecklar hon ett 
schemainspirerat teoretiskt verktyg som jag återkommer till i avsnittet om en 
egen schemateoretisk modell för filmtolkning (se kapitel 2.6. Egen teoretisk 
utgångspunkt). 

2.4.7. Schemateori och common-sense 
Schemateorin understryker människans aktivitet i uppbyggandet av förståel-
sestrukturer och individens egen konstruktion av hur verkligheten hänger 
ihop. Schemaforskning syftar till att förstå hur människan lagrar socialt till-
handahållen omvärldsinformation och hur ny information assimileras till 
tidigare lagrad kunskap, dvs. ”how people are able to process, interpret and 
understand complex social information (Augoustinos & Walker 1995: 33).  

Fiske och Taylor beskriver schemateori som ett perspektiv som delvis 
bryter mot common-sense uppfattningen där människor i första hand uppfat-
tar sig avläsa verkligheten på ett direkt och omedelbart sätt. Schemateori 
beskriver istället hur en omfattande kognitiv aktivitet pågår där människan 
själv är med och konstruerar verklighetsförståelsen genom den uppsättning 
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kognitiva strukturer som sorterar upp verklighetens kaos i ordnade kategori-
er.  

Dessa processer är i verksamhet både när det gäller enkla objekt och mer 
komplicerade sociala fenomen. När det handlar om kategorisering av sociala 
objekt som människor och händelser är kategorigränserna öppna och flytan-
de. Kategorier på olika abstraktionsnivå innehåller olika mycket detaljrike-
dom. ”More abstract categories tend to be over-inclusive and do not provide 
the same richness of information, and lower-level categories are too detailed, 
requiring considerable cognitive effort” (Augoustinos & Walker 1995: 35). 

Enligt Höijer är kognitioner ”interpretations, conceptions, ideas, images 
and memories” (Höijer 1998b: 74). En jämförelse kan göras med den kogni-
tiva beteendeterapeuten Anna Kåver som arbetar kliniskt med kognitiva 
metoder och kognitiva perspektiv. Hon beskriver kognition som något mer 
än verbala tankar. Kåver benämner vad som kan hänföras till de kognitiva 
funktionerna och räknar upp varseblivning/perception, uppmärksamhet, 
minne, begreppsbildning, verbala tankar, resonerande, problemlösning, 
drömmar, mentala bilder och fantasier (Kåver 2006: 94). 

För att strukturera denna bild av vad kognitioner kan vara, så vill jag göra 
en distinktion och skilja mellan de grundläggande schemastrukturerna å ena 
sidan och själva tankeinnehållet å andra sidan, även om dessa är oupplösligt 
förbundna med varandra.  

2.4.8. Bottom up – top down 
Schemateori fokuserar på interaktionen i vardagens meningsprocesser, där 
schemateorin tillhandahåller resonemang om ett samspel mellan två parallel-
la processer. Perceptionen av verkligheten kan å ena sidan utgå från i förväg 
aktiverade tolkningsfilter enligt en top-down-process. Verkligheten kan ock-
så avläsas utifrån i första hand inkommande stimuli i form av datastyrd bot-
tom-up-process.  

Enligt schemateori pågår dessa processer oupphörligt. För det mesta fun-
gerar de integrerade mentala modellerna underlättande för vår orientering i 
världen, men ibland är förförståelsen alltför stel och styrande för en smidig 
tolkning av fakta. ”Categories and schemas allow us the comforting sense 
that we understand our world, and often they are accurate enough, although 
sometimes they are sadly mistaken” (Fiske och Taylor 1991: 97). 

I extremfall förnekas data till förmån för det egna perspektivet. Man ser 
det man förväntar sig att se.35 Ett växande intresse bland forskare inom so-
ciokognitiv teori har riktats mot processer där individen låter sig påverkas av 

                               
35 Sundén illustrerar med exemplet med älgjägare som helt övertygade tror sig se en älg och 
fyrar av skott mot något som visar sig vara en buske eller i värsta fall en drevkarl i jaktlaget. 
Se Sundén, Hjalmar (1969) Älgskyttar, helgon och exegeter: några religionspsykologiska 
essäer. Stockholm: Wahlström&Widstrand. 
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verklighetens många detaljer och där avvikelser från förväntningarna bryter 
in och omformar kognitiva schema, dvs. bottom up-processer eller datastyr-
da skeenden. Bland schemateoretiker står växelspelet mellan data och sche-
ma mer och mer i fokus och detta är en central utgångspunkt i mitt eget teo-
retiska perspektiv. 

Samspelet mellan schema och text är oftast dynamiskt och kan ses som en 
process där läsaren eller TV-tittaren använder sig av en hel uppsättning 
scheman från delar av sin erfarenhetsvärld, såväl självupplevda som medie-
rade och låter detta samspela med texten (Höijer 1995: 17). 

 
Höijer pekar på det som också filmvetaren Staiger lyfte fram. Individen är 
via socialisation utrustad med en lång rad internaliserade kategorier som 
skapar en tolkningsberedskap. En ständigt pågående dialektisk process pågår 
mellan impulserna i den yttre verkligheten och den inre verkligheten som 
omstöper de kognitiva strukturerna. ”Schemata continue to change through 
an individual’s lifetime” (Staiger 1992: 64). Dessa kognitiva förändringspro-
cesser har jag kunnat se exempel på i mina filmintervjuer. 

2.5. Komplement till tidigare forskning – vad är nytt? 

2.5.1. Religionssociologi och teoretiska perspektiv på mening 
I sin analys av receptionen av ett TV-program utvecklade Alf Linderman en 
teoretisk modell – ’social semeiology’ – för förståelse av hur individen ska-
pade mening utifrån ett samspel mellan olika variabler, individuella och 
socialt givna (Linderman 1996: 20). En text eller ett budskap medieras på 
något sätt via TV, film eller annat i en genre och hemmahörande i en sam-
hällelig diskurs. Individens tolkning av denna text  är sedan resultatet av ett 
samspel mellan den sociala externa kontexten i tid och rum, den internalise-
rade uppsättningen tolkningsmönster individen besitter kognitivt, dvs. hen-
nes repertoar, samt slutligen en inre emotionell intern kontext som består av 
individens responderande sida, som inkluderar en känslomässigt genuint 
kreativ nivå i tolkningsprocessen (Linderman 1996: 55).  

Linderman lyfte fram Meads begrepp ’I’ som en hos individen aktiv in-
stans som valde en respons ur den repertoar som fanns för handen. Linder-
man stipulerade därmed en inre process i meningsskapandet där ’något’ val-
de bland tillgängliga föreställningar. Han identifierade modellens öppenhet 
för individens kreativitet vid meningsskapandet och en öppenhet för avvikel-
se från det förväntade (Linderman 1996: 71).  
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If it were not for this ”internal” dimension, the construction of meaning could 
be reduced to a formula consisting of the text, the external situation, and the 
individual´s background and acquired signification competence. If it were not 
for the individual’s “I,” individually actualised meaning would be equivalent 
to, or a mere reflection of, social meaning – and nothing more (Linderman 
1996: 61). 

 
Utan denna dimension reduceras individens tolkningsprocess till det rent 
förutsägbara. Linderman gjorde halt vid denna punkt i sin avhandling. Men 
han lyfte fram denna psykologiska dimension som viktig. 

Mia Lövheim utvecklade i första hand ett teoretiskt orienterat tolknings-
redskap för bearbetning av individens meningsskapande processer beträffan-
de identitetskonstruktion insatt i ett samspel mellan tre kontexter; ”discursive 
practices, social practices” samt ”mode of communication” (Lövheim 2004: 
53). När Lövheim formade sin teoretiska modell förde hon ett resonemang 
om den aspekt som Linderman stannat vid, nämligen hur man skulle förstå 
individens kreativa och responderande sida. Lövheim redovisade sina be-
kymmer med denna psykologiska dimension som hon valde att lämna utan-
för sin teoretiska modell.  

[A] conceptualization of agency as related to a ”psychological dimension” 
becomes difficult to operationalize and analyze, since it represent an area that 
is not covered by the theories related to in the discussion (Lövheim 2004: 
68). 

 
Lövheim avstod dock inte helt från att laborera med ett tanken på ett respon-
derande själv hos individen. Det fanns med som en aspekt i hennes teoretiska 
modell som i huvudsak var konstruerad för att belysa andra delar i den me-
ningsskapande processen.  

In this way, the idea of a responding and reacting self is maintained, but the 
focus is shifted from the self as the center of the process, to the resources and 
restrictions for constructing a self provided by intersecting discursive prac-
tises and social practises in a certain situation (Lövheim 2004: 68). 

 
Det är på denna punkt jag ansett att en teoretisk utveckling med ett annat 
fokus varit välkommen som komplement både till Lindermans semeiologis-
ka tolkningsmodell och Lövheims diskursorienterade perspektiv.   

Både Lindermans och Lövheims modell har centrala beröringspunkter 
med mina teoretiska utgångspunkter. Men jag vill argumentera för att ett 
schemateoretiskt angreppssätt ger en något annan tyngdpunkt åt individens 
kreativitet och en något annan teoretisk förståelse av förändringar i den in-
ternaliserade repertoaren. Jag har velat vidareutveckla en teoretisk förståelse 
av den interna kontexten och detta menar jag är möjligt med en sociokogni-
tiv teoretisk utgångspunkt och min konstruktion av ett schemateoretiskt tolk-
ningsredskap. 
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Med schemakategorier skapas ett mer detaljerat raster för hur vi kan uppfatta 
de internaliserade tolkningsrepertoarer som exempelvis social semeiologi 
hänvisar till. En schemateoretisk beskrivning av kognitiva processer kan 
fördjupa förståelsen av den kreativa komponent som Alf Linderman diskute-
rade när han analyserade relationen mellan ’I’ och ’me’ i Meads anda.  

Enligt Mead representerar ’me’ de internaliserade föreställningarna om 
den egna personlighetens många roller som omgivningen har speglat i en 
social interaktion. ’I’ är det responderande självet, en oförutsägbar aktör i 
individens inre, en kraft som hanterar och sorterar den internaliserade före-
ställningsvärlden och som skänker en kreativ dynamik åt personlighetspro-
cessen (Mead 1977: 230). En schemateoretisk analysmodell lägger en större 
tyngdpunkt vid dessa individuella mikroprocesser.  

2.5.2. Empirisk filmforskning 
Jag vill också svara på utmaningen som filmvetaren Per Perssons avhandling 
mynnar ut i. Han tar Bordwells kognitiva teoretiska utgångspunkter som 
viktiga beståndsdelar i sin egen teoretiska modell för filmåskådarens psyko-
logi. Persson är kritisk mot vissa delar av Bordwells resonemang där han 
menar att Bordwell negligerar individens schematiska strukturer som inte 
bara uppbyggda av tidigare filmupplevelser utan också av individens var-
dagsverklighet. Jag menar att den kritiken är viktig. Det gäller att lyfta in det 
sociala vardagslivet i en diskussion om filmpublikens upplevelser och med 
vars hjälp individen formulerar något existentiellt meningsfullt.   

Per Perssons avhandling kompletterar den filmvetenskapliga teoriproduk-
tionen med ett psykologiskt intresse för hur den faktiska filmåskådaren ska-
par mening utifrån förståelse av filmberättelser. Hans avhandling bidrar till 
en möjlig utveckling av receptionsstudier inom filmvetenskap. Persson efter-
lyser forskare som med filmvetenskaplig teori intresserar sig för publikstudi-
er och experimenterar med nya metoder för att komma åt vad som händer 
när det gäller meningsskapande hos publiken. 

Också bland filmintresserade teologer efterlyses mer forskning om film-
publiken. Christopher Deacy uppmanar sina kollegor inom teologi och andra 
akademiska ämnen att hantera filmpublikens upplevelser mer seriöst. Han 
varnar för de missvisande grepp där forskarna gör sig själva till uttolkare av 
filmpublikens filmupplevelser och som bortser från filmpublikens egen för-
ståelse av filmer.  

The absence of work undertaken on the role of the film audience would be 
almost forgivable was it not for the fact that a number of scholars have pur-
ported to speak on behalf of the audience, without citing, or having assem-
bled, any empirical evidence to corroborate their claims (Deacy 2005: 6). 
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Med en religionssociologisk utgångspunkt sympatiserar jag såväl med Per 
Perssons uppmaning till filmvetare som Deacys uppmaning till teologer att 
genomföra empiriska publikstudier. Min undersökning vill bidra till ett em-
piriskt orienterat studium av kognitiva processer hos existerande filmåskåda-
re av kött och blod.    

Ett sociokognitivt perspektiv tillåter en analys av samspelet där en filmisk 
impuls möter individens inre. Härmed skiljer sig denna ansats från näralig-
gande receptionsstudier med en textorienterad undersökning (Rydin 1996). 
Med Rydin delar jag dock det teoretiska intresset för individens sociala 
sammanhang och hur detta är en viktig ram för förståelseprocesser.36  

Jonas Danielsson har genomfört en etnologisk studie där han analyserat 
skräckfilm och dess publik genom intervjuer med 20 skräckfilmkonnässörer 
mellan 19 och 35 år. Han har ett teoretiskt upplägg i vilket han aktivt avstått 
från en diskussion om sociala faktorer, vilket är synd. Danielsson ansåg detta 
”ointressant för avhandlingen. Deras sociala bakgrund, liksom deras ålder 
och geografiska tillhörighet, är sinsemellan så varierande att det inte går att 
dra några analytiska slutsatser” (Danielsson 2006: 14). Hur lovvärd Daniels-
sons inträngande beskrivning av ett urval av 20 skräckfilmsfantaster än är 
saknar jag en diskussion om sociala faktorer. För en empiriskt orienterad 
undersökning om filmpublik och filmtolkning anser jag detta vara otillfreds-
ställande.  

Danielssons publikstudie har gjorts ungefär samtidigt som min och med 
ett publikunderlag som i stort sett sammanfaller åldersmässigt när det gäller 
de individuellt intervjuades ålder.37 Som inbiten skräckfilmsfantast har Dani-
elsson valt sin undersökningspublik ur sin egen favoritfilmsgenre på gott och 
ont. Jag har försökt kringgå den urvalsprincipen i min undersökning genom 
att initialt genomföra en mindre enkät. Utifrån denna har jag valt ut mina 
intervjudeltagare enligt andra principer än vilka slags filmer de drogs till (se 
kapitel 5.1.1 Kategorisering av intervjupersoner utifrån tolkningshorisont). 

2.6. Egen teoretisk utgångspunkt 
Jag argumenterar för ett val av schemateori som det huvudsakliga teoretiska 
redskapet för min analys av individuella intervjuer kring filmkonsumtion. En 
kritik mot schemateori är att den framför allt utgör en kognitiv modell för 
informationsprocesser men att den inte på allvar förmår lyfta in det specifikt 
sociala aspekterna. Schemateori fångar därför inte in en kontextuell social 
dynamik i bildandet av de kognitiva strukturerna (Augoustinos & Walker 

                               
36 Där Rydin har undersökt TV-berättelser och mindre barns uppfattningar undersöker jag 
fiction-film och i första hand vuxna mellan 20 och 30 år. 
37 Danielsson intervjuar 20 individer mellan 19–35 års ålder och jag intervjuar 13 individer 
mellan 21 och 33 års ålder.  
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1995: 58). Kritiken riktar in sig på att schema-teori individualiserar represen-
tationerna som ett visst mentalt innehåll figurerande inne i separata perso-
ners huvud och att representationerna inte hanteras som socialt distribuerade 
symboliska resurser av kollektiv karaktär.  

Denna kritik är berättigad och kan också riktas mot min studie om det 
vore så att jag menade att kognitiva processer och individuella processer i 
sig är viktigare än sociala processer. Däremot menar jag att kritiken faller 
om jag som forskare har gjort klart att jag med ett visst val av perspektiv 
endast tillfälligt velat reducera det komplexa forskningsområdet om samspe-
let mellan kultur, medier och individens meningsskapande. Jag har valt att 
fokusera på det kognitiva mer utförligt för att sedan sätta in det empiriska 
resultatet i ett större socialt sammanhang. 

2.6.1. Schematyper 
Jag vill följa Höijers exempel och göra ett försök med filmtolkning utifrån 
en schemateoretisk ansats. Forskare med inriktning mot sociokognition har 
genererat många schematypologier men en viss konsolidering har vuxit fram 
kring en modell med fyra centrala schemakategorier som Taylor och Crocker 
utvecklat (Tayor & Crocker 1981, Fiske & Taylor 1991, Augoustinous & 
Walker 1995, Waldahl 1998). Höijer har i sina egna publikstudier om TV-
tittande utökat dessa till sammanlagt sex olika scheman inspirerad av Mand-
ler (Höijer 1995, Höijer 1998c). Jag följer Höijers modell med följande sex 
tolkningskategorier att laborera med:  

 
� Personschema      (person schema) 
� Rollschema          (role schema) 
� Självschema         (self schema) 
� Händelseschema  (event schema) 
� Rumschema         (scene schema) 
� Storyschema        (story schema) 

 
Personschema 
Personschema tillhandahåller modeller för kategorisering (och lagring) av 
människotyper och karaktärer utifrån en del grundläggande psykologiska 
principer såsom introvert, extrovert osv. Personscheman för individer som 
står nära, som familjemedlemmar m.m. byggs upp med hjälp av en lång rad 
erfarenheter med en hög grad av nyanser medan personscheman för indivi-
der av mer tillfällig bekantskap kan vara ganska vaga och förenklade (Wahl-
dahl 1998: 46). För personer vi inte har direktkontakt med spelar medier en 
väsentlig roll i porträtteringen av offentliga personer och hur dessa sorteras 
enligt våra inre kognitiva kategorier (Wahldahl 1998: 46). 
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Rollschema 
Ett rollschema sorterar individer utifrån den sociala position i samhället ve-
derbörande intar och den yrkesroll någon uppbär i en given social kontext. 
Ett rollschema laborerar med de förväntningar och normer människor kan ha 
kring olika specifika yrkesroller. Dessa roller kan vara av tillskriven eller 
tillägnad karaktär. Vissa roller är behäftade med generella och övergripande 
föreställningar av stereotyp karaktär där egenskaper tillskrivs rollen utifrån 
tillhörighet. Till exempel könsroller som man respektive kvinna, som varje 
människa förväntas sortera in sig i och som för med sig stereotypa föreställ-
ningar om individen. Andra sådana roller kan vara fattig eller rik, vit eller 
svart och liknande (Augoustinous & Walker 1995: 41). Andra  roller har att 
göra med de egenskaper individen tillägnar sig genom att arbeta sig in i en 
viss roll, exempelvis som balettdansös, psykoterapeut eller fotbollsproffs.38 
 
Självschema 
Självschema är de kategorier individen laborerar med för att organisera före-
ställningar om sig själv och de specifika karaktärsdrag som är typiska för 
den egna personligheten. Självschema är väl utvecklade föreställningsstruk-
turer om det egna självets stabila personlighetsdrag och beteenden (Augous-
tinous & Walker 1995: 39). Självbilden kommunicerar två viktiga fakta. För 
det första vilka dimensioner som är viktiga i den egna självbilden (Wahldahl 
1998: 47f). Där en individ håller ärlighet och pålitlighet som centrala ideal 
lyfter en annan fram vikten av fysisk styrka och utseende. För det andra, i en 
självvärdering, huruvida individen uppfattar sig leva upp till de egna fram-
lyfta dimensionerna om ärlighet eller fördelaktigt utseende.  

En annan aspekt är personlighetsdrag som individen identifierar som ty-
piska och centrala för det egna självet. Dessa delar av självbilden kallar Fis-
ke och Taylor självschematiska – selfschematic. Personlighetsdrag som där-
emot inte förknippas som centrala i den egna karaktären kallar de a-
schematiska – aschematic (Fiske & Taylor 1991: 118). 

Sociokognitiv forskning har ägnat mycket kraft åt självbegreppet, ’the 
conceptual self’ som individen konstruerar med kognitiva föreställningar om 
personliga attribut, sociala roller, tidigare erfarenheter, framtida mål m.m. 
(Fiske och Taylor 1991: 182). Kunskap och föreställningar om självet är inte 
något som äger rum isolerat i en individs huvud, ”in ’person solo’” (Bruner 
1990: 106). En persons fysiska plats i världen och samspelet med andra 
människor får en direkt konsekvens för vederbörandes konstruktion av verk-
ligheten.  

                               
38 En speciell roll av tillägnad karaktär skulle den religiösa människans duala rollsituation 
kunna utgöra i en diskussion om rollen människa i samspel med rollen Gud som Hjalmar 
Sundén utvecklade i sin rollteori (Sundén 1959). Dvs. den religiösa människan som sätter sitt 
liv i förbindelse med en personifierad och generaliserad gudsroll att interagera med. 
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En fördjupad diskussion om självschemats betydelse återkommer i samband 
med analysen av de individuella intervjuerna (se kapitel 5.7.2. Fördjupad 
diskussion om självschema).  
 
Händelseschema 
Ett händelseschema organiserar förståelsen av händelser som underlättar för 
oss att föreställa oss ett framtida händelseförlopp i en viss ordning. Det hjäl-
per oss också att staka ut mål och göra planer i våra liv. Vi kan med hjälp av 
händelsescheman förstå vad som förväntas av oss i en mångfald vardagliga 
situationer där vi organiserar vår respons på en given situation på ett me-
ningsfullt och socialt adekvat sätt (Augoustinous & Walker 1995: 41).  

Får vi en inbjudan till en 30-årsfest aktiveras en föreställning om vad som 
kommer att äga rum och hur vi som individer kan fylla en plats i händelse-
kedjan med bidrag som kuggar i situationen på ett socialt accepterat sätt. 
Och även om vi vill skandalisera festen med aparta beteenden så gör vi det 
utifrån redan etablerade scheman för hur man bör göra och vad som är över-
skridanden av tabugränser.  

Medier fyller en dubbel roll beträffande händelsescheman. Dels hjälper 
medier individen att skapa händelsescheman för situationer där individen har 
mycket begränsad erfarenhet med risk för att dessa händelsescheman mest är 
lämpade för fiktiva situationer och mindre för verklighetens komplicerade 
materia (Waldahl 1998: 47). Dels innebär tillägnelsen av händelsescheman 
via medier, att individen ökar kompetensen att förstå mediebudskap genom 
berättarkonventioner och stilgrepp typiska i många medier, men som kanske 
inte är lika typiska för mångbottnade situationer i verkligheten. 
 
Rumsschema 
Rumsscheman behandlar vårt sätt att uppfatta vår fysiska omgivning och 
hjälper oss att organisera platser och lokaliteter, dvs. den rumsliga dimen-
sion, som människans vardagsliv utspelar sig i, med lägenheter, hus, gator 
och torg. Våra olika rumsscheman är enligt schemaforskning hierarkiskt 
organiserade så att mindre rumsscheman ingår i större övergripande. ”We 
not only have an overall schema for a kitchen or bedroom, supermarket or 
city park, but individual parts of the schema are governed by schemas of 
their own. We know what refrigerators and check-out counters look like in 
addition to the scenes in which they are found” (Mandler 1984: 15). 
 
Storyschema 
Storyschema handlar om den uppsättning föreställningar och förväntningar 
vi har på hur olika berättelser framskrider och utvecklas (Höijer 1998b: 173). 
Mandler hänvisar till folksagan som en genre som förekommer i alla kulturer 
och som individer tillägnar sig som grundläggande berättelsemönster. På 
grund av folksagans regelbundenhet av mer eller mindre utmejslad karaktär 
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är det möjligt för individen att skapa ett tolkningsschema för berättelser. ”It 
is because of the existence of such regularities that people are able to form a 
schema for stories” (Mandler 1984: 17f). Höijer utvecklar tanken och lyfter 
fram filmforskningens beskrivning av ett övergripande kulturellt förvärvat 
berättelseschema för fiktion.  Detta tolkningsschema består av ”introduktion 
av miljöram och rollpersoner – förklaring av ett tillstånd – händelser som 
komplicerar situationen – påföljande händelser – följder – slut” (Höijer 
1995: 19).  

För min analys av hur mina respondenter förhåller sig till spelfilm har jag 
utvecklat ett redskap för tolkning som identifierar de sex nämnda schemaka-
tegorierna och jag har låtit dessa vara en del av de begrepp med vilka jag 
analyserar intervjuerna. Dvs. vilken mix av mentala scheman aktiveras av 
respektive individ i en diskussion om film som enligt egen utsago haft bety-
delse för vederbörande i synen på tillvaron och upplevelsen av livet. En jäm-
förelse kan göras med Höijers konstruktion av tolkningsmodell vid analyser 
av fiktion i TV. I sin analys av respondenters tolkningsprocess laborerade 
Höijer med kategorierna 1. Händelser/handling, 2. Personer, 3. Miljö samt 4. 
Text, som fyra olika delar av en intra-textuell tolkningsprocess. Sedan an-
vände hon begreppet generalisering för den tolkningsprocess som lämnade 
TV-programmets inre sammanhang där respondenter spontant gjorde tolk-
ningar extra-textuellt till den verkliga världen (Höijer 1995: 57).  

2.6.2. Extra-textualisering 
Då begreppet generalisering utgör ett centralt begrepp i samhällsvetenskap-
lig forskning i betydelsen att generalisera från enskilt fall till allmänna för-
hållanden kan Höijers användning av begreppet uppfattas otillfredsställande. 
Höijer använde begreppet på två olika sätt, dels när publikröster drog slutsat-
ser om programinnehåll och generaliserade utifrån detta till sociala och 
mänskliga fenomen i allmänna termer, dvs. i en betydelse av begreppet gene-
ralisering som fungerar bra. Men Höijer brukade även begreppet för den 
process när hennes publikröster aktualiserade sin egen erfarenhetssfär och 
mycket speciella händelser eller minnen i sitt eget liv av privat natur. Här 
blir begreppet oprecist. Jag uppfattar inte att individen då gjort en koppling 
till något allmänt och generellt utan till något privat och speciellt, vilket pu-
blikrösterna tydligt gjorde både i Höijers och min undersökning.   

När publikröster gjort denna slags referens från fiktion till sin specifika 
personliga verklighet har jag velat undvika begreppet generalisering. Det 
centrala är här den mentala process där individen gör referenser från det 
fiktiva och intra-textuella till det självbiografiska och extra-textuella. Olika 
uttryck för denna process skulle kunna prövas för att begreppsligt fånga in 
denna aktualisering av egen erfarenhet. Jag har istället för ’generalisering’ 
valt att använda begreppet extra-textualisering, trots osmidigheten med ut-
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trycket. Därmed undviker jag den begreppsliga glidning som Höijers publik-
studie kan kritiseras för på den här punkten. 

Till skillnad från samtalen som Höijer hade om TV-serier så lyfter jag ak-
tivt in en fråga om hur mina respondenter ser på kopplingen mellan den val-
da favoritfilmens interna berättelsekontext och det egna livets sammanhang. 

Frågan om hur individer refererar från filmens intra-textuella nivå till var-
dagslivets extra-textuella fokuseras dels i analysen av fokusgruppsamtalet, 
dels genom en egen analysfråga i samband med de individuella samtalsana-
lyserna (se kapitel 5.2.6. Extra-textualisering kring budskapet i Kontakt och 
kapitel 5.4.1. Fråga 3: Vilka referenser görs mellan filmens värld och indivi-
dens eget liv, dvs. momentet extra-textualisering?).  

2.6.3. Kognitiv förändring – gradvis eller dramatisk 
Schemateoretikerna menar att de kognitiva schemastrukturerna är inlärda 
och tillägnade efter social interaktion. ”Through experience, we are said to 
build up a large repertoire of schemas” (Augoustinos & Walker 1995: 51). 
Intressanta frågor ställs inom schemaforskning om hur schema byggs upp 
och förändras. Schemateori laborerar med olika modeller. De kognitiva 
strukturerna ändras på tre olika sätt. En process etiketteras som ’tuning’ vid 
vilken redan existerande schema modifieras och finjusteras för att bättre 
stämma med erfarenheten av verkligheten, gradvis i små, små justeringar. En 
annan process handlar om att omdisponera mellan olika samtidigt existeran-
de perspektiv. Parallellt med ett dominerande huvudperspektiv existerar ett 
subperspektiv som kan hantera information som inte ryms inom ramen för 
det dominerande perspektivet. Slutligen en tredje modell som handlar om ett 
dramatiskt skifte av tolkningsmönster från ett perspektiv till ett annat av 
omvändelsemodell: ’conversion’ (Augoustinos & Walker 1995: 53).  
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Figur 1. Schemateoretisk översikt över förändringar av kognitiva strukturer 

Enligt empirisk schemaforskning förekommer alla dessa tre former av för-
ändring (Fiske & Taylor 1991: 152). Jag har velat uppmärksamma om det 
går att uppfatta någon eller några av dessa schemaförändringar hos respon-
denterna i samtalen om viktiga filmupplevelser. Frågan har beröring med 
den övergripande frågeställningen om hur individens tankar kring existenti-
ella frågor inspireras av en kulturell och konstnärlig impuls som en spelfilm 
(se kapitel 5.4.1. Analysfrågor till individuella intervjuer, där fråga 4 adres-
serar vilka slags förändringar i de kognitiva strukturerna som är identifierba-
ra). 

2.6.4. Schemateoretiskt analysverktyg för filmtolkning 
Så, vad gör schema? Jo, schema påverkar avkodning och tolkning av ny 
information, schema strukturerar minnesfragment och schema fyller ut där 
information saknas i ett samspel mellan den i förväg skapade kunskapsstruk-
turen – schema – och de data som är förhanden (Fiske & Taylor 1991: 121). 
Med spelfilm som exempel har jag avsett att med ett schemateoretiskt per-
spektiv analysera hur ett dialektiskt samspel mellan film som yttre impuls 
samverkat med de inre kognitiva schemastrukturerna när existentiella frågor 
bearbetats.  

I intervjuerna med de tretton respondenterna gick jag igenom tre olika 
moment: 1. Varför har du fastnat för just den här filmen? dvs. momentet 
spontana tolkningar. 2. Finns det några viktiga budskap som filmen innehål-
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ler enligt dig? dvs. momentet existentiella frågor. 3. Kan du göra kopplingar 
mellan temat i filmen och ditt eget liv? dvs. momentet extra-textualisering. 

I intervjuerna berördes i ett första moment spontana tolkningar. Momentet 
referenser till extra-textuellt liv berördes oftast sent i intervjuerna. I flertalet 
intervjuer leddes samtalet om tolkningarna in på filmens grundläggande 
budskap av respondenten själv. Respondenten gjorde även associationer till 
sitt eget liv, både i det vardagliga men också vad gällde mer personliga frå-
gor om livshållning och ideal. I vissa fall gick jag som intervjuare aktivt in i 
samtalet och frågade respondenten om vederbörande kunde göra någon 
koppling från filmens budskap till sitt eget liv. 

Momentet existentiella frågor var både en del av innehållet i samtalet, när 
samtalet kom in på existentiella frågor, och samtidigt en teoretisk kategori 
med vilken jag analyserade intervjuerna.  

Vid en genomgång av intervjuutskrifterna i efterhand sökte jag efter tre 
aspekter samtidigt med hjälp av mitt analysverktyg. För det första när en 
existentiell problematik enligt min definition berördes i samtalet. För det 
andra inom vilken schemakategori individen hanterade denna existentiella 
fråga (det existentiella innehållet kunde således teoretiskt aktiveras och sor-
teras i olika schemakategorier; rumsligt, självbildsmässigt, storymässigt och 
så vidare). För det tredje, vilka slags extra-textualiseringar, dvs. referenser 
mellan filmens fiktiva värld och det egna livet som det gick att identifiera. 
Analysen av intervjuerna enligt denna modell återfinns i kapitel 5. 
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2.6.5. Filmtolkningsmodell och meningsskapande 

 
Figur 2. Schemateoretisk modell över filmtolknings- och meningsskapandeprocessen 

Modellen ovan avser att teckna en översiktlig bild av ett sociokognitivt in-
spirerat schemateoretiskt tolkningsredskap. Analysen gjordes på följande sätt 
om man läser modellen uppifrån och ned: En individ ser en film i form av 
sujetens sekvenser av ljud, ljus och text i en given situation varvid kognitiva 
processer initieras. Filmupplevelsen engagerar åskådaren i en tolkningspro-
cess. Individens internaliserade uppsättning av tolkningsschema som en re-
pertoar av uppfattningar för att sortera verkligheten aktiveras. Filmens berät-
telse bearbetas i en process som konstruerar filmens budskap. Via denna 
mentala aktivitet genomgår åskådaren olika kognitiva processer där existen-
tiella frågor bearbetas men också helhetstolkningar av berättelsen. Åskåda-
ren tar ställning till vad berättelsen vill uttrycka och vad den i övergripande 
mening handlar om. Slutligen kan åskådaren eventuellt koppla budskapet till 
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livet utanför filmens tillfälliga berättaruniversum, genom extra-textualise-
ring. Filmens fabula skapas således av individen i ett samspel mellan en yttre 
konstnärlig impuls – sujeten – och en internaliserad kognitiv tolkningsreper-
toar.  

2.6.6. Analysfrågor till individuella intervjuer 
I analysen av intervjumaterialet har jag gått igenom varje intervju plus en 
kort beskrivning av intrigen i den valda favoritfilmen för att underlätta för 
den som inte sett dessa filmer att följa med i filmintervjuerna. Sedan har jag 
ställt både innehållsliga och analytiska frågor till intervjuerna utifrån den 
schemateoretiska modellen ovan. Följande analysfrågor på innehållsnivå har 
jag ställt i en ambition att fånga profilen hos respektive respondent och för 
att karakterisera vederbörande och dennes relation till sin valda favoritfilm.  
 

Fråga 1. Vilka existentiella frågor aktiverar den valda filmen?  
Fråga 2. Genom vilket tolkningsschema hanteras frågorna och på vilket 
sätt? 
Fråga 3. Vilka referenser görs mellan filmens värld och individens eget 
liv, dvs. momentet extra-textualisering? 

 
Fråga 3 ovan har jag hanterat som en aspekt av fråga 2, där en eventuell ex-
tra-textualisering bör uppfattas som en del av tolkningsschematisk process, 
där en koppling mellan filmens liv och det egna livet görs inom ramen för en 
viss tolkningsram såsom personschematisk, självschematisk, rollschematisk 
osv.  

Två frågor har jag använt som ett mer teoretiskt elaborerat analysredskap 
för bearbetning av svaren på fråga 1, 2 och 3 och som återknutit till den 
övergripande frågeställningen om film som en möjlig resurs för tankar av 
existentiella frågor.  

 
Fråga 4. Hur förändras den internaliserade kognitiva repertoaren kon-
fronterad med en vald favoritfilm? 
Fråga 5. Går det med ett schemateoretiskt analysverktyg se tecken på 
att en vald favoritfilm kunnat fungera som en resurs för föränd-
ring/förstärkning av individens syn på livet och upplevelse av tillvaron?  

 
Fråga 5 som jag formulerat i samband med varje respondentintervju är kopp-
lad till svaret på hela forskningsuppgiften och tangerar den huvudsakliga 
frågeställningen som gäller om, och i så fall, på vilket sätt och under vilka 
omständigheter film kan vara en resurs för individers tankar om existentiella 
frågor. Jag har velat ha med den frågan i varje intervju för att hålla den röda 
tråden och för att ackumulera svaret på min forskningsfråga allt eftersom. I 
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kapitel 5 tecknar jag en svarsprofil på varje respondent utifrån frågorna 
ovan.  

Dessa olika profiler har jag så småningom sammanställt i en översikt över 
de tretton personer som jag intervjuat individuellt (se kapitel 5.6. Tentativ 
översikt av respondentprofiler). Översikten var av pedagogisk karaktär för 
att förenkla överblicken och tillåta vissa reflektioner kring spridningen i 
tolkningsmönster mellan olika individer.  

Denna meningsskapande process, teoretiskt och metodologiskt reducerad 
till vad som hänt inom individen, har jag sedan i en analys också satt in i ett 
sociokulturellt sammanhang. Jag har försökt förstå individen som tillhörig en 
social gemenskap i en given historiskt situation med en viss horisont av före-
ställningar (van Dijk 1998, Höijer 1998c, Tonnessen 2003). Även om detta 
perspektiv inte givits en huvudsaklig plats i min avhandling så är aspekten 
viktig i analysen av filmintervjuerna (se kapitel 5.8. Favoritfilm och indivi-
dens sociala kontext). 

2.6.7. Fyra bidrag av förnyande karaktär 
När det gäller mitt val av sociokognitiv teoribildning vill jag lyfta fram fyra 
teoretiska bidrag av förnyande karaktär i min studie.  

För det första menar jag att ett utvecklat tolkningsverktyg inspirerat av 
sociokognitiv teori är möjligt att knyta samman med en filmvetenskaplig 
begreppsapparat på ett fruktbart sätt (se kapitel 2.3. Film och publikens tolk-
ningsprocess). En berättelse byggs upp med hjälp av en kombination av för 
ögat presenterade berättarsekvenser på den konkreta filmduken – sujet – och 
en inom åskådaren skapad historia – fabula – som tar gestalt hos var och en 
som ser en filmen. Berättelsen konstrueras således av varje åskådare och ges 
mening på flera nivåer, vilket min empiriska studie kan belysa på ett mer 
utvecklat sätt än vad som tidigare gjorts när det gäller studier av filmkon-
sumtion.  

För det andra går det att med ett sociokognitivt perspektiv göra sig en för-
ståelse av hur en internaliserad repertoar hos en individ mer eller mindre 
förändrar sig i mötet med medierade föreställningsvärldar. Det går med 
andra ord att teoretisera kring hur en sådan förändringsprocess kan se ut och 
under vilka omständigheter det sker, vilket Alf Linderman avstod från att 
utveckla teoretiskt.  

Mitt fokus på spelfilm kompletterar också för det tredje, studier vars 
forskningsobjekt har varit andra delar av den heterogena mediemarknaden 
och fyller därmed en lucka när det gäller forskning kring medier och me-
ningsskapande. Birgitta Höijer har tidigare studerat TV-publik och menings-
processer utifrån ett sociokognitivt perspektiv. Dock har hennes publikforsk-
ning inte ett särskilt fokus på meningsfrågor av existentiell natur, något som 
jag i min studie velat lyfta fram.  
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För det fjärde kan ett sociokognitivt schemateoretiskt perspektiv tillämpat på 
filmanvändning i vardagslivet empiriskt belysa processer beträffande indivi-
ders föreställningar om det egna självet relaterat till personteckningar och 
idealkaraktärer på filmduken. Publikens engagemang i fiktiva karaktärer på 
film har beröringspunkter med föreställningar om den egna självbilden med 
personliga ideal relaterat till meningsfrågor av existentiell natur. 

2.7. Sammanfattning 
I detta kapitel har jag tecknat en teoretisk bakgrund som också fått tjäna som 
en forskningsöversikt. För det första har jag utifrån ett medie- och kommu-
nikationsvetenskapligt perspektiv presenterat en bild av ett förändrat medie-
landskap där människan i dagens samhälle har tillgång till alltfler symbolis-
ka världar som möjliga resurser för utvecklingen av sin identitet. Inom re-
ceptionsstudier om medievanor och meningsskapande har en förskjutning 
under senaste decenniet skett till ett allt större intresse för mediebudskapens 
roll i vardagslivet, konstruktionen av grundläggande verklighetsuppfattning-
ar och det sociala sammanhanget. Inom ett religionsbeteendevetenskapligt 
fält har ett växande intresse riktats mot media, religion och kultur med ett 
ökat intresse för film.  

För det andra har jag berört religionssociologisk forskning som tagit upp 
frågor om värderingsförändringar i det senmoderna samhället. En återkom-
mande fråga för religionssociologisk teori under de senaste decennierna har 
varit frågan hur man ska uppfatta religionens förändrade roll i samhället och 
tendensen till mer individualiserade trosformer. Detta har teoretiserats med 
hjälp av begreppet ’avtraditionalisering’ som består av tre komponenter; 
försvagning av traditioner, religionens individualisering och sakraliseringen 
av självet. Jag har presenterat delar av empirisk livsåskådningsforskning och 
belyst frågan om vad som kan kallas existentiella frågor och definierat dessa 
som delar av ett analysredskap samt tagit ställning för en substantiell religi-
onsdefinition 

För det tredje har jag lyft fram filmvetenskaplig teori- och begreppsbild-
ning och knutit an till en diskussion inom filmvetenskap om behovet av em-
piriskt orienterade receptionsstudier, där jag också lyft fram filmvetenskaplig 
teoribildning som bygger på kognitiva perspektiv.  

För det fjärde har jag argumenterat för ett sociokognitivt anslag och hur 
schemateoretiska utgångspunkter skulle kunna relateras till film och me-
ningsskapande på ett sätt som annan forskning inte har gjort. Jag har också 
diskuterat hur min forskning kompletterat tidigare forskning och bidragit 
med ny kunskap. 

I slutet av kapitlet har jag presenterat en egen teoretisk modell som ett 
analysredskap konstruerat för bearbetningen av de individuella intervjuerna 
om favoritfilmer, meningsskapande och existentiella frågor.  
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KAPITEL 3. METOD OCH MATERIAL  

I detta kapitel går jag igenom val av metod; enkät, fokusgrupp och individu-
ella intervjuer. Jag diskuterar kombinationen av kvantitativa och kvalitativa 
angreppssätt som jag använder mig av som en triangulerande ansats. Jag 
redovisar också principerna för transkriberingen av de bandade intervjuerna 
samt berör mina forskningsetiska avvägningar. 

3.1. Val av metod 
Huvudfrågeställningen formulerade jag på följande sätt. Om, och i så fall, på 
vilket sätt och under vilka omständigheter kan film vara en resurs för indivi-
ders tankar om existentiella frågor? Till denna huvudfrågeställning koppla-
de en följdfråga. Hur mycket styrs individer i sina tolkningar utifrån en tolk-
ningshorisont internaliserad genom primär och sekundär socialisation? 

Frågeställningen om meningsskapande berör både individens sociala till-
hörighet samt individuell kreativitet i meningsprocessen och mitt val av me-
tod har varit inriktad mot att belysa samband mellan socialisation och me-
ningsskapande och diskutera under vilka villkor individen konstruerar me-
ning på ett självständigt sätt.  

3.1.1. Triangulering 
För att kunna säga något om både sociala och individuella dimensioner har 
jag i min forskningsdesign velat kombinera olika tekniker för datainsamling 
genom triangulering för att få forskningsfrågan belyst på olika sätt och för 
att kunna ge en så fyllig bild som möjligt av fenomenet (Patel & Davidson 
2003: 104). Intervjuer, deltagande observation och fokusgrupper bidrar till 
att skapa flera alternativa kunskapskällor i en kvalitativ undersökning (Fon-
tana & Frey 1994: 365). Likt andra som arbetar med empiriskt material ser 
jag värdet av att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder. Den kvali-
tativa empirin har det största utrymmet dock.  

I mitt fall har jag kunnat utgå ifrån ett antal publikstudier inriktade mot 
meningsskapande och min inriktning mot film och meningsskapande har inte 
behövt göras i obanad terräng. Istället har jag med utgångspunkt från tidigare 
studier haft relativt specifika frågeställningar med ett förhållandevis tydligt 
fokus där analysen av empirin kombineras med, eller föregrips av, studier av 
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tidigare teorier som inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger förstå-
else (Bryman 2002: 304, Alvesson & Sköldberg 1994: 42).   

Med ett kvantitativt arbetssätt har jag sett en möjlighet att genom en ge-
nom mindre enkät förse mig med en översikt över människors filmvanor och 
synen på film hos ett utsnitt av en filmpublik. Enkäten har givit en möjlighet 
diskutera samband mellan vissa sociala faktorer och attityder till film.  

Många värderingsstudier analyserar sambandet mellan sociokognitiv bak-
grund och attityd till olika fenomen i tillvaron i enlighet med en samhälls- 
och beteendevetenskaplig tradition. Det handlar ofta om att undersöka olika 
befolkningsparametrar och attityden till olika fenomen och som bearbetas 
med hjälp av rangordningsskalor, där individen får uppge huruvida man 
instämmer helt och hållet eller inte alls i olika påståenden (Trost 2001: 18, 
Bromander 2001, Bråkenhielm 2001). I den enkätundersökning jag har ge-
nomfört har jag kombinerat ett fokus på attityd till film kombinerat med 
livsåskådningsrelaterade frågor samt relaterat dessa till bakgrundsfaktorer 
som uppväxtmiljö, utbildning samt religion.  

Enkätredskapet genererade ett kvantitativt underlag som adderat med den 
kvalitativa empirin kunde fördjupas på ett explorativt sätt. Rosengren menar 
att vanligen används i samhällsvetenskaplig forskning en explorativ under-
sökning som en förberedande undersökning för en brett upplagd studie så att 
denna kan genomföras med så stor precision som möjligt (Rosengren & Ar-
vidsson 1992: 119f). Min ansats har dock varit av något av det motsatta där 
jag med enkätinstrumentet som explorativt redskap velat göra en inledande 
kartläggning av fenomenet samt ringa in vissa variabler, men framför allt för 
att kategorisera olika individer i olika grupper beträffande socialisationskon-
texter och bakgrund. Detta för att ge mig ett urvalsinstrument till fortsatta 
intervjuer. Därefter har jag gått vidare till det som jag hoppas kan bli av-
handlingens teoretiska kunskapsbidrag vid sidan om en presentation av kon-
kreta publikröster, nämligen fördjupade perspektiv på individens uppfatt-
ningar om existentiella frågor i samband med starka filmupplevelser. 

Genom att börja med en kvantitativ studie kompletterad med ett i huvud-
sak kvalitativt angreppssätt har jag velat anamma en forskningsstrategi som 
vill erhålla en nyansrikedom i försöket att ”förstå människors sätt att resone-
ra eller reagera” (Trost 2001: 22). Steinar Kvale lyfter fram den kvalitativa 
metoden som ett redskap för att komma åt denna vardagsvärld av mening 
och sammanhang. Den ”har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av 
olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld” (Kvale 1997: 36). 
Som forskare får man då en tillgång till de talade ordens mångtydighet och 
beskrivningar av människors komplexa livsvärld (Fontana & Frey 1994).  

Höijer diskuterar möjligheten att hitta intervjumetoder som frigör respon-
dentens förmåga att förmedla sin världsbild till intervjuaren. Hon inspireras 
både av socialantropologisk och psykoanalytisk intervjumetod där intervjua-
ren iakttar en hållning karakteriserad av ”cultural ignorance” vilket innebär 
att man som intervjuare gör tydligt att respondenten själv är den enda som 
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riktigt har kunskap om vad han eller hon har för tankar i sinnet och som in-
tervjuare är man nyfiken på att ta del av denna värld (Höijer 1990: 29, Sil-
verman 1993: 100).  

Med ett kvalitativt angreppssätt ville jag således utveckla en detaljerad 
bild av individens tankar och reflektioner vid filmupplevelser. Den kvalitati-
va metoden blev mitt primära redskap för att komma åt frågan om männi-
skors filmkonsumtion som en impuls och en möjlig resurs för egna föreställ-
ningar om livsåskådningsfrågor. Därför är avhandlingens forskningsdesign 
en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder. 

3.1.2. Halvstrukturerad intervju 
Jag har sett möjligheten att med hjälp av intervjuer kunna bearbeta mina 
frågeställningar och komma åt det komplexa sammanhang av makrosociala 
och mikrosociala sammanhang som varje individ befinner sig i. Den indivi-
duella intervjun ger förusättningar för att vara lyhörd för individens skapar-
förmåga när det gäller sättet att konstruera en unik föreställningsvärld.  

I den halvstrukturerade intervjun eftersträvas en bra balans mellan dyna-
miska och tematiska frågor (Kvale 1997: 121). De dynamiska frågorna bör 
leda till driv och flöde i den kommunikativa processen medan en tematisk 
fråga fokuserar ämnet och bidrar till skapandet av ny kunskap. Jag har haft 
som ideal frågor som fungerat både dynamiskt och tematiskt. 

Till de individuella intervjuernas fördel hör det sätt på vilket psykologiska 
sammanhang och nyansrika föreställningskomplex kan manifestera sig i 
intervjuer (Haavind 2002: 147). Med en medvetet utförd intervju kan forska-
ren med hjälp av den interaktion och relation som växer fram mellan inter-
vjuare och intervjuad skapa fylligare beskrivningar av individens livsvärld 
än med andra metoder. 

Jag har lagt stor vikt vid intervjuflödet och kontakten mellan mig som in-
tervjuare och den intervjuade. Om intervjuklimatet så har krävt och den in-
tervjuade har associerat åt ett oväntat håll så har samtalet fått flyta iväg långt 
ifrån de centrala frågeställningarna hellre än att stoppa respondenten i ett 
spontant engagemang i intervjusituationen.  

Fontana & Frey understryker hur alltfler forskare ställer sig skeptiska till 
ansträngningarna att inta en neutral position i intervjusituationen och varnar 
för ett förment objektiv intervjuförfarande med en rad tekniker för att av-
locka ”sanna svar” från respondenten.  

The techniques and tactics of interviewing are really ways of manipulating 
respondents while treating them as objects and numbers rather than individ-
ual human beings (Fontana & Frey 1994: 373).  

 
De argumenterar istället för en intervjuteknik som tillåter ”give and take” där 
den intervjuade behandlas som en jämlik och tillåts ställa motfrågor som 
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intervjuaren svarar på. I enlighet med detta har jag, när mina respondenter 
ibland ställt personliga frågor till mig i mina intervjuer, tillåtit mig att själv 
svara, i syfte att visa respekt för mina respondenter som jämlika medmän-
niskor av kött och blod. I en av mig konstruerad forskningssituation inter-
vjuade jag dem om personliga och känsliga frågor och ställde någon en fråga 
till mig så svarade jag ärligt. Även om detta kunnat uppfattas som ett ram-
brott så menar jag det ändå varit förenligt med syftet med samtalet, den egna 
rollen och förväntningarna på den intervjuade (Crafoord 1994: 87). Jag fann 
detta nödvändigt för att vinna mina respondenters förtroende när de själva 
befann sig i en situation som karakteriserades av viss utsatthet där de förvän-
tades lämna ut sig själva och sina reflektioner kring något viktigt i deras liv.  

3.1.3. ’Cultural ignorance’ 
Den hållning av ’cultural ignorance’ som Höijer åberopat som ideal har jag 
försökt anamma som hållning till mina respondenter i akt och mening att få 
dessa att förklara för mig vad det är som är viktigt i deras respektive film-
upplevelser. Ibland har denna hållning i intervjusituationen krockat med 
andra principer för respondentkontakt. För att skapa driv och kontakt i 
kommunikationen kom min egen sakkännedom om de olika filmerna som vi 
diskuterade in i bilden och detta kunde metodologiskt utgöra både ett pro-
blem och en tillgång. 

Min egen kunskap om filmerna som mina respondenter pratat om har i 
första hand varit en tillgång och bidrog till att öka förtroendet för mig som 
intervjuande forskare. Men jag riskerade också att tappa i fyllighet i den 
information som utväxlades genom en indirekt och underförstådd samsyn 
som uppstod mellan mig och mina respondenter. I mina intervjuer försökte 
jag därför att balansera mitt eget filmintresse och relativa förtrogenhet med 
filmerna som vi samtalade om, med en attityd av medveten okunskap för att 
låta respondenterna så mycket som möjligt förklara för mig hur de tänkte 
och resonerade kring filmupplevelserna och föra resonemangen till slut på 
olika sätt. 

Den som jag uppfattade goda gemenskapen mellan mig och de intervjua-
de ställde ytterligare frågor. Hur mycket av det som mina respondenter be-
rättade var resultatet av en kontakt som uppstod mellan mig som välvillig 
forskare och en filmintresserad student och hur mycket var det tankar och 
känslor som den intervjuade individen bar inom sig, som något viktigt och 
centralt utifrån filmupplevelserna, oavsett mitt engagemang som intervjuare?  

Kombinationen av min egen förtrogenhet med film och mitt intresse för 
respondenternas personliga frågor tillsammans med en metodologisk håll-
ning av ’cultural ignorance’ skapade ett samtalsklimat som gjorde att de 
intervjuade försattes i en annorlunda situation där de gavs tillfälle att utför-
ligt tala om sig själva och sina filmupplevelser under gynnsamma former. 
Generellt utgör samtliga intervjuer exempel på tolkningar och perspektiv på 
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filmer som konstruerades av respondenterna tillsammans med mig som lyss-
nande forskare i själva intervjusituationen. Ibland var detta ovanligt explicit 
under forskningsintervjun. 

I mötet med Peter om Sagan om ringen ledde samtalet fram till frågan vad 
filmen handlade om egentligen. Peter drog slutsatser som han själv blev 
överraskad av. 

 
Intervjuare: Finns det nånting som Midgård står för? Vad är Midgård för dig i 
Sagan om ringen? 
Peter: Som sagt var, det är en klurig fråga. (Skratt) Är det ju. Första tanken nu 
när du säger det är på nåt sätt insidan av mig som människa.  
Intervjuare: Ja, det var avancerat.  
Peter: Ja, det var avancerat svar, va? Det var liksom den bara, tanken som kom. 
(Skratt)  
Intervjuare: Ja, utveckla tanken lite grann. 
Peter: Jo, på ett sätt så är ju insidan om man nu ser från bibliskt perspektiv så 
finns det ju både gott och ont på insidan, vilja att göra allt möjligt, och …ofta så 
är det dom små besluten som avgör vart man kommer… 
Intervjuare: Mm. 
Peter: …på ett sätt.  
Intervjuare: Mm.  
Peter: Och hur det överhuvudtaget går på slutet.  
Intervjuare: Mm. Mm.  
Peter: Där blir det ju ett väldigt pussel egentligen mellan massa olika saker man 
måste välja att handla och göra på rätt sätt, eller inte. 
Intervjuare: Så att det är ett inre drama liksom, mellan olika …? 
Peter. Det är en tanke jag fick nu faktiskt. Den är ganska bra, faktiskt. (Skratt) 
(Intervju Peter: 20) 

 
Han konstaterade belåtet hur fyndigt och dimensionsrikt han tänkte kring 
detta som han aldrig formulerat förut. Som deltagande forskare var jag där-
med en del av det empiriska resultatet och mina intervjuer måste bedömas i 
ljuset av detta.  

3.1.4. Bandupptagning, rådata och transkriberingsnivåer 
I intervjuexemplet ovan blir också transkriberingsprincipen som jag har valt 
att följa synlig. Intervjuerna spelades in på en bandspelare med bra ljudupp-
tagningsförmåga. Det fanns därmed inga svårigheter med själva hörbarheten 
och vad som faktiskt sagts. Däremot kvarstod olika val om hur ett inspelat 
samtal skulle fixeras i skriven form. Att återge talspråkets alla ofullständig-
heter och avbrutna meningar har i stort sett varit vägledande trots svårigheter 
med detta förfaringssätt. Forskare som arbetar med samtalsanalys har ut-
vecklat principer för tre olika transkriptionsnivåer (Wibeck 2000: 81f). Nivå 
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1, innebär en detaljerad transkription där talspråksformer, talstyrka, tonfall, 
tvekanden, överlappningar, betoningar, talhastighet m.m. finns med (Deacon 
2007: 320). Nivå 2 innebär också en ordagrann transkribering där alla ord 
som sägs återges men där vissa talspråksformer justeras till skriftspråk me-
dan många behålls, såsom ’å’ för ’och’ eller ’att’. Vissa etablerade former 
som ’dom’, ’sa’ och ’sån’ används i utskrift. Enligt denna nivå används ock-
så kortform av preteritum där verbändelsen –de ej skrivs ut, ’jobba’ istället 
för ’jobbade’, ’strunta’ i stället för ’struntade’ och så vidare.  I nivå 3 tran-
skriberar man helt skriftspråksorienterat. Syftet är då att presentera det hu-
vudsakliga innehållet och fokus ligger inte på att vara ordagrann (Wibeck 
2000: s 84). 

Ett samtal, som obehindrat förstås i sin muntliga kontext ansikte mot an-
sikte med tonfall och gester är tyvärr svårgenomträngligt att läsa i utskrift i 
dess mest rigorösa form och snudd på obegripligt om man skapar en tran-
skribering som är trogen alla möjliga hummanden, harklingar och fniss som 
ett levande samtal består av enligt nivå 1 i samtalsanalys. Jag har därför för-
sökt gå en balansgång för att hitta en välavvägd utskriftsmodell som får med 
allt som faktiskt sagts.  

Jag har i vissa lägen avstått från att fånga in de gånger man fallit varandra 
i talet, stakat sig eller avbrutit halva ord m.m. Utskriften har därför fått en 
aning mer sammanhängande karaktär än ljudbandets exakta ljudåtergivning 
för att underlätta förståelsen och analysen av det som uttrycktes i inter-
vjuerna (Thomsson 2002: 103ff). Men trots allt har mitt ideal varit att skriva 
ut i stort sett ordagrant så att intervjuerna tillåts vara präglade av talspråkets 
fria syntax och ofullständiga meningar. Närheten till det faktiskt sagda är 
stor.  

Jag har därför valt samtalsanalysens nivå 2 och följt ordalydelsen fullt ut 
och transkriberat allt som sagts. Jag har dock gjort vissa modifieringar av 
nivå 2 och kombinerar då och då med utskriftsprinciper från nivå 3 där jag 
till exempel har valt att skriva ut hela preteritumformen. Även om den inter-
vjuade enbart säger ’jobba’ har jag transkriberat ’jobbade’. Skälet är att en 
text med en genomgående kortform av preteritum framställer den intervjuade 
i utskrift som mindre begåvad än talspråkssituationen faktiskt ger vid han-
den. Ett avancerat resonemang i direkt och dynamiskt samtal får ett olyckligt 
drag av slarvigt språk och tillfällighetstyckande och matchar inte den nyans-
rikedom som den intervjuade uttrycker i sitt tal. Det ger fel intryck helt en-
kelt. Däremot har jag valt att i följa nivå 2 i kortformer såsom ’sa’ för ’sade’, 
’nån’ för någon eller ’sån’ för sådan. 

Med hjälp av bandspelaren och noggrann transkribering har jag fått ett in-
tervjumaterial på drygt 300 sidors utskrivna intervjusidor. Det var en fördel 
att själv lyssna igenom och skriva ut samtliga intervjuer. Därmed fick jag 
ytterligare en genomgång av intervjuerna såsom de lät uppfångade på band i 
talspråksform. Jag engagerade inte någon extern skrivhjälp för någon av 
intervjuutskrifterna. Böjd över utskrifterna har jag sedan genom genomläs-
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ningar av intervjuerna i textform kunnat uppfatta mer än jag uppfattade un-
der själva intervjutillfället (övriga principer jag utgått ifrån när jag läst ige-
nom intervjuerna presenterar jag i kapitel 5).  

3.1.5. Relation teori och empiri – abduktion 
En viss teori, som i mitt fall har varit ett sociokognitivt perspektiv, har fun-
gerat i denna avhandling med dubbla funktioner enligt en abduktiv ansats. 
Abduktion inkluderar förförståelse som kan sägas vara en kombination av 
induktion och deduktion (Alvesson & Sköldberg 1994). Dels har sociokogni-
tiv teori fungerat som en slags seismograf för vilken slags undersökning och 
vilket slags material jag har intresserat mig för att inhämta. Dels har teorin 
fungerat som ett tolkningsinstrument för att skapa en mer detaljerad förståel-
se i den efterföljande tolkningen av mitt insamlade material som bestått av 
en enkätundersökning och individuella intervjuer. 

Ett syfte med min intervjuundersökning har varit att integrera flera olika 
teoretiska perspektiv samtidigt och belysa ett fenomen ur olika synvinklar. 
Min ambition har varit att teoretiskt tolka resultatet och frigöra en reflektion 
som växlar mellan teori och empiri. Jag vill se både värdet och begränsning-
arna av kvantitativ liksom en kvalitativ kunskapsproduktion men för båda 
forskningstraditionerna gäller att det inte finns några objektiva fakta, ”alla 
fakta är teoriladdade” (Alvesson 1994: 25).  

Ingen empiri som samlas in, vare sig det är med hjälp av statistik eller in-
tervjuer, står i en otolkad direkt relation till den föregivna verkligheten. Var-
je hantering av metod och empiri är insatt i en teoretisk förståelseram, en 
tolkning. Det forskande subjektet såväl som det empiriska underlaget ge-
nomsyras av valda perspektiv (Silverman 1993: 20f, Alvesson 1994: 8). 
Kunskapen finns således inte där, färdig att hämtas fram utan uppstår i mötet 
mellan empiri och teoretisk tolkning.  

Reflekterande forskning betonar medvetenheten om forskarens egen figur 
samt den intellektuella och kulturella position forskaren har. Kort uttryckt 
handlar det om att genom en kritisk självprövning tolka sig själv och de egna 
teoretiska utgångspunkterna, såväl explicita som implicita.  

Jag har under resans gång återkommit till min grundhypotes att filmupp-
levelser skulle kunna utgöra en inspiration till existentiella insikter och bidra 
till individens livsåskådning utifrån ett grundantagande om individens krea-
tivitet och relativa frihet att transcendera det givna med hjälp av kulturella 
och konstnärliga impulser.  

Ett annat grundantagande av motsatt art har handlat om att människan inte 
har så stort kreativt utrymme för existentiell nyorientering utan att hon är 
mer determinerad av bakgrundsfaktorer och sociala konstituenter. Dessa två 
grundantaganden utgör en metafråga som i olika grader aktualiserats under 
min forskningsprocess och som fortsatt att sysselsätta mig bortom avhand-
lingsresultatet.  
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3.1.6. Att tolka tolkaren – en självreflexiv positionering 
Jag anser att det existerar en verklighet helt oberoende av forskarsamhället 
och forskarens infallsvinkel eller paradigm. Men allt vi någonsin kan kom-
municera och förmedla om denna verklighet är inom ramen för människans 
egna språkliga kategorier enligt ett kunskapssociologiskt konstruktionistiskt 
paradigm. I kapitel 2.2.3. Definition av existentiella frågor laborerar jag ex-
empelvis med frågorna om ’Guds existens’ eller ’kärlekens väsen’ men även 
dessa ontologiskt åsyftade fenomen hanteras inom ramen för ”den sociala 
konstruktionen av verkligheten” (Berger & Luckmann 1979: 12).39  

Detta resonemang gäller också hela min sociokognitiva begreppsapparat 
liksom kognitiv teori och de tankemodeller som jag använder mig av. I kun-
skapsteoretisk mening beskriver inte dessa något som finns utan de är i bästa 
fall sammanhängande tankestrukturer som är mer eller mindre lämpliga för 
att begripliggöra möjliga processer på ett meningsfullt sätt. Men hur verklig-
heten egentligen är förblir oåtkomlig.   

Relevant att lyfta fram är mina intressen för teologi respektive film. Jag är 
uppvuxen i en miljö där religion alltid funnits som ett närvarande språk, 
svårbegripligt och märkligt visserligen, men påtagligt genom gudstjänstbe-
sök och församlingsengagemang i familjen. Intresset för religion ledde till en 
religionsvetenskaplig utbildning som en förberedelse för en teologisk yrkes-
bana. Jag är också uppvuxen med den rörliga bildens språk via TV och film 
som naturliga inslag. Religionens abstrakta begrepp förmedlat via släkttradi-
tion och bibeltexter samt det visuella bildspråket förmedlat av amerikanska 
svartvita filmer i slutet av 1960-talet, TV-deckaren Kojak och Star Wars-
filmer under 1970-talet har således varit den intellektuella häxbrygd ur vilket 
mitt intresse för film och religion föddes och inom detta kraftfält rör sig den-
na avhandling.  

3.2. Steg 1. En enkät 

3.2.1. Inledande kartläggning om filmvanor 
Under oktober 2002 och februari 2003 distribuerade jag en enkät till sam-
manlagt ca 200 studenter som läste olika kurser vid Högskolan Dalarna.40 I 

                               
39 Jag gör således inte anspråk på att i essensialistisk mening referera till en existens av vare 
sig Gud eller kärlek, även om jag som människa subjektivt kan uppleva verkligheten på ett 
visst sätt och tolka detta inom ramen för en språklig konstruktion där en hänvisning till både 
Gud och kärlek, som om det vore existerande fenomen, kan vara meningsfullt på ett person-
ligt plan. 
40 Jag tog kontakt med kursansvariga för olika kurser och fick tillträde till 30–45 minuters 
schemalagd tid där jag personligen presenterade mitt forskningsprojekt och inbjöd till delta-
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enkäten ställde jag en rad frågor om hur de själva uppfattar sina filmvanor, 
genrepreferenser och filmkonsumtion (se kapitel 4. Enkät, där resultatet re-
dovisas av enkätundersökningen samt Bilagor, där enkäten med sina frågor i 
sin helhet återfinns).  

I enkäten ställde jag tiotalet frågor om filmupplevelser och konkreta film-
exempel med konsekvenser för individens personliga livssyn. Frågorna kun-
de vara av följande typ;  
Tabell 1. Typexempel på frågor i enkäten 

Fråga 25 Det finns filmer som gett mig insikter som är svåra att sätta ord på  
1( _ ) Stämmer inte alls  
2( _ ) Stämmer ganska dåligt  
3( _ ) Stämmer varken bra eller dåligt 
4( _ ) Stämmer ganska bra 
5( _ ) Stämmer helt och hållet 
9( _ ) Vet ej 

Om ja, dvs, stämmer ganska bra eller helt och hållet, ge exempel på någon eller några fil-
mer…………………………...…………………………………………………………… 
Kommentar……………………………………………………………………………….. 
 
 
Dessa tillsammans med andra frågor formulerade jag för att få en uppfatt-
ning om i vilken utsträckning enkätdeltagarna själva uppfattade sig inspire-
rade av vissa filmer när det gällde deras syn på livet.  

Hade jag genomfört min enkätstudie idag och inte i början av mitt av-
handlingsprojekt 2002–2003 hade jag bättre förstått värdet av att låta frågan 
om filmvanor och filmpreferenser vara mer öppen. Jag tvingas självkritiskt 
konstatera att instruktionen i inledningen av den distribuerade enkäten var 
olyckligt styrande genom att jag redan på förhand annonserade mitt intresse 
för i första hand fiktionsfilm och inte dokumentärfilm. Med tanke på hur 
viktig dokumentärfilmen blivit som genre de senaste åren ser jag en brist 
med att enkäten utformades med denna avgränsning.41 

I anslutning till dessa frågor med förberedda svarsalternativ innehöll en-
käten också en rad öppna frågor där individen kunde exemplifiera med spe-
cifika filmer samt skriva egna reflektioner vad en nämnd film kan ha betytt. 
Svaren kom att beskriva en lång rad olika filmupplevelser, alltifrån filmer 
som etsats in på ett tidigt stadium i livet, så som en kvinna som i slutet av 
1980-talet såg Dirty Dancing (1987) med sina kompisar på mellanstadiet, till 
andra som hänvisade till senare filmsuccéer, både amerikanska och svenska, 
som Fight Club (1999) eller Så som i himmelen (2004).  

                                                                                                                             
gande i projektet i form av ifyllandet av enkäten om filmvanor och uppgifter om bakgrunds-
fakta. 
41 Dokumentärfilmaren Michael Moore bröt mönstret för dokumentärfilm på bio genom att 
med sin film Bowling for Columbine (2002) nå en stor kommersiell framgång. Med en inspel-
ningskostnad på 4 miljoner dollar hade han efter ett år på biodukarna bara i USA haft intäkter 
på närmare 22 miljoner dollar. 
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Enkäten innehöll också en uppsättning frågor av sociala och religiösa bak-
grundsfaktorer som kön, födelseår, födelseort, föräldrars utbildningsnivåer, 
kyrkotillhörighet och religiös socialisation vad gäller gudstro, aftonbön, 
m.m.  

I presentationen av enkätresultatet i kapitel 4 framgår att inga enkla sam-
band gick att formulera kring olika attityder till film och existentiella frågor 
som jag hade vissa förväntningar på. Vissa tendenser till tolkningsmönster 
gick att detektera men i huvudsak var svarsbilden på gruppnivå heterogen 
och påkallade analyser på individnivå genom individuella intervjuer.  

Från utfallet i enkäten skapade jag därför tre olika grupper med olika bak-
grundsfaktorer. Jag skapade grupp med en mer uttalad religiös socialisation 
och mer aktiv religiös praktik senare i livet, en annan grupp med mindre 
religiös socialisation och praktik idag, och en grupp med en mellanprofil. 
Den faktor jag ville hålla under uppsikt var den kognitiva tolkningshorisont 
som varje individ socialiserats in i, framför allt avseende religion.  

Enkätens uppgift har således varit att ge en viss begränsad kvantitativ be-
skrivning av det empiriska underlaget som med kvalitativ metod kan avlock-
as en fördjupad förståelse (Rosengren & Arvidsson 1992: 20). Med andra 
ord, ambitionen för urvalet till individuella intervjuer har varit att på ett 
strukturerat sätt och utifrån en hypotes och bestämda frågeställningar välja ut 
grupper av individer utifrån vissa kriterier. Utfallet i enkäten har format in-
tervjugrupperna såväl i fokusgrupper som individuellt.42 Bland dem som 
hade givit sitt samtycke i enkäten till fortsatt medverkan i min undersökning 
tillfrågade jag femton personer utifrån principen att ha en variation av perso-
ner med olika svarsprofil (se kapitel 4.6.3. Indexvariabler ’religiös socialisa-
tion’ och ’religiös praktik’). 

De grupper som kom att intervjuas individuellt hade olika religiös sociali-
sation samt olika dagsaktuell religiös aktivitet (för en utförlig presentation av 
kriterier och urvalsprinciper till de tre grupperna, se kapitel 5.1.1. Kategori-
sering av intervjuade utifrån tolkningshorisont). 

De tre grupperna att intervjua bestod av följande: 
� en grupp utan vare sig religiös socialisation eller dagsaktuell religiös 

praktik. 
� en grupp individer med antingen religiös socialisation men ej religiös 

praktik eller vice versa, ej religiös socialisation men religiös aktiv praktik.  
� en grupp med både religiös socialisation och aktiv religiös praktik senare i 

livet. 

                               
42 Begreppet fokusgrupper har utifrån Robert Mertons, The Focused Interview från 1956, 
kommit att användas som synonymt med gruppintervju (Wibeck 2000: s 17). 
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3.3. Steg 2. Fokusgrupper 

3.3.1. Samtalsgrupper och svarsmönster 
Med olika grupper av det här slaget ville jag analysera hur meningsskapande 
processer såg ut på mikronivå och om det kunde finnas svarsmönster som 
var bestämda av kognitiv tolkningshorisont, eller om det fanns utrymme för 
tolkningar av kreativ karaktär som bröt mönstret. Innan jag gick vidare mot 
individuella intervjuer med var och en utifrån denna urvalsprincip, ville jag 
se dessa respondenter i ett gruppsamtal för att se vilka tolkningsmönster som 
kunde uppstå i blandade grupper konfronterade med en vald film i samtal 
med varandra.43 

För de två grupperna valde jag att visa science-fictionfilmen Kontakt 
(1997). Jag ansåg denna film vara lämplig som stimulus för ett gruppsamtal 
med individer av olika bakgrund, mycket beroende på att filmens story inom 
filmens eget episka universum vacklade mellan två motstridiga möjligheter 
om vad det egentligen var som hände i filmen, och som tvingade åskådaren 
till ett aktivt val av tolkning hur respektive individ förstått filmens sujet i 
konstruktionen av fabulan44 (se vidare kapitel 5.2. Stimulifilm inför gruppin-
tervju).  

I gruppsamtalet fokuserade jag två saker. För det första vilket val av för-
ståelse individerna gjorde kring den begränsade frågan om filmens handling. 
Kretsade filmens centrala händelseförlopp om en konkret transportering i ett 
tredimensionellt fysiskt universum eller handlade det om en psykisk halluci-
nation eller fantasi, en inre resa? För det andra granskade jag vilka reflektio-
ner respektive individ gjorde om vad filmen betydde för deras egen del, dvs.  
jag analyserade det sätt på vilket individen relaterade filmens berättelse till 
sin egen subjektiva verklighetsförståelse. Det visade sig intressant nog vara 
två olika saker, eller snarare två olika nivåer av förståelse och tolkning som 
kom till uttryck (se kapitel 5.2.4 Tolkningsalternativ utifrån tolkningshori-
sont samt kapitel 5.2.6. Extra-textualisering kring budskapet i Kontakt). 

                               
43 Deltagarna i gruppintervjun visste inget om denna indelningsprincip. 
44 ‘Fabula’ är den filmteoretiska term som syftar på den story en berättelse bygger upp och 
som varje åskådare tvingas skapa sig en förståelse av efter eget huvud till skillnad från ‘suje-
ten’ som är den på filmduken konkreta filmsekventsiella gestaltningen av berättelsen, scen för 
scen. I filmens sujet av filmklipp och bilder kan mycket utelämnas som åskådaren fyller i på 
egen hand i fabulan (för en utförligare diskussion om tolkning och filmförståelse, se kapitel 
2.4. Film och meningsskapande). 
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3.4. Steg 3. Individuella intervjuer 

3.4.1. Grupper med olika bakgrundsvariabler 
Efter fokusintervjun tog jag steget vidare med individuella intervjuer. For-
muleringen i ett personligt brev om deltagande såg ut enligt följande. ”Jag 
vill individuellt få intervjua dig om någon favoritfilm som gjort starkt in-
tryck på dig och som haft betydelse för dig personligen i din syn på tillvaron 
och din upplevelse av livet.” Alla tretton ville glädjande nog vara med även 
på detta nästa steg. Valet av filmer som mina respondenter valde att låta sig 
intervjuas om blev följande:  
Tabell 2. Intervjugrupper utifrån tolkningshorisont, samt favoritfilm45 

Grupp 1: ”Mindre religiös socialisation/praktik”  Favoritfilm 
 Kia, 27 år  Weird Science (1985) 
 Erik, 30 år  Den siste kejsaren (1987) 
 Jon, 27 år  Leon (1995) 
 Radomir, 24 år  Fight Club (1999) 
 Sofia, 22 år  Matrix (1999–2003) 
Grupp 2: ”Blandad grupp”  
 Madeleine, 25 år  Dirty Dancing (1987) 
 Victoria, 24 år  Lejonkungen (1994)  
 Jakob, 27 år   Nyckeln till frihet (1995)  
 Caterina, 21 år  The Butterfly Effect (2004) 
Grupp 3: ”Mer religiös socialisation/praktik”  
 Karin, 33 år  Änglagård (1992)  
 Lena, 24 år  Livet är underbart (1999) 
 Peter, 32 år  Sagan om ringen (2001-2002-2003) 
 Maria, 26 år   Så som i himmelen (2004) 
 
Jag har som analysstrategi valt att redovisa respondenterna extensivt var för 
sig. Ett annat alternativ hade varit att analysera och presentera resultatet te-
matiskt. Men jag menar att min analys av meningsprocesserna hos respektive 
individ tillsammans med förståelsen av individens sociala sammanhang blir 
lättare att följa på det här sättet.  

3.5. Forskningsetik – individskyddskrav  
För forskning inom humaniora och samhällsvetenskap finns forskningsetiska 
principer vars uppgift är att väga forskningsnyttan mot samhällsmedborgares 
berättigade krav ”mot otillbörlig insyn t.ex. i sina livsförhållanden” (Veten-

                               
45 Intervjun inleddes i ett par fall om två filmer men respondenten kom snart att koncentrera 
sig på en som den viktigaste. 
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skapsrådet 2007: 5). Individskyddskravet innebär att individer inte får utsät-
tas för psykisk eller fysisk skada. I min avhandling har jag avsett att följa de 
fyra grundläggande huvudkraven på min forskning för att leva upp till prin-
ciperna om individskyddet; informationskravet, samtyckeskravet, konfiden-
tialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet  
”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet 2007: 7). I presentationen av 
min enkätundersökning träffade jag en rad olika studentgrupper och informe-
rade personligen om undersökningens allmänna syfte och att det utgjorde en 
del av mitt avhandlingsprojekt som anställd vid Högskolan Dalarna knuten 
till religionssociologi vid Uppsala universitet. Den informationen fanns ock-
så med på enkätens framsida med personuppgifter och telefonnummer m.m. 
om mig som ansvarig för undersökningen. Jag upplyste också om att delta-
gande var frivilligt men bad samtidigt om deltagande från som många som 
möjligt då samhällsvetenskapen är beroende av forskning där människor 
ställer upp och ger bidrag till kunskapsinhämtning kring komplexa förhål-
landen i människans värld.   

Jag nämnde också att enkäten skulle mynna ut i en fortsättning där jag ut-
ifrån vissa principer skulle vilja gå vidare och handplocka somliga deltagare 
till personliga intervjuer. Därför fanns i enkätens slut en sida där man kunde 
fylla i namn och telefonnummer i den händelse man ville stå till förfogande 
för en individuell fortsättning. Bortåt hälften av de 179 deltagande fyllde i 
uppgifter för fortsatt kontakt.  
 
Samtyckeskravet  
”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medver-
kan” (Vetenskapsrådet 2007: 9). Alla i min undersökning har varit aktiva 
deltagare och jag har således inte någon deltagare i undersökning som kom-
mit med i bearbetningen genom att jag hämtat uppgifter om någon utanför 
enkätdeltagandet, genom exempelvis kursdeltagarlistor, myndighetsregister 
eller liknande. Då samtliga deltagare i undersökningen har varit aktiva enligt 
beskrivningen ovan och i kraft av sitt ifyllande enkäten vid distributionstill-
fället givit sitt samtycke har jag inte funnit skäl att underkasta undersökning-
en en särskild granskning av en forskningsetisk kommitté, som görs vid så 
kallade blandade undersökningar med material från myndighetsregister eller 
liknande. Ingen av deltagarna var heller minderårig.   

I ett par av de individuella intervjuerna kom samtalet in på frågor som be-
rörde respondenten mycket djupt. Särskilt vid ett tillfälle blev respondenten 
starkt berörd av sina känslor kring en viss problematik och jag tog upp frå-
gan om hur detta samtal upplevdes och om respondenten ville fortsätta berät-
ta eller ville avbryta samtalet om det kändes så. Jag tydliggjorde för min del 
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att jag ville lyssna på respondentens berättelse även om den väckte starka 
känslor. Respondenten förstod att det var möjligt att sätta punkt när som 
helst och att vederbörande själv kunde sovra i vad som berättades av känslig 
natur. Respondenten valde att fullfölja samtalet. Jag är glad för att detta sam-
tal, liksom alla andra samtal kunde föras till punkt.   

Hade detta samtal eller något annat samtal avbrutits i affekt så hade jag en 
beredskap att ta kontakt igen. Jag hade då velat följa upp samtalet för att 
närmare höra mig för om något hade aktualiserats i intervjun som krävde 
ytterligare bearbetning av mig eller professionell samtalshjälp. Jag bedömde 
efter samtliga samtal att någon uppföljning av detta slag inte var aktuell.     

Avslutningen var viktig som en avstämning mot slutet av varje intervju 
och var bra för den tillit som jag ville etablera mellan mig som forskare och 
de deltagande. Den väl genomförda intervjun kan ha en konstruktiv och 
stödjande funktion när den genomförs varsamt och med en solidarisk känsla 
för de man intervjuar (Haavind 2002). 
 
Konfidentialitetskravet 
”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 
möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kan ta del av den” (Vetenskapsrådet 2007: 12). På 
enkätformulärets framsida framhöll jag att alla som deltog i undersökningen 
garanterades konfidentialitet där jag som forskare behandlade alla svar kon-
fidentiellt enligt Vetenskapsrådets etiska regler, dvs., ingen utomstående 
hade någon insyn i materialet på så sätt att identiteten kan spåras.  

Flera personer som deltog i enkäten lämnade både namn och telefon-
nummer för att göra sig disponibel för fortsatt deltagande och då enkäten 
innehållit etisk information av känslig och privat natur har jag sett till att 
avidentifiera råmaterialet för att förhindra att någon obehörig kommer åt 
materialet och deltagarnas identitet. När det gäller avrapportering och publi-
cering av resultat från undersökningen har jag omkodat samtliga personnamn 
och jag har beskrivit individerna med förändrade detaljer kring familjeom-
ständigheter tillsammans med anonymiserad hemort för att minimera risken 
för identifikation.  
 
Nyttjandekravet 
”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsk-
ningsändåmål” (Vetenskapsrådet 2007: 14). Vetenskapsrådets principer är 
bland annat till för att förhindra kommersiellt bruk av känslig information 
kring fritidsvanor och annat. I mitt fall skulle uppgifter om individers film-
vanor och sätt att konsumera film kunna utgöra ett material som skulle vara 
intressant för exempelvis kommersiella aktörers kartläggning av filmpubli-
kens sammansättning och målgrupper som marknadssegment beträffande 
film. Forskningsresultaten i min studie är därför endast tillgängliga som ge-
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nerella resonemang och mitt grundmaterial är endast tillgängligt för mig och 
min handledare och i det forskningssyfte som presenterades för samtliga 
inblandade i samband med att jag distribuerade min enkät till studenterna vid 
Högskolan Dalarna.  

3.6. Utvärdering av metod 

3.6.1. Generaliserbarhet – begränsad räckvidd  
Enligt Esaiasson m.fl. är frågan om validitet det svåraste och samtidigt det 
mest centrala problemet för den empiriska samhällsvetenskapen (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2003: 61).  

Den enkätundersökning som utgör ett underlag i föreliggande avhandling 
är ett stickprov och är inte framtagen enligt principer om ett obundet slump-
mässigt urval (Rosengren & Arvidsson 1992). Tendenser och resonemang 
om samband mellan olika bakgrundsvariabler och attityd till film har i strikt 
mening en begränsad räckvidd och gäller endast den grupp på 179 studenter 
som ingår i enkäten. Den är således ej statistiskt representativ för Sveriges 
befolkning i stort och jag har därför avstått från att presentera eller diskutera 
signifikansnivåer i den kvantitativa analysen. Diskussionen om samband 
mellan olika variabler gäller explicit endast dessa 179 enkätsvar.  

Min ambition har varit att lägga upp en forskningsdesign som betraktas 
som intressant i vissa avseenden även för den som funderar i generella ter-
mer på svensk filmpublik samt att undersökningen uppvisar intern validitet, 
men också i någon mån kan diskuteras utifrån frågan om extern validitet 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2003: 173).  

Undersökningsgruppen som ingår i enkätens urval uppvisar i attitydmäs-
siga avseenden vad gäller exempelvis filmvanor och trosföreställningar re-
sultat som ligger relativt nära resultaten i representativa attitydundersök-
ningar för svenska befolkningen i stort.  Resultatet om filmvanor i mitt urval 
har jag jämfört med Nordicom-Sveriges Mediebarometer för filmkonsumtion 
år 2002 och 2003, dvs. den period materialinsamlingen i enkäten omfattar. 
Resultatet om religiös bakgrund och personlig tro har jag jämfört med 
Världsbild och mening. En empirisk studie av livsåskådningar i dagens Sve-
rige (Bråkenhielm 2001). I båda fallen ligger resultaten i mitt urval inte så 
långt ifrån resultaten i de statistiskt representativa undersökningarna för den 
svenska befolkningen i stort. 

En del av de resultat som framkommit i denna studie skulle kunna vara 
hypotesgenererande. Det framstår inte som helt obefogat att anta att vissa 
samband i min undersökning skulle kunna påvisas även i ett representativt 
urval om svenska folkets filmvanor. 
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3.6.2. Intern validitet 
Undersöker man som forskare empiriskt det som man på den teoretiska ni-
vån påstår att man gör? Vid en kritisk bedömning av validiteten i en under-
sökning handlar det om att bedöma om ”de slutsatser som genererats från en 
undersökning hänger ihop eller inte” (Bryman 2002: 43). Nedan reflekterar 
jag inledningsvis kring frågor om validitet relaterat till min enkätundersök-
ning för att sedan kommentera min kvalitativa metod och mina individuella 
intervjuer.   

Frågan om intern validitet i min undersökning har handlat om orsaksför-
hållanden som är mycket svåra att säga något om, framför allt i en diskus-
sion om vilka bakgrundsfaktorer som påverkat individers positiva attityd till 
film och filmbruk som en resurs för bearbetning av existentiella frågor. Jag 
har i kapitel 4 diskuterat hur jag hanterat religiös socialisation och praktik 
som en potentiell oberoende variabel för benägenheten att använda film som 
resurs för bearbetning av existentiella frågor. Slutsatsen blev att den faktor 
som tycktes vara en oberoende variabel i sammanhanget och som styrde 
variationen i utfallet om film som existentiell resurs var i vilken mån man 
uppgav om man tyckte att film var mycket viktigt eller ej.  

Utifrån frågor om resultatens validitet har jag reflekterat över försöket att 
skapa en begreppsapparat kring denna attityd till film. Är slutsatserna jag har 
dragit utifrån enkäten om människors filmvanor och de svarandes höga 
skattning av film giltiga eller har det varit något annat jag i själva verket har 
mätt (Bryman 2002: 43f)? Kan det vara så att jag i själva verket fångat upp 
en annan variabel som speglar en näraliggande faktor. Är det så påverkas 
begreppsvaliditeten och undersökningens resultat i stort.  

En annan aspekt som berör begreppsvaliditeten handlar om förekomsten 
av abstrakta begrepp vars betydelse är undflyende inom samhällsvetenskap-
lig teori (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2003). Jag har således 
försökt undvika svårdefinierade begrepp som ’troende’ eller ’icke-troende’ 
eller liknande utan istället benämnt individerna utifrån de skapade kategorier 
som enkätbearbetningen givit, med begreppen, ’mer religiös socialisa-
tion/praktik’ eller ’mindre religiös socialisation/praktik’. Detta i avsikt att 
öka den begreppsliga validiteten och undvika osäkerheten kring begreppen  
’religion’ och ’religiös’. 

För att säkerställa en hög tillförlitlighet vad gäller enkätinstrumentet iakt-
tog jag vissa åtgärder. Jag formulerade enkätens frågor delvis utifrån andra 
enkätundersökningar genomförda av empiriska livsåskådningsforskare (Sjö-
din 1995 och 2001, Morhed 2000, Bråkenhielm 2001). Jag lät också tre stu-
denter och ett par religionssociologiska forskare ta del av en första version 
av enkäten för att se hur frågorna uppfattades och för att enkäten skulle var 
begriplig rakt igenom. Responsen från dessa personer gjorde att jag föränd-
rade utformningen och omdisponerade enkäten något före distribution.  
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Alla insamlade enkäter kunde kodas och vara med i resultatbearbetningen. 
När det gäller intervjuerna kunde både gruppintervjuer såväl som samtliga 
13 individuella intervjuer genomföras med tillförlitlig teknik. Ingen intervju 
drabbades således av tekniska haverier som hotade en tydlig hörbarhet av 
bandinspelningen. Alla intervjuer kunde därmed ges en noggrann transkribe-
ring enligt ordalydelsen i samtalet.  Både när det gäller enkäthanteringen och 
intervjuerna menar jag att de har hög reliabilitet utan vare sig slumpmässiga 
eller systematiska fel. 

3.6.3. Extern validitet 
När det gäller den externa validiteten har detta handlat om huruvida resulta-
tet i min enkät kan generaliseras utöver den specifika undersökningskontex-
ten (Bryman 2002: 44). Frågan om den externa validiteten är viktig och min 
förhoppning är att resultatet i min begränsade undersökning kan följas upp 
av fortsatta studier som kan bekräfta eller nyansera resultaten i min begrän-
sade enkät. 

Frågan om validitet när det gäller min kvalitativa del av forskningsdesig-
nen med ett urval av 13 individer för individuella intervjuer är komplex då 
många kvalitativt orienterade forskare inom samhällsvetenskaplig forskning 
utvecklat alternativa kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar 
utifrån trovärdighet och äkthet (Kvale 1997: 208, Bryman 2002: 258).  

När det gäller ekologisk validitet menar jag att min undersökning uppfyl-
ler de förväntningar på samhällsvetenskaplig forskning som ”är tillämpliga i 
människors vardag och i deras naturliga sociala miljöer” (Bryman 2002: 45). 
Enkäten med 179 studenter har framtagits i ett sammanhang som fungerat 
utifrån relativt naturliga sociala förutsättningar med insamlandet av enkäter 
om studenternas filmvanor under deras studiegång samt inbjudan till indivi-
duella uppföljningssamtal på hemorten.  

Jag har försökt tillämpa respondentvalidering för att motverka risken för 
missuppfattningar genom att jag skriftligen skickade både grupp- och indivi-
duell intervju till respektive deltagare med möjlighet till reaktioner. Cirka 
hälften hörde av sig med igenkännande reaktioner. Samtliga av dessa tyckte 
det var givande att ta del av intervjuerna och de kände i hög grad igen sig i 
mina utskrifter av intervjuerna. En del gav till och med uttryck för att de 
hade upplevt intervjun som ett stimulerande och mycket givande samtal.   

Samtidigt var en del av intervjudeltagarna något konfunderade över att se 
sitt eget talspråk ordagrant återgivet i skrift. En och annan kunde inte förstå 
att den egendomliga mix av avhuggna meningar, tvekanden och plötsliga 
eruptioner av egna ordmassor såg ut som det gjorde i utskrift. Denna reak-
tion inför en ordagrann transkribering av ett upplevt givande samtal försökte 
jag förbereda respondenterna på i samband med utskicket av intervjuutskrif-
terna till dem. Jag bad dem också jämföra med hur förryckt jag som inter-
vjuande forskare framstod i de ordagranna utskrifterna med mina inkorrekta 
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meningsbyggnader och ibland osammanhängande ansatser. Reaktionerna 
från mina intervjuobjekt pekar ytterligare på behovet att ha en genomtänkt 
princip för vilken transkriberingsnivå man väljer att lägga sig på (se Kapitel 
3.1.4. Transkriberingsexempel och textnivåer). 

Kvale lyfter upp frågan om validitet vid intervjubaserad forskning till frå-
gan om forskarens hantverksskicklighet som inte bara berör vilka metoder 
som använts utan också forskarens person inklusive hennes moraliska integ-
ritet (Kvale 1997: 218). Jag har i min behandling av filmintervjuerna haft 
som mål att erhålla validitet i min undersökning i denna mening genom att 
kritiskt upprepa frågan om undersökningens innehåll och övergripande syfte 
i metodvalet och intervjuanalyserna, samt att försöka vara medveten om vad 
det är som undersöks.  

Svårigheterna att validera kvalitativ forskning behöver inte enbart bero på en 
inneboende svaghet hos de kvalitativa metoderna utan kan tvärtom bygga på 
dess enastående förmåga att spegla och sätta i fråga den undersökta sociala 
verkligheten i all dess sammansatthet (Kvale 1997: 221). 

 
Vid användning av kvalitativa metoder menar jag att forskaren inte nog 
mycket kan betona vikten av höga krav på noggrannhet och precision genom 
samtliga stadier av sin undersökning, alltifrån planering och frågeställningar 
till bandutskrifter och i redovisningen av analysens begreppsliga förutsätt-
ningar.  

Vid en kvalitativt upplagd studie som min är också jag som forskare di-
rekt indragen i det empiriska underlaget genom mitt sätt att presentera mitt 
forskningsområde, mitt sätt att formulera enkätfrågorna och inte minst mitt 
sätt att agera under intervjuerna. Jag håller inte för uteslutet att mitt fokus på 
film och existentiella frågor kan ha genererat resultat som givit spelfilmens 
potential som resurs för människors bearbetning av existentiella frågor en 
alltför stor tyngd. De som deltagit i enkäten och intervjuerna har varit med-
vetna från första stund med vilken forskningsinriktning denna studie har 
företagits och detta bör kritiskt bedömas.  

Det är intressant att jämföra med etnologen Jonas Danielsson och den pu-
blikforskning han genomfört inom ramen för en etnologisk forskningskon-
text där han har intervjuat 20 skräckfilmsfans (Danielsson 2006). Ålders- 
och tidsmässigt sammanfaller i mångt och mycket våra publikstudier. I hans 
undersökning med hängivna filmfantaster framträdde ett annat publikbeteen-
de med en specifik fascination för visuellt våld och en publik med en högt 
driven genremedvetenhet.  

Han har intervjuat skräckfilmsslukare som i viss mån utvecklat en under-
groundkultur medan jag har intervjuat en mainstreampublik även om det i 
min publikgrupp också finns filmkonsumenter som avvikit från mainstream-
publikens filmkonsumtionsmönster som exempelvis den grupp i min under-
sökning som konsumerat mer än 30 filmer per månad. Två av dessa storkon-
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sumenter av film var sådana som jag valde ut till personliga intervjuer; Sofia 
och Jon. 

För att testa reliabiliteten och validiteten i min enkätundersökning vore 
det önskvärt med liknande undersökningar i andra urval av grupper och indi-
vider, dvs. en replikation där en annan forskare genomför en liknande under-
sökning kring människors uppfattning om spelfilm. 

3.7. Sammanfattning 
Jag har i detta kapitel gått igenom val av metod och material och presenterat 
den kombination av kvantitativa och kvalitativa angreppssätt som jag använt 
mig av samt diskuterat valet av triangulering med en kombination av enkät-
redskap, fokusgrupper och individuella intervjuer.  

I kapitlet har jag diskuterat relationen mellan teori och empiri med ett ab-
duktivt förhållningssätt. Jag har argumenterat för användandet av en enkät 
som en undersökning och en inledande översikt av filmvanor. Jag har också 
använt enkätresultatet som ett urvalsinstrument för relativt omfattande ana-
lyser av såväl grupp- som individintervjuer. Principerna för intervjubearbet-
ningen har jag presenterat och val av transkriberingsnivåer.   

Därefter presenterade jag en kort översikt över de olika stegen i mate-
rialinsamlingen med genomförande av steg 1; en enkät, steg 2; fokusgrupper 
samt steg 3; individuella intervjuer.  

Jag presenterade även de etiska vägval jag har gjort enligt Vetenskapsrå-
dets principer med informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjan-
dekravet samt mina principer för anonymisering av deltagarnas namn. 

Slutligen diskuterade jag frågor om extern och intern validitet och huru-
vida jag har undersökt det jag har utgivit mig för att undersöka i en utvärde-
ring av mitt val av metod. 
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KAPITEL 4. ENKÄT          

I detta kapitel presenterar jag steg 1, resultatet av en enkätundersökning. 
Enkäten insamlades i oktober 2002 respektive februari 2003 där studenter 
vid Högskolan Dalarna kom att deltaga och besvara frågor. Enkäten har fyllt 
tre funktioner. För det första som en mindre kartläggning av filmvanor hos 
en grupp studenter vid en svensk högskola ett par år in på 2000-talet.  

Förutom denna deskriptiva ambition har enkäten, för det andra, också 
fungerat som ett underlag för kvantitativ analys. Enkäten har bearbetats i ett 
sökande efter möjliga samband mellan olika bakgrundsvariabler och attity-
der till film. Den har givit ett kvantitativt underlag för att diskutera samband 
mellan filmvanor, synen på filmkonsumtion med ett fokus på bakgrundsfak-
torer som uppväxtmiljö, utbildning, personliga trosföreställningar och reli-
giös tolkningshorisont. 

Frågeställningen om film och meningsfrågor berör både individens socia-
la tillhörighet samt individens kreativitet i meningsprocessen och mitt val av 
metod har varit inriktad mot att både belysa samband mellan socialisation 
och meningsskapande och diskutera under vilka villkor individen skapar 
mening. Genom enkätresultatet har jag tentativt kunnat resonera om tänkbara 
samband mellan vissa bakgrundsfaktorer och attityd till film som en impuls 
för bearbetning av existentiella frågor. 

För det tredje, och mest betydelsefullt, fungerade enkäten som ett urvals-
instrument. Resultatet i enkätanalysen mynnade ut i en kategorisering utifrån 
vissa principer för ett urval av individer med olika tolkningshorisont för 
individuella intervjuer (se Kapitel 5.1.1. Kategorisering av intervjupersoner 
utifrån tolkningshorisont).  

4.1. Enkäten – vilka deltog? 
I enkäten som jag distribuerade till 179 studenter fick en blandad grupp stu-
derande vid olika program och kurser vid högskolan Dalarna svara på en rad 
frågor om hur de själva uppfattar sina filmvanor, genrepreferenser och sin 
syn på film46 (se Bilagor, enkät).  

                               
46 Jag besökte ett tiotal olika studentgrupper och presenterade mitt forskningsprojekt och min 
önskan om att få deltagare till detta projekt. Deltagande var frivilligt. De flesta ville vara med 
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En större grupp på ca 40 % utgjordes av individer som läste något av medie-
programmen vid högskolan Dalarna, ca 40 % läste något ämne inom lärar-
programmet, exempelvis religionsvetenskap, historia, litteraturvetenskap, 
svenska mm. Övriga läste andra program och kurser inom högskolan som 
grafisk teknologi, kulturvetenskap och mediepedagogik. Könsfördelningen 
blev någorlunda jämn med en majoritet kvinnor (53 %) och något färre män 
(47 %). När det gäller åldersfördelningen så var majoriteten av de svarande 
mellan 20 och 30 år, dvs. 70% var födda på 1970- och 1980-talet vid enkä-
tens genomförande hösten-vintern 2002-2003.47   

4.2. Filmvanor 
Knappt 30 % av Sveriges befolkning gjorde 2002 minst ett biobesök under 
en genomsnittlig månad.48 Detta kunde jämföras med enkätgruppen i mitt 
urval där 41 % såg minst en film på bio en genomsnittlig månad. För ålders-
spannet mellan 15 – 44 år, dvs. närmast inom det åldersspann min undersök-
ningsgrupp befann sig, så var siffran 44 % enligt Nordicoms uppskattningar. 
Med hänsyn tagen till den åldersgrupp som min enkätundersökning fokuserat 
låg den med andra ord relativt nära Mediebarometerns representativa stati-
stik för filmvanor i motsvarande åldersgrupp för hela riket.  

Biografbesök var dock inte det huvudsakliga sättet att konsumera film en-
ligt Mediebarometern och denna tendens har även varit tydlig i mitt material 
då den stora konsumtionen av film skett via video och TV. Framväxten av 
allt större och alltmer avancerade TV-skärmar och hemma-biosystem och 
olika visningsfönster som DVD, video, dator och PSP har väckt frågor som 
behöver problematiseras ytterligare med hjälp av andra infallsvinklar än de 
jag har utvecklat i mitt forskningsupplägg kring filmkonsumtion och publi-
kens sätt att förhålla sig till film. Jag har inte givit frågan om visningsformat 
någon central plats i min forskningsdesign. Här har jag som forskare befun-

                                                                                                                             
av de ca 200 studenter som presenterades för enkäten och fyllde i den. En handfull avstod från 
att delta. Mitt enkätmaterial består således av 179 ifyllda enkäter.  
47 Medierådets rapporter Unga & Medier arbetar med ådersgruppen ’unga’ som upp till 16 år 
och SCB:s rapporter om barn och unga upp till 18 år. Ungdomsstyrelsen laborerar mer med 
socio-kulturella begrepp som civilstånd m.m. och utsträcker begreppet ’unga’ till 29 år i sin 
attityd- och värderingsstudie Dom kallar oss unga från 2003. Ska min undersökningsgrupp 
betraktas som representerande unga människor? Vissa forskare frikopplar ungdomstiden från 
ålder, då den sociala kategorin ’ungdom’ kan uppfattas alltmer otydlig i sina åldersgränser 
(Holmberg 1994, Bossius 2003, Sjöborg 2006). I enkätmaterialet var bortåt 70% under 30 år 
och de jag kom att intervjua var i åldrarna 21 – 33 år. Med en ålderskategori så som Ung-
domsstyrelsens 16 – 29 år, så befinner sig majoriteten i min undersökning i åldern under 29 
och ibland talar jag om unga när jag jämför med andra forskare. I enkäten är dock drygt 30% 
äldre än 30 år och även tre av de intervjuade så jag väljer att avstå från att specificera min 
undersökning som en ungdomsstudie och talar mera åldersneutralt om ’individer’ eller ’män-
niskor’ även om det är relativt unga människor som kommer till tals.  
48 Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2002 (2003: 64).   
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nit mig i en läroprocess där jag i efterhand upptäckt vissa aspekter kring 
filmkonsumtion som jag önskar att jag hade arbetat in i mitt fokus. Om vis-
ningsformatet i sig har någon inverkan på dessa processer är intressant och 
bör bli föremål för fördjupade publik- och receptionsstudier. 

4.2.1. Antal sedda filmer per månad 
En stor grupp i enkätmaterialet utgjordes av filmkonsumenter som såg 10-19 
filmer i månaden (43%).49 Drygt var tredje person såg färre antal filmer per 
månad. Var femte person i enkätunderlaget såg 20 filmer eller fler per må-
nad. Det fanns en liten grupp extremkonsumenter som uppgav att de såg ca 
30 filmer eller fler per månad. Denna knappa tiondel av gruppen toppades av 
en manlig individ som uppgav att han såg 20 filmer på TV, 30 filmer på 
video och DVD samt 10 filmer på dator, plus 2 filmer på bio, dvs. 62 filmer 
på en månad. Dessutom angav vederbörande att det var viktigt att se en film 
från början till slut. Detta synsätt delades av en stor majoritet (81 %). 
Tabell 3. Antal sedda filmer per månad. (Procent, antal inom parentes, N = 179) 

Fråga 4: Hur många filmer ser du sammanlagt per månad ungefär?  

Antal sedda 
filmer/månad 

0 – 9 st         
37% (66) 

10 – 19         
43% (77) 

20 – 29         
12% (22) 

30 – 62           
8% (14) 

 
Oavsett hur representativt detta är för en större population så ger det en fing-
ervisning om att vissa grupper ger film en stor plats i det egna vardagslivet 
och att enstaka individer lägger ner synnerligen mycket tid på att se på film.  

4.3. Syn på film 
I enkäten ställde jag en rad frågor om film och vad som uppfattas väsentlig 
med film, alltifrån att fly vardagen en kort stund, få fördjupa sig i filmska-
pandet som konstnärlig process eller få tillfälle att vara tillsammans med 
kompisar. I anslutning till frågor med förberedda svarsalternativ fanns också 
öppna frågor där individen kunde exemplifiera med specifika filmer samt 
skriva egna reflektioner vad en nämnd film kan ha betytt.  

                               
49 Mediebarometern ställer inte frågorna på det här sättet utan kan istället ange hur många som 
ser en film på TV varje dag. För Sveriges befolkning i gruppen mellan 15 – 44 år  uppger ca 
5% att man ser en hyrfilm på TV varje dag, mellan 7 och 8% uppger att man ser en köpfilm 
varje dag, ca 5% uppger att man ser en film på någon av filmkanalerna varje dag och ca 2% 
säger sig se en inspelad film från TV varje dag. Detta kan jämföras med 1% som uppger att 
man ser en film på bio varje månad (Mediebarometern 2002 och Mediebarometern 2003). 
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I en första överblick över enkätsvaren rangordnade jag svaren utifrån hur 
stor del av gruppen som angivit att nedanstående frågor stämt ganska bra 
eller helt och hållet. Det påstående som det rått i stort sett total uppslutning 
kring är filmens möjlighet att ge starka upplevelser. En stor majoritet förne-
kar inte heller att de blivit djupt berörda av en filmupplevelse.  
Tabell 4. Uppfattningar om film. Rangordning efter bifallsfrekvens. (Procent) 

 Frågor där ca 80 – 100% av gruppen instämt                         Stämmer helt/ganska bra 

Det finns filmer som gett mig starka upplevelser                                           97% 
Film är underhållning.                                                                       83% 

Frågor där mellan 60 – 80 % av gruppen instämt 

Att se på film är ett bra sätt att få uppleva starka känslor.             73% 
Att se på film är ett bra sätt att glömma vardagen för en kort stund.             72% 
Att se på film ger en bra möjlighet att diskutera saker med vänner och bekanta.  65% 
Att se på film är ett bra sätt att få tänka kring olika frågor i livet.             62% 

Frågor där ca 50% av gruppen instämt  

Att se på film är ett bra sätt att skapa samhörighet med andra.             48% 

Frågor där mellan 25 – ca 40% av instämt 

Att se på film ger mig kunskap om hur film är gjord.                                          41% 
(Klipp, kameraåkning, ljus och ljud mm.) 
Att se på film ger mig en bra inblick i filmskapande                                             36% 
som konstnärlig process.                                            
Att se på film ger mig möjlighet att följa en viss regissör.             27% 

Fråga där ca 80 – 100 % av gruppen inte instämt          Stämmer ganska dåligt/inte alls 

Det finns ingen film som har berört mig djupt.                                                      90% 
 
Cirka tre fjärdedelar av de svarande har givit en fingervisning om vilken 
sorts upplevelser filmtittande ger upphov till, nämligen starka känslor. En-
kätsvaren har givit en indikation på att film uppfattas som ett emotionellt 
medium. En annan opinionsyttring hos deltagarna har i denna enkät varit 
synen på filmmediets underhållningspotential (83%). I vad mån det är en 
underhållning som engagerar mer än för stunden är svårt att säga något om.50 
                               
50 Jämför med regissören Björn Runge och hans distinktion mellan upplevelsefilm och erfa-
renhetsfilm. ”Upplevelsefilmen har mer gemensamt med äventyrsbad och nya attraktioner på 
tivoli än med den ambition som erfarenhetsfilmen har. Mer än 90% av all film som produce-
ras kan karaktäriseras som upplevelsefilm. Det absoluta flertalet av dessa filmer skapas av 
män med, vad som synes vara, mediokra ambitioner” Konsekvenser (2006: 25).  Jag delar inte 
hans syn på det meningsfulla att dela in filmer enligt denna modell då sk upplevelsefilm också 
kan innehålla omvälvande perspektiv för någon (se tabell 7, i kapitel 4.3.3. där även en scien-
ce-fiction-komedi som Men in Black nämns med kapacitet att skaka om verklighetsuppfatt-
ningen).  
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Nästan tre fjärdedelar har också givit filmtittande en eskapistisk potential 
dvs. en möjlighet att få glömma vardagen en kort stund. En majoritet på 65% 
har också sett filmkonsumtion som en möjlighet att få diskutera olika förete-
elser med andra.   

4.3.1. Film och tankar om livet 
Nästan lika många har uppskattat filmkonsumtion som ett sätt att få tänka 
kring frågor i livet, dvs. en mentalt kognitivt aspekt av filmkonsumtion som 
har kopplingar till frågeställningen om existentiella frågor. 
Tabell 5. Film och tankar om livet. (Procent, N = 179) 

Fråga 11: Att se på film är ett bra sätt att få tänka kring olika frågor i livet.  

Stämmer inte alls  + ganska dåligt 
Stämmer varken bra eller dåligt 
Stämmer ganska bra + helt och hållet             

  10%  (n=18) 
  28%  (n=50) 
  62%  (n=111)              

 
Detta påstående som 62% höll med om helt eller delvis, indikerade att film 
också sågs som något som stimulerade till reflektion.51 Enkätsvaren har där-
med ringat in två dominerande aspekter av filmkonsumtion, dels en emotio-
nell dimension och dels en kognitiv dimension. Nästan hälften (48%) såg 
film som en gemenskapsbefrämjande sak, men jämfört med de andra aspek-
terna har detta beskrivits som en något mindre viktig del av filmkonsumtion, 
men fortfarande en relativt starkt opinionsyttring.  

Den aspekt som rönt minst uppslutning beträffande filmkonsumtion har 
varit dess möjlighet att bjuda in åskådaren i filmskapandet som konstnärligt 
och tekniskt hantverk med klippteknik, ljudläggning, cinematografi och 
mise-en-scene.52  Ungefär en tredjedel (36%) har sett film som en möjlighet 
att få inblick i filmskapandet som en konstnärlig process och 27% har sett 
film som en möjlighet att få följa en viss regissör. Detta resultat knyter an till 
Patrick Phillips diskussion om filmpubliken som möjlig att dela upp mellan 
åskådare som tar fasta på olika företeelser i sin filmkonsumtion.  

Some members of an audience are more aware than others of a film as a tex-
tual ’construct’, are more knowledgeable about the techniques and strategies 
being employed”. […] Some members of an audience are more perceptive 
than others in identifying the messages and values inscribed in the film in 

                               
51 När jag har omräknat procentsatserna har jag avrundat procenttalen med en decimal till 
heltal och har därvid konsekvent fått totalen till 100% enligt en resultatredovisningsprincip 
som ger ett läsvänligt utseende (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2003: 375). 
52 Cinematografi handlar om filmfotografiska kvaliteter som bildvinklar, perspektivdjup, 
framkallningstekniker, projektionshastighet med antal bilder visade per sekund, mm, dvs hur 
något är filmat (Bordwell 1997: 210f). Mise-en-scene är benämningen på den miljö berättel-
sen befinner sig i, vilket val av ljussättning man gjort, vilket agerande skådespelarna presterar 
samt val av kostym, dvs vad man filmar (Bordwell & Thompson 1997: 169). 



 93

general, and possibly characters in particular, and are more sensitive in their 
response to these (Phillips 2000: 93f). 

  
Resultatet på frågan ovan tyder på att en mindre grupp av publiken orienterar 
sig mot filmen som yta och ‘text’ och mer orienterar sig mot det som filmen 
genererar i form av värderingar och budskap.53 Det var också tydligt i de 
individuella intervjuerna där en minoritet av de tretton intervjuade gick in på 
mer utvecklade resonemang om filmens specifika formspråk medan majori-
teten fokuserade på berättelserna och huvudkaraktärerna samt sin relation till 
gestalterna i filmen.  

4.3.2. Hur viktigt är film i vardagen?  
På en öppen fråga i enkäten formulerad ”hur viktigt film är för dig?” pekar 
svaret i riktning mot att film spelar en stor roll för många individer.  

 
Fråga 29: Hur viktigt är film för dig? Svara genom att ringa en siffra mellan 1 och 7.  
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        Mycket            1           2            3            4            5           6            7           Mycket  
        oviktigt           2%        3%         9%        18%      31%      21%       16%       viktigt 

 
Figur 3. Hur viktigt är film för individen? (Procent, n =177) 

När filmintresset viktas mot andra företeelser i livet så är det tre områden 
som en majoritet på 75% eller mer lyfter fram som viktigare än film, nämli-
gen att vara med familjen, att vara med vänner samt att ägna sig åt utbildning 

                               
53 Den andel av publiken som uppger detta filmkonstnärliga intresse är sannolikt ännu mindre 
i en representativ undersökning om filmpublikens preferenser då studenter med en mediein-
riktning i sina studier utgör ca 40% av urvalet i min undersökning. Rimligtvis innebär det en 
träning att betrakta rörliga bilder med ett visst metaperspektiv. 
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och arbete. Majoriteten anser dock att film är viktigare än både motion och 
idrott, vara i naturen, musik, politik, läsa böcker m.m.   

Huvudintrycket har med andra ord blivit att film haft en stark ställning i 
många individers liv och filmens starka ställning bygger framför allt på dess 
emotionella kraft som ett medium för ’starka upplevelser’ och att bli ’djupt 
berörd’. Parallellt uppskattades film som underhållning och sågs som en 
möjlighet att glömma vardagen för en kort stund. Samtidigt fanns också en 
syn på film som en källa till tankar och reflektion över livet. Mindre accen-
tuerat uppgavs filmtittande vara som social handling i bemärkelsen att stärka 
samhörighet med andra. Tydligt nedtonat har filmkonsumtion beskrivits som 
källa till filmestetiskt, filmtekniskt eller konstnärligt engagemang.  

Men frågan blir då vilka slags upplevelser det har handlat om samt vilka 
livsområden som blivit berörda både känslomässigt och tankemässigt. Kan 
konsumtion av rörliga bilder också beröra tankar om existentiella frågor hos 
individen? 

4.3.3. Filmer som skakat om verklighetsuppfattningen 
En fråga som gav positivt bifall i enkätsvaren berörde frågan om film kan 
skaka om verklighetsuppfattningen och utmana själva grundsynen på tillva-
ron.  
Tabell 6. Film som skakat om verkligheten. (Procent, n = 171) 

Fråga 22: Det finns filmer som skakat om min verklighetsuppfattning.   
Stämmer inte alls  
Stämmer ganska dåligt  
Stämmer varken bra eller dåligt 
Stämmer ganska bra 
Stämmer helt och hållet 

    7 % (n=12)  
  14%  (n=24)  
  23%  (n=40) 
  43%  (n=73) 
  13%  (n=22) 

 
Andelen som haft svårt att svara på ovanstående fråga var låg och en majori-
tet svarade jakande (56 %). Antalet filmer som spontant nämndes som ex-
empel var också många.  
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Tabell 7. Exempel på någon eller några filmer som skakat om verklighetsuppfattningen. (Öp-
pet alternativ, absoluta tal.) 

Fråga 22: Det finns filmer som skakat om min verklighetsuppfattning.  
Matrix  (15 st) Schindlers list       (10 st) 
American History X  (10 st) Lilja 4 Ever         (9 st)  
Fight Club  (4 st)  Kids         (3 st) 
Rädda menige Ryan  (3 st)   Den gröna milen         (3 st) 
Vanilla Sky  (2 st)  Sjätte sinnet         (2 st) 
Krigarens själ  (2 st)  Ingen mans land         (2 st)  
Star Wars  (2 st)  Requiem for a Dream (2 st)  
Sliding Doors  (2 st)  Men in Black         (2 st)  
Mississippi brinner  (2 st) 
 
 
Matrix är i topp med sin story om verklighetens inre natur och virtuella sta-
tus. ”Finns det en annan verklighet? Många filosofiska resonemang dyker 
upp” (respondent 8, i fortsättningen rp). För många gav filmen Schindlers 
List en realistisk bild av andra världskrigets förintelse mot judarna medan 
American History X varit en stark nutidsskildring från dagens USA i en 
skildring av vit rasism och nazism. ”Schindlers List. Levandegörandet av 
judeutrotningsförsöket gjorde mig ganska svartsynt vad gäller människans 
inneboende egenskaper” (rp 9). Den fjärde mer allmänt noterade filmen 
utgjordes vintern 2002-2003 av Lukas Moodyssons Lilja 4 Ever. 

Lilja 4 Ever. Man vaknar upp ur sin skyddande lilla värld, och inser vad som 
finns runt omkring (rp 13). Lilja 4 Ever. Har aldrig förr berörts så otroligt av 
en film, jag mådde psykiskt dåligt i flera dagar (rp 34). Kvinnoförnedringsut-
breddhet (rp 38).  

 
Andra nämnde filmer som berörde frågor riktade mot andlighet och traditio-
nellt förknippade med religionens värld.  

”Star Wars. Jag kände mig inte ensam i världen om att ha ett sjätte sinne” 
(rp 19). Änglarnas stad gav mig en andlig känsla jag aldrig fått, inte ens i 
kyrkan (rp 21). Vanilla Sky och Dancer in the Dark har lett mig in i ett dju-
pare plan av mig själv, ett slags meditativt tillstånd (rp 40). 

4.3.4. Filmexempel som formulerat syn på livet  
En liknande fråga i enkäten berörde filmberättelsens möjlighet att skapa en 
livshistoria med ingredienser som gestaltade ett sätt att se på världen. Frågan 
handlade om möjligheten för individen att konfronteras med en syn på värl-
den som individen själv ännu inte formulerat men som låg så nära till hands 
för vederbörande att individen stämde in i och bejakade filmens synsätt. 
Andelen som har avstått från att svara var högre än vid andra frågor och 
enbart ca en tiondel av de svarande har instämt helt och hållet. Men det var 



 96 

närmare hälften som ändå menat att film har kunnat tillhandahålla uppfatt-
ningar och attityder till livet som hjälpt till att formulera en syn på tillvaron 
och som man tagit till sig och hållit med om. 
Tabell 8. Exempel på någon eller några filmer som formulerat saker som stämmer med syn på 
livet. (Öppet alternativ, absoluta tal.) 

Fråga 21: Det finns filmer som formulerat saker för mig som jag själv inte kunnat sätta ord 
på men som stämmer med hur jag ser på livet.  
Matrix (4st) Livet från den ljusa sidan  (3st)  
Forrest Gump  (3st)  Lilja 4 ever   (2st) 
American Beauty  (2st)  Amelie från Montmartre  (2st) 
Fight Club  (2st) Den gröna milen   (2st) 
High Fidelity (2st)  Döda Poeters sällskap  (2st) 
 
 
Bland dem som svarat på denna fråga är återigen Matrix och Fight Club 
aktuella men också American Beauty: 

Matrix – den verklighet jag levt i de senaste 12 åren (rp 19). American Beau-
ty sätter fingret på konflikten personligt frihet kontra ansvar (rp 9). Fight 
Club med idéer som jag själv tänkt. Syn på tillvaron stämmer överens med 
filmens (rp 16). 

 
Andra nämner en specifik tanke med någon film som stämmer med det egna 
sättet att tänka eller känna kring livet. Lägg märke till hur olika respondenter 
uttrycker sig ömsom mer orienterat mot tankar som respondenten 16 ovan 
eller med hjälp av metaforer för ett känslomässigt förhållningssätt som re-
spondenterna 21 och 40 nedan.  

En kommentar som jag ofta bär med mig är ur [En riddares historia] och en 
tjej säger att kärlek bör sluta med hopp. Det bär jag alltid nära hjärtat (rp 
21). Sånger från andra våningen. Att konstnärligt ta ut så starka känslor och 
sätta dom i ett sammanhang – det kändes som mina känslor (rp 40). 

 

Språkbruket hos filmpubliken åskådliggör den diskussion som Höijer för om 
relationen mellan kognitioner och emotioner där hon visar på vilket sätt so-
ciokognitiv teori inkluderar emotioner som en aspekt av meningsskapande. 
”Emotions are thus natural and necessary parts in all meaning-making” (Höi-
jer 2007: 42).  Svaren ovan illustrerar också Patrick Phillips resonemang om 
en av filmberättelsens flera funktioner.  

As real life is most of the time fairly shapeless […] and unremarkable, and 
because we are caught up inside it, we are unable to find clear points of focus 
for reflection about life (Phillips 2000: s 25).  

 
Phillips syn på film och publikens respons pekar i den riktning jag själv upp-
fattar som intressant. Hur ser dessa processer ut när värden och värderingar, 
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synsätt på livet förhandlas och omformuleras med hjälp av mötet med fil-
miska berättelser som tar tag i publiken? Vissa filmpublikcitat har också 
explicit tagit fram filmens förmåga att gestalta livet på ett förtätat sätt.  

Känslan blir mer koncentrerad än i verkliga livet (rp 7). De flesta filmer för-
stärker känslor för att fånga betraktaren, alla är ofta super-glada, super-
arga osv. (rp 35). Dancer in the Dark, Eyes Wide Shut, det är inte mänskligt 
att göra så starka filmer. Inte för att de är overkliga utan de berör (rp 40). 

 
Jag har dock i första hand i min avhandling valt att utveckla en begrepps-
bildning kring den kognitiva aspekten. Jag har lämnat frågan om filmens 
emotionella aspekter till fortsatt reflektion i kapitel 7 där jag utvärderar nyt-
tan med mitt angreppssätt och diskuterar alternativa teoretiska infallsvinklar 
för framtida studier. Jag anser dock att en angelägen empirisk forsknings-
uppgift bör fokusera filmmediet relaterat till filmpublikens emotionella re-
spons med hjälp av teorier som inkluderar emotionella perspektiv (Grodal 
1997, Plantinga 1999, Carrol 1999, Marsh 2004, Jerslev 2006). 

4.3.5. Film och positiv livssyn  
Jag ställde frågan huruvida film kan påverka synen på livet mer grundligt i 
positiv eller negativ riktning. Att man skulle påverkas negativt tar majorite-
ten avstånd ifrån (57%). En minoritet på var fjärde person (26%) menade 
dock att man påverkades mer varaktigt negativt av filmer. En mer än dubbelt 
så stor andel (53%) ansåg istället att den egna livshållning påverkades i posi-
tiv riktning av filmer. Många har ringat in filmer med huvudpersoner som 
kämpat för en god sak trots motstånd från en till synes övermäktig verklighet 
och mörka utsikter för det goda att segra.   

Braveheart, Pay It Forward. Kämpa för det jag tror på, livet är inte det vikti-
ga utan det man gör med det (rp 40). A Beautiful Mind. Det finns goda män-
niskor som är beredda att hjälpa, ställa upp för och älska någon…no matter 
what! (rp 34).  

 
När filmpublik själva har fått skatta betydelsen av film uttrycks således en 
tydlig uppskattning av film som en källa till positiv livssyn vilket borde ut-
göra en omständighet att reflektera över för de många opinionsbildare som 
genom 1900-talet framför allt sett film som en källa till urholkning av mora-
liska värden i samhället, ofta formulerade från en kyrklig utgångspunkt.54 
Tvärtom har resultatet i denna enkät sett ut att peka i andra riktningen i linje 
med respondent 26 som summerar sin inställning så här: 

                               
54 Se Johnstons genomgång av relationen mellan kyrklig opinion och filmindustrin under 
1900-talet (Johnston 2000) och för svenska förhållanden (Furhammar 2003). 
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Över huvud taget filmer med höga känslomässiga idealfigurer. De som lever 
efter dessa ger mig inspiration och tro på ett kärleksfullt liv (rp 26). 

 
Enligt detta och många andra citatexempel i enkäten kan spelfilmer i dessa 
respondenters ögon gestalta flera av vår kulturs mest hyllade humanistiska 
dygder och värderingar om trofasthet, vänskap, lojalitet, civilkurage och 
offervilja m.m. 

4.3.6. Summering syn på film 
Huvudfrågeställningen var formulerad på följande sätt. Om, och i så fall, på 
vilket sätt och under vilka omständigheter kan film vara en resurs för indivi-
ders tankar om existentiella frågor?  Fanns det exempel på individer som i 
filmsammanhang bearbetade frågor med betydelse för individens grund-
läggande existentiella tankar? Vid betraktandet av svaren från en rad frågor i 
enkäten presenterade ovan har det onekligen sett ut som om man skulle kun-
na svara ja på frågeställningens första del. Det har sett ut som om delar av 
filmpubliken låtit sig involveras i filmers berättelser på ett sådant sätt att 
grundläggande meningsfrågor berörts och låtit sig inspireras av spelfilm för 
bearbetning av existentiella frågor.  

4.4. Samband mellan syn på film och meningsfrågor  
Efter denna mer deskriptivt hållna presentation av synen på spelfilm i enkä-
ten vill jag nu gå över till en kvantitativ analys av enkätmaterialet. Med en-
käten som bakgrund har jag velat fördjupa mig i hur den del av filmpubliken 
ser ut som redovisat en benägenhet att låta sig beröras personligt i sin bear-
betning av existentiella frågor i livet. Jag har valt ut de mest filmintresserade 
för att få tydliga case att arbeta med för att försöka tolka meningsskapande 
processer i samband med filmkonsumtion. Jag har med andra ord lämnat den 
genomsnittlige filmåskådaren åt sidan för att koncentrera mig på vissa speci-
fika processer hos de med en uttalad positiv relation till spelfilm. 

I frågeställningarna om meningsskapande och bearbetning av existentiella 
frågor har jag velat undersöka eventuella samband mellan attityd till film, 
social bakgrund och bearbetning av livsfrågor samt diskutera under vilka 
villkor individen skapar mening genom film. 

Frågan har då varit om det gått att se något mönster för den relativt stora 
grupp som angivit att film skakat om verklighetsuppfattningen, formulerat 
insikter, påverkat livssynen positivt, givit impulser till ett annat sätt att leva 
och haft betydelse för deras livsåskådning m.m. Vilken bakgrund har de? 
Vilken studieinriktning har de valt? Vilken ålder och vilket kön har denna 
grupp, vilken trosmässig miljö är de uppvuxna i? Hur ser tro och gudstjänst-
deltagande ut i detta utsnitt av en filmpublik? 
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När jag analyserat enkätmaterialet för att undersöka vilka variabler som kor-
relerat med varandra beträffande eventuella samband mellan film och livs-
åskådning framträder en sammansatt bild. Vid en bearbetning av bakgrunds-
variabler ställda mot en rad frågor som fokuserat meningsfrågor och film så 
har det ej gått att se något tydligt samband mellan bakgrund och syn på film 
som en resurs för tankar av livsåskådningskaraktär. 

Kön har korrelerat med ett par frågor, exempelvis syn på film som ett bra 
sätt att diskutera med vänner och frågan om film som en möjlighet att följa 
en viss regissör. Ålder har uppvisat samband med frågan om film som en 
möjlighet att få starka upplevelser. Uppväxtmiljön i stad eller landsbygd 
eller föräldrarnas utbildningsnivå tycks ej visa något samband, ej heller var 
man är född. Ett positivt samband kunde konstateras mellan gudstjänstdelta-
gande som barn och frågan om filmer som mer grundligt förändrat synen på 
livet i negativ riktning.  

Det fanns ej några tydliga negativa eller positiva riktningar i mitt anta-
gande om ett samband mellan religiös aktivitet i nutiden och film som resurs 
för existentiell bearbetning (se kapitel 1.2.2. Hypoteser). 

4.4.1. Variabeln ’film är viktigt’ 
En enskild variabel har framträtt i materialet vid en korrelationsanalys av 
enkätsvaren som tycks utgöra en oberoende variabel som styrt utfallet beträf-
fande livsåskådningsmässiga aspekter vid filmkonsumtion. Det var hur vik-
tigt man angivit att film varit i tillvaron. Frågan om den vikt individen till-
mätte film korrelerade positivt med de flesta av de frågor som berör film 
som resurs för att bearbetning av existentiella frågor och jag fann därför 
anledning att gå vidare i analysen av denna fråga. 

För att bearbeta materialet genom bivariata analyser av eventuella sam-
band mellan variabeln ’film är viktigt’ och en rad andra variabler skapade 
jag tre olika kategorier med utgångspunkt i frågan 29, ’Hur viktigt är film för 
dig?’55  
Tabell 9. Fråga 29: Hur viktigt är film för dig (Procent, antal inom parentes, n = 177) 

Fråga 29: Hur viktigt är film för dig? 
Film är mindre viktigt 
Film är ganska viktigt 
Film är mycket viktigt 

  32% (n=56) 
  31% (n=55) 
  37% (n=66) 

  

                               
55 För presentera resultaten överskådligt har jag valt att omkoda enkätsvaren på frågan 29, 
’Hur viktigt är film för dig?’ Jag valde att slå ihop svarsalternativ 1, 2, 3 och 4 till alternativet 
’Film är mindre viktigt’ (32% av alla svar). Svarsalternativ 5, fick på egen hand 1/3-del av 
gruppen och detta skalsteg blev alternativet ’Film är ganska viktigt’ (31% av alla svar). Slutli-
gen förde jag till kategorin ’Film är mycket viktigt’ samman svarsalternativ 6-7 (37% av alla 
svar). 
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När det gäller den fortsatta analysen har jag omkodat svarsalternativens fem 
skalsteg ’stämmer helt och hållet’, ’stämmer ganska bra’, ’stämmer varken 
bra eller dåligt’, ’stämmer ganska dåligt’, ’stämmer inte alls’, till endast två; 
’Ja’ respektive ’Nej’ för att göra presentationen mer överskådlig i tvådimen-
sionella korstabeller.56 

En majoritet svarade att man ansåg att det fanns filmer som kunde skaka 
om verklighetsuppfattningen, (56%). När hela gruppen delades upp mellan 
de som ansåg film oviktigt, ganska viktigt eller mycket viktigt såg bilden ut 
som följer.  
 Tabell 10. Betydelse av film för de som anser film viktigt baserat på frågan ”Det finns filmer 
som skakat om min verklighetsuppfattning” (Procent, n =170) 

  Film är mindre 
viktigt (n=54) 

Film är ganska 
viktigt (n=50) 

Film är mycket 
viktigt (n=66) 

Totalt 
(n=170) 

Nej 54% 46% 35% 44% Film skakar om 
verklighetsuppfatt-

ningen Ja 46% 54% 65% 56% 

 
Ungefär två tredjedelar av dem som ansåg film vara mycket viktigt (65%) 
menade att det fanns filmer som kunnat skaka om den egna verklighetsupp-
fattning mot 46% av dem som ansåg film vara mindre viktigt.  

I enkätfråga 11 fokuserades film som en stimulans för reflektioner över 
livet. 
Tabell 11. Betydelse av film för de som anser film viktigt baserat på frågan ”att se på film är 
ett bra sätt att få tänka kring olika frågor i livet.” (Procent, n =177) 

  Film är mindre 
viktigt (n=56) 

Film är ganska 
viktigt (n=55) 

Film är mycket 
viktigt (n=66) 

Totalt 
(n=177) 

Nej 48% 38% 30% 38% Film bra för livs-
frågor Ja 52% 62% 70% 62% 

 
Bland dem som uppgivit film som mindre viktigt var det en majoritet som 
anser att film är ett bra sätt att få tänka kring frågor i livet (52%) och denna 
ökar till 70% bland dem som tycker film är mycket viktigt. Detta svar illu-
strerar Patrick Phillips resonemang om film som kristalliseringspunkter för 
reflektion över livet.  

We recognise within a particular story the dramatisation of broader issues, 
values and states of being. We may simultaneously see the general nature of 
these – and their personal application to our own lives (Phillips 2000: s 25).  

                               
56 Jag ville ha en uppdelning i två kategorier, ’ja’ och ’nej’ för tydlighets skull. I svaret ’Ja’ 
ingår svaren ”stämmer helt och hållet” och ”stämmer ganska bra”. I svaret ’Nej’ ingår ”stäm-
mer ganska dåligt” och ”stämmer inte alls” plus det neutrala svaret, ”stämmer varken bra eller 
dåligt”. Jag har varit intresserad av gruppen som uttryckt en aktivt positiv relation till film 
jämfört med en mer neutral hållning och därför har jag fört samman de neutrala svaren med 
svaren ’stämmer inte riktigt’ och ’stämmer inte alls’ för att förenkla överblicken. 
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En del publikcitat ur enkäten ligger i linje med Phillips påstående: 

Livsprocesser tydliggörs och komprimeras till 90-120 minuter film (rp 22) I 
filmens värld kan man ofta uttrycka händelser, platser och världar och män-
niskor på ett annat sätt än i den verkliga världen med dess restriktioner, ta-
bun och uppfattningar (rp 23)  

 
Intressant att notera kring denna fråga har varit att även bland dem som skat-
tar film som mindre viktigt så menar en majoritet att film stimulerar till re-
flektion över livet. Innan detta resultat uppfattas som ett stöd för den över-
gripande frågeställningen om film som en resurs för tankar om existentiella 
frågor bör också en kritisk bedömning göras utifrån enkätfrågans formule-
ring. Formuleringen ’olika frågor i livet’ är inte helt liktydig med begreppet 
’livsfrågor’, än mindre med uttrycket ’existentiella frågor’. Här uppfattar jag 
enkätformuleringen som mer inklusiv och allmän än om jag hade formulerat 
det mer livsfrågeorienterat.57 

På frågan om det fanns filmer som kunde upplevas starkare än själva livet 
fanns ett positivt samband mellan de som angivit film vara mycket viktigt 
och filmer som kunde kännas starkare än livet. 
Tabell 12. Betydelse av film för de som anser film viktigt baserat på frågan ”Det finns filmer 
som känns starkare än det verkliga livet.” (Procent, n =162) 

  Film är mindre 
viktigt (n=51) 

Film är ganska 
viktigt (n=51) 

Film är mycket 
viktigt (n=60) 

Totalt 
(n=162) 

Nej 67% 61% 38% 54% Film starkare än 
livet Ja 33% 39% 62% 46% 

 
Två tredjedelar av gruppen (67%) som såg film som mindre viktigt och drygt 
tre femtedelar (61%) som såg film som ganska viktigt höll inte med om att 
det fanns filmer som kändes starkare än det verkliga livet. Däremot urskiljde 
sig gruppen som angivit film som mycket viktigt där en majoritet (62%) 
ställde sig positiv till påståendet.  

Nästan två tredjedelar av denna grupp angav att det fanns filmer som 
känns starkare än själva livet. Detta svar överraskade mig då jag uppfattat 
formuleringen ’starkare än livet’ som relativt kraftfull och med en viss 
tyngd. Hos en viss grupp var denna åsikt väl representerad. 

                               
57 Majoritetens bejakande av tanken att film kan fungera som stöd för ’olika frågor i livet’ kan 
både syfte på existentiella frågor i den specifika bemärkelsen jag har definierat i kapitel 2, 
men också att filmkonsumtion kan locka till funderingar om vissa specialeffekter man är 
förtjust i eller fascinationen inför häftiga platser man skulle vilja besöka, som delar av mera 
allmänna frågor i tillvaron. 
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4.4.2. Sammanfattning ’film är viktigt’ relaterat till enkätfrågor 
Sammantaget menar jag att resultatet från en handfull tabellanalyser ovan 
pekat i riktning mot att dessa individer i större eller mindre utsträckning låtit 
filmer funnits med som en resurs för bearbetningar av existentiella frågor. 
Det är också så att dessa individer återfanns i gruppen som ansett film vara 
mycket viktigt i livet. Det tycks således finnas ett samband mellan den grupp 
som kunnat kategoriseras utifrån variabeln ’film är mycket viktigt’ och an-
vändandet av film som en resurs för tankar om existentiella frågor i detta 
stickprov, även om bilden är motsägelsefull. Om jag sammanställer resultatet 
utifrån ett antal enkätfrågor framträder följande bild.  
Tabell 13. Sammanfattning ’film är viktigt’ relaterat till enkätfrågor. Andel av dem som me-
nar att film är mycket viktigt som bejakat följande påståenden.  (Procent) 

Film ger en bra möjlighet att diskutera saker med vänner och bekanta.     77% 
Film är ett bra sätt att få tänka kring olika frågor i livet. 70% 
Det finns filmer som skakat om min verklighetsuppfattning. 65% 
Det finns filmer som känns starkare än det verkliga livet 62% 
Film är ett bra sätt att komma åt djupare dimensioner i tillvaron 51% 

 
Jag har noterat att frågan om film som resurs för att komma åt djupare di-
mensioner i tillvaron fått ett stöd av 51% av gruppen som anser film vara 
mycket viktigt i livet. Kanske är de denna fråga som kommer närmast min 
forskningsfråga om film som en resurs för existentiella tankar. Majoriteten i 
hela enkäten ställer sig avvaktande till detta. Det har understrukit behovet av 
att vara varsam med förhastade slutsatser om film som resurs för bearbetning 
av existentiella frågor. 

En knapp majoritet av dem som ansåg film vara mycket viktigt har dock 
uttryckt att film kan vara en viktig resurs för att komma åt djupare dimensio-
ner och det är denna grupp har jag fokuserat i den fortsatta analysen. 58 

4.5. Variabeln ’film är viktigt’ och bakgrundsfaktorer 
Hur ser gruppen ut som tycker film är något mycket viktigt i livet? Är det 
mediestudenter i första hand, eller kvinnor eller män? Är det individer med 
eller utan religiös bakgrund, med eller utan personlig gudstro eller guds-
tjänstdeltagande?  

                               
58 Filmvetaren Patrick Phillips menar att filmhistorien visar att det finns en alldeles särskilt 
lust i seendet och njutandet av rörliga bilder, det som benämns ”scopophilia” (Phillips 2000: s 
100). Är det en sådan grupp som existerar i enkätmaterialet, dvs. en grupp individer som med 
en särskild intensitet relaterar till den rörliga bilden på vita duken både estetiskt och etiskt?  
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4.5.1. Mediestudenter och filmattityd 
Föga överraskande fanns en korrelation mellan studieinriktning mot medie-
program och en hög uppskattning av film som viktigt i livet. De studenter 
som läste mediekommunikationsprogrammet eller medieproduktion utgjorde 
ca 40% av dem som svarat på enkäten och denna grupp uppgav att film var 
viktigt på en generellt högre nivå än de övriga studenterna. I vilken riktning 
ska man då förstå detta samband? Är man mer filmorienterad för att man 
formas av en medieutbildning eller har man sökt sig till mediestudier för att 
man tillmäter film stor betydelse? Frågan om kausalitetens riktning lämnar 
jag åt sidan. Mina frågeställningar om film som resurs och frågan om tolk-
ningsprocesser utifrån tolkningshorisont gör att jag istället frågar mig vilka 
andra karakteristika som den grupp har som tillmätt film stor vikt avseende 
kön, religiös socialisation och dagsaktuell religiös praktik eller ej. Är det 
individer med olika bakgrund som anger film som viktigt respektive ovik-
tigt? 

4.5.2. Kön och filmattityd 
Utan att uppvisa något samband såg det ut som om en tendens till skillnad 
skulle kunna existera mellan kvinnor och män i värderingen av film som 
mycket viktigt.  
Tabell 14. Betydelse av film för män och kvinnor baserat på frågan ”Hur viktigt är film för 
dig?” (Procent, n =177) 

 Kvinnor (n = 95) Män (n = 82) Totalt (n = 177) 

Film är mindre viktigt 37% 26% 32% 
Film är ganska viktigt 30% 31% 31% 
Film är mycket viktigt 33% 43% 37% 

 
Bland dem som tycker film är ganska viktigt har grupperna kvinnor och män 
varit lika stora eller små, runt 30%. I gruppen som anser film mindre viktigt 
var kvinnorna en relativt sett större grupp (37%) mot männens 26%, och 
bland dem som anser film mycket viktigt var männen en relativt sett större 
grupp (43%) mot kvinnornas grupp på 33%. Skillnaden mellan män och 
kvinnor är inte stor, skattningen av films betydelse ligger runt värdet 5 på 
den sjugradiga skalan vare sig man är man eller kvinna. Med tanke på det 
relativt blygsamma underlaget är det svårt att i det här läget mer än notera en 
tendens till skillnad mellan könen som något som borde undersökas vidare. 

4.5.3. Samband kön och filmkonsumtion 
Det fanns dock ett samband där storkonsumtion av film korrelerade med 
könstillhörighet. Av 36 individer som uppgav att man konsumerade ca 20 
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filmer eller fler i månaden var 26 män och 10 kvinnor och i gruppen extremt 
stor filmkonsumtion återfanns 12 män och endast 2 kvinnor.59  

4.6. Samband tolkningshorisont och filmattityd  
Jag går tillbaka till min kompletterande frågeställning. Hur mycket styrs 
individer i sina tolkningar utifrån en tolkningshorisont internaliserat genom 
primär och sekundär socialisation?  

Denna kompletterande frågeställning berörde trosföreställningar vars in-
dividuella utformning har varit av stor spännvidd i undersökningsgruppen. 
En liten grupp individer har utifrån vissa kriterier har haft en religiös tolk-
ningshorisont, en stor grupp individer har haft en icke-religiös tolkningshori-
sont samt en relativt stor grupp individer som utgjort en mellangrupp som 
tolkningshorisontmässigt varken karakteriserats som entydigt religiösa eller 
icke-religiösa. För att komma vidare i analysen ville jag undersöka hur so-
ciala bakgrundsfaktorer som religiös aktivitet kunde relateras till en hög 
uppskattning av film och benägenheten att tillmäta film en viktig plats i livet.  

4.6.1. Tro på personlig gud, bön och filmattityd  
När det gäller religiös aktivitet i nutiden valde jag att fokusera på tre olika 
frågor för att karakterisera någon som mer troende eller inte. Jag valde ut 
frågan om tron på en gud som man kan ha en personlig relation till, frågan 
om bön samt frågan om gudstjänstdeltagande som jag redovisar nedan.  
Tabell 15. Andel som tror på en gud som man kan ha en personlig relation till. (Procent. n 
=168) 

Jag tror inte på en personlig gud (n = 119) 71% 
Jag tror på en personlig gud (n = 49) 29% 
 
Gruppens svar på denna fråga låg statistiskt tämligen nära resultatet från 
exempelvis Bråkenhielms livsåskådningsundersökning (Bråkenhielm 2001).60 

                               
59 Den grupp som uppgav att man såg mer än 30 filmer på en månad. 
60 I Bråkenhielms undersökning svarade sammanlagt 33% ja; ”Stämmer helt och hållet” re-
spektive ”Stämmer ganska bra” (Livsåskådningar i Sverige, genomförd 1998, i fortsättningen 
kallad LiS 1998).  
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Tabell 16. Betydelse av film för mer troende respektive mindre troende baserat på frågan ”Jag 
tror på en gud som man kan ha en personlig relation till” (Procent, n =166) 

                              Tro på en personlig gud  
 Mindre tro 

(n = 117) 
Mer tro 
(n = 49) Totalt (n = 166) 

Film är mindre viktigt 34% 29% 33% 
Film är ganska viktigt 28% 34% 30% 
Film är mycket viktigt 38% 37% 37% 

 
I stort sett ingen skillnad kunde iakttagas mellan gruppen som uppgav sig ha 
en personlig gudstro och de som inte hade det beträffande den plats som film 
intar i ens liv. Vare sig man hade en personlig gudstro eller ej så påverkades 
inte tendensen huruvida man skattade film som mycket viktigt eller ej.  

Jag fortsatte med frågan bön som egen aktivitet relaterat till filmattityd.  
Tabell 17. Betydelse av film för mer troende respektive mindre troende baserat på frågan 
”Hur ofta ber du?” (Procent, n =172) 

 Ber ej (n = 136) Ber (n = 36) Totalt (n = 172) 

Film är mindre viktigt 29% 42% 31% 
Film är ganska viktigt 31% 30% 31% 
Film är mycket viktigt 40% 28% 38% 

 
Analysen visade att gruppen som bad regelbundet (en gång i månaden eller 
oftare) tillmätte film mindre vikt än den grupp som inte bad regelbundet. 
Och på motsvarande sätt så angav 40% av dem som inte bad att film var 
mycket viktigt mot 28% av dem som hade en vana att be. De som hade bön 
som en aktiv del i livet tycktes mindre benägna att tillmäta film stor vikt, 
fortfarande dock en dryg fjärdedel. Tendensen var iakttagbar men skillnaden 
uppvisade ej något statistiskt samband.  

4.6.2. Gudstjänstbesök och filmattityd  
En mindre grupp i min undersökning hade gudstjänstbesök som en någor-
lunda aktiv del av livsrutinen. I undersökning var andelen som gick i guds-
tjänst minst en gång i månaden i stort sett densamma (7%) som i undersök-
ningen LiS 1998 (8%). Inkluderade man andelen som gick i gudstjänst åt-
minstone några gånger per år så var det knappt var femte i min undersökning 
(17%) och lite drygt var femte (21%) i undersökningen LiS.61 När jag valde 

                               
61 Då stickprovet i min undersökning utgjordes av människor i huvudsak mellan 20 – 35 år 
jämförde jag mitt enkätresultat mot siffror i LiS 1998 med hänsyn tagen till motsvarande 
åldersgrupp, dvs. åldersgruppen 16-49 år, den åldersgrupp som mest sammanfaller med ål-
derspannet i min undersökning 
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ut variabeln gudstjänstdeltagande så kunde jag, liksom när det gällde varia-
beln bön, identifiera en skillnad i hållning till film.  
Tabell 18. Betydelse av film för gudstjänstbesökande baserat på frågan ”Hur ofta deltar du i 
gudstjänster eller liknande religiösa möten” Procent. (Antal inom parentes)  n =177 

                                     Deltar i gudstjänst  
 Nej (n = 147) Ja (n = 30) Totalt (n = 177) 

Film är mindre viktigt 29% 43% 32% 
Film är ganska viktigt 30% 37% 31% 
Film är mycket viktigt 41% 20% 37% 

 
Ett samband framträdde där de som inte haft något gudstjänstdeltagande som 
vana utgjorde en större grupp (41%) jämfört med gruppen som med viss 
regelbundenhet har deltagit i gudstjänst (20%) beträffande de som ansåg att 
film var mycket viktigt. Ett negativt samband uppstod således mellan de som 
var gudstjänstbesökare och skattningen av film som mycket viktigt. 

Min hypotes i kapitel 1.2.2. gjorde gällande att den grupp som hade en re-
ligiös kognitiv tolkningshorisont och var aktiva i ett socialt sammanhang 
präglat av tro skulle vara mindre benägna att använda filmupplevelser eller 
biobesök som en inspirationskälla för bearbetning av personliga livsåskåd-
ningsfrågor och vice versa, den grupp som inte har någon tillhörighet i ett 
socialt sammanhang präglat av en aktiv tro skulle vara mer benägna att an-
vända filmupplevelser eller biobesök som en inspirationskälla för bearbet-
ning av personliga livsåskådningsfrågor. När det gäller gudstjänstmedverkan 
har sambandet med filmattityd stämt med min hypotes.    

4.6.3. Indexvariabler ’religiös socialisation’ och ’religiös praktik’ 
Jag frågade mig således om de som haft en religiös socialisation respektive 
hade en aktiv religiös tro i nutiden utvecklat ett förhållningssätt till film och 
vice versa, om dem som varken haft en religiös socialisation eller hade nå-
gon aktiv religiös tro utvecklat ett annat förhållningssätt till film. 

Emellan dessa två grupper med tydliga tolkningshorisonter, av mig kalla-
de ’mer religiös socialisation/mer praktik’ respektive ’mindre religiös socia-
lisation/mindre praktik’ valde jag också en grupp med en blandad profil i 
vilken ingick individer med antingen religiös socialisation i det förflutna och 
ingen religiös aktivitet i nutiden eller tvärtom, ingen religiös socialisation 
men aktiv religiös praktik idag. Denna grupp etiketterade jag som ’blandad 
grupp’. Jag konstruerade en sammanslagning av fem variabler om religiös 
socialisation och religiös praktik där varje individ fick ett indexvärde mellan 
5 och 10.62 
                               
62 Jag valde att bearbeta de tre variabler som på olika sätt handlade om religiös aktivitet i 
nutid, dvs. fråga 43 om bönefrekvens, fråga 42 om gudstjänstdeltagande samt fråga 32 om tro 
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Tabell 19. Religiös socialisation och religiös praktik. (Indexsumma, procent, n = 162) 

 Indexsumma Procent, antal 

Mindre religiöst socialiserad/mindre praktik 5               50%   (n = 80) 
 6               21%   (n = 34) 
 7                 7%   (n = 12) 
 8               11%   (n = 18) 
 9                 8%   (n = 13) 
Mer religiöst socialiserad/mer praktik 10                 3%   (n = 5) 
 
I enkätmaterialet framträdde en stor grupp utan vare sig religiös socialisation 
eller religiös aktivitet i nutiden och det var de cirka 50% i undersökningen 
som fått den sammanlagda summan 5, dvs. ’nej’, på frågorna om aftonbön, 
gudstjänstbesök i barndomen, personlig gudstro, bönefrekvens och guds-
tjänstbesök idag. Denna grupp såg jag som en grupp vars tolkningshorisont 
och kognitiva referensramar utgjordes av en mer icke-religiös livsförståelse. 
Denna grupps tolkningshorisont har varken i barndom eller nutid inneburit 
aktiva religiösa tolkningsmönster och jag har rubricerat den ’mindre religiös 
socialisation/praktik’.63 Ur denna grupp har jag valt fem respondenter att 
intervjua (se kapitel 5 Intervjuer.) 

I den andra polen av detta spektrum fanns i min enkät endast 5 individer, 
dvs. den grupp som fått värdet 2 på samtliga frågor och därmed indexvärdet 
10. Det är den grupp som har svarat ja på frågorna om aftonbön, gudstjänst-
besök i barndomen, personlig gudstro, bönefrekvens och gudstjänstbesök 
idag. Till denna grupp med värdet 10 förde jag även den grupp respondenter 
som fått indexvärdet 9, dvs. de har haft ett eller flera ja-svar i båda kategori-
erna beträffande religiös socialisation och religiös praktik i nutid.  

Denna grupps tolkningshorisont och kognitiva referensramar har utgjorts 
av en mer religiös livsförståelse där de i barndomen socialiserats in i religiö-
sa tolkningsmönster som i nutid aktivt upprätthållits. Antalet individer med 
indexvärdet 9 eller 10 blev en grupp på sammanlagt ca 10% av materialet. 

                                                                                                                             
på en personlig gud och skapade ett index för religiös praktik utifrån de omkodningar som jag 
genomförde sedan tidigare i tabellanalyserna ovan. I enkätfråga 43 fick svarsalternativen 0 till 
3 värdet 1 och svarsalternativen 4-7 fick värdet två och i enkätfråga 42, om gudstjänstdelta-
gande, fick svarsalternativen 0-2 fick värdet 1 och svarsalternativen 3-7 fick värdet 2. För ett 
index för religiös socialisation valde jag ut enkätfråga 49, om aftonbön, och de som svarat 1-3 
fick värdet 1 och de som svarat 4-5 fick värdet 2 och enkätfråga 48, om deltagande i guds-
tjänst som barn, där de som svarat 0-3 fick värdet 1 och svarsalternativen 4-7 fick värdet 2. 
Jag fick då en samlad bild av var hela stickprovet i enkäten befann sig beträffande religiös 
socialisation och religiös praktik i dagsläget som indexvärden mellan 5 och 10. 
63 Ett bättre begrepp än ’praktik’ skulle vara önskvärt för att sammanfatta de tre aspekter av 
aktiv tro som jag valde ut till index. Bön och gudstjänstdeltagande kan innefattas i begreppet.  
Men aspekten ’tro på en personlig gud’ blir problematisk och kan inte med självklarhet upp-
fattas som aktivitet eller praktik utan snarare som ’hållning’ eller liknande. Med två av tre 
aspekter av aktivitet som ingående i variabeln har jag för enkelhets skull valt att behålla be-
greppet ’praktik’.  
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Denna grupp har jag rubricerat som ’mer religiös socialisation/praktik’. 
Även ur denna grupp har jag valt fem respondenter att intervjua.  

Sedan fanns en stor minoritet på drygt en tredjedel mellan dessa två grup-
per som fick olika indexvärden mellan 6 och 8. Dessa personer var sådana 
som fått värdet 1 på ett par, tre frågor och värdet 2 på ett par, tre andra frå-
gor. Dvs. de hade något av en religiös socialisation och bakgrund men var 
inte religiöst aktiva i nuläget eller vice versa så att de saknade en religiös 
socialisation men var i någon mån religiöst aktiva i nutiden.  

Individer tillhörande denna grupp har således en tolkningshorisont som 
skiljer sig från de båda föregående i det avseendet att man har socialiserats 
enligt en övergripande verklighetstolkning som man har tonat ned för att 
övergå till en annan livssyn som vuxen till skillnad från de båda andra grup-
perna med en övergripande tolkningshorisont som upprätthållits till i vuxen 
ålder. Denna grupp på 39% som kognitivt rört sig i den ena eller den andra 
riktningen rubricerade jag som ’blandad grupp’ (se vidare kapitel 5.1.2. Två 
gruppintervjuer – tre bakgrundsprofiler). Ur denna grupp valde jag också 
fem respondenter att intervjua. 

4.6.4. Tolkningshorisont och filmattityd  
När jag analyserade denna indexvariabel för att undersöka eventuell korrela-
tion med variabeln ’film är viktigt’ såg det ut på följande sätt.  
Tabell 20. Tolkningshorisont och filmattityd. (Procent, n =161)                         

 
Mindre religiös 

soc/praktik 
 (n = 79)  

Blandad 
grupp 

 (n = 64) 

Mer religiös 
soc/praktik 

(n = 18) 

Totalt 
(n = 161) 

Film är mindre viktigt 32% 28% 45% 32% 
Film är ganska viktigt 32% 31% 22% 30% 
Film är mycket viktigt 36% 41% 33% 38% 

 
I tabellen framträdde inget samband. Den grupp där flest tyckt att film var 
mycket viktigt utgjordes av mittengruppen (41%) och inte någon av de grup-
per som tolkningshorisontmässigt var mest entydiga vare sig med mindre 
religiös profil (36%) eller mer religiös profil (33%).  

Resultatet generellt från många olika variabelanalyser har varit att tolk-
ningshorisonten utifrån religiös socialisation och religiös praktik inte har 
något tydligt positivt eller negativt samband med attityden till film.64 Det 

                               
64 Ett par iakttagelser från tabellanalyserna antyder motstridiga tendenser som exempelvis att 
aftonbön tenderat att öka benägenheten att skatta film som mycket viktigt, som tillsammans 
med tabellen där aftonbön och gudstjänstdeltagande i barndomen i en omkodad indexvariabel 
pekade i samma riktning.  Variabeln ’gudstjänstbesök’ visade dock på en tydlig minskning av 
uppskattningen av film. Också en analys av böneaktivitet idag relaterat till attityd till film 
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övergripande resultatet från enkätundersökningen har visat att i det inte fun-
nits några enkla samband mellan olika positioner när det gäller religiös soci-
alisation samt aktiv religiös praktik i nutiden, relaterat till variabeln film är 
mycket viktigt, dvs. den enskilda variabel som korrelerat med ett positivt 
samband till de flesta frågor i enkäten som berört existentiella frågor. 

4.7. Sammanfattning steg 1. Enkätresultat 
En enkät har samlats in mellan oktober 2002 och februari 2003 bland 179 
studerande vid olika program och kurser vid högskolan Dalarna.  

En första summering av attityden till film pekar på att många individer 
menar att det finns filmer som kunnat erbjuda upplevelser av starka känslor 
och möjligheten att bli ’djupt berörd’. Samtidigt uppfattades filmkonsumtion 
som underhållning och en möjlighet att glömma vardagen för en kort stund. 
Andra tongivande aspekter var film som stimulans för tanke och reflektion 
över livet samt filmkonsumtion som diskussionsbefrämjande i sociala situa-
tioner. Mindre accentuerat var filmkonsumtion som social handling i bemär-
kelsen att stärka samhörighet med andra. Tydligt nedtonat var film som källa 
till rent filmkonstnärligt och filmtekniskt engagemang.  

Huvudintrycket har med andra ord varit att film haft en stark ställning i 
många individers liv och filmens starka ställning framför allt byggt på dess 
emotionella kraft som ett medium för ’starka upplevelser’ samt som en källa 
till tankar över livet. När jag tagit fram korrelationstabeller över hela enkät-
materialet för att undersöka vilka variabler som visat samband med varandra 
beträffande film och livsåskådningsfrågor har en sammansatt bild framträtt. 
Vid analys av bakgrundsvariabler som bl.a. ålder, kön, uppväxtmiljö, tro och 
religiös socialisation, ställda mot en rad frågor som fokuserar livsåskåd-
ningsaspekter på film har det ej gått att se något enkelt och tydligt samband 
mellan dessa bakgrundsvariabler och filmattityd.  

Den enskilda variabel som framträtt som den som tycktes styra utfallet 
beträffande livsåskådningsmässiga aspekter vid filmtittande var frågan om 
hur viktigt man angav att film var i ens liv. En dryg tredjedel av filmkonsu-
menterna i denna enkätundersökning (37%) har angivit att de tyckt film vara 
mycket viktigt i vardagen, dvs. skalsteg 6 och 7 på en sjugradig skala. Samt-
liga svar på frågan om hur viktigt film var i livet, omkodades till tre grupper 
enligt följande; film är mindre viktigt, film är ganska viktigt och film är 
mycket viktigt. Det har varit denna enskilda variabel som återkommit när jag 
analyserat enkätmaterialet och sökt samband mellan olika faktorer och benä-
genhet att bearbeta livsåskådningsrelaterade frågor via film. Det har funnits 

                                                                                                                             
pekade mer i riktning mot ett negativt samband mellan religiös aktivitet och hög filmskatt-
ning.  
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ett samband mellan hållningen att film är viktigt och en rad frågor som be-
rörde individens existentiella meningsfrågor.  

Denna tredjedel som skattade film som mycket viktigt i livet har således 
låtit film och filmkonsumtion vara en aktiv del av den känslomässiga och 
tankemässiga bearbetningen av den egna livssynen. Och när jag analyserat 
denna tredjedel av filmtittarna och undersökt vilka specifika drag denna 
grupp har haft beträffande kön, ålder, bakgrund och trosinriktning har jag 
kunnat sammanfatta det på följande sätt. Vissa tendenser tycktes kunna 
skönjas som handlade om att framför allt religiöst aktiva som regelbundet 
gick i gudstjänst förhöll sig mer avvaktade till film som ett område för livs-
åskådningsbearbetning men fortfarande har skillnaderna mellan grupperna 
varit små. Det utkristalliserades således inte något entydigt mönster där rela-
tionen mellan bakgrundsvariabler som tro och religiös socialisation och livs-
åskådningsprocesser varit tydliga.  

Min slutsats utifrån enkätresultatet har således varit att individer med 
skilda bakgrundsfaktorer vad gäller tro och religiös aktivitet i barndomen 
och med olika religiös verklighetsuppfattning i nutiden inte har skiljt sig åt 
på ett avgörande sätt beträffande attityden till film. Både individer med mer 
religiös tolkningshorisont respektive individer med mindre religiös tolk-
ningshorisont tycktes använda spelfilm som en möjlig källa till tankar om 
existentiella frågor.   

4.7.1. Fortsättning – intervjuer 
Jag återgår till frågeställningarna igen. Om, och i så fall, på vilket sätt och 
under vilka omständigheter kan film vara en resurs för individers tankar om 
existentiella frågor? 

Om… 
Vissa delar av enkätresultatet med flera citat från individer tycktes peka i 

riktning mot svaret ’ja’ på frågan om individer använde film som en resurs 
för bearbetning av existentiella frågor. Andra delar av enkätresultatet var inte 
lika stödjande för en sådan generell slutsats. Resultatbearbetningen av enkät-
svaren pekade dock ut en grupp på ca en tredjedel av alla svarande som givit 
film en särskilt central plats i tillvaron, den tredjedel som uppgivit att film 
var mycket viktigt i livet.  

… och i så fall, på vilket sätt och under vilka omständigheter…  
Enkätresultatet svarade inte på detta och var inte heller konstruerad för att 

generera svar på denna del av frågeställningen. Jag kompletterade därför 
enkätresultatet med hjälp av fokusgrupper och individuella samtal för att 
analysera tolkningsprocesser på individnivå.  

…kan film vara en resurs för individers tankar om existentiella frågor? 
De öppna frågorna i enkäten med citatexempel har visat hur vissa indivi-

der bearbetat olika aspekter av existentiella frågor, till exempel personliga 



 111

dilemman i olika livssituationer, resonemang om rätt och fel, uppfattningar 
om viktiga ideal och ledstjärnor i det egna livet, m.m.   

Min frågeställning ovan inrymde också en kompletterande följdfråga. Hur 
mycket styrs individer i sina tolkningar utifrån en tolkningshorisont interna-
liserad genom primär och sekundär socialisation? Utifrån detta skapade jag 
tre kategorier av respondenter ur enkätmaterialet. 

4.7.2. Tre grupper med olika tolkningshorisont 
Jag valde ut femton individer kategoriserade som tillhöriga någon av följan-
de tre grupper; 1, ’mindre religiös socialisation/praktik’ 2, ’blandad grupp’ 
eller 3, ’mer religiös socialisation/praktik’. Genom att välja respondenter 
utifrån olika internaliserade tolkningsrepertoarer fick jag tre grupper som 
kunde tänkas respondera på en vald film på olika sätt utifrån respektive bak-
grund. Detta i enlighet med resultatredovisningen av enkäten och dess tredje 
funktion, som ett urvalsinstrument för fortsatta intervjuer. Rousiley Celi 
Moreira Maia sammanfattar sitt synsätt på individens villkor för mediekon-
sumtion genom att understryka den internaliserade föreställningsrepertoaren 
som en tolkningshorisont som jag nämnde i kapitel 1. Hon diskuterar denna 
med begrepp som ’implicit kunskap’ eller ’moraliskt ramverk’ som skapar 
en struktur för tolkning.  

[G]iven either by tradition or basic certainties of life, function as an ‘implicit 
knowledge’ or as a pre-discursive background structure from which all think-
ing, action and interpretation proceed. […] Hence, the construction of mean-
ing which is made possible by interpretation is not arbitrary; it is not the out-
come of the pure will of the interpreter, on the contrary, it is limited by the 
historicity and situationality of the concrete conditions under which occurs 
(Maia 2001: 40f) 

 
Tillämpat i denna studie ville jag således skapa grupper som kunde definie-
ras utifrån olika tolkningshorisonter och där ett samtal om en utvald film 
skulle kunna ge exempel på tolkningar i linje med respektive individs socialt 
internaliserade tolkningshorisont.65 

Jag vill också tydliggöra att min ambition inte har varit en representativ 
presentation av hur den genomsnittlige filmbetraktaren förhållit sig till film 
eller livsåskådning utan snarare att ge exempel på hur man teoretiskt kan 

                               
65 Höijer använder begreppen ’ideological and identity horizons’. Denna komplexa helhet av 
tolkningshorisonter i vardagslivet menar hon kan hållas samman teoretiskt som ”socio-
cognitive structures of representations” (Höijer 2007: 34). Jag menar att Höijer ligger nära 
Maias begrepp interpretive horizons. Höijers begrepp ideological horizons inkluderar en 
relation till sociala föreställningar om rådande maktordningar i samhället. Jag har fördragit 
begreppet tolkningshorisont då jag i mina analyser av sociokognitiva representationer lämnat 
frågan om samhälleligt dominerande idéer, ideologi och hegemoni åt sidan. Frågan är alltför 
omfattande för att rymmas inom ramen för mitt val av perspektiv i denna studie, men viktig.  
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fördjupa förståelsen av individers engagemang i filmupplevelser och kogni-
tiva meningsstrukturer inom individen. Jag har således gjort ett teoretiskt 
urval ur stickprovet där de individer som uppvisat en aktiv relation till film-
mediet valts ut för att underlätta möjligheten att empiriskt och teoretiskt 
diskutera filmförståelse och tolkningsprocesser.  

I nästa kapitel, avhandlingens mest omfattande, presenteras nästa två steg 
i avhandlingens resultatredovisning, för det första resultatet och analysen 
från två intervjuer i fokusgrupper med ett samtal om innehållet i science-
fictionfilmen Kontakt (1997) samt för det andra resultatet och analysen av 
tretton individuella intervjuer om en vald favoritfilm. 
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KAPITEL 5. INTERVJUER   

 
I detta kapitel presenterar jag steg 2 i avhandlingens empiriska del genom att 
gå igenom de intervjuer jag genomförde i två fokusgrupper. Samtalet i de två 
grupperna har sedan lagt grunden och utgjort en förberedelse till steg 3, de 
individuella intervjuerna som presenteras utförligt i avsnitt 5.4.  

5.1. Fokusgrupper 
De öppna frågorna i enkäten med citatexempel i kapitel 4 antyder att indivi-
der berör olika existentiella frågor; resonemang om rätt och fel, uppfattning-
ar om personliga ideal, m.m. Enkätresultatet har dock inte kunnat svara på 
hur detta kan gå till på individnivå. Utifrån frågeställningens mellandel som 
gällde på vilket sätt och under vilka omständigheter film kan vara en resurs 
för individers tankar om existentiella frågor, kompletterade jag enkäten med 
hjälp av kvalitativ metod genom intervjuer för att diskutera meningsfrågor 
på individnivå. 

Utifrån den teoretiska modellen som Alf Linderman utvecklat som social 
semeiologi, förväntades respondenterna tolka det presenterade TV-program-
met i enlighet med vissa linjer (Linderman 1996). En förväntan formulerades 
om att varje individ skulle aktualisera en tolkning som knöt an till en social 
kontext och som för individen aktiverade en internaliserad tolkningsreperto-
ar – ett schema – som i någon mån styrde tolkningen av programinnehållet.  

Social semeiology predicts a correspondence between internalized social sig-
nification systems and individually actualized meaning (Linderman 1996: 
193). 

 
Med denna teoretiska utgångspunkt och i linje med Maias och Höijers per-
spektiv, gjorde jag ett urval av individer med olika tolkningshorisont för att 
se hur dessa valde att tolka en viss film. Jag ville undersöka hur ett samtal 
avlöpte i fokusgrupper och om det gick att skönja några gemensamma tolk-
ningsmönster utifrån gruppernas sammansättning. 
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5.1.1. Kategorisering av intervjuade utifrån tolkningshorisont 
De som deltog i den inledande enkäten delade jag in i tre grupper enligt 
principer som jag redovisade i kapitel 4. 

Ett val kunde göras mellan personer för vilka film utgjorde något engage-
rande och mycket viktigt i livet respektive individer för vilka film inte var så 
viktigt. Utifrån frågeställningen beslutade jag att välja ut individer som upp-
givit att film var något viktigt i livet, dvs. individer som låtit sig engageras 
och dras in i filmers berättelser. Dessa val fick till följd att de grupper som 
intervjuades kom att bestå av individer som hade en likartad engagerad håll-
ning till film. Det som skiljde dem åt var den kognitiva tolkningshorisonten. 
Individerna ifråga har varit aktiva filmkonsumenter och de har varit intresse-
rade av att bearbeta sin förståelse av filmberättelser och velat kommunicera 
detta vilket har underlättat den teoretiska analysen av filmanvändning, me-
ningsskapande och socialt sammanhang. 

5.1.2. Två gruppintervjuer – tre bakgrundsprofiler 
Gruppmedlemmar är benägna att känna samhörighet i en önskan att förbli 
medlemmar av gruppen (Wibeck 2000: 28). Wibeck varnar för risken att en 
grupp blir alltför homogen i åsikter och bakgrund vilket kan få till följd att 
ett visst sätt att tänka blir sanktionerat på bekostnad av andra. Samhörighets-
känslan kan bli för stark inom gruppen om det råder stor likhet inom gruppen 
och gruppens gränser blir tydligt definierade.  

Båda mina fokusgrupper var därför konstruerade på så sätt att det fanns en 
variation i bakgrund och kognitiv tolkningshorisont. Risken för alltför hög 
grad av gruppkohesion hade jag i detta fall försökt bearbeta från min sida. 
Även mellan individer med potentiellt olika åsikter kan ett dynamiskt sam-
talsklimat skapas som gynnar utbyte av idéer samt försök till formulering av 
erfarenheter där individen ser och hör att det finns andra som har liknande 
idéer men där man också är lyhörd och nyfiken på avvikande tankar (Wibeck 
2000: 29).   

I båda grupperna fanns således individer hämtade ur gruppen som karak-
teriserats som ’mindre religiös socialisation/praktik’, personer kategoriserade 
enligt ’blandad grupp’ och personer som rubricerats som ’mer religiös socia-
lisation/praktik’ enligt den kategorisering som jag definierade i föregående 
kapitel (se 4.6.3. Indexvariabler ’religiös socialisation’ och ’religiös prak-
tik’).  

Jag fick svar från femton individer som var villiga att träffas och diskutera 
en vald film. Två personer av dem som hade svarat positivt på deltagande 
och planerade att komma uteblev vid själva visnings- och intervjutillfället.67  
                               
67 De två som uteblev var två män så könsbalansen kom att påverkas negativt av detta då de 
två gruppintervjuerna sammantaget kom att bestå av åtta kvinnor och fem män. En av de män 
som ej kom till intervjun var invandrare själv född utomlands och med hans avhopp påverka-
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Det blev således tretton personer som kom att intervjuas utifrån följande 
kategorisering. 
Tabell 21. Fördelning av individer till intervjugrupper utifrån tolkningshorisont 

GRUPP 1: 
”Mindre religiös socialisa-

tion/praktik” 

GRUPP 2: 
”Blandad 
grupp” 

GRUPP 3: 
”Mer religiös socialisa-

tion/praktik” 
Kia 27 år 
Erik 30 år 
Jon 27 år 

Radomir 24 år 
Sofia 22 år 

Madeleine 25 år 
Victoria 24 år 
Jakob 27 år 

Caterina 21 år 
 

Karin 33 år 
Lena 24 år 
Peter 32 år 
Maria 26 år 

 
 
Vid samlingen i Högskolan Dalarnas mediehus för filmvisning i biografen 
och efterföljande gruppintervju gjordes följande gruppindelning. Till det 
första gruppsamtalet kom Erik och Radomir hemmahörande i grupp 1, Cate-
rina och Jakob från grupp 2 samt Karin och Maria från grupp 3. Till filmvis-
ningen och gruppsamtal 12 maj kom Kia, Jon och Sofia hemmahörande i 
grupp 1, Madeleine och Victoria från grupp 2, samt Lena och Peter från 
grupp 3.  

5.2.  Stimulifilm inför gruppintervju  
Min ambition med att genomföra gruppintervjuer med en särskilt vald film 
var mångfaldig. För det första ville jag samtala om en film som stimulerade 
till resonemang om existentiella frågor och som berörde mer grundläggande 
frågor om subjektiv verklighetsuppfattning och egna livsfrågor. Jag har velat 
dra fördel av fokusgruppsteoretiska aspekter då jag i intervjuerna haft som 
avsikt att diskutera personliga trosföreställningar. ”Fokusgruppsmetoden har 
alltså använts, och visat sig fungera väl, när det gäller forskning om känsliga 
ämnen” (Wibeck 2000: 21).  

För det andra ville jag träffa ett antal individer för att i grupp diskutera 
filmupplevelse och filmtolkning utifrån en film som hade en handling och en 
narrativ struktur som tvingade åskådaren till viss reflektion på fabulanivå om 
vilken slags historia det var som berättades. Varje individ gjorde vissa val 
och skapade en förståelse av en sammanhängande historia på en viss me-
ningsnivå (se kapitel 2.3.1. Sujet och fabula). 

                                                                                                                             
des också den mångkulturella balansen negativt då det nu endast fanns en person med etniskt 
ursprung utanför Sverige, dvs. med en eller båda föräldrarna födda utomlands. En av de ute-
blivna männen hade också en muslimsk trostillhörighet så även den variationsvidden i grup-
pens tolkningshorisont begränsades. Jag såg dock ingen möjlighet att kompensera detta på 
stående fot då filmvisning och gruppintervju ägde rum följande på varandra. Jag valde att 
arbeta vidare med de tretton som kom till filmvisningen och efterföljande gruppintervju. 
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För det tredje ville jag se hur individer med olika tolkningsbakgrund skulle 
agera i ett gruppsamtal om en sådan film. Skulle gruppdynamiken ta över 
och skapa konsensus i gruppen runt filmens potentiella mening trots olika 
bakgrund, eller skulle tolkningen av filmen följa ett visst mönster enligt so-
cial semeiologisk modell, där den egna trosmässiga bakgrunden skulle styra 
tolkningen utifrån den internaliserade repertoaren och mindre utifrån den 
tillfälliga gruppsammansättningen.  

För det fjärde ville jag låta en handfull individer bekanta sig med mig som 
forskare för att om möjligt skapa en trygghet för att kunna gå vidare i en 
individuell intervju kring en personligt vald film.  

5.2.1. Kontakt (1997) 
Den film som jag valde att visa var Kontakt, en science-fiction-film från 
1997, som hade visats på svenska biografer med måttlig framgång, regisse-
rad av Robert Zemecki efter en novell av Carl Sagan med Jodie Foster och 
Matthew McConaughey i huvudrollerna. Filmen hade en berättarstruktur 
som möjliggjorde tolkningar kring flera olika potentiella verklighetsdimen-
sioner och där det inte var alldeles självklart hur historiens händelseförlopp 
skulle uppfattas.  
 
Handling 
Ellie Arroway (spelad av Jodie Foster) är chef för Argusobservatoriet i New 
Mexico, som med världens mest avancerade radioteleskop lyssnar efter sig-
naler från utomjordiska civilisationer. En dag inträffar det otroliga. Från den 
avlägsna stjärnan Vega kommer ett radiomeddelande från yttre rymden i 
form av en extremt avancerad ritning till en farkost som kan forsla en jordisk 
individ till ett möte med en sofistikerad civilisation. Det blir Arroways resa. 

Farkosten är ett sfäriskt klot, upphängd i en avskjutningskonstruktion med 
gigantiska roterande ringar. Arroway går med på att försöka resa med far-
kosten och utrustas med en videokamera som fästs vid hennes huvud. Hon 
placeras i den lilla kapseln och ringarna snurrar med allt högre hastighet. Det 
är på bristningsgränsen till vad hon och materialet tål. Kapseln blir alltmer 
genomskinlig samtidigt som det gnistrar och strålar under hela förloppet. 

Arroway sugs så iväg i lysande kanaler eller ’maskhål’ som fungerar som 
kosmiska transportleder mellan olika världar i universum och landar till slut 
på en månbelyst sandstrand. Där möter hon en representant för en annan 
civilisation som materialiserat sig i hennes fars gestalt. Himlavalvet ovanför 
gnistrar av stjärnfall och färglysande nebulosor mellan vackra molnbeslöjade 
solar. De för ett samtal om kosmos uppbyggnad och universums skönhet. 
Arroway vill kunna visa allt detta för alla andra på jorden men hon får nöja 
sig med sin egen upplevelse. ”Så har det gått till i miljarder år. Ett steg i 
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taget” säger rymdmannen.68 Han reflekterar över människan som varelse, 
kapabel till så vackra drömmar men också så fruktansvärda mardrömmar. 
”Ni känner er så vilsna, så avskärmade, så ensamma. Men det är ni inte.”  

Så sugs Ellie Arroway tillbaka genom ljuskanalerna och landar pladask i 
vattnet nedanför hela farkostskonstruktionen. Hon har med sin kapsel bara 
ramlat rakt ner i vattnet. Enligt kontrolltornet har hon inte varit någonstans. 
Med 43 olika kameror har man filmat kapselns fall under några korta sekun-
der. Arroway är som skeptiskt skolad forskare förtvivlad över att inte ha med 
sig något som helst bevis. Videokameran som var med henne på hennes 
”resa” har bara spelat in brus. Hon diskuterar i kongressens utskottsförhör 
teorierna om maskhål i universum som skulle vara en tunnel i rum-tiden, en 
så kallad Einstein-Rosen-brygga. Hon hävdar att ”relativitetsteori visar att 
18 timmar på jorden, där går på ett ögonblick”. Men hon tvingas böja sig 
under förnuftet och konstaterar att hennes resa inte på något sätt går att bevi-
sa.  

Som forskare håller hon med om det ytterligt osannolika i allt detta. Hon 
tvingas hålla med om att hon mycket väl kan ha inbillat sig alltihop. Men 
Arroway tar till orda:  

Jag kan inte bevisa det men hela min mänskliga erfarenhet, varenda fiber i 
min kropp säger mig att det här verkligen inträffade. Jag fick uppleva något 
som förändrade mitt liv. En vision om universum som visar helt otvetydigt 
hur små och obetydliga, men även hur sällsynta och dyrbara vi alla är. En vi-
sion som säger oss att ingen av oss är ensam. Jag önskar att jag kunde dela 
med mig av den, […] att alla, om så bara för ett ögonblick, kunde få känna 
denna vördnad, ödmjukhet och detta hopp. Men det förblir nog bara en öns-
kan.  

 
Filmen Kontakt lämnar möjligtvis frågan öppen. Är allt detta något som en-
bart hänt i Arroways subjektiva inre? Filmen slutar dock med den besynner-
liga omständigheten att det band som satt i videokameran på Arroways hu-
vud inte spelade in några sekunders brus utan just 18 timmar. Har hon alltså 
varit där? Plötsligt är det möjligt att tänka sig att hon trots allt via ett mask-
hål och den så kallade Einstein-Rosen-bryggan rent konkret kunnat uppleva 
detta under 18 timmars tidsrymd men som i ett jordperspektiv blir det ögon-
blick det tar att falla från rampen till vattenytan? 

Det som gjorde att jag valde filmen Kontakt för detta sammanhang har att 
göra med filmens narrativa tvetydighet. Åskådaren får via sujeten inte någon 
helt tydlig vägledning huruvida man ska förstå filmens berättelse och dess 
inre logik vid skapandet av en sammanhängande fabula, dvs. vad det är som 
händer i filmen? Åker hon faktiskt ut i rymden? Träffar hon någon i en an-

                               
68 Samtliga citat från filmen är hämtade från den svenska översättningen och textningen av 
filmen, distribuerad av Warner Home Video, Sweden AB, 1998. 
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nan värld genom en genväg i ett maskhål i universum? Är det en hallucina-
tion eller rentav en upplevelse av mystik karaktär i hennes psykiska inre?  

5.2.2. Resultat gruppintervju 10 maj 
Jag uppfattade båda gruppdiskussionerna som väl avvägda. Det fanns inslag 
av samhörighet och lyhördhet för andras åsikter men också en lust att identi-
fiera sin egen hållning. De inledande spontana kommentarerna från Maria, 
Karin och Caterina var positiva och en inspirerad stämning infann sig som 
präglade hela gruppsamtalet om hur man kunde förstå det som hände i fil-
men. Karin kom fram till att Ellie Arroway hade gjort en resa av subjektiv 
karaktär. ”Jag känner nog att hon gjort en inre resa” (Karin: 6). För Maria 
handlade det också om ett psykologiskt tillstånd utifrån ett resonemang om 
hennes starka inre drivkrafter och längtan efter sin far. Caterina var också 
inne på samma linje. ”Hon slår sig i huvudet och drömmer” (Caterina: 5).  

Erik laborerade med flera alternativ samtidigt. ”Så att det liksom på nåt 
vis är en mix mellan vetenskapliga fakta och hallucinationer eller förvänt-
ningar eller ja, rent psykiska, mentala bilder som hon får fram” (Erik: 5). 
Erik argumenterade sig så småningom fram till en nedtoning av att hon gjort 
en fysisk resa i det faktiska rummet och landade även han i slutsatsen att det 
rörde sig på ett inre subjektivt plan. Detsamma gällde Jakob.  

Den ende i denna grupp som förstod filmen i enlighet med en motsatt 
tolkning där Ellies verkligen gjort en fysisk konkret resa till yttre rymden var 
Radomir som valde att lyfta fram de antydningar i den riktningen som fil-
mens sujet innehöll.  

 
Radomir: Alltså, jag skulle bara säga att jag ser det som att hon faktiskt har rest 
iväg… 
Intervjuare: Ja, ja.  
Radomir: …och att alla andra bara är knäppa. (Stort skratt) Hade det inte fun-
nits med det här på slutet med 18 timmars brus…[…]…hade inte det vart med, 
då hade jag själv också kunnat sitta och fundera på att, ja, kanske var det där i 
hennes huvud. (Radomir: 8) 

 
Radomir underströk filmens ledtrådar i den här riktningen och han tyckte att 
det var ganska självklart att det var denna slutsats filmen propagerade för.  
 
Summering gruppintervju 1: 10 maj 
Utfallet i den första gruppintervjun kunde således summeras på följande vis. 
Endast en person, Radomir, tolkade filmens berättelse som att Ellie hade 
gjort en faktisk resa i tid och rum och han tillhörde gruppen mindre religiös 
socialisation/praktik. Den andre intervjuade personen med den profilen, Erik 
landade i slutsatsen att det var en inre resa. De två representerande mer reli-
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giös socialisation/praktik, Karin och Maria var båda tydliga i sina slutsatser 
om att det handlade om en inre psykisk resa. Så gjorde de båda med en blan-
dad profil också, Caterina och Jakob, om än med lite tvekan.  

5.2.3. Resultat gruppintervju 12 maj 
I den andra gruppen fick samtalet en annan karaktär. De inledande kommen-
tarerna från Lena, Peter och Kia om vad man spontant tyckte om filmen var 
betydligt mer avvaktande än motsvarande i första gruppen. Samtalet i grup-
pen 12 maj utvecklade sig mera prövande och tveksamt och lade en annan 
stämning för hela gruppsamtalet. Utfallet kring hur man ville tolka det som 
hände i filmen blev också väsentligt annorlunda. 

Lena hade sin åsikt ganska klar om att Ellie genomförde en resa i yttre 
rymden. ”Jag fattade som hon var med om dom här 18 timmarna.” (Lena: 
3). Samma ståndpunkt intog Peter. Kia var ännu mera distinkt i sin slutsats. 
”Ja, det var utan tvekan för mig att hon var med om det” (Kia: 5). Lika tyd-
ligt var det för Victoria. ”Ja, för mig är det också självklart att hon har åkt 
dit” (Victoria: 4). Det var först när Madeleine tog till orda som någon gjorde 
en reflektion i en annan riktning, nämligen att det inte var en faktiskt fysisk 
resa till ett möte med en konkret varelse utan det hade att göra med hennes 
inre drivkrafter och hennes psykologiska läggning.  

Det kan ha varit hennes starka vilja att ändå sen hon föddes och mamma 
dog, och pappa…[…] alltså att hon hade så starka viljor i kroppen att hon 
skulle kunna uppleva det här på nåt annat sätt liksom, utan att det verkligen 
skulle ha hänt (Madeleine: 4f). 

 
Jon laborerade med de båda alternativen i sin tolkning men summerade att 
det troligtvis varit en inre resa snarare än en yttre. Sofia, avslutningsvis för-
stod händelseförloppet enligt tanken att det var en resa till yttre rymden som 
gestaltades. ”Ja, jag tror definitivt att hon var med om det. Det bekräftades 
mycket av att dom sa att det hade spelats in 18 timmar av brus” (Sofia: 6). 
 
Summering gruppintervju 2: 12 maj 
Utfallet i den andra gruppintervjun kunde således summeras med ett annat 
resultat. Majoriteten i gruppen 12 maj, jämfört med endast en person i sam-
talet 10 maj, tolkade filmens berättelse som att Ellie hade gjort en faktisk 
resa i tid och rum. Så gjorde Sofia och Kia, båda med mindre religiös socia-
lisation/praktik, så gjorde också Victoria med en blandad profil. Samma 
tolkning anslöt sig både Peter och Lena till, båda med en mer religiöst inrik-
tad profil. I denna grupp var det bara två som valde att förstå filmen på det 
sätt som majoriteten i den första gruppen gjorde, nämligen att det handlade 
om en inre resa. Madeleine, med en blandad profil företrädde detta synsätt 
allra tydligast men även Jon, med mindre religiös socialisation/praktik, efter 
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viss eftertanke. I en tabell så framträdde gruppernas svarsmönster på följan-
de sätt.  

5.2.4. Tolkningsalternativ utifrån tolkningshorisont 

Tabell 22. Respondentens fabulakonstruktion relaterat till tolkningshorisont 

                                                                                                               Huvudsaklig tolkning 
Grupp 10 maj: 

 
Tolkningshorisont Inre 

resa 
Resa i yttre 

rymden 
Radomir ”Mindre religiös socialisation/praktik”  X 
Erik ”Mindre religiös socialisation/praktik” X  
Caterina ”Blandad grupp” X  
Jakob ”Blandad grupp” X  
Karin ”Mer religiös socialisation/praktik” X  
Maria ”Mer religiös socialisation/praktik X  

Grupp 12 maj: 
 

Tolkningshorisont Inre 
resa 

Resa i yttre 
rymden 

Jon ”Mindre religiös socialisation/praktik” X  
Sofia ”Mindre religiös socialisation/praktik”  X 
Kia ”Mindre religiös socialisation/praktik”  X 
Victoria ”Blandad grupp”  X 
Madeleine ”Blandad grupp” X  
Peter ”Mer religiös socialisation/praktik”  X 
Lena ”Mer religiös socialisation/praktik”  X 

 
Mitt antagande inför filmsamtalet var att respektive persons trosmässiga 
bakgrund skulle vara möjligt att skönja som en del av ett tolkningsmönster 
gemensamt med andra med samma bakgrund i en sammanställning av tolk-
ningar av filmen Kontakt. Detta antagande fick inget stöd när jag fokuserade 
på frågan om vad det är som faktiskt händer i filmens berättelse. 

Trots att ett kvalitativt material med endast tretton personer inte bör låna 
sig till kvantitativa resonemang så vill jag lyfta fram en del reflektioner kring 
mönster i utfallet.  

De i förväg – av mig – skapade grupperna med gemensam tolkningshori-
sont lät sig med den här fokuseringen inte hanteras som homogena grupper. 
Tre av de fem med profilen ’mindre religiös socialisation/praktik’, Radomir, 
Sofia och Kia valde att uppfatta att Ellie gjort en rymdresa rent fysiskt me-
dan de övriga två, Erik och Jon mer ville förstå det som en inre resa. Tre 
med ’blandad profil’, Caterina, Jakob och Madeleine, såg det som en inre 
resa medan den fjärde, Victoria, såg det som en fysisk resa i rymden. Och av 
de med ’mer religiös socialisation/praktik’, tolkade två stycken, Karin och 
Maria, Ellies resa som en inompsykisk händelse medan de två andra, Peter 
och Lena ansåg att det handlade om en yttre resa och mötet med en främ-
mande civilisation där ute någonstans.  

Min förväntan var att de utan religiös socialisation/praktik och i viss mån 
de med blandad profil skulle vara mer benägna att välja att tolka filmens 
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handling i enlighet med tanken på en fysisk resa i yttre rymden medan de 
med religiös socialisation/praktik som grupp skulle göra motstånd mot en 
sådan UFO-premierande tolkning och samlas runt en förståelse att det var en 
inre resa. Detta antagande i sin tur byggde på forskning om nyandlighet och 
ufo-tro där traditionella religiösa föreställningar utmanats av religiösa idéer 
som har propagerat för närvaron av utomjordisk intelligens.  

Först och främst verkar det som om UFO-myterna erbjuder ett tänkesätt som 
bättre låter sig förenas med moderna idéer, inte minst vetenskapliga tanke-
gångar, än det västerländska samhällets traditionella religiösa modeller i kris-
tendomens gestalt (Rothstein 2001: 41). 

 
Så förutsägbar var inte de olika gruppernas tolkning av den valda filmen 
Kontakt, när det gäller förståelsen av filmens helhet och inom vilken verk-
lighetsdomän berättelsen rörde sig. Detta ska också ställas i relation till re-
sultatet i den kvantitativa delen av min undersökning i kapitel 4 där skillna-
den mellan de i enkäten med mer religiös socialisation och praktik jämfört 
med de med mindre religiös socialisation och praktik framstår som ganska 
små. En internaliserad tolkningshorisont skulle med detta resultat således 
inte vara så styrande som min förförståelse gjort gällande.  

Men fler faktorer än tolkningshorisont har betydelse i ett gruppsamtal och 
det är samtalsklimatet i gruppen och olika gruppaktörers initiativ och domi-
nans. 

5.2.5. Gruppsamtalets kohesionseffekter 
Wibeck lyfter fram olika intrapersonella faktorer som kan påverka grupp-
samtalet där utåtriktade personer kan attrahera gruppens andra medlemmar 
och kan med en aura av vänlighet, charm och intelligens formulera idéer som 
vinner viss uppslutning från andra medlemmar i gruppen. Jag utesluter inte 
att sådana effekter kan ha skapat de relativt olikartade resultatet i mina två 
samtalsgrupper. I den första intervjun tog redan tidigt en deltagare initiativet 
i diskussionen med entusiasm och en vältalighet som kan ha smittat av sig 
idémässigt och skapat uppslutning kring tanken på att Ellie Arroway hade 
varit med om en inre resa. I den andra gruppen utvecklades istället en mer 
ordknapp och avvaktande atmosfär. Flera röster formerades dock tidigt för 
det motsatta alternativet, nämligen att Ellie genomfört en resa till yttre rym-
den. Den blandning av personligheter som således grupperna bestod av kan 
ha fått konsekvenser för hur utfallet blev.   

Gruppen i sig bidrar till en polariseringseffekt enligt fokusgruppsforsk-
ning där olika åsikter i ett gruppsamtal formuleras mer accentuerat och pola-
riserat som ett resultat av samtalet i grupp (Wibeck 2000: 128). Detta gick 
också att se i mina intervjuer. Någon i gruppsamtalet tog spjärn mot det nå-
gon annan nyss sagt för att tydliggöra sin egen åsikt, ibland humoristiskt 
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med en tydlig glimt i ögat som Radomir ovan. Det fanns också något enstaka 
fall där en person mera förstulet uttryckte ett underkännande av någon an-
nans resonemang vilket riskerade att hindra andra gruppmedlemmar från att 
våga tala öppet om sina åsikter. Då gick jag som moderator in och försökte 
lyfta fram de som tystades något av kommentaren (Wibeck 2000: 28).  

Var och en skapade utifrån sujeten en fabula för att få en mening i filmens 
händelseförlopp. Utifrån tolkningshorisont uppstod inte några givna tolk-
ningsmönster, däremot vissa gruppkohesionsmönster.   

Individerna visade dock ett stort mått av kreativitet och innovationsför-
måga när de gavs friheten att från filmen göra referenser till sitt eget liv, 
dvs., extra-textualiseringar. Linderman kunde i sin studie konstatera att de 
tre publikkategorierna han undersökte uppvisade en blandning av förväntade 
tolkningar – ”expected responses” – och kreativa avvikelser från det förvän-
tade – ”atypical readings” i förståelsen av ett givet TV-program (Linderman 
1996: 129).69  

For their actualized meaning, they either used unexpected spheres of social 
meaning or they combined elements from different social meaning systems in 
an “unorthodox” manner. Thus, we can raise the question as to the nature of 
individual creativity and innovation (Linderman 1996: 192). 

 
Linderman pekade mot behovet att teoretiskt utveckla och empiriskt under-
söka individens kreativitet i tolkning av medieinnehåll.  

Tolkningsmönstret i tabellen ovan kan ha påverkats av fler faktorer än 
gruppkohesionsprocesser i själva gruppsamtalet. Komplexiteten i själva bud-
skapet spelade troligtvis en roll. David Bordwell konstruerade en taxonomi 
för vilka olika nivåer av meningsskapande som kan vara aktuella vid film-
tolkning; ’referential meaning’, ’explicit meaning’, ’implicit meaning’ och 
’symptomatic meaning’ (se kapitel 2.3.3. Film och fyra tolkningsnivåer). 
Med min fokusering på sujeten i Kontakt har jag tolkat resultatet av samtalet 
som att jag styrde respondenterna att framför allt röra sig på en nivå av ex-
plicit mening och hämmade mer spontana och associativa tolkningar på im-
plicit nivå. När min styrning som moderator minskade och jag släppte tan-
karna mera fria och tillät ett mer förutsättningslöst resonemang om budska-
pet i filmen så framträdde en större tolkningskreativitet hos individerna. 

5.2.6. Extra-textualisering kring budskapet i Kontakt (1997) 
Mot slutet av gruppintervjuerna ställde jag frågan vilka kopplingar man mer 
personligt gjorde mellan berättelsen och det egna livet. Svaren på denna 

                               
69 Linderman undersökte tre publikkategorier med olika trosmässig bakgrund och deras attityd 
till ett TV-program; The Other South Africa. De tre gruppernas svar som Linderman analyse-
rade bestod av amerikanska evangelikaler, amerikanska icke-evangelikaler och en svensk 
referensgrupp (Linderman 1996: 131). 
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fråga följde intressant nog andra mönster som jag sammanfattar nedan i en 
översikt. 

Jakob menade att det viktigaste budskapet som han ville lyfta fram som 
relevant för sitt eget sätt att se, var tolerans för människor att både få ha en 
tro respektive inte ha en tro och allt däremellan. 

Alla som är falskt religiösa, kan sluta upp med att vara det och dom som är 
religiösa och tror på Gud kan göra det och dom som tror på nånting annat 
kan göra det. Och jag som kanske inte vet vad jag ska tro behöver inte be-
stämma mig för det heller liksom (Jakob: 16).  

 
Caterina kände igen sig i ett sökande efter både sanning och kärlek samt ett 
behov att få vara hel. Karin höll med om kärleksbudskapet som det som hon 
fastnade för allra mest och sökandet efter den rätte. Karin menade också att 
kärleken och tron ligger nära varandra och att Ellie i filmen fick ju genom 
sin kärleksrelation till Josh både en man att älska och en bekräftelse i tro 
eftersom han också var en kyrkans man. ”Hon fick ju både en pastor och en 
kär…en man” (Karin: 17).   

Maria gav uttryck för sin starka övertygelse om att varje människa måste 
göra upp med barlasten i sin personliga historia, att hitta en äkta, inre tro och 
bli hel, ”att vi alla behöver på nåt vis göra upp med vårt förflutna” (Maria: 
17).  

Radomir, i likhet med Jakob, däremot ville se ett viktigt budskap som 
handlade om att man inte nödvändigtvis behöver vara religiös utan det går 
lika bra att tro på något annat eller ingenting alls. ”Bara man, ja, själv är 
typ, glad. […] Det är väl det man behöver. Man behöver inte gå och leta 
efter nån större dröm, så där, utan det finns ju liksom här, precis ibland oss” 
(Radomir: 17).  

Erik för sin del tog fasta på Ockhams rakkniv som nämndes i filmen och 
han försökte förenkla förståelsen av livet så långt som möjligt. Han beskrev 
att livets mening för honom reducerats till något mycket handgripligt som 
varken kräver någon tro på en Gud med stort G eller något annat slags väsen 
men som innebär en enkelhet han känner sig trygg med. ”Och det är enkel-
heten, helt enkelt att föda barn, alltså reproducera mig själv. […] Det är en 
så enkel grej. Det är inte nåt komplicerat att jag ska lämna efter mig några 
stora byggnader eller resa genom tiden till nåt annat universum” (Erik: 18). 

Lena fastnade för flera frågor som handlade om möjligheten till liv i andra 
delar av universum eller vid livets gräns, vad som finns bortom döden. Peter 
ville framhålla att allt inte går att bevisa vetenskapligt. ”Sen så kanske jag 
inte håller med om att man ska söka sitt svar utan jag menar att man ska 
söka det svar som är rätt” (Peter: 18).  Peter invände mot allmän relativism 
och tanken att vilken tro som helst kan göra anspråk på att vara sann.  

Kia fascinerades av allehanda möjligheter som uttrycktes i filmen.”Jag är 
väldigt inne på det där andliga och andra sidan…och Gud…högre väsen och 
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allt det där. Jag är jättefascinerad av det där och tycker det är hur kul som 
helst och jätteintressant” (Kia: 19). 

Det Victoria tog fasta på var att vara klar över vad man själv tänkte och 
trodde på. ”Jag är väldigt öppen för vad alla andra har för teori, men att jag 
väljer vad jag ska tro på” (Victoria: 19). Madeleine mejslade ut ytterligare 
en aspekt med tolerans för andras tro där det som var sant för henne inte 
behövde vara sant för någon annan och att hon inte dömde någon annans tro 
utifrån det hon trodde på ”som huvudpersonerna i filmen är öppna för olika 
slags tro” (Madeleine: 19). 

Jons för sin del lät inte frågan om tron på Gud eller något annat skymma 
den större bilden som för hans del handlade om frågan om liv i universum.  
”Liv i yttre rymden bör det ju finnas, eftersom det är väldigt stort” (Jon: 19). 
Sofia var snarlik i sina reflektioner men uttryckte med större eftertryck sin 
egen personliga tro på och framför allt längtan efter att utomjordingar existe-
rar i verkligheten. ”Jag tror verkligen själv på att liv ute i rymden, det finns 
det. Och jag hoppas också få svar inom, om dom, genom dom frågorna in-
nan jag själv dör” (Sofia: 20). Sofia jämförde sig med Ellies vetenskapliga 
vetgirighet på den punkten även om vetenskapen inte kan förklara allt. 

Vid en sammanställning av samtliga intervjuades spontana beskrivningar 
av vilket budskap de har tagit till sig med relevans för deras egen syn på livet 
så bröts gruppkohesionen upp.  
Tabell 23. Tematisering av filmens innehåll utifrån tolkningshorisont  

Tolkningshorisont   

Mindre  religiös 
socialisa-

tion/praktik 

 
Extra-textualisering till ett personligt tema 

Radomir Vara glad. Behövs ingen stor dröm, meningen finns mitt i livet. 
Erik Behövs ingen Gud. Meningen är att reproducera sig. 
Kia Jättefascinerad av spekulationerna om andlighet, andra sidan och Gud 
Jon Tanken på att det måste finnas liv i yttre rymden, så stort är universum 
Sofia Tror på och hoppas få bekräftelse på utomjordisk intelligens. 

Blandad grupp Extra-textualisering till ett personligt tema 
 

Jakob Tolerans, tro på Gud eller något annat. Eller inte veta vad man tror. 
Caterina Sökandet efter sanning, kärlek och att vara hel som människa 
Victoria Öppen för andras tro, men klar på vad hon själv tänker och tycker 
Madeleine Rätt att tro på vad man själv vill även om det inte stämmer med bibeln 

Mer religiös 
socialisa-

tion/praktik 

 
Extra-textualisering till ett personligt tema 

Maria Att vara hel och äkta i både tro och sin egen sanna personlighet 
Karin Sökandet efter kärlek och tro som hänger ihop. 
Lena Vad finns bortom rymden, vad finns efter döden? 
Peter Vetenskapen har inte alla svar. Det finns en riktig och sann tro.  
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I tabellen menar jag att man tydligare kunde skönja ett mönster mellan i 
första hand de två grupperna som utgjorde de mest polariserade positionerna 
mellan två grupper med två olika kognitiva tolkningshorisonter. Individerna 
som grupperats som ’mindre religiös socialisation/praktik’ hade kreativa och 
implicita tolkningar var och en på sitt sätt. Gemensamt var ändå ett visst 
samlat fokus på dels inomvärldsliga frågor inriktade på det konkreta livet här 
och nu eller på den likaledes inomvärldsliga frågan om liv i universum. Den 
ende som stack ut något från denna grupp var Kia med sin nyfikenhet på allt 
möjligt andligt.  

I andra änden av spektrat fanns gruppen ’mer religiös socialisa-
tion/praktik’ som likaledes i viss mån kunde ses samlade kring mer svår-
fångade dimensioner i livet av existentiell karaktär med formuleringar om 
’sann tro’, ’sökande efter äkta kärlek’, ’sann personlighet’, att ’bli hel’ som 
människa och frågor om vad som händer efter döden. Mellan dessa fanns 
’blandad grupp’. Även inom denna grupp menar jag att det går att se en viss 
mönsterlikhet i svaren på frågan om filmens mening. Tre av fyra uttryckte 
värdet av öppenhet för olika sätt att tänka och tro med ett visst fokus på plu-
ralism och frihet, framför allt också en frihet att inte ha en bestämd tro för 
den som inte har kommit fram till en sådan. I denna grupp avvek Caterina 
och uttalade sig på ett sätt som påminde om ett par utsagor från Karin och 
Maria i gruppen religiös socialisation/praktik.    

Svarsmönstret när det gäller de intervjuades spontana generaliseringar av 
filmens mening överensstämde då mer med respektive persons sociokogniti-
va tolkningshorisont och skiljde sig således från tolkningsmönstret i tabell 
22 (se 5.2.4. Tolkningsmönster utifrån tolkningshorisont). Det tidigare 
svarsmönstret följde mera samtalsgruppens konstellation snarare än den in-
ternaliserade tolkningshorisonten.  En slutsats jag dragit av detta har varit att 
de intervjuade i denna senare fråga har rört sig på en högre abstraktionsnivå. 
Dvs. individerna har tolkat filmens budskap utifrån en implicit eller symp-
tomatisk meningsskapande nivå till skillnad från samtalets inledande fas som 
rörde sig på en mer konkret explicit meningstolkande nivå.  

Det blev också tydligare för mig att när filmens mening formulerades mer 
subjektivt och personligt och mindre styrt av mig som forskare så formulera-
des detta på ett mer kreativt och metaforiskt sätt, med stor spännvidd för 
personliga associationer och kopplingar med relevans för det egna livet. 
David Bordwell och Kristin Thompson understryker att filmåskådaren hela 
tiden aktivt arbetar med frågan om vad filmen handlar om och vilken signi-
fikans och relevans en film har för vederbörande. ”As an active perceiver, 
the spectator is constantly testing the work for a larger significance, for what 
it says or suggests” (Bordwell & Thompson 1997: 73). Samma tanke ut-
trycker Patrick Phillips med tillägget att filmåskådaren laborerar med tolk-
ningar som kan röra sig mycket fritt, från det förväntade, som filmskaparen 
haft som avsikt och pekar i riktning emot, till mer individuella tolkningar av 
mer icke-förväntat slag.   
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We respond sometimes in predictable, fairly uniform and regulated ways to 
stimulus material in the film carefully calculated by the film’s makers. We 
also respond to stimulus we find in the film that is quite outside the ’man-
agement’ of the film text. As individuals, we will always make personal the 
film experience (Phillips 2000: 53). 

 
Utfallet berör också Höijers diskussion om “ideologically coloured thematic 
content of narrations and beliefs” (Höijer 2007: 47). Peter Gärdenfors lyfter 
fram berättelsens särskilda förmåga att förmedla kulturella värden. ”Att ta 
till sig de sedelärande berättelser som ingått i en kultur är ett viktigt sätt att 
bli delaktig i dess meningsgemenskap (Gärdenfors 2006: 37). Höijer argu-
menterar för att det är i de konkreta exemplen på människors sätt att uttrycka 
sig som vi bör söka vägar för att identifiera implicita ideologiska tolknings-
horisonter. “The claim here is that ideological horizons are socio-cognitively 
embedded in narration, beliefs and emotions” (Höijer 2007: 47).  

5.3. Sammanfattning steg 2. Gruppintervju 
Gruppintervjun provocerade frågan om vad som hände i filmen Kontakt. 
Tolkningarna av filmen med dess öppna slut som tvingade åskådaren till att 
själv avgöra inom vilken verklighetssfär man skulle tolka filmhändelsen 
följde inte ett förväntat mönster, där socialisation styrde förståelsen av fil-
men enligt förväntad tolkningshorisont. En del svar har jag fått på följdfrå-
geställningen i introduktionen i kapitel 1. Hur mycket styrs individer i sina 
tolkningar utifrån en tolkningshorisont internaliserad genom primär och 
sekundär socialisation? 

Å ena sidan är det möjligt att en gruppdynamik var i rörelse som bidrog 
till en grupptolkning där tolkningshorisontens betydelse för filmtolkningen 
undertrycktes till förmån för en kollektiv tolkningsprocess och meningsska-
pande på gruppnivå. Å andra sidan styrde mitt fokus på samspelet mellan 
sujet och fabula gruppintervjun på ett sådant sätt att individerna kom att avge 
svar på filmens explicita betydelsenivå. På frågan om filmens explicita me-
ning fanns ej någon relation mellan sociokognitiv bakgrund, tolkningshori-
sont och filmtolkning.  

När jag som samtalsledare släppte frågan fri i gruppen om filmens mening 
rörde sig många individer på en implicit meningsnivå med extra-
textualiseringar som var friare formad utifrån deltagarnas personliga refe-
rensramar. På den friare frågan om filmens budskap gick det att urskilja ett 
svarsmönster mellan social bakgrund, kognitiv tolkningshorisont och ska-
pande av mening. Svarsmönstren kom då att antyda linjer i meningsskapan-
det som mer konstruerades i enlighet med tolkningshorisontens förväntade 
riktningar men svaren har också lyft fram den individuella kreativitetetens 
kraft. Respondenterna kunde då låta sin kreativa tolkningsprocess röra sig 
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mera fritt där tolkningar av filmen gjordes på ett mer associativt sätt på im-
plicit eller till och med på symptomatisk nivå. 

Gruppintervjuerna har delvis visat med vilken frihet mening skapas vid 
filmkonsumtion och har framför allt givit stoff till svar på min följdfråga.  

Fokusgrupperna kom således att konstruera mening på flera nivåer samti-
digt, för det första som ett resultat av gruppdynamiska processer, för det 
andra som ett resultat av mitt forskningsfokus som ledde till att responden-
terna rörde sig på explicit tolkningsnivå och för det tredje på ett associativt 
och personligt kreativt sätt på en implicit eller symptomatisk tolkningsnivå. 70  

Intervjuerna i grupp har givit ytterligare infallsvinklar till huvudfråge-
ställningen mellandel …på vilket sätt… men inte …under vilka omständig-
heter… individer använder film som en resurs för tankar om existentiella 
frågor.  

5.3.1. Tretton personer väljer favoritfilm 
Jag ville därför fortsätta med fördjupningar på individuell nivå för att kunna 
teoretisera kring hur meningsskapandet ser ut hos individen när mer person-
ligt angelägna frågor har bearbetats vid tillägnelse av film och framför allt 
för att också kunna närma mig frågan i vilka sociala livssituationer dessa ägt 
rum. Jag frågade var och en som deltog i gruppintervjuerna om att få ta ett 
nästa steg och intervjua dem individuellt om en egen vald film som enligt 
egen utsago haft stor betydelse för synen på livet och den egna upplevelsen 
av tillvaron.   

Samtliga tretton som deltog i gruppintervjun visade sig glädjande nog 
vara villiga att delta i nästa steg, individuella intervjuer om favoritfilmer. 
Respondenterna valde favoritfilm att diskutera och samtala om individuellt 
med mig enligt tabellöversikten i kapitel 3 (kapitel 3.4.1. Grupper med olika 
bakgrundsvariabler). 

5.4. Steg 3. Individuell intervju om favoritfilm 
I intervjuerna med de tretton gick jag igenom tre olika moment utifrån en 
modifierad variant av Birgitta Höijers receptionsstudie (Höijer 1995: 26). I 
intervjuerna kom samtalen att beröra olika moment; 1, Varför har du fastnat 
för just den här filmen? dvs. momentet spontana tolkningar. 2, Finns det 
några viktiga värden och budskap som filmen innehåller enligt dig? dvs. 

                               
70 En fråga förblir obesvarad för mig och det handlar om hur det kom sig att det kunde utveck-
las så olika stämning i de båda grupperna, i den ena gruppen en atmosfär full av diskussions-
iver och skratt, i den andra en betydligt mer avvaktande och vaksam stämning. Den mix av 
drivande personligheter i samtalet spelade en roll, men hur har jag inte kunnat utröna på något 
meningsfullt sätt.  
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momentet existentiella frågor samt 3, Kan du göra kopplingar mellan temat i 
filmen och ditt eget liv? dvs. momentet extra-textualisering.  

Under själva intervjusamtalet berördes oftast spontana tolkningar inled-
ningsvis. Momentet referenser till extra-textuellt liv kom i regel att beröras 
sent i intervjuerna. I flertalet intervjuer fördes samtalet om tolkningarna in 
på filmens grundläggande budskap av respondenten själv och respondenten 
gjorde även spontant associationer till sitt eget liv, både till det vardagliga 
men också vad gällde mer djupliggande frågor om livshållning och ideal. I 
vissa fall gick jag som intervjuare aktivt in i samtalet och ledde respondenten 
in mot dessa frågor. Momentet existentiella frågor blev således både en del 
av innehållet i samtalet som sådant på respondentnivå och samtidigt en teo-
retisk kategori på analysnivå genom vilken jag analyserade intervjuerna i 
efterhand. 

Analysen har gjorts enligt följande teoretiska förståelse av förloppet. En 
individ har sett en spelfilm i en given situation varvid en process av kognitiv 
art har påbörjats. Filmupplevelsen har initierat en tolkningsprocess där me-
ning skapats. I och med att individens internaliserade uppsättning tolknings-
schema aktiverats, som en repertoar av uppfattningar för att sortera verklig-
heten, har filmens berättelse bearbetats i en meningsprocess som konstruerat 
filmens budskap. Via denna mentala – och känslomässiga71 – aktivitet har 
individen genomgått olika kognitiva moment där existentiella frågor hante-
rats men också moment av helhetstolkningar av berättelsen, vad berättelsen 
velat uttrycka och vad den i övergripande mening handlat om samt moment 
där filmens budskap också kopplats till livet utanför filmens tillfälliga berät-
taruniversum.  

5.4.1. Analysfrågor till individuella intervjuer 
I analysen har jag bearbetat de transkriberade intervjuutskrifterna med de 
analytiska frågor som jag presenterade i den schemateoretiska modellen i 
kapitel 2.  
 
Fråga 1. Vilka existentiella frågor aktiverar den valda filmen?  
Fråga 2. Genom vilket tolkningsschema hanteras frågorna och på vilket sätt? 
Fråga 3. Vilka referenser görs mellan filmens värld och individens eget liv, 
dvs. momentet extra-textualisering? 
Fråga 4. Hur förändras den internaliserade kognitiva repertoaren konfronte-
rad med en vald favoritfilm? 

                               
71 En teoretisk fördjupning av respondenternas känslomässiga reaktioner är en så omfattande 
diskussion att jag av avgränsningsskäl tvingats lämna detta utanför. För en introduktion om 
film och känslor, se Platinga & Smith, Passionate Views. Film, Cognition, and Emotion. 
(1999). 
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Fråga 5. Går det med ett schemateoretiskt analysverktyg se tecken på att en 
vald favoritfilm kunnat fungera som en resurs för förändring/förstärkning av 
individens syn på livet och upplevelse av tillvaron?  

I presentationen av de individuella intervjuerna har jag valt att följa en 
viss ordning där jag först har redovisat de fem respondenter som jag rubrice-
rat som utan religiös socialisation och utan religiös aktivitet idag, dvs. kate-
gorin ’mindre religiös socialisation/praktik’ och sedan de som rubricerats 
tillhöra ’blandad grupp’ och slutligen har jag redovisat gruppen ’mer religiös 
socialisation/praktik’. Efter varje intervju har jag summerande tecknat en 
svarsprofil av varje respondent utifrån svaren på frågorna. Slutligen har jag 
sammanställ dessa i en översikt av alla de tretton som jag intervjuat indivi-
duellt (se kapitel 5.6.1. Existentiellt tema och kognitiv förändring). 

I samtalet har de olika kategorierna ibland överlappat varandra så att en 
diskussion rört sig dynamiskt mellan normer och grundläggande värderingar 
å ena sidan tätt sammanflätade med mer teoretiska föreställningar om hur 
världen är beskaffad och vad som är meningen med livet. I redovisningen av 
filmsamtalen har jag därför känt det angeläget att ge en ganska fyllig presen-
tation av respondentens egna formuleringar och sätt att uttrycka sig om sin 
upplevelse av filmen och sina existentiella reflexioner snarare än att lägga 
fokus på en sammanställning av mina tolkningar av vad som är den ena exis-
tentiella frågan skild från det andra.  

Med mina samtal om filmer och existentiella frågor enligt mina definitio-
ner menar jag att jag inte kunnat mer än att antyda vissa mönster och en del 
tyngdpunkter hos respektive individ kring det som vederbörande valt att 
förmedla till mig av sin livsåskådningsmässiga världsbild. De tabeller över 
respektive respondent ska därför uppfattas mer som pedagogiska och visuel-
la översikter än som detaljerad profiler av vederbörande. De kategoriseringar 
som jag som lyssnare och tolkare har beslutat mig för skulle sannolikt se 
något annorlunda ut med en annan forskares öra som med en annan blick för 
innehållet i samtalen skulle strukturera intervjuerna annorlunda. 

Denna komplexa meningsskapande process reducerad till vad som teore-
tiskt kan låta sig beskrivas äga rum inom individen har jag sedan också satt 
in i en övergripande förståelse med ett sociokulturellt perspektiv där det 
tolkande subjektet har uppfattats som tillhörig en social gemenskap i en gi-
ven historiskt och kulturell situation med en viss horisont av förväntningar 
och föreställningar (Tonnessen 2003) (se kapitel 5.8. Favoritfilm och indivi-
dens sociala kontext). 

Jag har i inledningen av varje presentation av intervjuerna en kort be-
skrivning av handlingen i den valda favoritfilmen för att underlätta för den 
som inte sett dessa filmer att följa med i filmintervjuerna. 
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5.5. Tretton intervjuer – analys av vald favoritfilm 
Varje intervjuperson beskrivs inledningsvis med vissa förändrade biografis-
ka detaljer och ett omkodat namn för att inte eventuell identifiering ska vara 
uppenbar. Sedan presenteras intervjuerna och de frågor jag ställde i intervju-
erna. Jag presenterar också de analysfrågor jag ställt till intervjumaterialet 
som jag specificerat under punkt 5.4.1. I genomgången av intervjuerna har 
jag delat upp respondenterna i tre grupper. Inom respektive grupp har jag 
valt att presentera dem utifrån val av film och har därvid följt en tidsaspekt.72  

Bäst fungerar analyserna för den som nyligen sett filmerna i fråga.  
 

Grupp 1: ’Mindre religiös socialisation/praktik’  
                  (Kia, Erik, Jon, Radomir och Sofia) 

 

5.5.1. Kias film – Weird Science  (1985)  
Kia  
Kia är 27 år. Hon är uppvuxen i en storstad i ett villaområde och tillhörde ett 
stort gäng kompisar i villakvarteret som träffades regelbundet. Hennes gäng 
bestod av både killar och tjejer och hon har alltid varit van att vara mycket 
med killkompisar. Hon är storasystern i familjen och hon har tre yngre brö-
der. Med sin tuffa framtoning har hon gått i bräschen för sina bröder och 
varit mycket ute på stan. Hennes yngre bröders kompisar har sett upp till 
henne och hon tycker att hon har åtnjutit stor respekt för sin rättframhet och 
slagfärdighet. Hon är den ende i mitt intervjumaterial som satsar på en yr-
kesverksamhet som inbegriper filmskapande. Kia hade många filmer att 
välja på men valde Weird Science som hon har sett många gånger under sin 
uppväxt och som hon fortfarande tycker är helt galen och underbar.  
 
Handlingen i filmen Weird Science (1985) 
Filmen Weird Science handlar om två unga killar, Gary och Wyatt, som 
kämpar med sin nördstatus. De tuffa typerna på deras High school förnedrar 
dem och de snyggaste tjejerna skrattar åt dem. Tack vare sina kunskaper som 
datanördar skapar de en virtuell drömtjej utifrån en matris som de själva 
format. Genom kopplingar av datamodem, en telefon och ett bilbatteri så 

                               
72 Den vars film som gått kronologiskt längst tillbaka i tiden presenteras först och sedan följer 
nästa person med en senare producerad film inom den gruppen. Jag har vid dateringen av 
filmer utgått ifrån det år de premiärvisades på de svenska biograferna. I vissa fall skiljer det i 
tid en del mellan premiärdatum i USA och Sverige. Nyckeln till Frihet, (The Shawshank 
Redemption), hade i USA premiär i september 1994 men kom först i mars 1995 på bio för en 
svensk publik och då väljer jag att datera filmen från 1995. Mina respondenter i sin tur kan ha 
sett filmen senare vilket då framgår av intervjusvaren. 
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lyckas de materialisera henne från datavärlden och denna tuffa snygging tar 
steget in i deras verklighet som en levande varelse. Hon hjälper dem att bli 
framgångsrika på livets mest väsentliga områden som exempelvis hur man 
imponerar på andra med ett coolt sätt, hur man kysser en tjej, hur man sätter 
sig i respekt hos farliga, äldre typer och hur man tar sig ur mycket pressade 
situationer med mod och beslutsamhet.   
 
Fråga 1: Existentiella frågor 
Vilka existentiella frågor aktiverar den valda filmen? Filmen Weird Science 
var en film som Kia såg för första gången på högstadiet då hennes bästa 
kompis fick tag i den som video. Sedan kom de att se den otaliga gånger och 
hon och hennes kompis såg filmen fram och tillbaka, stannade och visade 
varandra detaljer och replikskiften, spolade tillbaka och såg igen.  Kia mena-
de att filmen slog an en vildsint humor och hade ett galnare upplägg än de 
mer traditionella kioskvältarna som många av hennes jämnåriga tjejer föll 
för, såsom Dirty Dancing med Patrick Swayze eller Cocktail med Tom Crui-
se. Filmen appellerade mer till hennes egen ålder också där huvudpersonerna 
var jämnåriga med henne. Förutom humorn var det filmens huvudpersoner 
som var två ganska små och tafatta men väldigt söta killar som hon tog till 
sitt hjärta.  

Dom var ju så jävla söta och snygga. […] Och sen var dom ju nördar och så 
tyckte man lite synd om dom också. Men ändå så var man…”Åh, kom hit ska 
vi kramas”, ta hand om. Ja, man tyckte synd om dom. Dom var mobbade och 
dom retades med dom, dom tuffa killarna, dom tuffa tjejerna (Kia: 5). 

 
Här tangerade Kia tidigt i intervjun något som kom att fördjupas allteftersom 
vi pratade om filmen och det berörde ett tema som visade sig vara mycket 
centralt för Kia och som handlade om att stå upp för och beskydda någon 
man höll mycket av. Frågan om att stå upp för den man har en nära relation 
till aktualiserades även i samtalet om en scen där Gary och Wyatt har en 
föräldrafri fest och hela huset invaderades av äldre killar i läder, nitar och 
boots. Allt kollapsade i huset och killarna sitter vettskrämda och gömmer sig 
inne i en garderob. Anledningen till att de trots allt vågade utmana de livsfar-
liga motorcykelkillarna var enligt Kia deras relation till två tjejer som de 
insåg var i fara där utanför garderoben.  

Inte att huset håller på att rasa, att en motorcykelkille är inne i huset och 
åker omkring och burnar upp och ner för trappen, nej, det är för tjejerna är i 
fara. Då måste dom gå in och rädda dom. Det är enda anledningen (Kia: 12). 

 
Kia lyfte å ena sidan fram ansvaret för varandra i viktiga relationer, å andra 
sidan strävan att vara sig själv i en tuff konkurrenssituation där alla försökte 
visa upp sig utseende- och popularitetsmässigt under högstadietiden. Frågan 
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om skuld och ansvar dominerade i samtalet med Kia plus frågan om kärle-
kens villkor i nära relationer. 
 
Fråga 2: Tolkningsschema 
Genom vilket tolkningsschema hanteras frågorna och på vilket sätt? Stort 
utrymme gav Kia åt karaktärsteckningarna utifrån ett personschematiskt 
resonemang om de två unga killarna och den tuffa drömtjejen Lisa som de 
skapade. Kia lyfte fram Lisas personlighet som någon som hade fullständig 
koll på vad som gällde och som gjorde att killarna omedelbart fick en helt ny 
position i skolan. ”Hon hjälpte dom att fixa så att dom […] kom in och fick 
lite success hos tjejerna. […] Hon var ju som en juste storasyrra som hjälpte 
dom på nåt sätt” (Kia: 8).  

Kia beskriver också hur filmens humor och det hon tycker var så roligt 
med den också var knutet till killarnas kamp för att vara något mer än de i 
själva verket var. Hon både skrattar åt dom och samtidigt sympatiskt delta-
gande med dom runt deras försök att hålla stilen i alla möjliga och omöjliga 
lägen. ”Dom är ju så söta och ändå så är dom ju töntiga och försöker så 
innerligt men det går bara så fel. Så man skrattar ju åt dom också” (Kia: 9).   

Hela budskapet om deras framgång kommenterade också Kia utifrån ett 
storyschema där hon påpekade hur filmen får ett typiskt klichéslut som i 
många andra filmberättelser, ”ett sånt här Disneyslut vet du” (Kia: 10).  

Kia uppehöll sig också vid rollschematiska resonemang kring filmens 
personer som hade att göra med deras könsroller och deras åldersskillnader 
där Kia noterade en känsla och en reaktion som hon haft med sig kring fil-
men ändå sedan hon såg den första gången som 15-åring. I en sekvens i fil-
men lär Lisa de unga killarna hur man kysser någon på riktigt. Kia reagerade 
på det eftersom hon såg ut att vara minst fem år äldre än de unga killarna och 
det skapade en underlig stämning som Kia fortfarande ställde sig frågande 
till.  

Hon var ju så gammal så hon kan ju inte…och sen när hon började hångla 
med dom…det fattade jag inte. Det tyckte jag var konstigt. Hon var ju så 
mycket äldre. Hon var ju nästan som en ung käring eller som en gammal sto-
rasyster (Kia: 7). 

 
Det stämde inte alls med Kias övriga känsla för samspelet mellan killarna 
och tjejen i filmen som hon tyckte så enormt mycket om. ”Hur kan hon vilja 
pussa dom där små barnen. Fan, det kunde ju lika gärna vara hennes små-
brorsor ju” (Kia: 9). 

Rollschematiska resonemang om könsrollsmönster berörde Kia. Hon kon-
staterade att det är mycket grabbiga ingredienser om att vara modig och att 
inte vara en tönt. Samtidigt blev det överlappningar av personschematiska 
resonemang om huvudpersonernas karaktärer och deras drivkrafter som Kia 
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också gick in på när hon tolkade deras beteenden. ”Dom ville ju få dom tje-
jerna, det var ju deras mål” (Kia: 13).  

I samtalet om filmen gjorde Kia också åtskilliga självschematiska reflek-
tioner på olika nivåer. Filmen handlar om två individer som kände sig som 
töntar och som ville in i den allra coolaste gruppen och detta var något som 
Kia också brottats med.  

Just den här grejen med coola killarna, coola tjejerna. Alla vill vara som 
dom. Och vad folk, alltså går igenom, vad folk utsätter sig själva för, för att 
komma till den populära ligan. Och sen när dom väl är där så är det fan ing-
enting (Kia: 17).  

 
Kia konstaterade att hon för egen del och i den självbild som hon omfattat 
inte tillhört de coola som varit i centrum. Hon har hållit sig till sin grupp 
vänner, samma gäng hela tiden, men en stark känsla för lojalitet med sina 
vänner och sin egen grupp, oavsett vad andra tyckt. Det går inte att finna 
meningen bara i att vara populär, menade Kia och jämförde med Gary och 
Wyatt som måste bevisa att de var något även utan hjälp från den coolaste av 
coola.  Kia känner igen dragningen till inneklicken samtidigt som hon käm-
pat emot denna ständiga strävan att söka sig dit. Rollschematiska föreställ-
ningar om hur en tjej ska se ut var också med i diskussionen med Kia när 
hon funderade över sina jämnåriga skönhetshetsande skolkamrater som räk-
nades till dom coola. 

Man har väl alltid haft en önskan att vara en av dom som var…men jag har 
ju inte gjort nån ansträngning för att bli det. […] Men just den där grejen 
att…det är alltid en kärna med poppis folk. Sen är det vi andra dödliga.” 
(Kia: 20).  

 
I dessa självschematiska resonemang kom Kia in på olika föreställningar om 
självet, dels föreställningar om idealsjälv sådan man skulle kunna vara och 
dels föreställningar om den man faktiskt är, eller inte är.  

Kort berörde Kia storyschematiska kategorier. Mer omfattande än många 
andra diskuterade hon i rollschematiska kategorier om könsroller och vad 
som var typiskt killar och tjejer. Mest utförligt bearbetade hon filmen genom 
personschematiska och självschematiska resonemang där hon både jämförde 
sig med huvudpersonerna Gary och Wyatt som nördtöntar utanför de coola 
men där samtalet om filmen också för Kia frilade en oväntad koppling mel-
lan drömtjejen Lisa och hennes eget liv och som också kastade ljus över den 
känslomässiga invändning Kia kände inför ålderskillnaden mellan Lisa och 
hennes protegéer.   
 
Fråga 3: Extra-textualisering  
Vilka referenser görs mellan filmens värld och individens eget liv, dvs. mo-
mentet extra-textualisering? Kia gjorde många kopplingar mellan filmens 
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tema om att vilja tillhöra den populära gruppen och hur det såg ut i hennes 
eget liv under högstadiet och åren framåt. Men Kia gjorde också en parallell 
till Lisa som hon inte tänkt på tidigare när hon såg på Lisas karaktär i termer 
av beskyddare. Då plötsligt faller ett mynt ner varför denna film har haft 
sådana starka kopplingar till Kias eget liv.  

Hon är som en tuff beskyddande äldre storasyster liksom. Som bara ’Du, så 
där gör du inte. Sätt dig inte på mina brorsor. Då jävlar.’ Så har jag alltid 
varit (Kia: 25). 

 
Kia berättade mer om sin starka identitet som storasyster till sina tre yngre 
bröder, den yngsta brorsan som är fyra år yngre och två bröder som är tre 
respektive ett år yngre. Hon har också alltid varit obrottsligt lojal med sina 
bröder när de var yngre och hon var den som först var ute på stan i familjen 
som tonåring och banade väg. Hon satte sig i respekt hos brödernas kompi-
sar, ”råkar dom illa ut, är nån elak mot dom så är jag den som trycker upp 
dom mot väggen, ’En gång till!’. Och dom bara…’Ja, ja, ja!’ Så det har 
alltid varit så” (Kia: 25). 

Kia beskriver sig själv som en riktig uppbackare och väldigt beskyddande 
syster och denna koppling mellan filmens djupare tema berörde Kia mycket 
mer än temat om popularitet och utanförskap.  

Ja, men gud, så är det ju. Usch. Hon gör grejer och hon fixar och donar, till 
och med fryser morföräldrarna för att dom inte ska skvallra.73 Hon gör allt 
för att dom ska komma undan med det. Men det är som jag. Jag vet inte hur 
många gånger jag har mörkat för mina bröder (Kia: 28).  

 
Detta berör Kia känslomässigt och hon lyfter fram temat allt mer i vårt sam-
tal om hennes filmval som ett personligt ideal.  

Just den här överbeskyddande grejen, det är i såna fall ett mer löpande 
tema.[…] Dom [bröderna] är mina bästa vänner så att det känns som att 
dom är dom starkaste i mitt liv, så. Så att det kanske är lite underliggande det 
där beskyddande, ta…ta liksom…ta smällen för andra (Kia: 29).  

 
Kia beskrev sin starka lojalitet med dem som står henne riktigt nära och att 
hon är beredd att göra vad som helst för att skydda den hon älskar.  

I samtalet med Kia kunde jag se det som Thomson pekar på om den re-
flexiva intervjustudien där kunskapen inte är något som finns utan något som 
skapas (Thomsson 2002). Det var interaktionen i intervjusituationen som 
ledde Kia fram till insikterna om dessa nivåer av betydelse av filmen. Denna 
betydelse fanns inte där redan från början, färdig att hämtas fram.  Först när 
jag som intervjuande forskare pejlade in olika delar av det hon berördes av 
                               
73 I en scen förpassar Lisa morföräldrarna in i ett frysskåp där dessa snabbt fryses till is och 
stelnar och är därmed tillfälligt undanröjda och slipper bevittna den totala förödelsen av huset. 
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kunde Kia beskriva något som hon inte formulerat tidigare. I intervjun med 
Kia – liksom i alla intervjuer – blev jag således som forskare en del av det 
empiriska underlaget.  
 
Fråga 4: Kognitiv förändring74 
Hur förändras den internaliserade kognitiva repertoaren konfronterad med en 
vald favoritfilm? Med ett schemateoretiskt perspektiv vill jag argumentera 
för att Kia laborerade med förändringar i sin kognitiva repertoar enligt den 
modell som innebär att viktiga föreställningar återfanns och processades i 
både ett dominerande huvudperspektiv och underordnat subperspektiv. Det 
som intervjun började med, och som såg ut som det huvudsakliga perspekti-
vet kring idéer om popularitet och längtan efter att tillhöra innegruppen och 
en vilja att förbli äkta, förändrades mot slutet av intervjun till att förpassas 
till ett underordnat perspektiv. Istället tog en annan tanke över som det vikti-
gaste och dominerande. Det handlade om hennes identifikation med den 
kvinnliga förebilden som matchade hennes egen upplevelse av att vara sto-
rasyster och den lojalitet med dem som hon kände allra närmast och som 
filmen frammanade.  
 
Fråga 5: Film som resurs 
Går det med ett schemateoretiskt analysverktyg se tecken på att en vald fa-
voritfilm kunnat fungera som en resurs för förändring/förstärkning av indivi-
dens syn på livet och upplevelse av tillvaron? I samtalet om filmen Weird 
Science kan med hjälp av ett schemateoretiskt perspektiv vissa saker belysas. 
Kia gjorde spontant kopplingar mellan sig själv med högstadietöntarna Gary 
och Wyatt och deras längtan efter status och popularitet. Men det för henne 
allra mest bärande temat i filmen framkom först långt in i samtalet och tyck-
tes spela en viktigare känslomässig roll för Kia och som handlade om en 
djupare och kanske delvis omedveten laddning runt filmens gestaltning av en 
äldre erfaren tjej och två yngre killar. När Kia fick tag i det motivet så släpp-
te hon det inte utan formulerade subjektivt viktiga aspekter av sin egen livs-
hållning när det gällde kärlek och lojalitet, värderingar som hon satte mycket 
högt.  

I samtalet med Kia menar jag att mitt sociokognitiva perspektiv både vi-
sar på vissa möjligheter så väl som vissa begränsningar. Höijer har argumen-
terat för att arbeta med psykodynamiska teoretiska betraktelsesätt som inne-
bär att man kan kasta ljus över mediekonsumtion som kan locka fram och 
beröra psykologiskt delvis dolda och laddade komplex, positiva eller negati-
va (Höijer 1998b). Höijer har i senare diskussioner pekat på hur sociokogni-
tiv teoribildning alltmer kommit att betrakta emotioner och kognitioner som 

                               
74 Se översikt över kognitiva förändringsprocesser, kapitel 2.6.3. Kognitiv förändring – grad-
vis eller dramatisk. 
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intimt sammanlänkade, ”intrinsically interlinked, and that emotions are of 
critical importance for all aspects of social cognition” (Höijer 2007: 41).  

Jag håller med om detta. Noël Carrol gör en nödvändig precisering av 
skillnaden mellan affekt och emotioner där han reserverar ordet affekt för 
känslor utan tydligt innehåll, ”reserving the term emotion to name a narro-
wer subclass of affect, namely, what might be even more accurately called 
cognitive emotions (i.e., affects that include cognitive elements)” (Carrol 
1999: 21). Clive Marsh ser ett värde i att skilja mellan dessa två begrepp där 
affekt står för en känsla utan riktning medan emotioner är i någon mening 
infångade i ett medveten kognitiv struktur, dvs. känslor som har en tolkande 
riktning och ett medvetet innehåll för individen till skillnad från vaga och 
ofokuserade känslor, mer eller mindre omedvetna (Marsh 2004: 71). 

Det var tydligt att samtalet med Kia kom att beröra viktiga känslor som i 
intervjun kom att ges ett visst tolkande innehåll från Kias sida, dvs. känslor 
med ett kognitivt innehåll. Jag vill inte förleda läsaren att tro att jag därmed 
också kan uttala mig affekter, dvs. mer omedvetna processer. För detta hade 
det krävts ytterligare fördjupningar både av sociokognitiv teori och inter-
vjumetodik. Vid de individuella intervjuerna i min studie så lärde jag inte 
känna respondenterna mera på djupet, utan genomförde mina analyser på en 
manifest nivå av förmedlade tankar och reflektioner. Jag har inte gjort an-
språk på att uttala mig om känslomässiga komplex eller omedvetna proces-
ser även om jag ibland misstänkt att sådana har berörts. För att säga något 
om detta hade ett annat upplägg krävts med ett syfte att lära känna respon-
denterna bättre genom en serie samtal och med en terapeutisk kompetens för 
att också kunna uttala sig om latenta nivåer av affektiva processer.  

Därför vore en kognitiv teori kompletterat med en teoretisk utveckling i 
psykodynamisk riktning spännande, men en sådan har inte rymts inom denna 
avhandlings val av metod och teori. Jag vill dock understryka hur angeläget 
jag ser på att detta utvecklas i framtida studier om filmpublikens förhåll-
ningssätt till starka och känslomässigt omvälvande filmupplevelser.  

För att ge någon slags överblick över respektive person så har jag presen-
terat en tabell för varje individ där jag har markerat vilka existentiella frågor 
som avhandlats i filmsamtalet och inom vilken kognitiv schemakategori 
detta gjorts. Jag har i varje skiss över individerna också med fetstil markerat 
de två existentiella frågor som fokuserats allra mest under intervjuernas 
gång.  
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Tabell 24. Kias profil  

              Kognitiv schemakategori 
Existentiell fråga: 

 
Person Själv Roll Händelse Rum Story 

Varför vi lever och dör       
Livsuppgift och mening       
Skuld och ansvar X X X   X 
Verklighetens väsen       
Människans väsen       
Kärlekens väsen X X X   X 
Guds väsen       
Vad är rätt X X     
Gott och ont X X     
Moraliska ideal X X X    

5.5.2. Eriks film – Den siste kejsaren  (1987) 
Erik  
Erik är 30 år. Han är klar med sin lärarutbildning sedan ett par år och arbetar 
som gymnasielärare. Han har skaffat ett hus lite utanför sin bostadsort i norra 
Sverige som han håller på och inreder enligt en mer gammaldags estetisk 
modell som är viktig för honom. Erik är uppvuxen på landet och föräldrarna 
är fortfarande aktiva mjölkbönder. Allt som oftast tog Eriks pappa med ho-
nom på bio när det passade under lagårdstiden, oftast den tidiga kvällsföre-
ställningen medan korna mjölkades. Som 14-åring tog pappan med honom 
på Den siste kejsaren och det blev en känslomässigt enormt stark filmupple-
velse enligt Erik, en film som gick rakt in i hjärtat.  
 
Handlingen i filmen Den siste kejsaren (1987) 
Den siste kejsaren är den italienske regissören Bernardo Bertoluccis epos om 
Pu Yi, Kinas siste kejsare. Filmen skildrar hur Pu blev kejsare vid tre års 
ålder 1908, avsattes bara ett par år senare men fick leva kvar i Peking innan-
för murarna i Den förbjudna staden i ett från den övriga verkligheten helt 
avskilt liv. Filmen porträtterar pojkens uppväxt från barn till vuxen och hur 
barnkejsarens relationer till omvärlden regleras av andra än han själv. Am-
man som följt honom från barnsben skickas bryskt bort och ett arrangerat 
äktenskap ordnas. Hans maktlösa position och blott symboliska kejsardöme 
används skickligt av Japan i konflikten med Kina under 1930-talet på ett sätt 
han själv inte genomskådar. Efter den kinesiska revolutionen är kejsardömet 
borta och han framlever sina sista år som enkel trädgårdsmästare och dör 
1967. 
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Fråga 1: Existentiella frågor 
Vilka existentiella frågor aktiverar den valda filmen? Filmen Den siste kej-
saren såg Erik tillsammans med sin far när han var 14 år och det var den 
film som Erik menade har drabbat honom känslomässigt allra mest. ”Det 
här är en del av det som format mig. Den här gjorde jättestort intryck på 
mig” (Erik: 20). 

Erik lyfte direkt fram hur berörd han blev av temat i filmen kring kejsa-
rens känslomässiga isolering och de svek som han fick uppleva och Erik 
lyfte fram sin starka medkänsla med den ensamme barnkejsaren i filmen. 
”Man fick så mycket sorg och medkänsla med den här killen” (Erik: 25).  
Det var det han tyckte allra mest illa om i filmens historia om kejsaren. 

Han blir ju sviken hela tiden. Alltid utnyttjad. Eunucker som stjäl ur förrå-
den, av sina rådgivare som använder han…nån annan nicke-docka och som 
symbol för att upprätthålla sin egen välfärd och status. Han utnyttjas av ja-
panerna, han utnyttjas av allihop (Erik: 20). 

 
Detta tema berörde ett moraliskt ideal som var centralt för Erik, synen på 
svek och tillit. Han funderade över sin starka reaktion som 14-åring. ”Så 
även om inte sveken är riktade mot mig… så gör min medkänsla att jag på 
nåt vis lägger grunden till en moralisk ståndpunkt […] hur jag upplever svek 
(Erik: 25). Erik menade att han har haft en väldigt tydlig moral kring detta 
med svek och tillit och där han varit mycket angelägen om att kunna stå vid 
sitt ord. Detta var det tydligaste existentiella temat i samtalet med Erik som i 
första hand berörde moraliska ideal.   

Det som därnäst berördes handlade om synen på människans väsen, män-
niskans existentiella ensamhet och synen på kärlek som en möjlig väg att 
bryta sin isolering. Kejsaren i filmen lyckades inte bryta sin egen känslomäs-
siga ensamhet på grund av egna tillkortakommanden. ”Han är ju barnslig 
också på ett känslomässigt plan därför han kan ju inte…han knyter ju inte 
några djupare kontakter med sina fruar” (Erik: 21). Samtidigt menade Erik 
att han också är övergiven i det att ingen introducerade honom i hur det 
verkliga livet fungerar med allianser och intriger. Han förstår allt utifrån en 
pojkes naiva perspektiv. ”Till och med hans fru förstår ju mer än vad han 
gör” (Erik: 20).  

De existentiella frågor som Erik berörde i samtalet kring Den siste kejsa-
ren handlade således mest om frågan om moraliska ideal och i andra hand 
frågan om människans väsen.  
 
Fråga 2: Tolkningsschema 
Genom vilket tolkningsschema hanteras frågorna och på vilket sätt? I samta-
let om Den siste kejsaren så diskuterade Erik huvudpersonens karaktär utför-
ligt med hjälp av personschematiska perspektiv. Han funderade över kejsa-
rens personlighet, som naiv och ända med en stolthet och en vilja att ta 
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kommandot i sitt eget liv. ”Han vill ju uträtta nånting själv. Hela hans liv så 
har han ju inte gjort ett levandes dugg” (Erik: 28). Erik var en respondent 
som gick i närkamp med historien och lät sig själv och sin egen uppfattning 
om sin typiska personlighet bli indragen i reflektioner om hur han själv fun-
gerade jämfört med huvudkäraktären i filmen. Personschematiska resone-
mang om filmberättelsens kejsare sammantvinnades med självschematiska 
reflektioner där Erik åtskilliga gånger gjorde jämförelser mellan kejsarens 
hållning och belägenhet och sin egen.  

Erik kom något in på händelseschematiska resonemang om hur grym 
världen är i filmen och det ageranden som olika karaktärer ägnade sig åt när 
man gick bakom ryggen på kejsaren. Erik aktualiserade också rollschematis-
ka föreställningar om vad det innebär att vara barn och vuxen man, vad som 
förväntas av en make och regent. Rollschematiska och personschematiska 
kategorier överlappade varandra då Erik funderade över kejsarens attityd 
som en blandning av att vara pojke och barn med den begränsade förståelsen 
av livets realiteter som barnets perspektiv innebär och karaktärsbundna drag 
som är mer knutet till kejsarens egen personlighet som naiv.  

Således aktiverades i samtalet med Erik personschematiska kategorier 
men ännu mer självschematiska reflektioner. Mera i bakgrunden händelse-
schematiska och i någon mån rollschematiska tankar. 
 
Fråga 3: Extra-textualisering 
Vilka referenser görs mellan filmens värld och individens eget liv, dvs. mo-
mentet extra-textualisering? Erik tillhörde de respondenter som omfattande 
ville diskutera känslomässiga paralleller mellan filmens berättelse och sitt 
eget liv. Erik konstaterade att filmens beskrivning av kejsarens övergivenhet 
och ensamhet skapade stark genklang inom honom själv trots att han ser sig 
ha en underbar familj och många goda vänner som ställer upp. ”Men likt 
förbaskat så känner jag mig otroligt ensam ibland” (Erik: 20).  

Erik gjorde en självbiografisk koppling mellan filmupplevelsen och sig 
själv som 14 åring att han var en känslig själ och att han ännu idag inte till-
ägnat sig en nödvändig distans mellan sig själv och omvärlden. ”Jag hade 
inte tagit till mig det här att hålla saker och ting ifrån mig” (Erik: 21). 

Även om han inte var mobbad så lärde sig Erik under mellanstadiet och 
högstadiet som kille att han var tvungen att ta för sig verbalt och snacka sig 
ur många potentiellt hotfulla situationer. Hans roll i klassen var långt utanför 
inneklicken men han var ändå accepterad som snabb i käften och rolig. Men 
Erik menar att denna position grundlagt ett starkt patos hos honom och en 
medkänsla för den utsatte. ”Att vara den där underdogen får ju också en att 
obevekligen känna med andra” (Erik: 26).  

Den erfarenheten har gjort det mer eller mindre omöjligt att distansera sig 
från den drabbade och han tar instinktivt avstånd från dem som av obetänk-
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samhet eller ren illvilja utsätter andra. Erik reflekterade själv över sitt eget 
överraskande starka igenkännande när han såg i filmen Den siste kejsaren. 

Och på det viset så kan jag väl tänka mig också att…att det var nån 
sorts…inte bara det här rent mänskliga medkännandet med hans situation el-
ler hans upplevelse utan även en personlig, att känna igen sig. […] Som 14- 
åring så kan jag mycket väl tänka mig att jag också kände rent personligt 
med honom., att vara utanför, att vara den mest ensamma pojken i världen 
(Erik: 27). 

 
I samma andetag som Erik lät denna tanke sjunka in tog han också fram sin 
egen reaktion mot att ställas utanför av andra genom att lyfta fram ett annat 
personlighetsdrag hos sig själv som en koppling till Kejsarens sätt att försöka 
navigera i den relativa vanmakten, ”som också är en stor del av mig, alltså, 
stolthet” (Erik: 28). Blev han inte inbjuden i gemenskapen så avstod han 
hellre.  

Erik nämnde också ett drag hos honom själv som han själv tyckte var in-
tressant, en svårdefinierad vurm för ridderliga ideal och ett tidigt utvecklat 
intresse för historia med en fantasi om att själv vara kejsare. ”Den här 
rättrådige despoten som ser framåt, som reformerar, som blir med i tiden, 
även om det är han som bestämmer, han som har makten” (Erik: 29).  Den 
siste kejsaren fick i samtalet med Erik många mycket personliga bottnar som 
Erik inte hade svårt att se och lyfta fram i ett samtal om filmen ca 15 år sena-
re. 
 
Fråga 4: Kognitiv förändring 
Hur förändras den internaliserade kognitiva repertoaren konfronterad med en 
vald favoritfilm? Erik tillhörde den grupp respondenter som visade hur ett 
engagemang i en huvudkaraktär på filmduken intimt sammanlänkades med 
en egen inre process, eller schemateoretiskt uttryckt, hur personschematiska 
och självschematiska kognitiva processer ägde rum på ett omväxlande och 
dynamiskt sätt. Filmen Den siste kejsaren hjälpte till att i berättelsens form 
formulera en syn på svek, övergivenhet, ensamhet och tillit på ett sätt som 
grep Erik med påtagligt starka och nyanserade uttryck för medkänsla hos 
Erik och hans känslomässiga respons på kejsarbarnets utsatthet.  

I hans respons på filmen Den siste kejsaren har aspekter funnits med 
kring formandet av moraliska ideal och formulerandet av en utblick på män-
niskans natur som varit viktiga för Erik. Jag vill argumentera för att Erik 
visat exempel på schemamässig ’tuning’, dvs. ett redan i viss mån formerat 
sätt att uppfatta tillvaron får en allt mer genomarbetad och tätare struktur 
med fler nyanser och blir kognitivt alltmer etablerat genom mötet med fil-
men Den siste kejsaren. 

I intervjun med Erik fanns hans sociala miljö med som ram för förståelsen 
av filmen. Erik hade som 14 åring erfarenheter från sin skoltid som tvingade 
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honom att hantera krävande aspekter i ett barns liv av utanförskap och tillhö-
righet.  
 
Fråga 5: Film som resurs 
Går det med ett schemateoretiskt analysverktyg se tecken på att en vald fa-
voritfilm kunnat fungera som en resurs för förändring/förstärkning av indivi-
dens syn på livet och upplevelse av tillvaron? När Erik rapporterar om fil-
men Den sista kejsaren så utvecklades en intressant tillbakablick på honom 
själv som 14-åring och de frågor som han beskrev att han brottades med om 
sin plats i gruppen, ensamhet och stolthet. Temat i filmen och sveket mot 
kejsaren berörde Erik djupt och filmen är en av de mycket få Erik gråtit öp-
pet till.  

Även om Erik menade att han var en person med en utvecklad medkänsla 
för andras lidande redan tidigare så menade han att Den siste kejsaren har 
hjälpt till att formulera något viktigt i hans syn på tillvaron och att den var 
med och formade hans moraliska ideal kring tillit och svek och spelregler för 
relationer mellan människor. ”Jag kan tänka mig att grunden till min in-
ställning till svek till exempel, ligger i den här filmen” (Erik: 25). Erik har 
utvecklat en tydlig moralisk hållning som inneburit att vara noga med sin 
egen pålitlighet och att inte svika sitt ord och filmen Den siste kejsaren me-
nar Erik har funnits med i den processen. ”Och den här tror jag är en utav 
dom viktigare, har format den här ståndpunkten” (Erik: 26). 
Tabell 25. Eriks profil 

                          Kognitiv schemakategori 
Existentiell fråga: 

 
Person Själv Roll Händelse Rum Story 

Varför vi lever och dör       
Livsuppgift och mening       
Skuld och ansvar X X     
Verklighetens väsen       
Människans väsen X X X X   
Kärlekens väsen X X     
Guds väsen       
Vad är rätt  X  X   
Gott och ont       
Moraliska ideal X X X X  X 

5.5.3. Jons film – Leon  (1994) 
Jon  
Jon är 27 år. Han är allätare när det gäller film och tillhör den lilla grupp på 
knappt 10% som uppger sig se mer än 30 filmer i månaden. Han är uppvux-
en i en industristad i västra Sverige med en pappa som arbetat inom verk-
stadsindustri. Hans mamma ansvarade för hemmet där Jon växte upp med tre 
syskon. Innan han började läsa filmvetenskap vid högskolan hade han andra 
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påbörjade utbildningar bakom sig inom det grafiska området. Jon läste tidi-
gare också en KY-utbildning i filmteknik och är således utbildad tekniker 
inom området rörlig bild. Jon samlar på film och har mer än 500 filmer i sitt 
privata arkiv. Vilken film han skulle välja till vår intervju hade han inga 
problem med. Jon förklarade att ”om det brinner i min lägenhet så är det 
Leon den enda filmen som jag tar med mig” (Jon: 38). Filmen Leon står 
således i en särställning hos denne filmslukare. 
 
Handlingen i filmen Leon (1994) 
Filmen Leon handlar om en isolerad yrkesmördare i New Yorks maffiavärld.  
Huvudpersonen lever ett spartanskt och inrutat liv i ett stort hyreshuskom-
plex och går bara ut för att köpa sin dagliga ranson mjölk samt för att besöka 
maffiakontakten Tony som varje dag förser honom med mat på sin restau-
rang och då och då ger honom torpeduppdrag. I en polisrazzia i hans hus mot 
en knarklangare i lägenheten ett par dörrar bort skjuter knarkpolisen ihjäl 
samtliga medlemmar i langarens familj utom den 14-åriga dottern Mathilda 
som kommer upp i trapphuset i samband med ödeläggelsen. Hon går instink-
tivt förbi den egna lägenheten där hon skymtar sina dödade familjemedlem-
mar och ringer istället på Leons dörr som sett allt genom sitt tittöga. Efter 
stor tvekan släpper Leon in flickan, räddar livet på henne men bryter samti-
digt sitt strikta liv som anonym yrkesmördare. Han blir Mathildas vän och 
beskyddare och hämnas slutligen massakern på hennes familj men till priset 
av sitt eget liv.  
 
Fråga 1: Existentiella frågor 
Vilka existentiella frågor aktiverar den valda filmen? Jon tillhörde gruppen 
som varken hade religiös socialisation eller någon trosinriktad livsåskåd-
ningsaktivitet idag. När han resonerade om sitt val av filmen Leon så menar 
han att den bröt mönstret för de actionfilmer som annars utgjorde majoriteten 
av de filmer han tittade på i början av sin karriär som filmkonsument. 

”Åh, en actionfilm som handlar om yrkesmördare. Coolt, det måste jag kolla 
på.” Så var det liksom att…den var helt annorlunda jämfört mot vanliga 
såna här pang-pang-filmer. […] Den stack ut från mängden i och med att det 
fanns en mänsklighet i den som inte fanns i dom där actionfilmerna (Jon: 
10f). 

 
Det är den film han sett om flest gånger då han tyckte den var så bra. Han 
fångades av något i storyn som kändes äkta med trovärdiga karaktärer. 
”Hela filmen känns äkta. Det är liksom att det skulle mycket väl kunna hän-
da” (Jon: 8).  

Det som Jon tog fasta på i Leon hade ett anslag redan i den första scenen 
han nämnde, nämligen relationen som utvecklade mellan yrkesmördaren och 
Mathilda och det ansvar båda tog för varandra. Inledningsvis det ansvar yr-
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kesmördaren Leon visade när han släppte in henne i lägenheten men också 
det motsatta ansvaret som Mathilda visade enligt Jon i filmens sista scen 
som han också lyfte fram som särskilt betydelsefull och stark. ”Slutscenen 
när hon planterar krukväxten på gräsmattan utanför skolan. […] Filmen får 
ju sitt slut där. Hennes tillvaro börjar på nytt och han fortlever i hennes 
minne” (Jon: 3).   

När Jon berättade vad som berört honom vid sidan om de rent visuella 
stilgreppen och den estetiska hanteringen av historien så fokuserade han på 
den relation som växte fram mellan den isolerade yrkesmördaren Leon och 
den vilsegångna flickan Mathilda, en relation som blev så stark och betydel-
sefull att den kallhamrade yrkesmördaren återfann någonting sedan länge 
glömt och gömt inom sig. ”Det visar att han inte är lika hårdhudad som han 
framstår vara. […] Han hittar ju sitt hjärta nånstans inuti sig själv, som han 
har stängt av” (Jon: 6). 

Jon pekade på hur Leon visade sig kapabel att bry sig och ta ansvar för 
någon annan människa. Mot slutet av filmen har relationen mellan Leon och 
Mathilda blivit så livsavgörande att Leon räddade livet på Mathilda genom 
att skydda henne och offra sig själv för hennes skull när han i slutet sprängde 
sig själv, polisstyrkan och hela huset i luften. Jon lyfte fram en detalj som 
fick symbolisk betydelse i filmberättelsen vilket handlade om den krukväxt 
som är det enda Leon i börjar av filmen vårdade sig om, nästan som en egen 
varelse. ”Han tar ju liksom hand om sin blomma som ett husdjur. Han är 
jättemån om den. Han vattnar den varje dag och sen dammtorkar han den 
och allting så där” (Jon: 7).  

De existentiella frågor som Jon berörde fokuserade tydligast av allt två 
frågor, skuld och ansvar och kärlekens väsen när han uppehåller sig kring 
den starka vänskapsrelation som växte fram mellan den vuxne Leon och 
Mathilda. ”Det handlar om medmänsklighet, det handlar om två karaktärer 
som tar hand om varandra, som kompletterar varandra, på nåt konstigt 
sätt.” (Jon: 11). Samtidigt poängterade Jon att det inte var en sexuell relation 
mellan den äldre Leon och den yngre Mathilda utan deras kärlek hade en 
mer platonsk icke-erotisk karaktär.  
 
Fråga 2: Tolkningsschema 
Genom vilket tolkningsschema hanteras frågorna och på vilket sätt? Det som 
dominerade i intervjun med Jon var hans stora vana att se film och hans sätt 
att relatera en berättelse till välbekanta berättargrepp enligt ett storyschema. 
Utifrån detta storyschema hade Jon förväntningar på vad en vanlig standard-
actionfilm skulle tänkas innehålla. ”Hjälten går från A till B och dödar alla 
på vägen och sen är det slut” (Jon: 11). I filmen Leon överraskades han 
istället av en actionfilm som handlade om någonting som berörde honom när 
han lyfte fram en dimension av mänsklighet som han inte funnits i övriga 
actionfilmer. Jon menade att actionmomentet mest utgjorde en berättarmäs-
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sig bakgrund till den egentliga storyn som handlade om deras inbördes rela-
tion och hur den utvecklades genom filmens gång. 

Genom ett storyschema bedömde och uppskattade han också filmens för-
måga att skapa eleganta lösningar på berättartekniska problem. Vissa reflek-
tioner kring det Jon tyckte vara mycket snygga koreografiska lösningar kun-
de också kopplas till ett rumsschema när fysiska förflyttningar gestaltades på 
ett fångande sätt i filmen. ”Han skjuter två gånger över hans axel och sen 
låter han honom stå kvar utanför dörren som en sköld. […] Och så stänger 
han dörren och skjuter ett skotthål i dörren.” (Jon: 20f). I denna scen identi-
fierade också Jon yrkesmördarens hederskodex som hindrade honom att 
själv kallblodigt skjuta den oskyldige polisen utan han lät den fälla som po-
lisstyrkan hade gillrat för Leon istället slå tillbaka mot deras kollega som 
blev ett offer för den skottväxling som polisen själv satte igång. ”Han skju-
ter inga goda människor heller, för polisen är god, även om han försöker 
döda honom” (Jon: 21). 

Eller som i filmens inledning när den unga Mathilda försökte komma un-
dan hennes familjs mördare genom att knacka på Leons dörr. När han till 
slut öppnade för henne blir hela bilden ljus och musiken blir plötsligt mycket 
starkare. ”Det är ljuset från lägenheten som lyser upp henne, det får ju en 
symbolik i alltihop. […] Att hon blir räddad från sitt öde från dom andra” 
(Jon: 2). Jon såg det som att hon blir räddad från ondskan som kommer upp 
bakom henne. 

Jon uppskattade utifrån en kombination av story- och rumsschematiska 
reflektioner hur Leon som actionfilm också har lyckats synnerligen bra med 
specialeffekter när filmen nådde sitt klimax och Leon offrade sig för Mathil-
da genom att kvar i huset osäkra en granat och med sina sista krafter lämna 
den i händerna på den ondskefulle och dittills oövervinnelige polischefen.  

Det är också en väldigt snygg scen. Rent effektmässigt. […] Det är liksom 
alla explosioners explosion. Han spränger halva gränden i luften, det flyger 
en bil och […] han hinner dra ut [sprinten] och så hinner han ge den till ho-
nom och han hinner säga ”Shit”. Och så ser man först en explosion och sen 
kommer resten. För det är Leons sista ord.”This is för Mathilda” (Jon: 22ff). 

 
Jon njöt av det visuella skådespelet när filmens onda genius fick så han teg 
”och lite till dessutom” (Jon: 23).  

Frågan om bestraffningen av det onda hanterades således både genom ett 
storyschema och ett rumsschema. Men det som Jon fokuserade mest är dock 
huvudpersonerna och det drama som utspelas mellan dem i Leon när han 
jämförde med andra actionfilmer och han uttryckte en stor uppskattning av 
Leons attraktiva och trovärdiga karaktärsteckningar. I tolkningen av karaktä-
rerna genom ett storyschema fanns överlappningar till ett personschema.  

Sammanfattningsvis berördes kort rollschematiska reflektioner, mera fyl-
ligt händelse- och rumsschematiska resonemang men mest omfattande han-
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terade Jon filmen genom storyschematiska och personschematiska reflektio-
ner där Leons och Mathildas sinnestillstånd och drivkrafter mejslades ut, 
särskilt deras ansvarstagande för varandra och den lojalitet som växte fram 
dem emellan. Jon var en av dem i materialet som fokuserade allra mest på 
storymässiga aspekter i sin filmupplevelse vilket inte var så märkligt med 
tanke på hans stora filmkonsumtion och hans personliga filmbibliotek. In-
tressant att notera var också att han som en av mycket få inte gjort koppling-
ar mellan personschematiska och självschematiska resonemang. Han disku-
terade spontant i mycket liten utsträckning sig själv och sin egen explicita 
personlighet i samtalet om en vald favoritfilm vilket gjorde honom till en 
som skiljde sig från övriga tolv respondenter. 
 
Fråga 3: Extra-textualisering 
Vilka referenser görs mellan filmens värld och individens eget liv, dvs. mo-
mentet extra-textualisering? Jon gjorde spontant inga egna kopplingar mel-
lan filmens berättaruniversum och sitt eget. När jag frågade om han kunde 
säga något om huruvida den haft någon betydelse i någon riktning så tvekar 
Jon om det men menade att den berört honom på ett annat sätt än andra ac-
tionfilmer. Det fanns en mänsklig dramatik i Leon som lockade honom. 
”Den öppnade mer ett fönster” (Jon: 14). Men sen tillade Jon med ett iro-
niskt skratt som gjorde honom mer undanglidande än övriga respondenter. 
”Jag blev mer medmänsklig” (Jon: 14).  

Jag gissar att Jon valde att gäcka mig som forskare och ironiserade utifrån 
vetskapen att detta var ett korrekt svar utifrån upplägget i min studie. Var då 
medmänsklighet ett viktigt värde för honom? Det menade Jon visserligen att 
det var men, ”till en viss gräns. Man behöver ju inte…man ska och behöver 
inte bry sig om alla, för då blir det väldigt mycket att tänka på. Man måste ju 
bry sig om sina nära och kära” (Jon: 17).  Den övertygelsen menade dock 
Jon att han hade innan han såg filmen.  
 
Fråga 4: Kognitiv förändring 
Hur förändras den internaliserade kognitiva repertoaren konfronterad med en 
vald favoritfilm? I flera andra intervjuer har det gått att föra resonemang om 
förändringar i de internaliserade föreställningarna beträffande vissa centrala 
frågeställningar, men jag har inte kunnat säga något om det i denna intervju. 
Möjligtvis dolde ett genremedvetet ironiskt och estetiskt kritiskt förhåll-
ningssätt Jons andra mer personliga aspekter men de förblev relativt oåtkom-
liga. I analysen gick det inte att säga något om förändringsprocesser och 
huruvida filmen Leon stimulerade till omformuleringar eller fördjupningar 
av personliga frågeställningar. Jag kunde inte säga något om huruvida Jon i 
relation till Leon visade exempel på ’tuning’ eller hanterade kognitivt inne-
håll på ett omdisponerande sätt mellan kognitivt huvudperspektiv och sub-
perspektiv.  
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Fråga 5: Film som resurs 
Går det med ett schemateoretiskt analysverktyg se tecken på att en vald fa-
voritfilm kunnat fungera som en resurs för förändring/förstärkning av indivi-
dens syn på livet och upplevelse av tillvaron? Jon var ett intressant exempel 
på en person som lade ner mycket fritid på film och som hade ett avancerat 
metaperspektiv på sin filmupplevelse på ett sätt som gjorde honom annor-
lunda än flertalet av de intervjuade. Han talade nästan ingenting om sig själv 
personligen och reflekterade spontant mycket lite om hur han relaterade 
filmkaraktärerna till människor i den verkliga världen. Stort utbyte hade Jon 
av den rent bildmässiga upplevelsen av filmen som action-film med många 
och lyckade effektfulla visuella lösningar som grep tag i honom. Kanske 
illustrerade Jon något som Ingegerd Rydin diskuterade i sitt forskningspro-
jekt om barns TV-förståelse, nämligen att det gått att notera en könsskillnad 
mellan pojkar och flickor i hur man förhållit sig till fiktiva berättelser.   

Rydin menar i presentationen sina receptionsstudier av att det föreligger 
en tydlig skillnad där flickor engagerar sig mer i historiens relationella 
aspekter medan pojkar oftare tenderade att betrakta historien ur ett genreper-
spektiv och på ett mer distanserat sätt valde att diskutera och tolka exempel-
vis den logiska relationen mellan fantasi och verklighet snarare än att gå in i 
dramat mellan huvudpersonerna i historien. ”The conclusion from these fin-
dings is that gender more than age explained differences in intertextual me-
dia literacy” (Rydin 2003: 91).  

Men även om Jon var en representant för den intressanta minoritet som 
utgjorde en driven och extremt filmvan publik med ett utvecklat genremed-
vetande och en estetisk uppskattning av stilgrepp och effektfull dramatik så 
valde även en sådan individ en film vars innersta kärna handlade om något 
starkt och ömtåligt som en vänskapsrelation som växte till en livsavgörande 
relation där yrkesmördaren Leon valde att offra allt för att rädda livet på 
Mathilda.  

Hos Jon fanns egentligen inga resonemang där Jon resonerade om sitt 
eget liv, sig själv eller sina existentiella ideal i relation till filmens personlig-
heter. Det blev därför svårt att svara på frågan om en vald favoritfilm kunnat 
fungera som en resurs för Jons syn på livet och upplevelse av tillvaron. Det 
gjorde Jon intressant som en respondent som så att säga slank ur nätet. Jag 
återkommer till detta undantag i Kapitel 5.7.3. Förändring av kognitiva 
strukturer. 
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Tabell 26. Jons profil  

                           Kognitiv schemakategori 
Existentiell fråga: 

 
Person Själv Roll Händelse Rum Story 

Varför vi lever och dör      
Livsuppgift och mening     X 
Skuld och ansvar X  X X X X 
Verklighetens väsen      
Människans väsen     X 
Kärlekens väsen X  X X X X 
Guds väsen      
Vad är rätt      X 
Gott och ont X    X X 
Moraliska ideal X  X  X X 

5.5.4. Radomirs film – Fight Club  (1999) 
Radomir  
Radomir är 24 år och är den ende ur enkätunderlaget med en bakgrund som 
uppvuxen i en invandrartät Stockholmsförort. Hans föräldrar kommer från 
södra Europa tillhörig en kristen ortodox folkgrupp. Radomirs identitet är 
enligt honom själv etniskt sekulariserad utan religiös socialisation från upp-
växten. Radomir är en mycket aktiv filmkonsument som ser film i många 
format. Han laddar ner en del film men han ser också till att se de filmer som 
han uppfattar som riktigt bra på stor duk. Slutligen köper han sina favoriter 
på DVD till sin egen filmsamling. Från sin uppväxt med ett stort och bety-
delsefullt kompisgäng i förorten så är studietiden första gången han lär känna 
svenskar utan några rötter i andra kulturer inom och utom Europa och han 
har många synpunkter på mötet mellan olika normsystem genom diskussio-
nen om Fight Club. 
 
Handlingen i filmen Fight Club (1999) 
Filmen Fight Club handlar om en ung man som arbetar inom skadere-
gleringsbranschen och lever i sina egna ögon ett förödande inrutat liv in-
fångad i löneslaveriets ytliga jakt på meningslösa ägodelar. Han möter så 
den gåtfulle galningen Tyler Durden som lockar honom att utforska dolda 
kraftkällor inom sig själv. Tillsammans bildar de ett underjordiskt manligt 
nätverk för våldsamma utlevelser och extrem fysisk gemenskap. Fler män 
dras till dessa hemliga träffar för att slåss med varandra och bryta det aggres-
sionshämmade samhällets avtrubbande inverkan på dem. Målet med dessa 
Fight Clubs antar så småningom alltmer messianska proportioner. En rela-
tion växer också fram till Marla, en självdestruktiv och egensinnig kvinna 
som får en betydande roll. Den kluvne huvudpersonen vacklar mellan valet 
att bejaka sin dragning till henne och att fullfölja Fight Clubs mission, det 
apokalyptiska uppdraget att spränga och ödelägga stadens finansiella system. 
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Fråga 1: Existentiella frågor 
Vilka existentiella frågor aktiverar den valda filmen? Filmen Fight Club 
fångade in något centralt som för Radomir handlade om manlighet och mate-
rialism. Han berättade livligt om alla konflikter han upplevde i det svenska 
samhället där många normsystem krockade och hur detta gestaltades i fil-
men.  

Det första Radomir nämnde som han tyckte Fight Club berörde var bilden 
av ett samhälle besatt av prylar. ”Hur materialistiskt allting har blivit lik-
som. Hur fixerat det är vid att man ska, ja, som det här bara när han kollar i 
den här IKEA-katalogen och liksom ”Nu ska jag köpa mig ett liv” (Radomir: 
4). Radomir imiterade filmens beskrivning av prylhetsen och hur samhället 
lurade individen att tro att den ena prylen efter den andra behövdes. ”Då blir 
liksom mitt liv perfekt” (Radomir: 4).  

För Radomir var detta en viktig ingrediens och han ifrågasatte hela den 
materialistiska kulturen som omgav honom och beskrev den som något som 
ledde oss in på helt fel spår, bort från det som var värt att kämpa för och som 
gav livet mening. Själv hade han en gammal mobil som inte ens gick att 
ringa ut ifrån, bara att ta emot meddelanden. ”Man behöver inte alla dom 
här grejerna som finns nu för tiden. Jag behöver inte 50 spel och en kamera 
och en mobil. Jag behöver inte dom nyaste kläderna. Jag behöver inte nyaste 
bilen, flashigaste huset” (Radomir: 22). 

Istället handlade Radomirs livsfilosofi om det som gav livet mening och 
mål på riktigt och då var det människor han värdesatte.  

Mänsklig kontakt. Folk. Människor. Liksom det är viktigt nånting man kan 
liksom kämpa för. Anstränga sig för. Och jag menar jag går igenom en mas-
sa. Men för allt det här, allt det här som inte har nån betydelse egentligen. 
Jag menar, vad spelar det för roll egentligen, vad man har för kläder på sig. 
[…] Vad spelar märket för roll egentligen. Blir det bättre för att det står Nike 
eller om det skulle stå Mahmoud? (Radomir: 22f). 

 
Detta tyckte han mycket om i filmen Fight Club och att det kom till uttryck 
så kraftfullt. Det andra temat var kopplat till materialismen och det var frå-
gan om manlighet och det utrymme som det moderna samhället gav män och 
det han uppfattade som genuint manligt. Radomir tyckte det var viktigt och 
bra med jämställdhet men var skeptisk till en alltför feministisk linje och 
detta formulerades enligt Radomir på ett bra sätt i filmen. ”Filmen är anti-
feministisk och det tycker jag är bra. Det är alldeles för mycket feminism. 
Det är bra med jämlikhet. Feminism är en helt annan grej” (Radomir: 7).  

Han tog upp samtalet mellan huvudkaraktärerna i filmen som diskuterade 
problemet med en hel generation unga män i dagens samhälle som alla var 
fostrade av kvinnor så att de inte visste hur man hittade sin identitet och vad 
som gjorde livet meningsfullt som man. Radomir talade i intervjun om frå-
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gan om hur man kunde vara en hel man utan att veta hur det kändes att slåss, 
den frågan som filmens hela berättelse kretsade kring.  

Radomir berörde existentiella frågor om människans väsen men också 
frågor om vad som krävdes för att man ska bli lycklig och hel som människa 
och frågor om gott och ont samt moraliska ideal. Den mest centrala existen-
tiella frågan i vårt samtal kring filmen Fight Club var dock frågan om livs-
uppgift och mening.  
 
Fråga 2: Tolkningsschema 
Genom vilket tolkningsschema hanteras frågorna och på vilket sätt? Mycket 
begränsat kan man se exempel på rumschematiska resonemang om i vilka 
miljöer protagonisterna rörde sig, ett snabbköp, en mörklagd gata m.m. Mera 
utvecklade resonemang förde Radomir av händelseschematisk karaktär där 
han försökte tolka olika göranden och låtanden från huvudpersonen Jack och 
hans alter ego Tyler Durden på ett begripligt sätt, exempelvis i försöken att 
förstå huvudpersonens relation till kvinnan Marla där Jacks attityd växlar 
mellan försiktigt närmande och iskallt avvisande. Exempelvis konstaterade 
Radomir att slutet kunde uppfattas som ett halvlyckligt slut fastän husen 
bombas. Jack visade hur han var rädd om Marla och ville rädda hennes liv 
och hur han slutligen tog hennes hand i slutscenen. ”Just det här att han då 
kommer där och ska hålla henne på slutet” (Radomir: 34). 

Det som dominerade var personschematiska resonemang och en rörelse 
mellan reflektioner kring huvudperson på filmduken och reflektioner kring 
det egna självet och självschematiska funderingar. Radomir tecknade tidigt i 
samtalet bilder av en komplex huvudperson och hans olika motstridiga per-
sonlighetsdrag.75 Radomir funderade över att det trots allt handlade om en 
människa och som hade två olika sidor och lyfte fram kontrasten mellan Jack 
som den präktige kontorstjänstemannen och den anarkistiske vilden Tyler 
Durden. Radomir resonerade om konflikterna inombords hos den alltför 
propre och avstängde Jack och hans lust att bryta sig loss från samhällets 
tryck. ”Han vill inte ha alla dom här värderingarna. […] Samtidigt som han 
kämpar emot idealen så vill han ändå, han vill liksom vara snygg, han vill 
vara på nåt sätt framgångsrik” (Radomir: 5).  

Radomir identifierade kluvenheten och dubbeltydigheten i kommersia-
lismens ideal som både lockande och frånstötande. Radomir tyckte budska-
pet blev lite mer trovärdigt i sitt försök att problematisera huvudpersonens 
                               
75 Det som komplicerade narrationen var en intressant diskrepans mellan filmens sujet och 
filmens fabula på så sätt att man som åskådare först mot slutet av filmen fick klart för sig att 
den karaktär som på filmdukens sujet presenterats som två olika personer, i själva verket i 
filmens fabula, var en och samma fysiska person men med två extremt olika personlighetssi-
dor. Denna schizofrena personlighet som i fabulan således till slut kunde hanteras som endast 
en person, gestaltades visuellt på filmduken som två olika fysiska personer mycket långt in i 
filmen av två olika skådespelare i sujeten, Edward Norton och Brad Pitt.  
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försök att få en balans mellan den här superpräktiga personligheten och den 
superanarkistiska. 

Radomirs tankar knyter an till Ien Angs undersökning av anhängarna till 
TV-serien Dallas där hon lyfte fram det hon kallade för ”emotional realism” 
(Ang 1985: 41f). Ett händelseförlopp kan hos tittaren vara orealistiskt på en 
narrativt denotativ, manifest nivå men likafullt av publiken upplevas käns-
lomässigt realistiskt på en konnotativt latent nivå; ”recognizable” (Ang 
1985: 42). Radomirs syn på huvudpersonens olika sidor illustrerar Angs 
begrepp realistic illusion (Ang 1985: 41). 

Resonemang av personschematisk karaktär handlade om huvudpersonens 
relation till den kvinnliga karaktären Marla. Radomir noterade filmens be-
skrivning av kvinnans dominerande plats i mannens psyke. Samtidigt såg 
Radomir det motsägelsefulla i historien då den känslomässiga avstängdheten 
och försöket att komma ur en allmänt avtrubbad tillvaro i ensamhet ändå 
verkade gå via kärleken till en kvinna. ”Det verkar ändå vara, det behövs… 
jag vet inte, kanske liksom en kvinna som gör en hel” (Radomir: 9).  

Detta tema tog tag i Radomir och han vacklade mellan olika slutsatser 
kring filmens budskap.  

Det måste ju vara nånting att kvinnan är ändå en del utav lösningen och inte 
en del av problemet. Att det liksom …man kan inte klara sig helt utan. Man 
ska kanske inte vara manschauvinistisk. Jag vet inte (Radomir: 11). 

 
Radomirs gjorde personschematiska reflektioner kring huvudkaraktärens 
personlighet med flera olösta konflikter i sin karaktär som också appellerade 
till självschematiska resonemang kring liknande dilemman i reflektioner 
kring sitt eget själv. Radomir som är stor och lång var uppfostrad att hjälpa 
till och fysiskt bistå dem som behövde hjälp men det landade helt fel i mötet 
med svenska feministtjejer, menade Radomir.  

Det anses ju fult. Och det är ju för mig manligt. Och eftersom det är fult att 
göra såna där saker som jag anser är manligt då är det liksom…ja. Då kan 
man ju inte alltid riktigt vara sig själv. Eller det är ju fult att vara sig själv 
(Radomir: 15). 

 
Filmen Fight Club berörde på ett omfattande sätt för Radomir hela frågan 
om maskulinitet och manlig identitet på ett sätt som hade många berörings-
punkter mellan filmens historia och Radomirs verkliga liv.  

Radomir aktiverade i någon mån storyschematiska och rumsschematiska 
reflektioner i samtalet kring filmen. Något mer omfattande berördes händel-
seschematiska aspekter. I liten utsträckning också rollschematiska men som 
överlappade de två kategorier genom vilken Radomir framför allt bearbetade 
sin favoritfilm, nämligen personschematiska och självschematiska aspekter. 
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Fråga 3: Extra-textualisering 
Vilka referenser görs mellan filmens värld och individens eget liv, dvs. mo-
mentet extra-textualisering? Radomir gjorde mängder med överlappningar 
mellan filmen och sitt eget liv och intervjun med honom var den mest inten-
siva och mångordiga.  

En viktig livshållningsfråga för Radomir var kritiken av konsumtions-
samhället som han menade var ett viktigt budskap i filmen. Han avstod från 
att skaffa en ny mobil och han prioriterade vänskap och verkliga relationer 
framför statusprylar. Det andra var Radomirs upprördhet över svårigheten att 
accepteras som man i dagens Sverige, en fråga om förtryckt manlighet och 
avsaknaden av manliga förebilder.  

I filmen beskrevs våld mellan vännerna i det manliga nätverket Fight 
Club som en betydelsefull ingrediens i sökandet efter manlig identitet och 
detta berörde Radomir när han beskrev en av många kulturkrockar mellan 
sitt gäng i Stockholmsförorten och den stillsamma studentkorridoren. I för-
ortsgänget fanns en blandning av invandrarungdomar med olika rötter men 
där man utvecklade någon slags gemenskap kring vissa värden kring vad 
som krävdes av en man. ”Du måste kunna tåla lite grejer. […] Att kunna 
liksom bråka med nån. Inte för att jag tycker om våld. Men jag menar om det 
nu skulle bli bråk. Att liksom kunna försvara sig, att våga försvara sig” (Ra-
domir: 14). 

Det här kopplade Radomir till inte bara en fråga om att försvara sig i ett 
fysiskt angrepp utan också för att uttrycka närhet och vänskapsband mellan 
kompisar och sina släktingar. Men detta krockade helt med attityden som 
infödda svenskar i studentkorridoren hade till konflikter och fysisk kontakt.  
”Alltså, att slåss med sina vänner det är inte liksom värsta grejen. Det är 
liksom, man har, man får ett problem, man liksom börjar bråka med varann. 
Och sen slår man varandra och så är man kompisar. […] Man får lite blå-
märken och sen läker det och sen är man vänner igen” (Radomir: 17).  

Radomir beskrev en form av fysisk kontakt som förvånade andra boende i 
studentkorridoren. När hans yngsta bror kom och hälsade på i korridoren 
ville brorsan omedelbart brottas med Radomir. När omgivningen frågade 
varför de brottas och slåss, om de inte tyckte om varandra måste Radomir 
förklara att de gjorde det för att det var roligt. Radomir frågade den svenske 
killen om han aldrig brottades med sin brorsa men det gjorde han aldrig vil-
ket Radomir tyckte var mycket märkligt och lite sorgligt.  

Radomir gjorde också en koppling till filmens tema och problemet med 
människan som undviker aggressioner och starka känslor. ”Man ska liksom 
stänga in allting. Man ska vara den här propra människan som aldrig nå-
gonsin blir arg” (Radomir: 21). Det här resonemanget fördjupade Radomir 
och diskuterade den konflikt han kände i det moderna känslobehärskade 
svenska samhället mellan ordning och kaos som också hade sin motsvarighet 
i filmen Fight Club där den ene representerade ordning och pedantisk pryl-
fixering medan den andre representerade självdestruktivt och passionerat 
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kaos. ”Dom båda är två liksom extremer. Han är den här superdupersam-
hället, så här ska det vara. Ordning. Och han den andra är ju så här liksom, 
kaos, liv…passion (Radomir: 27). 

Radomir summerade sin egen uppfattning om filmen som han tyckte 
sammanfattade viktiga livsprinciper.  

Som jag ser filmen så är det liksom att vi är för instängda. Jag menar den 
här sidan finns inte. Den är liksom, det där finns inte, det ska inte finnas. Och 
det är ju det som är problemet. Det är det som skapar problemet. Det är det 
som gör oss liksom…att vi känner nån hunger. Det är något som saknas. Men 
jag vet inte vad. Och då har man liksom …”Köp det här, så blir ditt liv bätt-
re!”. Och så blir man typ lurad på nåt sätt. Så går man på liksom gång på 
gång (Radomir: 29). 

 
Fråga 4: Kognitiv förändring 
Hur förändras den internaliserade kognitiva repertoaren konfronterad med en 
vald favoritfilm? Jag vill argumentera för att den schemateoretiska föränd-
ring som det gick att argumentera för i Radomirs fall var av ’tuning’-modell. 
Ett redan dominerande livsåskådningsmässigt perspektiv fick i mötet med 
filmen Fight Club allt fler nyanser och en allt tätare utformning. En del 
komplexa perspektiv utmejslades inom ramen för detta övergripande synsätt 
där alltmer nyanserade föreställningar och med vissa motstridiga ingredien-
ser om ordning och kaos, manligt och kvinnligt, känsla och förnuft sortera-
des in och fördjupades. 
 
Fråga 5: Film som resurs 
Går det med ett schemateoretiskt analysverktyg se tecken på att en vald fa-
voritfilm kunnat fungera som en resurs för förändring/förstärkning av indivi-
dens syn på livet och upplevelse av tillvaron? Radomir var mycket expressiv 
och hade tydliga åsikter om livet och meningen med tillvaron. I diskussionen 
med honom om filmen Fight Club har den här filmen funnits med Radomir 
sedan slutet av gymnasiet i slutet på 1990-talet. Den hade enligt hans egen 
utsago berört en kulturell konflikt som Radomir burit med sig från sin upp-
växt om vad som är typiskt manligt i det svenska samhället. Filmen fångade 
upp detta tema och behandlade det tillsammans med ett tema om det kom-
mersiella samhällets erbjudande om falsk lycka enligt Radomir på bekostnad 
av djupare frågor om vad som krävdes för vår överlevnad. Filmen tvinnade 
samman två centrala teman för Radomir och formulerade en slagkraftig 
samhällskritik.  
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Tabell 27. Radomirs profil 

                           Kognitiv schemakategori 
Existentiell fråga: 

 
Person Själv Roll Händelse Rum Story 

Varför vi lever och dör      
Livsuppgift och mening X X X X  X 
Skuld och ansvar       
Verklighetens väsen      
Människans väsen X X X X   
Kärlekens väsen X  X   X 
Guds väsen      
Vad är rätt       
Gott och ont X X     
Moraliska ideal X X  X   

5.5.5. Sofias film – The Matrix  (1999 – 2003) 
Sofia  
Sofia är 22 år och har läst några kurser vid högskolan. Hon har bott hemifrån 
ett par terminer men planerar att flytta tillbaka till sin uppväxtort för att 
komma närmare sina syskon och föräldrar. Hon lägger ganska mycket av sin 
tid på att se på film och Sofia tillhör, liksom Jon, den lilla grupp filmslukare 
på knappt 10% i mitt material som säger sig se mer än 30 filmer i månaden. 
Hon går inte så ofta på bio då hon tycker det är dyrt utan väntar till filmer 
hon vill se kommer på TV eller video. Familjen är viktig för Sofia och när 
hon är hemma hos sina föräldrar eller hälsar på sin syster eller bror så är 
också att se film tillsammans en viktig del av umgänget. Bland alla filmer 
hon sett genom åren har Matrix dröjt sig kvar som en flisa i hennes med-
vetande. 
  
Handlingen i filmen The Matrix (1999 – 2003)76 
Matrix är en science-fictiontrilogi som i en dystopisk framtidsvision beskri-
ver människans tillstånd år 2199. Artificiell intelligens har tagit över herra-
väldet på jorden efter ett stort krig som ödelagt planeten och mörklagt him-
mel och solljus. För att erhålla energi odlar datorcivilisationen människor i 
stora skördefält som hålls passiva genom en kraftfull datasimulering av nor-
malt liv som varje individ i själva verket tror sig leva i. Datasimuleringen – 
The Matrix – är inkörd genom en datakabel direkt in i hjärnan och hindrar 
effektivt människan att inse att hon är förslavad för att en dag användas som 
batterimaterial till de härskande datorerna. En liten grupp rebeller med Neo i 
spetsen, the Chosen One, tar dock upp kampen mot datorerna i ett messi-
anskt uppdrag att befria den passiviserade mänskligheten till verkligt liv 

                               
76 Samtalet berörde delar ur samtliga filmer i Matrix-trilogin; The Matrix (1999), The Matrix 
Reloaded (2003) och The Matrix Revolutions (2003). 
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istället för den medierade simulering som står individen till buds genom 
dataprogrammet The Matrix.  
 
Fråga 1: Existentiella frågor 
Vilka existentiella frågor aktiverar den valda filmen? Enligt Sofia utmanade 
Matrix henne på ett sätt som övriga filmer inte gjort genom att formulera 
tankar som slog rot hos Sofia. ”Jisses, tänk om det där kunde hända? Man 
vet ju aldrig om någon annan styr ens liv, helt och hållet” (Sofia: 3). Det 
som utmanade som existentiell fråga var frågan om den fria viljan och frågan 
om människans väsen, en tanke som Sofia lyfte fram och som berörde Sofias 
egen uppfattning. “Man vill ju ha valmöjligheterna i livet och sånt där. Man 
vill ju att ingen annan ska styra ens liv” (Sofia: 3). 

För Sofias del aktiverades också frågan om livsuppgift och mening. Den 
frågan aktualiserades också i ett resonemang om vilken av figurerna i Matrix 
Sofia identifierade sig med. Sofia diskuterade en plats utanför den inre kret-
sen bland människorna i staden Zion som i skymundan drog sitt strå till 
stacken.  

Jag är med där i bakgrunden. […] Jag skulle vara en av medborgarna i Zion. 
[…] …jag skulle göra min egen del. Om nån skulle säga åt mig att bära am-
munition för att det skulle kunna rädda staden, så självklart gör jag det. Men 
jag skulle inte vilja ha allt ansvar. Om jag dör så dör inte mänskligheten, el-
ler nåt sånt (Sofia: 8).  

 
Den existentiella frågan om moraliska ideal med ansvar och offervilja för 
kollektivet berörde också Sofia i viss utsträckning. När vi summerade inter-
vjun så konstaterade Sofia att Matrix var en film som hon uppfattade hade 
påverkat hennes livsinställning och livsfilosofi. En tankegång som Sofia 
menar fanns, åtminstone i bakhuvudet hela tiden, handlade om att varje per-
son klarade mer än den tror. ”Jag försöker ju leva mitt liv som det är. Men 
den finns där ändå som en påminnelse om att jag klarar av saker” (Sofia: 
18). 

De existentiella frågor som Sofia bearbetade i ett samtal om filmen Ma-
trix handlade således mest om människans väsen och frågan om mening och 
livsuppgift.  
 
Fråga 2: Tolkningsschema 
Genom vilket tolkningsschema hanterades frågorna och på vilket sätt? Sofia 
ville vara en del av den fria motståndsrörelsen samtidigt som hon sade sig 
vilja leva ett normalt och långt liv. Hon brottades med frågan vilket piller 
hon själv skulle välja, det röda som väcker individen till den bistra och gråa 
verkligheten i motståndsrörelsen eller det blåa som tillät individen att slumra 
vidare i en illusion om normalt liv. Sofia önskade att hon skulle vilja ta det 
röda frihetliga pillret. ”Troligen skulle man ta det valet om man fick det 
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verkligen. Men man vill ju verkligen vara en av dom här fria människorna. 
[…] Man vill ju verkligen fajtas för mänskligheten! (Sofia: 9). Men Sofia 
resonerade också om sitt vankelmod, konflikten mellan vardagens bekväm-
lighet och det ideala och ideella ansvaret för mänskligheten. Sofia tvivlade 
på sitt mod då hon kände sig som en ganska feg person och att hon inte var 
förtjust i för mycket förändringar. Även om hon kände kallelsen att ställa 
upp i den gemensamma kampen så var hon också medveten om att hon kan-
ske skulle göra valet att sova vidare ”eftersom man alltid har gjort det” (So-
fia: 9).  

Sofia aktualiserade både självschematiska idealföreställningar om det 
egna jaget och föreställningar om sitt faktiska existerande jag. Dessa jagföre-
ställningar återkom med en brottning om olika delar av det egna jaget som 
olika framträdande i självbilden. Olika delvis motstridiga föreställningar 
existerade som Sofia prövade i resonemanget. 

När Sofia summerade helhetsbudskapet i Matrix så lyfte hon fram en 
aspekt som handlade om tilltro till sin egen kapacitet. ”En människa kan 
göra mer än vad man tror att en människa kan” (Sofia: 10). Sofia lyfte fram 
två tankegångar om sig själv, om att klara mer än man tror och att behöva 
hjälp från andra. ”Jag kan nog göra mer än vad jag tror men jag behöver 
också stödet från andra” (Sofia: 10). Dessa ingredienser i självschemat ak-
tualiserades i intervjun kring filmen Matrix, både i tolkningen av berättar-
strukturen i filmen men också som ingredienser i Sofias eget liv och i fun-
deringar om vem hon själv var.  

Sammanfattningsvis aktiverades allra mest utförligt ett kognitivt själv-
schema som innefattade en rad motstridiga uppfattningar om olika ingredi-
enser i självbilden, det som schemateori har utvecklat i en diskussion om 
mentala självföreställningar som innehållande både önskade idealföreställ-
ningar och föreställningar om det existerande faktiska jaget (Fiske och Tay-
lor 1991). Storyschematiska funderingar om vad som är typiskt i actionfilm 
kom också fram som ibland överlappade ett händelseschema respektive ett 
rumsschema om samhällets uppbyggnad och maktstrukturer och en kognitiv 
föreställning om hur vår värld hängde ihop och tankegången att vi skulle 
kunna tänkas vara styrda av en maskincivilisation som förslavade oss och 
var på väg att ta över.  
 
Fråga 3: Extra-textualisering 
Vilka referenser görs mellan filmens värld och individens eget liv, dvs., 
momentet extra-textualisering? Sofia betonade var och ens unika kraft sam-
tidigt som hon ur filmens berättelse lyfte fram att även om Neo är hjälten 
och huvudperson så var han beroende av gruppen runt omkring honom. 
”Även om han är den som gör det sista så behöver han ändå ha hjälp av 
dom andra” (Sofia: 11). Och Sofia gjorde en koppling till det faktiska livet 
när hon tillämpade det här resonemanget på sig själv. "Det är en tanke man 
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behöver när man söker jobb […] Om man ger sig banne på det så finns det 
till och med jobb här i stan också. Bara man…det gäller bara att man ska ta 
modet och verkligen leta rätt på dom (Sofia: 11).  

Sofia har också tillämpat en peppning av sig själv utifrån dessa tankar i 
samband med att hon flyttade från sin ursprungsort till studieorten. Då appli-
cerade hon tanken ’jag kan mer än jag tror’. ”Ska jag verkligen kunna…ska 
jag flytta? […] Sen när man väl har gjort det och insett att man faktiskt kla-
rade av det. Det har varit väldigt starkt” (Sofia: 11). Sofia såg hur de två 
tankegångarna om att klara mer än man tror och att behöva hjälp från andra 
är sammanflätade för henne, både i tolkningen av handlingen i filmen men 
också som ingredienser i Sofias eget liv och i funderingar om vem hon själv 
var.  

Hon delade själv den grundläggande samhällskritiska tankegången med 
riskerna med databeroendet och den industriella utvecklingen som tenderade 
att gå så långt som att den artificiella intelligensen kommer att ta över värl-
den och förslava människorna, ”nu har vi fortfarande övertaget över maski-
nerna, men fortsätter det i samma takt så kommer dom ta över (Sofia: 13). 
Sofia återkom till detta tema i slutet av intervjun när hon berörde hur filmen 
påverkat hennes samhällskritiska perspektiv.  
 
Fråga 4: Kognitiv förändring 
Hur förändras den internaliserade kognitiva repertoaren konfronterad med en 
vald favoritfilm? På den här punkten illustrerade Sofia ett intressant teore-
tiskt exempel på hur olika tankeinnehåll kognitivt kan tänkas hanteras på 
olika schematiska nivåer där vissa centrala motiv hos en individ hanterades 
inom ramen för ett dominerande kognitivt tolkningsmönster medan en avvi-
kande tanke kunde hanteras inom en underordnad kategori. Frågan om hur 
viktigt detta perspektiv kommer att vara om hur hon såg på verklighetens 
beskaffenhet och risken mänskligheten löpte när det gällde ett ökat teknikbe-
roende framöver var omöjligt att svara på. Kommer denna tanke som ett 
underordnat perspektiv att kunna aktiveras och bryta fram som ett domine-
rande perspektiv och tillämpas i en given situation, liksom en fasväxling, en 
alternation, eller kommer tanken att glida undan alltmer och försvinna i peri-
ferin?  
 
Fråga 5: Film som resurs 
Går det med ett schemateoretiskt analysverktyg se tecken på att en vald fa-
voritfilm kunnat fungera som en resurs för förändring/förstärkning av indivi-
dens syn på livet och upplevelse av tillvaron? När jag frågade om grundtan-
ken i Matrix och huruvida den influerat henne och blivit en viktig del av 
hennes sätt att tänka svarar Sofias: ”Nej, den finns mer i bakhuvudet som 
påminnelse” (Sofia: 18). 
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Intervjun med Sofia utgjorde en påminnelse om begränsningar i synen på 
filmkonsumtion och individers bearbetning av existentiella frågor. Sofias 
svar pekar på film som tillfällighetsprodukt av underhållningskaraktär som 
visserligen kunde avlockas åtskilliga betydelser i ett samtal men som kan 
stanna vid tankar aktuella just då. Det berör en teoretisk omdebatterad fråga 
inom medieforskning om påverkan på kort och lång sikt enligt olika typolo-
gier (McQuail 2005: 467f). 
Tabell 28. Sofias profil 

                           Kognitiv schemakategori 
Existentiell fråga: 

 
Person Själv Roll Händelse Rum Story 

Varför vi lever och dör    X  
Livsuppgift och mening  X X  X X 
Skuld och ansvar  X  X  X 
Verklighetens väsen   X X  
Människans väsen X X X X X X 
Kärlekens väsen       
Guds väsen      
Vad är rätt      X 
Gott och ont    X  X 
Moraliska ideal  X    X 

 
Efter denna presentation av fem respondenter i gruppen ’mindre religiös 
socialisation/praktik’ vill jag låta fyra respondenter komma till tals som 
samtliga haft en något annan personlig bakgrund och som innebär att de 
antingen haft en viss religiös socialisation eller en viss religiös aktivitet i dag 
eller det motsatta vilket jag har rubricerat som blandad grupp. 

 

Grupp 2: ’Blandad grupp’  
                  (Madeleine, Victoria, Jakob och Caterina) 

 

5.5.6. Madeleines film – Dirty  Dancing (1987) 
Madeleine  
Madeleine är 25 år och kommer från en småstad i sydligaste Sverige där hon 
är uppvuxen i ett villaområde. Hennes kompis familj skaffade tidigt video 
och hemma hos henne kunde hon och hela kompisgänget samlas och se vi-
deofilm. Och den film som tjejgänget i mellanstadiet i slutet av 1980-talet 
älskade mest var filmen om Baby och hennes sommar 1961; Dirty Dancing. 
De dansade och sjöng med i filmmusiken och sammanlagt har hon genom 
åren sett hela filmen ungefär 10 gånger men favoritscenerna i filmen har hon 
nog sett 25 gånger. Ibland när det gamla kompisgänget träffas till tjejmiddag 
så kan de än idag ha med filmen och titta på en del gamla favoritscener. Hon 
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kan i stort sett hela filmen utantill och i flera nyckelscener har hon memore-
rat replikerna och hela meningsutbyten.  
 
Handlingen i filmen Dirty Dancing (1987) 
Filmen utspelar sig på pensionatet Kellermans vid semesterorten Catskills i 
början på 60-talet där dottern till en välsituerad läkare, Baby, möter både 
kärleken och klassaspekter på tillvaron när hon blir förälskad i dansaren 
Johnny (Patrick Swayze). På pensionatet råder skarp åtskillnad mellan de 
välbärgade gästerna och pensionatets anställda. I mötet med Johnny och de 
andra dansarna lär hon sig något om sig själv, dansens sensuella kraft och 
det verkliga livet. Baby tillhör överklassen som rikemansdotter men hon har 
också en klar känsla för sanning och rätt och går emot familjens klasskoder 
när hon står upp för den tuffe och lite råare Johnny. Det uppstår krockar 
mellan Johnny och Babys familj där Johnnys ton inte helt överensstämmer 
med familjens förväntningar om goda manér.   
 
Fråga 1: Existentiella frågor  
Vilka existentiella frågor aktiverar den valda filmen? Det var framför allt två 
frågor som dominerade i Madeleines samtal om Dirty Dancing, synen på 
kärlek och synen på medmänskligt ansvar. För det första och mest framträ-
dande lyfte Madeleine fram en bild av kärlekens väsen och villkoren och för 
det positiva idealiska mötet, med två starka förebilder om hur den goda kon-
struktiva kärleken kunde vara i en vision om fullödighet och ömsesidig re-
spekt i mötet mellan två som älskar varandra.  

När Madeleine resonerade om Dirty Dancing beskriver hon hur snabbt 
hon och hennes tjejkompisar tog filmen till sitt hjärta och diskuterade fram-
tiden och drömmen om den framtida idealkillen. Han skulle vara så där 
snygg som i den här filmen. ”Man tyckte han var det snyggaste som fanns. 
Och hans ögon. Och hans blick. […] Man fick väl bilden av hur den där 
kärleken skulle vara (Madeleine: 3). 

Madeleine tog upp mötet mellan den kvinnliga huvudrollen Baby och 
hennes motpart dansaren Johnny och hur de kom från olika miljöer och bak-
grund och representerade olika attityder. Han var mera en bad guy och hon 
var fina flickan som skulle rädda världen. Filmens grundbudskap var enligt 
Madeleine: ”Kärleken segrar! Över alla gränser!” (Madeleine: 8). Madelei-
ne beskrev relationen mellan de två med så olika bakgrund och lyfte fram 
hur både han och hon har många intressanta karaktärsdrag. Johnny var tuff 
och kunde vara på gränsen till elak i vissa scener men var egentligen en 
gentleman och hade en oegennyttig sida som han visade i andra scener där 
han ställde upp på andra trots stora risker för sig själv. Baby var charmig och 
romantisk med en attraktiv utstrålning som Madeleine kunde identifiera sig 
med. Madeleine sympatiserade också med Babys sätt att vara med hennes 
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känsla och patos och en vilja att kämpa för en bättre värld, dvs. en bra män-
niska. 

I andra hand fanns för Madeleine frågan om skuld och ansvar i en diskus-
sion om frågan om att vara en bra människa. Baby var pappas fina flicka 
som inte sett så mycket av världen men som upprördes av orättvisor som hon 
såg runt omkring sig. I filmen stod Baby för en vilja att engagera sig för 
världens orättvisor och vilja kämpa för det goda, att göra rätt. Madeleine 
lyfte fram Baby som en förebild som tar ansvar för att stå upp för den svage 
och utsatte och att stå för sina åsikter samt att kämpa för en bättre värld. 
 
Fråga 2: Tolkningsschema 
Genom vilket tolkningsschema hanteras frågorna och på vilket sätt? När det 
gällde bilden av kärlekens väsen och det goda mötet med budskapet att kär-
leken segrar över allt och så hänvisade Madeleine till en väletablerad mall 
för kärlekshistorier som kulminerade i kärlekens seger och att de två får var-
andra.”Den är ju verkligen så romantisk. Så den byggs ju upp precis som 
den ska” (Madeleine: 5). 

Stort utrymme ägnade Madeleine åt att förstå hur personerna i kärlekshi-
storien kunde karakteriseras, dvs. personschematiska resonemang. Johnny 
var inledningsvis prototypen för en farlig, spännande och lite vild kille, ”som 
strular till det och inte har den här trygga bakgrunden” (Madeleine: 7). Han 
var kaxig och kostade på sig att vara dryg mot Baby. Samtidigt visade han 
under filmens gång mer och mer fram en stark gentlemannasida. Baby por-
trätterades också med många motstridiga drag. Hon var inledningsvis den 
fina flickan med den fina bakgrunden, pappas lilla flicka. Baby visade också 
karaktär. Hon blev arg på Johnny när de tränade på den gemensamma dansen 
och hon inte fick chansen att klara uppgiften de hade framför sig. ”Då blir 
hon förbannad. Det är första gången som hon visar att hon har lite karaktär 
också. Att hon har lite vilja” (Madeleine: 9).  

I mötet mellan dem växte många personlighetsdrag fram hos Baby. Hon 
gjorde uppror mot sin konservativa pappa genom att ta ställning för Johnny 
när han felaktigt anklagades för stöld. Och hon lät enligt Madeleine sin egen 
person växa fram. ”Även fast hon är den här lilla änglaflickan så är hon ju 
ändå sexig och framhäver ju sin sexualitet väldigt tydligt i den här filmen” 
(Madeleine: 12). 

Madeleine menade i sitt resonemang om deras olika personlighetsdrag 
och deras olika bakgrund som välbeställd flicka respektive kille med trasslig 
bakgrund att det fanns likheter mellan dem. Båda sade ifrån när det behövdes 
och ställde upp för den som behövde.”Dom är ju lite revolutionärer båda 
två” (Madeleine: 9). Klasskillnaderna blev också en ingrediens som förstärk-
te filmens romantiska grundbudskap och kärlekens förvandlande och gräns-
överskridande kraft där han enligt Madeleine blir en finare människa av hen-
ne och hon blir en mycket trevligare och roligare människa av honom. ”Hon 
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släpper ju på sig själv och sina hämningar lite när hon är med honom. Innan 
dess känns det som om hon var lite präktig (Madeleine: 10) 

Genom ett personschema hanterade Madeleine också i idealföreställning-
ar om sexuell identitet, personlig utstrålning och en välavvägd balans mellan 
självförverkligande egenintresse i resonemang om personlighet, där önsk-
värda karaktärsdrag och eftersträvansvärda ideal lyftes fram kopplade till 
civilkurage, temperament och oegennyttigt engagemang för den utsatte.  

Flera av föreställningarna kring civilkurage och ansvar processades även 
genom självschematiska reflektioner där olika parametrar samsades, dels 
föreställningar om det faktiska självets egenskaper samt föreställningar om 
idealegenskaper hos det egna självet. Dels föreställningar om vad som är 
typiskt för självet respektive icke-typiskt för självet, eller annorlunda ut-
tryckt, schematiska eller a-schematiska föreställningar om det egna jaget.  

I intervjun med Madeleine gav hon uttryck för explicita uttalanden om 
självbilder och idealföreställningar kring sexuell identitet, personlig utstrål-
ning och temperament knutna till frågor om kärlekens väsen. Också före-
ställningar om människans ansvar och frågan om vad som var gott och rätt 
gjordes till explicita självbildsfrågor där flera idealföreställningar var tydliga 
och uttalade hos Madeleine, som viljan att stå upp för det man tror på och ta 
ställning för den utsatte kombinerat med att bejaka en kvinnlig sexuell iden-
titet.  

Dessa föreställningar menade Madeleine var centrala och viktiga och ock-
så typiska för hennes själv. I intervjun berördes indirekt icke-typiska person-
lighetsdrag genom föreställningar som hon inte ville kännas vid, gestaltat av 
Babys syster som självupptagen och okunnig. I samtalet om Dirty Dancing 
fick Madeleine möjlighet att processa uppfattningar om vem hon var och 
vem hon ville vara men också vem hon inte vill vara (Gripsrud 1999: 17). 

För Madeleine verkade de ideala självbilderna ligga inom räckhåll för 
henne och fungera i huvudsak sporrande och som en källa till inspiration och 
självförverkligande (Fiske och Taylor, 1991: 207). Schemateori pekar också 
på forskning om hur idealföreställningar också kan tynga individer med 
ouppnåeliga ideal som kräver och kväver (se ytterligare diskussion om själv-
schematiska dimensioner i kapitel 5.7.2. Fördjupad diskussion om själv-
schema.) 

I samtalet med Madeleine framträdde tydligare än i många andra intervju-
er en dynamisk rörelse mellan person- och självschema. En karaktär som 
Babys som Madeleine resonerade om och som hon identifierade sig med 
uppvisade flera idealdrag som bearbetades och problematiserades omväxlan-
de och överlappande av både personschema och självschema. Samtalet kun-
de börja kring personschematiska frågor om huvudpersonens karaktärsdrag 
och sedan sömlöst glida över i självschematiska resonemang om ideal för det 
egna självet. ”Och där är hon mixen, den perfekta, som man kan eftersträva 
och vara” (Madeleine: 15). 
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Fråga 3: Extra-textualisering 
Vilka referenser görs mellan filmens värld och individens eget liv, dvs. mo-
mentet extra-textualisering? I Madeleines eget liv kunde hon göra associa-
tioner till filmen i samband med att familjen åkte på ett sommarcampläger 
där pappan var aktiv och engagerad i lägerorganisationen. Dirty Dancing 
fanns med som en referens. ”Ah, nu ska jag åka iväg på en sån här sommar-
semester nånstans och […] tänk om man träffar den här killen, en sån här 
sommarflirt-kille” (Madeleine: 6). 

Madeleine relaterade också tidigt till Babys personlighet och utseende när 
hon såg filmen i unga år och ville ha lockigt hår som Baby i filmen. Sedan 
att hon något senare kunde identifiera sig med henne när hon själv var i den 
åldern att hon hade lite äldre killar. Madeleine återkom till hur Baby balanse-
rade både en naturlig sexighet och att det gick att vara söt och framhäva det 
kvinnliga, och att samtidigt ha kloka värderingar och en vilja att förbättra 
världen och kämpa mot orättvisor.  

Det är ju väldigt mycket skratt och det här roliga. Och på så sätt så kan jag 
identifiera mig väldigt mycket med henne. För jag tror att jag är mycket som 
henne i sättet, det här liksom skrattiga, lite lättsamma men ändå att man inte 
tycker om orättvisorna i världen, att man liksom kämpar. Så jag tror att jag 
påverkades mycket av när man såg den här filmen av hennes…sätt att vara 
(Madeleine: 13). 

 
Madeleine gjorde också extra-textuella referenser till nutid som till exempel 
att detta var en bra kärleksfilm med ett fint budskap av ett slag som vore 
inspirerande och bra för unga idag som alternativ till en del dagens filmut-
bud med kärlek som tema. En del av dagens filmer kunde enligt Madeleine 
vara mycket mer av en porrigare sexualitet med förnedring av kvinnan.  

Här var Dirty Dancing föredömlig som en film som vågade beröra sexua-
litet på ett vågat sätt, utan att gå över gränsen till det förråande och kvinno-
exploaterande och som tillät ett givande och tagande från båda håll med be-
varad respekt för både det kvinnliga och manliga perspektivet. Det vill säga 
”drömscenariot för hur en kärlekshistoria skulle kunna vara” (Madeleine: 
12).  

Enligt Madeleines så gav filmen upphov till föreställningar om kärleken 
som etablerades hos henne tidigt i tonåren som mönsterbilder som hon har 
haft med sig och aktivt förhållit sig till. Hon trodde också att den påverkat 
hennes syn på könsroller och hennes föreställningar om hur en tjej och en 
kille ska vara. Trots att filmen Dirty Dancing innehåll vågade rörelser menar 
Madeleine att filmens beskrivning av relationen mellan Baby och Johnny 
aldrig blev kvinnoförnedrande utan att det var en historia som i grunden var 
respektfull och fin. ”Det är ju så man önskar att såna här kärlekshistorier 
var för dom som växer upp idag också” (Madeleine: 11). 
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Fråga 4: Kognitiv förändring 
Hur förändras den internaliserade kognitiva repertoaren konfronterad med en 
vald favoritfilm? Mycket i intervjun med Madeleine talar för att filmen Dirty 
Dancing har utgjort en kraftfull impuls för skapandet av en förståelse av 
kärlekens väsen som Madeleine tagit till sig. I Madeleines fall verkade film-
berättelsen inte etablera ett helt nytt perspektiv som dramatiskt skiljer sig 
från hennes tidigare syn på kärleken och inte heller verkar det handla om 
någon omförhandling av kognitivt innehåll mellan ett dominerande huvud-
perspektiv och ett mer underordnat subperspektiv. Däremot vill jag argu-
mentera för att Madeleine exemplifierade det som kallas ’tuning’ enligt vil-
ken den kognitiva strukturen gradvis justerades och fick alltmer detaljerat 
innehåll och blev allt rikare i sin komplexitet.  
 
Fråga 5: Film som resurs  
Går det med ett schemateoretiskt analysverktyg se tecken på att en vald fa-
voritfilm kunnat fungera som en resurs för förstärkning/förändring av indivi-
dens syn på livet och upplevelse av tillvaron? I Madeleines resonemang om 
sin självbild som tjej så blev Baby en komplett karaktär som också stämde 
med hur Madeleine ville se på sig själv. Balansen mellan världsengagemang 
och att tillåta sig att framhäva sig själv som tjej var mycket viktigt och cent-
ralt för Madeleine.  

Här levererade Baby materialet till ett idealsjälv som Madeleine formule-
rade. Frågan var laddad för Madeleine och hon var väldigt engagerad när 
hon talade om att kunna hålla samman och balansera ett personligt ideal 
mellan att både vara smart, påläst och omvärldskunnig och enligt Madeleines 
åsikt, samtidigt kunna vara kvinnligt attraktiv.  

 
Intervjuare: Det här som du beskrev alldeles nyss, det är en del utav din 
identitet nu också? 
Madeleine: Ja, precis. Att man inte… att man inte behöver vara naiv och 
dum bara för att man framhäver sig, framhäver sin liksom sexuella, det här 
lite sexiga, söta som hon har. Hon har ju ändå det här väldigt kloka värde-
ringarna (Madeleine: 13). 

 
Madeleine menade att hon redan i mellanstadiet förstod något av det Baby 
stod för och som hon ville efterlikna. Även om hon inte hängde med på vad 
en fredskårist var så såg Madeleine att Baby stod upp för något och satte sig 
emot sin pappa och det han sa när han var fel ute. De delarna kunde hon 
identifiera sig med som 10 – 11-årig tjej. Som kontrast fanns också Babys 
syster i filmen som den hon uttryckligen kunde ta avstånd ifrån som enkel-
spårig och enbart utseendefixerad.  

Madeleine menade att det här var en bra film att se när man var liten för 
att den innehöll så många goda ideal både vad gäller ett drömscenario för hur 
kärleken kunde se ut plus ansvaret för andra och att vara beredd att hjälpa 
dem som inte haft samma förutsättningar som de välbärgade. ”Det är alltså 
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inte bara dom här [rika] människorna som ska lyckas här i livet utan man 
ska verkligen hjälpa dom svagare också för att dom ska komma upp” (Ma-
deleine: 12). 

Madeleine menade att den påverkade synen på hur ett romantiskt möte 
idealt kan se ut när man träffade någon där båda två ger och tar oavsett vil-
ken bakgrund man har, med en respekt för varandra. Särskilt i Madeleines 
och hennes kompisars fall eftersom de dansat till låtarna och levt sig in och 
sjungit med i sångerna.  

Samtalet med Madeleine illustrerar det som Bradd Shore framhåller om 
mentala modeller som på samma gång individuell och kulturellt existerande. 
”They live within each of us as private forms of feeling and thought. And 
they inhabit our public spaces, as models-in-the-world” (Shore 1998: 19).  

Shore argumenterar för att medieproduktioner ofrånkomligen tjänar både 
deskriptiva och preskriptiva syften i samtidskulturen genom att utgöra delar 
av en offentlig kultur och samtidigt tillhandahålla kognitiva representationer 
möjliga att använda för individen. Enligt schemateori är de kognitiva sche-
mastrukturerna inlärda och tillägnade efter social interaktion där individen 
får tillfälle att bygga upp en stor repertoar av schemastrukturer för livets 
allehanda situationer. Detta berör ett grundläggande teoretiskt perspektiv 
som handlar om att se närmare på den erfarenhet som kan definieras som 
medierad erfarenhet där medier som i Madeleines exempel tillhandahållit en 
modell och ett drömscenario för hur kärlek skulle kunna upplevas och som 
ännu inte är självupplevt (Thompson, 1995).  
Tabell 29. Madeleines profil 

                           Kognitiv schemakategori 
Existentiell fråga: 

 
Person Själv Roll Händelse Rum Story 

Varför vi lever och dör      
Livsuppgift och mening       
Skuld och ansvar X X X X   
Verklighetens väsen      
Människans väsen       
Kärlekens väsen X X  X  X 
Guds väsen      
Vad är rätt X X     
Gott och ont    X  X 
Moraliska ideal X X     

5.5.7. Victorias film – Lejonkungen (1994) 
Victoria 
Victoria är 24 år och är klar med sin lärarutbildning. Hon har flyttat tillbaka 
till sin uppväxtstad efter studierna och arbetar som lärare på orten. Hon viss-
te direkt vilken film hon ville välja till intervju då hon haft Lejonkungen som 
favoritfilm under många år och hon såg den med hela familjen; mamma och 
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pappa och sina två syskon på bio tio år tidigare. Hon flyttade hemifrån redan 
som 16-åring för att läsa på gymnasiet. Sedan fortsatte hon på högskolan 
innan hon några år senare flyttade tillbaka till hemstaden där familjen fanns 
och de viktiga vännerna. Familjen och pojkvännen har haft en mycket viktig 
roll för Victoria och när längtan efter föräldrarna eller pojkvännen blev stark 
fungerade Lejonkungen som en film som Victoria kunde ta fram och titta på 
för att släppa fram starka känslor av längtan och tröst och gråta ut rejält.   
 
Handlingen i filmen Lejonkungen (1994) 
Denna Disneysaga handlar om lejonungen Simba som på utflykt med sin far, 
Lejonkungen Mufasa, råkar illa ut. Den ondskefulle farbrodern Scar ser ak-
tivt till att Mufasa omkommer och manipulerar Simba att tro att det var lille 
Simba som orsakade dödsfallet. Simba flyr och den makthungrige Scar tar 
över makten efter sin döde bror. Hyenorna etablerar sig som Scars förtrogna 
stödtrupper, Lejonkungens rike förfaller, savannen förlorar sin friskhet och 
grönska och svält hotar lejonflocken med alla honor och ungar. Simba växer 
under tiden upp till vuxet lejon med kompisarna Thimon och Pumba utan att 
kännas vid sin identitet som Lejonkungens son. Ett överraskande möte med 
barndomsvännen och lejonhonan Nala utmanar dock Simba att acceptera den 
han innerst inne är och göra anspråk på tronen som den rättmätige kungen, 
störta den korrupte Scar och återupprätta Lejonkungens blomstrande rike.  
 
Fråga 1: Existentiella frågor 
Vilka existentiella frågor aktiverar den valda filmen? Victoria berörde olika 
ideal i sitt samtal om Lejonkungen. För det första en föreställning om hur en 
god förälder borde vara i sin fostrande roll som tog stort ansvar och var tyd-
lig men ändå lyhörd för barnets behov och känslor. Att man som förälder 
”visar med hela handen, liksom, att så här tycker jag, men att barnet ändå 
får tro att det är ens egna vägar som man tar” (Victoria: 5). Victoria under-
strök den mycket positiva bilden av en varm relation mellan pappa Lejon-
kungen och Simba där pappans relativa fasthet och nästan hårda förhåll-
ningssätt kombinerades med närhet, stor omsorg och känsla.  

Förutom en ideal föräldra-barnrelation lyfte Victoria fram positiva före-
ställningar om den starka och lojala vänskapsrelationen som filmen gav ut-
tryck för i gestaltningen av vänskapsbanden mellan Simba, Thimon och 
Pumba. Men lika varmt som far-dotterrelationen behandlades av Victoria 
talade hon också om bilden av kärleken som den tog sig uttryck mellan Nala 
och Simba, både som den var beskriven när dom är små och när dom blivit 
vuxna. ”Kärleksscenen i den mellan Nala och Simba är ju också så där jät-
testark, liksom att man träffas efter jättelång tid och egentligen är det precis 
som det var då liksom” (Victoria: 9). I dessa scener uppehöll sig Victoria vid 
en längtan efter att nå fram till varandra som framför allt Nala gav uttryck 
för när hon insisterade på att försöka kommunicera med Simba och fick ho-
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nom att förklara för henne vad som hänt och vad som hållit honom på flykt 
från alla övriga denna långa tid.  

Avslutningsvis berörde filmen en livsåskådningsmässig ingrediens där 
Victoria sympatiserade med Lejonkungens livsvision som sammanfattades i 
sången the Circle of Life, livets cirkel. Där gjordes en beskrivning alla varel-
sers livsuppgift och mening där var och en fyllde sin roll i skapelsens väv 
som bar livet vidare i harmoni och balans.  

 
Intervjuare: Men ser du livet lite grann på det där viset? 
Victoria: Ja, Gud ja, det gör jag  (Victoria: 28). 

 
Även om Victoria inte arbetade med miljöfrågor på ett personligt plan så 
ställde hon sig bakom filmens grundläggande livsfilosofi. ”Att vi alla hör 
ihop. […] Vi behövs ju allihop för att allt ska fungera liksom” (Victoria: 29). 
Hon värjde sig mot det destruktiva förhållningssätt som bryter mot de goda 
livsprinciperna, den sortens iskalla cynism och sarkastiska beteende som 
Scar representerade och som Victoria protesterade mot. ”Han gör ju alla 
grejer man inte får göra mot barn” (Victoria: 22).  

De existentiella frågor Victoria berörde var således, kärlekens väsen i för-
sta hand samt frågor om hur en god förälder ska vara med moraliska ideal. 
Kort berörde hon också vad som var rätt och frågan om alla varelsers livs-
uppgift och mening. 
 
Fråga 2: Tolkningsschema 
Genom vilket tolkningsschema hanteras frågorna och på vilket sätt? I sitt 
resonemang om pappan Mufasa aktualiserade Victoria både ett rollschema-
tiskt och ett personschematiskt perspektiv som delvis överlappade varandra. 
Rollschematiska föreställningar om föräldrarollen gentemot barn i allmänhet 
och fadersrollen och rollen som dotter i synnerhet kom upp till ytan där Vic-
toria hade utvecklade och sammansatta föreställningar om hur en god föräl-
der borde vara.  

Dessa idéer överlappades av personschematiska föreställningar om sin 
pappa som den trygga ’vargledaren i familjen’ med starka kopplingar till 
filmens fadersporträtt som den trygga, ansvariga och ibland stränge fadern, 
men där den underliggande kärlekens omsorg hela tiden kunde lockas fram 
med ett leende eller en blick. Rollschematiskt hanterades också frågor om 
moraliska ideal i bemärkelsen att Victoria tog avstånd ifrån vissa karaktärer i 
filmen utifrån deras felaktiga förhållningssätt, framför allt exemplifierat av 
Scar.  

Victoria identifierade sig med Simba som barn till Mufasa med ideala fö-
reställningar om närheten mellan barnet och pappan. Hon identifierade sig 
även med den vuxna lejonhonan Nala i mötet med den Simba som lejonhan-
ne med starka positiva bilder om det ideala kärleksmötet och i båda identifi-
kationsprocesserna fanns hela tiden självschematiska föreställningar närva-
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rande i reflektioner kring filmen och diskussionen om sig själv som en käns-
lomässigt nyanserad och relaterande individ. 

Intressant i Victorias resonemang om filmen Lejonkungen var att hon rör-
de sig så koncentrerat kring framför allt personschematiska och självschema-
tiska föreställningar. Vare sig story-, händelse- eller rumsschematiska före-
ställningar aktiverades i stort sett alls.  
 
Fråga 3: Extra-textualisering 
Vilka referenser görs mellan filmens värld och individens eget liv, dvs. mo-
mentet extra-textualisering? Victoria var en respondent som omsorgsfullt 
relaterade sig själv och sitt eget liv till filmens rollkaraktärer. Filmen har 
fyllt en rad funktioner för Victoria hon uppgav att hon hade sett filmen mel-
lan 20 och 30 gånger och har memorerat långa scener och replikskiften i 
filmen. För det första speglade karaktärerna i filmen hennes eget barndoms-
liv. ”Pappan är ju min pappa och mamman är ju min mamma. Nala är väl 
kanske inte en killkompis. Det kanske är en annan tjejkompis” (Victoria: 7). 

Hon poängterade också det starka vänskapstemat som fanns i filmen. Och 
detta har speglat hennes eget sätt att odla starka vänskapsband till några få 
men lojala vänner hellre än många ytliga bekanta som Thimon och Pumba 
som representerade Victorias nya vänner, som kom på högstadiet.  

Victoria tillämpade också perspektiv från filmen i relation till sin pojkvän. 
Hon kände starkt för filmens beskrivning av relationen mellan Nala och 
Simba. För det första viljan att nå fram känslomässigt i kommunikationen till 
varandra när det fanns hinder och en rädsla att inte lyckas nå fram.  

Simba säger…”Du skulle inte förstå…” och hon säger, ”Vad skulle jag inte 
förstå?”, ”Nej, men du skulle inte…”, ”Nej men jag förstår bara du berät-
tar”. Det känner jag som en sån här igenkännings…jag tror ofta man gör det 
felet. Att man inte pratar med varandra, liksom att man kan gå och vara tju-
rig istället för att liksom bara berätta så att den andra kan liksom känna med 
en (Victoria:19). 

 
Victoria lyfte fram en sångvers som inte översatts i den svenska versionen. 
Nala sjöng i den engelska versionen en rad om Simba och den potential hon 
såg i honom. ”’The King I see inside’, för hon liksom vet om det. Och det 
känner jag också liksom att man kan se. [...] Jag tar den till mig, jag känner 
liksom att ”Åh, ja, precis så är det!” (Victoria: 20f). 

Denna föreställning från filmen om Simbas tvekan att bejaka den egna 
personlighetens innersta potential formulerat av Nala i uttrycket ’the King 
inside’ har Victoria integrerat som en bild för det verkliga livets kamp att 
bejaka den egna identitetens möjligheter. ”Jag kan vara den som känner att, 
”Nej, men jag klarar det inte.” Och att min sambo kan vara den som liksom 
puttar på mig och säger, ”Jo, jag vet att det där finns i dig” (Victoria: 21). 
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Victoria har tillämpat synsättet om ’the King inside’ som en peppning, inte 
bara av sig själv och sin inre kapacitet, utan också i relation till sin pojkvän 
när han vill göra något men tvekat och hur hon givit även honom en puff i 
rätt riktning så att han vågat ta ut steget.  

Victoria beskrev hur hon också kopplat flera starka scener mellan Mufasa 
och Simba till sin egen verkliga relation mellan sig själv och sin pappa och 
då och då via filmen levt ut känslor som hon kunnat bära inom sig efter en 
konflikt med sin pappa och som filmen kunnat förlösa.  

Victoria var en respondent som gjorde ovanligt många spontana referen-
ser mellan Lejonkungen och sitt eget liv och filmen har spelat en känslomäs-
sig roll genom åren genom att hon använt den ett antal gånger både för att 
vara mycket ledsen och få gråta i sin ensamhet men också att få skratta åt 
Thimon och Pumba. ”För det är ju det som är så […] roligt med  filmen för 
att […] i ena sekunden så gråter du floder och sen andra sekunden så håller 
du på och skrattar ihjäl dig åt Thimon och Pumba och det är ju liksom bara 
minutrarna efter varandra” (Victoria: 14). 

Victoria gjorde också en historisk referens till Hitlertiden med Scar och 
hans anhang av hyenor som lätt lät sig ledas i marsch. Victoria fann dem 
motbjudande och hon associerade till nazitidens massrörelser. ”Han står där 
liksom. Mannen som bjuder till fest. […] Massor med människor, massor 
med löften” (Victoria: 30). 
 
Fråga 4: Kognitiv förändring 
Hur förändras den internaliserade kognitiva repertoaren konfronterad med en 
vald favoritfilm? Lejonkungen bekräftade något Victoria upplevt som viktigt 
redan sedan tidigare i livet men att den kunnat ge henne stadga och stöd 
framför allt den tid som ligger ett par tre år tillbaka i tiden innan hon flyttade 
tillbaka till hemorten och träffade sin nuvarande pojkvän. Jag vill argumen-
tera för att Victoria representerade en förändringsprocess där ’tuning’ är det 
dominerande, dvs. hon fyllde på redan etablerade uppfattningskategorier 
med flera nyanser och mera detaljer och gjorde sin kognitiva repertoar allt 
tätare. 

I sin tolkning av karaktärerna var det inte bara det normativa idealkaraktä-
rerna som framträdde i Victorias personschematiska resonemang om filmen 
utan också de karaktärer hon identifierade som förkroppsligandet av raka 
motsatsen till den hon ville vara, den korrupte Scar med sin kalla cynism och 
farliga ambitionslystnad.   

Victoria visade exempel på en person som hade tydligt formulerade ideal 
för hur en människa borde vara både som förälder och partner och detta be-
arbetade hon genom filmen på ett sporrande och inspirerande sätt där hon 
identifierade sig med personteckningarna i filmen och gjorde medvetna 
kopplingar till det egna självet. Det tycktes inte råda något problematiskt 
glapp mellan föreställningar om det faktiska självet och ideala självföreställ-
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ningar utan hon bejakade eftertryckligt det goda idealen som kännetecknades 
av kärleksfullt, lojalt och ömsesidigt relaterande till dem som stod henne 
riktigt nära. 
 
Fråga 5: Film som resurs 
Går det med ett schemateoretiskt analysverktyg se tecken på att en vald fa-
voritfilm kunnat fungera som en resurs för förändring/förstärkning av indivi-
dens syn på livet och upplevelse av tillvaron? I mitt material var Victorias 
Lejonkungen den film som är allra tydligast fyllde en funktion för att bearbe-
ta starka känslor inflätade i det egna personliga livets villkor. Det var som 
om den tecknade Disneysagan lyckats renodla en del grundläggande kärleks-
relationer och gestalta dem i en form som i Victorias fall berörde mycket 
viktiga personliga relationsupplevelser som sammanfattade känslan i barn-
förälderrelationen, de närmaste vänskapsrelationerna och den ömsesidiga 
förälskelserelationen.   

Victorias berättelse bekräftade synen film som ett enastående känslomäs-
sigt medium med förmågan att beröra känslor. Vissa delar av Victorias ex-
plicit känslomässiga sätt att förhålla sig till Lejonkungen skulle kunna vara 
intressant att vidareutveckla med mer objektrelationsteoretiska perspektiv för 
att kasta ljus över filmens funktion i hennes fall. Det skulle ge en annan och 
kanske viktigare förståelse av hennes beskrivning av sitt sätt att använda 
filmen som ventil för känslor under 10 år som gått sedan hon såg filmen 
första gången.  

Även om detta måste understrykas i presentationen av Victoria så har det 
också gått att lyfta fram aspekter där filmen fungerade som resurs för bear-
betning av mer kognitivt orienterade aspekter kring synen på tillvaron. 

Som många andra så gick Victoria i dialog med filmens porträttgalleri och 
bearbetade i en växelvis reflektion föreställningar om ideala karaktärer och 
sitt eget själv. I den processen menar jag att jag kunde se prov på det som 
schemateoretikerna berörde som kännetecknande ingredienser i självsche-
mat, nämligen en spänning mellan det faktiska självet och idealsjälvet. Vic-
toria berörde explicit hur hon arbetade med att försöka vara den hon innerst 
inne var och att filmen – och framför allt resonemanget om ’the King inside’ 
– påminde henne om att hon var någon. ”Och det är den man ska försöka 
vara. Inte glömma vem man är” (Victoria: 33).  
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Tabell 30. Victorias profil 

                           Kognitiv schemakategori 
Existentiell fråga: 

 
Person Själv Roll Händelse Rum Story 

Varför vi lever och dör      
Livsuppgift och mening X X     
Skuld och ansvar X X     
Verklighetens väsen      
Människans väsen       
Kärlekens väsen X X X    
Guds väsen      
Vad är rätt  X X    
Gott och ont X X     
Moraliska ideal X X  X   

5.5.8. Jakobs film – Nyckeln till Frihet (1995) 
Jakob  
Jakob är 27 år och han är uppvuxen på landsbygden i västra Sverige som den 
yngste av fem syskon. Pappan försörjde familjen på ett litet jordbruk och 
mamman skötte hem och barn. Jakob är på väg att avsluta sin utbildning och 
har flyttat tillbaka till sin uppväxtort och bor där med sin flickvän. Han växte 
upp i ett frikyrkligt hem där han fick följa med sina föräldrar till gudstjänsten 
i missionshuset i närheten. Som vuxen har han dock inte följt föräldrarnas 
trosinriktning utan Jakob har valt att inte engagera sig i något kyrkligt sam-
manhang även om han ser vilket värde det har haft för sina föräldrar. Han 
hade inga problem med att välja en favoritfilm då denna film tydligt sticker 
bland alla filmer han har sett och han betraktar Nyckeln till frihet som den 
bästa film han någonsin sett och den enda film han sett till att se på bio två 
gånger. 
 
Handlingen i filmen Nyckeln till Frihet (1995) 
Filmen handlar om en banktjänsteman Andy Dufresne, som oskyldig döms 
till livstids fängelse för det brutala mordet på sin fru och hennes älskare. 
Inne i fängelset visar den gänglige banktjänstemannen prov på integritet och 
ovanligt karaktärsstyrka och lyckas bemästra det synnerligen nedbrytande 
livet bland internerna. Genom starka vänskapsband med den svarte fången 
Red lyckas Andy efter 19 år med intelligens, kurage och uppfinningsrikedom 
fly från anstalten och gillrar samtidigt en fälla för den korrupte anstaltsche-
fen och lurar honom på de svarta pengar Andy under årens lopp tvingats 
hjälpa till att tvätta. Andys motståndare besegras och bäste vännen Red 
kommer slutligen ut ur fängelset och de två vännerna återses vid en liten 
kustort i de varma vindarna från Stilla Havet. 
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Fråga 1: Existentiella frågor 
Vilka existentiella frågor aktiverar den valda filmen? Jakob gick direkt in på 
det intryck filmen gjorde på honom, ”just det här att han blåste dom onda” 
(Jakob: 3). Detta gjorde huvudrollen Andy i filmen vid ett flertal tillfällen. 
Jakob fick en riktigt skön känsla i kroppen när fängelsedirektören blev ditsatt 
och när Andy ordnade öl till alla sina vänner. ”Då blir han ju hjälte direkt, 
liksom. Sen är han ju det resten av filmen” (Jakob:4).  

Han dröjde vid Andys hjältekaraktär så som det som bar genom filmens 
hela berättelse med hans osjälviska offervilja som smittade av sig på de 
andra personligheterna i filmen. Jakob diskuterade varför Andy hade en så-
dan dragningskraft på honom och menade att det har att göra med hans 
osjälviskhet och att han framstod som en väldigt bra människa med en för-
måga att behålla hoppet i en mycket pressad situation. Andy var en psykiskt 
mycket stark, uthållig och envis person trots att han fysiskt inte framstod 
som särskilt imponerande. ”Inombords är han ju stark. […] Det är ju därför 
han klarar sig så bra som han gör” (Jakob: 5). Jakob hade en nyanserad bild 
av Andys karaktärsstyrka där han vid flera tillfällen redovisade sin bered-
skap att agera osjälviskt och ”offra sig själv för sina kompisar” (Jakob: 6).  

Jakob funderade över detta att vara en person som var beredd att sträcka 
ut en hand och hjälpa andra. Man vann på det i längden menade Patrik även 
om man inte alltid fick tillbaka när man gav. Det kan ju uppfattas som en 
variant av själviskhet också eftersom man enligt Jakob mådde bra av att vara 
osjälvisk men också kunde räkna med att själv bli hjälpt när man hamnar i 
situationer då andra behövde ställa upp för en själv.  

I resonemanget om filmen Nyckeln till Frihet berörde Jakob i första hand 
föreställningar om vad som var gott och ont, där han diskuterade huvudper-
sonen Andys karaktär med personliga ideal och en moralisk hållning i livet 
som handlade om utgivande och osjälviskhet. Andra ideal som Jakob lyfte 
fram hos Andy var hans envishet och tålamod. Jakob nämnde en annan ka-
raktär i filmen som heter Red och som var Andys bästa kompis i filmen. 
Även Red hade drag som Jakob lade märke till och som han lyfte fram som 
något han själv ville försöka leva efter då han betecknade Red som en pålit-
lig person. ”Det är en man kan lita på. […] Han håller sitt ord” (Jakob: 19). 
 
Fråga 2: Tolkningsschema 
Genom vilket tolkningsschema hanteras frågorna och på vilket sätt? Inled-
ningsvis hanterade Jakob Andys karaktär enligt ett personschema när han 
diskuterade huvudrollens många personlighetsegenskaper. Filmsamtalet med 
Jakob var ett av dem som tydligast fokuserade på en hjältefigur som en stark 
norm och förebild. I den diskussionen kom vi in på huruvida Jakob identifie-
rade sig med Andy. Jakob var dock tvekande inför denna fråga då Andy 
porträtterades som alldeles för bra för att man ska kunna identifiera sig med 
honom, men ”till viss del så kan jag nog det i alla fall” (Jakob: 11). 



 171

Här förde Jakob ett resonemang som illustrerade hur självschemat skulle 
kunna omfatta nyanserade och fruktbara dubbla perspektiv på det egna jaget, 
dels den egna personlighetens faktiska kapacitet att göra eftersträvansvärda 
saker samt idealföreställningar som personen omfattar som positiva att för-
söka efterleva. Jakob identifierade sig med Andy i följande bemärkelse:  

Ja, alltså, det här med idealet att vara osjälvisk, vare sig jag lever upp till det 
eller inte. […] Sen så lite det här med att han ändå inte ser så himla mörkt på 
saker och ting. Det kan jag känna själv ibland med mig själv att jag lyckas ta 
det lugnt och inte hetsa upp mig i onödan alla gånger (Jakob:11).  

 
Jakob identifierade också drag som han såg att Andy hade som han själv 
önskar att han hade i högre grad, såsom tålamod och uthållig envishet, även 
om Jakob också visste att han kunde vara envis, men kanske inte så envis 
som Andy i filmen. Också Reds pålitlighet fick en plats i detta resonemang.  

Självschematiska och personschematiska reflektioner dominerade med 
händelseschematiska kompletteringar när Jakob resonerade om hur det onda 
straffades och hämnden utmättes.  
 
Fråga 3: Extra-textualisering 
Vilka referenser görs mellan filmens värld och individens eget liv, dvs. mo-
mentet extra-textualisering? När Jakob tolkade filmen gick han i första hand 
in på filmens skildring av det godas seger över det onda och att det onda fick 
riktigt på nöten så att det kändes bra i hela kroppen.  

Jakob gjorde spontana referenser till tidsandan av idag.  Jakob menade att 
den hållning som Andy uttryckte borde vara någonting han själv och andra i 
vårt samhälle skulle vinna mycket på att ta efter, ”man borde tänka lite mer 
så” (Jakob: 7). Jakob reflekterade över hur svårt det var att hitta utrymme för 
den sortens moraliska hållning i vår tid, hur vårt samhälle blivit alltmer ego-
trippat och på väg åt fel håll och att i den konkurrensanda som råder fanns 
allt mindre utrymme att vara osjälvisk. Jakob själv sympatiserade helt och 
hållet med denna moraliska hållning och Andy var en förebild för honom.  

Ett resonemang växte fram kring en något laddad konflikt runt kristen tro 
och de goda värderingar som Andy förkroppsligade – och som Jakob själv 
identifierade sig med – utan att för den skulle vara hänvisade till en kristen 
verklighetsförståelse. Jakob tog fram sin uppväxt i ett hem på den svenska 
landsbygden där föräldrarna tog honom till missionshuset varje söndag. Han 
förknippade osjälviskhetens ideal starkt med sin mamma och delvis med sin 
pappa. Detta har han haft med sig som viktiga värderingar från sin uppväxt 
menar han även om han inte som vuxen har kommit att dela sina föräldrars 
bekännelse och tro.  

Även om jag inte har tagit det till mig på det viset att jag går i kyrkan och så 
där så har man ju det alltid med sig. […] Jag tror inte det handlar om det 
här att tro på Gud och det som står i bibeln och så där. Det är inte så jag har 
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tagit det till mig i alla fall. Det handlar mer om att tänka lite på andra och så 
(Jakob: 13). 

 
Å ena sidan pekade Jakob på ett konstruktivt arv från sin familj när det hand-
lade om hans grundvärderingar beträffande hur han ser på moraliska ideal. Å 
andra sidan menade Jakob att kyrkan idag också representerade destruktiva 
sammanhang som de katolska prästerna i USA som dömts för pedofili som 
allt mindre förknippats med traditionellt goda värderingar. Jakob ville lyfta 
fram att även de som inte haft en kristen fostran mycket väl kan omfatta 
dessa värderingar om att vara en bra människa. Han menade att det inte var 
så enkelt som att värderingarna av det slag som han byggde sin personliga 
moral på skulle härstamma från en specifik kristen miljö även om det kunde 
bidra i hans fall.   

Jakob ville utveckla en annorlunda tro utifrån det han uppfattade som en 
grundtanke med all religion nämligen att man skulle leva efter vissa värde-
ringar och en tro på sig själv och sin egen förmåga. Jakob gjorde parallellen 
till Andy i filmen som var sin ”egen Jesus” (Jakob: 15). Jakob formulerade 
sitt credo på följande sätt. ”Just det att ska man tro på nånting så kan man 
mycket väl tro på sig själv liksom” (Jakob: 18). 
 
Fråga 4: Kognitiv förändring 
Hur förändras den internaliserade kognitiva repertoaren konfronterad med en 
vald favoritfilm? Jag uppfattade det som att Jakobs möte med filmen Nyck-
eln till frihet för några få år sedan bekräftade och fördjupade vissa tanke-
gångar redan etablerade hos Patrik, dvs. exemplet ’tuning’.  

Själva filmsamtalet utvecklades dock i en riktning som väckte frågor hos 
Jakob som stått i viss spänning till varandra. Filmen formulerade en proble-
matik som Jakob blev alltmer varse under samtalets gång nämligen ett poten-
tiellt spänningsförhållande mellan formellt formulerad kristen tro och en 
osjälviskhet livshållning förkroppsligad av en mänsklig hjältegestalt utan 
religiösa anspråk. En tanke som mer funnits i bakgrunden lyftes fram och 
fick allt tydligare konturer och kom i förgrunden. Med ett schemaanalytiskt 
perspektiv kan det beskrivas som att olika kognitiva tankeelement hanterades 
i en omdisponering, av vad som var ett dominerande respektive underordnat 
perspektiv för Jakob.  

Till dessa aspekter tillkommer själva filmsamtalet som sådant mellan en 
forskare och en filmkonsument. En både teoretisk och metodologisk fråga 
handlar om på vilket sätt själva intervjusamtalet mellan mig och en film-
åskådare skapat ett forum inom vilket en intervjuad individ fick tillfälle att 
fördjupa sin filmupplevelse. Vissa uttalanden från Jakob under intervjun 
pekade i den riktningen. Under intervjuns gång gjorde jag en kort summe-
ring av det Jakob ditintills hade berättat.  
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Intervjuare: Filmens budskap stämmer med ganska stor utsträckning över-
ens med det du själv tänker om livet? 
Jakob: Ja. Alltså, inte minst nu när vi har diskuterat… 
Intervjuare: Ja. 
Jakob: …så alltså blir det ju ännu mer uppenbart  (Jakob: 21). 

 
Jakobs kommentar berör en större teoretisk fråga kring samtliga intervjuer. 
Har intervjusamtalet identifierat något som slumrat hos den intervjuade eller 
konstrueras dessa dimensioner i själva samtalets möte mellan mig som fors-
kare med en viss förförståelse och filmkonsumenten som tolkande subjekt? I 
Jakobs fall blev frågan om kognitiv förändring mycket komplex. 
 
Fråga 5: Film som resurs 
Går det med ett schemateoretiskt analysverktyg se tecken på att en vald fa-
voritfilm kunnat fungera som en resurs för förändring/förstärkning av indivi-
dens syn på livet och upplevelse av tillvaron? Filmen Nyckeln till frihet be-
rörde Jakob mycket. Jakob uppehöll sig från början kring huvudpersonens 
personlighet och hjälteaura med hans moraliska hållning genom hela filmen 
och den psykiska styrka och integritet som ledde till att Andy förmådde dra 
det onda vid näsan på ett gruvligt och njutbart sätt på slutet.  

I centrum stod livsideal som Jakob ville omfatta på ett normativt sätt. 
Filmen Nyckeln till frihet bekräftade och lyfte fram en i grunden moralisk 
livshållning som för Jakob var en viktig och central del av hans självbild. 
Jakob gav ett exempel på hur en film kunde hjälpa till att formulera en per-
sonligt utformad livsgrund som visserligen till en del redan var utformad och 
slumrande men vars konturer blev allt skarpare i medvetandet hos Jakob.  
Tabell 31. Jakobs profil 

                           Kognitiv schemakategori 
Existentiell fråga: 

 
Person Själv Roll Händelse Rum Story 

Varför vi lever och dör   X   
Livsuppgift och mening X X     
Skuld och ansvar X X X   X 
Verklighetens väsen      
Människans väsen  X     
Kärlekens väsen       
Guds väsen      
Vad är rätt X X  X   
Gott och ont X X X X  X 
Moraliska ideal X X X X  X 
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5.5.9. Caterinas film – The Butterfly Effect  (2004) 
Caterina  
Caterina är 21 år och är därmed den yngsta bland de jag intervjuat. Hon är 
mycket filmvan och arbetar extra i hemstadens videobutik i södra Sverige. 
Hennes föräldrar skilde sig för många år sedan och under tonåren lade hon 
ner tid och kraft på att hålla kontakt med båda föräldrarna. Mamman engage-
rade sig efter skilsmässan i en frikyrka och Caterina fick följa med trots att 
hon kände att det inte var vad hon själv ville. Hon drogs motvilligt en kort 
tid in i församlingens liv men hon markerade mot mamman att hon inte ville 
detta och återknöt istället till pappan som stod för en annan livshållning utan 
kontakt med kyrka och församlingsliv. Caterina beskriver sin egen brottning 
med olika livsval och vad de fått för konsekvenser för henne. När hon såg 
filmen The Butterfly Effect aktualiserades enligt Caterina hennes livssitua-
tion på ett sätt som fick henne att vakna upp. 
 
Handlingen i filmen The Butterfly Effect (2004) 
Filmen är en psykologisk thriller där man får följa huvudpersonen Evan som 
under sin uppväxt förträngt en del mycket traumatiska händelser. Som vuxen 
får han märkliga attacker där han hamnar i ett komaliknande förändrat med-
vetandetillstånd. Han kan under denna medvetslöshet gå in i det förflutnas 
händelseförlopp och ändra utfallet på de tragiska olyckor hans medvetande 
gjort allt för att stänga ute. Men dessa förändringar i det förflutna påverkar 
framtiden och när han vaknar upp i nutiden igen gör han det till ett annat liv, 
ibland med ännu svårare konsekvenser för honom själv än tidigare. Men 
också med andra livsvillkor för Andrea, flickan som varit viktig för honom 
sen barndomen.  På grund av sin kärlek till henne tvingar han sig tillbaka till 
allt fler bortträngda händelser i sitt psyke i en jakt på förändringar som kan 
rädda Andrea undan från de skador historien har givit henne, ibland till ett 
högt pris för honom själv.    
 
Fråga 1: Existentiella frågor 
Vilka existentiella frågor aktiverar den valda filmen? The Butterfly Effect 
landade i Caterinas liv och satte strålkastarljuset på en känsla hon inte visste 
att hon bar inom sig så starkt och omfattande. Hon gjorde ett avbrott i sina 
kvällsrutiner och tog istället fram ett anteckningsblock och satte sig och 
skrev hur hennes eget liv egentligen såg ut och funderingar som filmen väck-
te, vad hon själv saknar i livet just nu och sådant hon inte skulle vilja ha 
förlorat.  

Jag visste inte egentligen riktigt att jag var så missnöjd som jag är med min 
situation förrän jag hade sett den här filmen (Caterina: 11). 
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Caterina greps starkt av historien om en ung man som försöker förändra 
världen han lever i. ”Han är inte nöjd med den, han vill förbättra den” (Ca-
terina: 3). Caterina tillämpade spontant filmens tema och överförde det till 
sig själv där hon ställde omfattande frågor om sitt eget liv och vad hon hade 
velat ha annorlunda. ”Man är känslomässigt fast […] och man försöker att 
applicera den på sitt eget liv, på nåt vis” (Caterina: 4). Caterina identifierade 
sig med den manlige huvudpersonen men överförde filmens kärlekshistoria 
till ett annat plan i sitt eget liv, mer riktade mot andra människor och viktiga 
relationer i hennes liv och inte begränsat till en kärleksrelation mellan sig 
själv och en pojkvän. Caterina diskuterade framför allt relationerna till sina 
båda föräldrar, mamman och pappan som var skilda.  

Caterina beskrev ett par viktiga ingredienser som det handlade om som 
hon ville ändra på, dels rent personliga förbättringar och dels för sin pappa. 
För sin egen del ville hon inte bo ensam som hon gjorde nu utan hon ville 
känna sig trygg och omgiven av människor som gav henne ett sammanhang. 
Och om hon fick önska osjälviskt så skulle hon också vilja att pappan fick 
möjlighet till ett annat liv, mindre ensam.  

De existentiella frågorna som hon berörde handlade om livsuppgift och 
mening och skuld och ansvar och vad hon personligen längtade efter i sitt 
liv, vad hon ville ha för slags liv för att känna en grundläggande tillfredsstäl-
lelse, ”hur man försöker lappa ihop och få det att bli bra nån gång (Cateri-
na: 4).  
 
Fråga 2: Tolkningsschema 
Genom vilket tolkningsschema hanteras frågorna och på vilket sätt? Caterina 
laborerade med två olika tolkningar om vad som faktiskt ägde rum i filmen. 
Hennes primära tolkning av händelseförloppet var att huvudpersonen fak-
tiskt gick tillbaka i tiden på ett övernaturligt sätt och förändrade händelser i 
det förflutna som återverkade på framtiden tack vare en speciell gen han fått 
i arv av sin pappa. ”Det är ju det han har gjort hela tiden. Alltså, gått till-
baks i tiden och att han även gör det sista gången, när han går tillbaks till 
sin mammas livmoder och dör” (Caterina: 3). Hon kunde i och för sig tänka 
sig en alternativ tolkning av historien som hon inte omfattade när det kom 
till kritan, och det var att allt som hänt i filmen var resultatet av visioner och 
hallucinationer av en döende människa på sitt yttersta som resultatet av ett 
psykiskt svårt trauma i det förflutna.  

Dessa två tolkningar hanterades inom ramen för ett händelseschema och 
Caterina valde en tolkning av det tänkta händelseförloppet som innebar att 
filmens historia inbegrep övernaturliga ingredienser med möjligheten till 
tidsresor, som hon dock inte tänkte sig var möjligt i den verklighet vi rör oss 
i utanför filmen.  

Caterina gjorde personschematiska reflektioner om huvudpersonens liv 
och drivkrafter där Evan inte var nöjd med världen utan ville förbättra den. 
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Hon gjorde många och spontana kopplingar till sig själv. Hon såg likheter 
och skillnader mellan huvudpersonen Evan och sin egen person. Både Evan 
och hon kämpade med ansvaret för nära relationer.  

En skillnad som Caterina lyfte fram var att han kämpade för att göra livet 
bättre för den tjej han älskade och som han tyvärr aldrig kunde få men att 
han var beredd att offra sitt liv för hennes skull. Den graden av osjälviskhet 
besatt inte Caterina. Det var inte offertemat som det handlade om för hennes 
del utan en stark längtan efter att ordna andra omständigheter för henne 
själv.  

Samtalet om filmen aktualiserade en rad självschematiska reflektioner där 
Caterina funderade över sig själv och sin personlighets typiska drag. Bland 
annat funderade hon över vad som var hennes drivkrafter, om det var osjäl-
viskhet eller själviskhet som fick henne att vilja förändra livet, dvs. konflik-
ten mellan självideal och faktiskt själv. Caterina förde resonemang där hon 
beskrev hur hon å ena sidan kämpade för sin pappa och viljan att han ska få 
det bättre i sitt liv. Å andra sidan var hon medveten om hur mycket av hen-
nes nuvarande liv som var knutet till pappans. ”Mitt liv hade inte sett ut som 
det gör idag om inte han hade levt det liv…eller han och jag då, hade levt 
det liv som vi…jag är uppväxt med”(Caterina: 13). Hon grunnade över detta 
och drog en självkritisk slutsats. ”Så att det grundar sig nog i själviskhet 
alltihop. Den lille egoisten, egentligen” (Caterina: 13).  

Caterina aktiverade vissa händelseschematiska resonemang. Mer omfat-
tande personschematiska reflektioner men allra mest nyanserat självschema-
tiska tankar om vilken person hon var med typiska drag för henne som hand-
lade om hennes behov av trygghet, hennes behov av kontroll och hennes 
rädsla för ensamhet. Hon var medveten också om flyktmekanismer i sitt 
beteende och förhöll sig överhuvudtaget allvarligt och rannsakande till sig 
själv om vem hon var men också vem hon ville vara.  
 
Fråga 3: Extra-textualisering 
Vilka referenser görs mellan filmens värld och individens eget liv, dvs. mo-
mentet extra-textualisering? Caterina tillhörde de respondenter som spontant 
och fylligt förde resonemang om kopplingen mellan filmens historia och det 
egna livet. Filmen ruskade om Caterina och fick henne att plötsligt inse hur 
mycket hon faktiskt brottats med och våndats över sin nuvarande situation. 
”Den råkar trampa mig på tårna just vid rätt tillfälle” (Caterina: 18). Cate-
rina beskrev hur hon med hjälp av filmens tema lekte med tanken att gå till-
baka i tiden för att ändra på villkoren i livet. Hon kom då att summera flera 
viktiga ingredienser i sin nuvarande livssituation. Hon konstaterade att hon 
mådde dåligt av flera orsaker, som hon kunde knyta till relationer till både 
mamman och pappan plus att hon under det senaste året separerat från sin 
kille och därmed tappat ett viktigt socialt nätverk.  
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Jag är ju inte trygg. Och jag hör inte hemma någonstans. […] I och med den 
här separationen så har jag ju förlorat så många, alltså dom människor som 
jag umgåtts med i fyra år. [...] Det är väl också det som gjort att jag tappat 
fotfästet (Caterina: 17f).  

 
Hon beskrev också hur hennes rädsla för ensamhet och otrygghet gjort att 
hon flytt undan varje ledig stund och tillåtit sig att glida iväg bort från verk-
ligheten. ”Jag har varit ute och ränt på krogen varje helg. […] Jag orkar 
inte med, jag vill fly” (Caterina: 16). 

Hon beskrev hur filmen skakade om henne och så insåg hon att hon måste 
försöka leva med det som givits henne, här och nu. ”Och sen efter jag såg 
The Butterfly Effect så har jag inte gått ut en gång […] Jag har liksom suttit 
hemma bara för att jag insåg att jag kan inte hålla på så här” (Caterina: 
16). Caterina tog sig så småningom samman och med hjälp av rutiner som 
studier och extrajobbets givna arbetstider har hon åstadkommit en stabilise-
rande struktur som hjälpt henne att bryta med det självdestruktiva beteendet 
som hon menade att hon tidigare tillåtit sig. I och med den filmen också. […] 
Så förstod jag ju också vad jag höll på med och höll på med hela sommaren 
(Caterina: 16). 
 
Fråga 4: Kognitiv förändring 
Hur förändras den internaliserade kognitiva repertoaren konfronterad med en 
vald favoritfilm? Caterinas val av film och intervjun med henne och hennes 
reaktioner på filmen var eventuellt ett exempel på det som sociokognitiva 
teoretiker menar innebär en kognitiv förändring i den internaliserade reper-
toaren av modell ’conversion’. I upplevelsen av filmen och i tolkningen av 
den handlade det inte enbart om ’tuning’ eller om skifte mellan dominerande 
och underordnade perspektiv, även om detta också förekommer.  

Jag tolkar det som att filmupplevelsen av The Butterfly Effect hos Cateri-
na etablerade ett annorlunda perspektiv och en alternativ livsförståelse med 
stor attraktionskraft och som fick andra förståelsestrukturer att blekna och 
träda i bakgrunden. Med kraft och beslutsamhet mejslade Caterina fram ett 
annat tolkningsmönster av sin livssituation som bröt mot hennes vanor, både 
uppfattnings- och beteendemässigt.  

Inspirerad av filmens många svåra frågor utan givna svar skapade Cateri-
na ett eget svar på sin nuvarande situation som hon valde att följa och hon 
försökte aktivt lägga om livskurs, bort från destruktiva vanor och flyktmeka-
nismer och mot ett ökat ansvarstagande för den livssituation som var henne 
given för tillfället och med en förnyad vitalitet i de nära relationer som hon 
hade runt omkring sig med mamman och pappan som viktigaste just nu.  
 
Fråga 5: Film som resurs 
Går det med ett schemateoretiskt analysverktyg se tecken på att en vald fa-
voritfilm kunnat fungera som en resurs för förändring/förstärkning av indivi-
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dens syn på livet och upplevelse av tillvaron? I samtalet med Caterina 
beskrev hon hur upplevelsen av filmen The Butterfly Effect blev en känslo-
mässig överraskning för henne i sin intensitet och hur hon under timmarna 
efteråt reflekterade över sitt liv och sina närmaste relationer.  

Jag frågade om hon har kunnat diskutera detta lika väl med vänner och 
sina närmaste men det är inte Caterina så säker på.  

För försöker jag prata med kompisar så kan jag ändå inte säga allt. […] Jag 
får bara höra hur jag ska göra och inte kanske, men jag får inte fundera 
själv. Det blir inte nåt bollplank (Caterina: 19). 

 
Vissa delar i hennes livssituation kunde hon bättre komma åt genom en så-
dan film The Butterfly Effect som drabbade henne och som framför allt for-
mulerade frågor men inga svar och färdiga lösningar men som kunde sätta 
igång tankearbetet hos henne och det ”mer än en diskussion med en…nån 
annan man känner” (Caterina: 19).  Caterina funderade över hur hon mått de 
senaste månaderna som föregick den starka omvälvande upplevelsen av fil-
men och konstaterade att filmen fick henne att vakna upp och inse viktiga 
saker och fick henne motiverad att ändra vissa beteenden. ”Så kommer det 
liksom, smäller det till bara. Det behövs en utlösare och det var nog den här 
filmen tror jag” (Caterina: 19). 

Caterina menade att The Butterfly Effect ruskade om henne och kom in 
som en impuls i hennes livssituation som hjälpte henne att bryta med sina 
flyktmekanismer och destruktiva vanor.  
Tabell 32. Caterinas profil 

                         Kognitiv schemakategori 
Existentiell fråga: 

 
Person Själv Roll Händelse Rum Story 

Varför vi lever och dör X     
Livsuppgift och mening X X  X  X 
Skuld och ansvar X X  X  X 
Verklighetens väsen X X  X   
Människans väsen       
Kärlekens väsen X X  X   
Guds väsen      
Vad är rätt       
Gott och ont X X  X   
Moraliska ideal       

 
Slutligen vill jag låta de fyra respondenter komma till tals som visar upp en 
mer religiös socialisation samt en större religiös aktivitet i nutid.  
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Grupp 3: ’Mer religiös socialisation/praktik’ 
                  (Karin, Lena, Peter och Maria) 

 

5.5.10. Karins film – Änglagård  (1992) 
Karin  
De flesta i min intervjuundersökning är i 25-årsåldern. Tre stycken är dock 
drygt 30 år och den gruppen tillhör Karin som är 33 år vid intervjutillfället. 
Karin ser film framför allt på TV och endast enstaka gånger på bio. Hon är 
uppvuxen i ett litet samhälle på landsbygden i mellansverige där kontakten 
över generationsgränserna varit nära och levande även i relation till far- och 
morföräldrar. Hon är uppvuxen med en tro från sin barndom och aktiverade 
sig i svenska kyrkans kör på orten och är också aktiv i sin personliga tro som 
vuxen. Hon har dock brutit upp från sin uppväxtmiljö och flyttat till ett större 
samhälle för utbildning, arbete och familjebildning. Filmen Änglagård har 
hon älskat sedan hon såg den första gången och hon har sett den många 
gånger när hon har velat komma in i en riktigt varm stämning. 
 
Handlingen i filmen Änglagård (1992) 
Filmen Änglagård handlar om ett litet samhälle någonstans i ett somrigt 
Västergötland där många känner varandra väl men där konflikter och hem-
ligheter också ruvar i idyllen. I samband med en olyckshändelse dör Erik, 
ägare till en gammal vacker gård med värdefulla skogsägor. Till begravning-
en dyker Fanny upp, en okänd dotterdotter, och kullkastar storbonden Axels 
planer på ett billigt övertagande av gård och skog. Fanny, Zac och deras 
artistvänner förändrar livet för människorna. De gamla bröderna Gottfrid och 
Ivar blir upplivade. Syföreningens kvinnor med storbondens hustru Rut i 
spetsen blir förskräckta. Prästen Henning försöker gjuta olja på vågorna och 
predikar för bygdens folk att man i Jesu efterföljd ska försöka acceptera 
främlingarna. Filmen slutar med att Fanny får reda på att storbonden Axel i 
själva verket är hennes okände far, hon säljer marken till honom men behål-
ler Änglagård för framtida somrar.  
 
Fråga 1: Existentiella frågor 
Vilka existentiella frågor aktiverar den valda filmen? Det tema som domine-
rade i samtalet med Karin handlade om hemkänsla och igenkännande i den 
situation som Fanny befann sig i som främling på en ny plats bland männi-
skor med andra vanor och beteenden. Karin visste hur det var att bryta upp 
från en liten ort och flytta till en helt ny del av Sverige och hon visste hur det 
kändes att vara okänd. ”Jag kunde precis känna det hon kände så här att allt 
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blev fel och tänkte att nu skiter jag i det här. Därför tror jag att jag identifie-
rar mig med Änglagård” (Karin: 6).  

Samtidigt påminde miljön i Änglagård om det trygga och oföränderliga 
sammanhang som hon själv var uppvuxen i som barn och hon var välbekant 
med de regler och normer som människor levde efter i Änglagård och som 
hon hade starka känslor kring. ”Jag kände det som att komma hem” (Karin: 
5). Karin lyfte fram det genuina, det äkta och naturliga. ”Det är som så folk-
ligt nära” (Karin: 6). Hon blev berörd av psalmerna som sjöngs i filmen och 
många av de vilsamma naturbilderna som ackompanjerade. ”Det kan vara 
en psalm och så sen så ser man dom här vyerna, en disig åker, eller vad som 
helst, alltså, då man verkligen fångar det svenska” (Karin: 6f). 

Karin lyfte främst fram filmens förmåga att fånga det folkliga, goda och 
äkta. Det återfanns både i hennes stora uppskattning av filmens lugna natur-
scenerier så väl som porträtten av de rättframma och mysiga karaktärerna. 
Det andra temat berörde hennes egna moraliska ideal om ärlighet och san-
ning. Karin lyfte fram prästens folklighet, men också hans förmåga att vara 
nyskapande och nydanande när han försöker medla mellan byborna och de 
inflyttade. Karin tyckte om prästens karaktär. ”Han känns, ja, han ömmar 
lite för den svage på nåt vis” (Karin: 14).  

De existentiella frågor som filmen Änglagård aktualiserade för Karin 
handlar således både om en tillhörighet och trygghet i det enkla som var gott, 
samt moraliska ideal om att överbrygga motsättningar mellan folk, att slå 
vakt om det som var uppbyggligt mellan människor och att ömma för den 
utsatte.  
 
Fråga 2: Tolkningsschema 
Genom vilket tolkningsschema hanteras frågorna och på vilket sätt? Filmin-
tervjun med Karin gav andra tyngdpunkter än flertalet övriga intervjuer. I 
högre grad än övriga hanterade Karin rumsschematiska och rollschematiska 
aspekter i reflektionen kring filmen Änglagård. När Karin tog fram det som 
hon uppskattade som det äkta och genuint svenska gjorde hon det med hän-
visningar till många naturscenerier och fysiska miljöer i filmen som gav 
henne känslor av hemhörighet. Förutom naturvyer med dimma över fält och 
åkrar lyfte hon fram det gula huset i filmen som tonade fram i allén tillsam-
mans med allt som fanns inne i huset med alla prylar och det gamla trähant-
verket. ”Och allt det här som finns, alla uppstoppade djur och alla fina möb-
ler. Och jag satt och tittade på lister när jag tittade på den nu, hur det ser ut 
på golvet” (Karin: 7). 

Jämfört med andra diskuterade Karin också yrkes-, klass- och samhälls-
roller i högre utsträckning. Hon resonerade kring prästens karaktär och hur 
han bröt mot invanda och etablerade föreställningar om hur det var i kyrkan 
och hur en präst kunde vara. ”Han var ju väldigt folklig, alltså. Det är ju inte 
min bild riktigt av en präst på det viset” (Karin: 12). Hon lyfte fram prästens 



 181

mänskliga sida som en helt vanlig människa, han spelade ABBA högt på 
bilradion och sjöng med när han var ute och körde bil. Annars hade Karin 
träffat flera präster i verkligheten som hon menade var mer på det sättet som 
hon förväntade sig av en präst, ”dom är mer den här gamla stofila arten” 
(Karin: 12). Prästen i Änglagård ”känns mer som en medmänniska än en 
överhet” (Karin: 14).  

I dessa rollschematiska reflektioner fanns också överlappningar av per-
sonschematiska associationer som också flätades in när Karin gick in på 
prästens personlighet och det hon fäste sig vid hos honom. Prästen var enligt 
Karin nydanande och nyskapande och han förkroppsligade personliga ideal 
som Karin lade märke till. Han ömmade för den svage, han predikade mot 
inskränktheten och om att förstå det främmande och avvikande som kommit 
till byn. Karin uppskattade hans attityd om att ”försöka igen och försöka för 
allas bästa” (Karin: 13). Prästporträttet i Änglagård inspirerade Karin på ett 
särskilt sätt som hade att göra med hennes värdering av det enkla och folkli-
ga. ”Det tycker jag är det häftigaste av allt. Att han är inte den här auktori-
teten. Alltså man förstår ju ändå att det finns en hierarki, men ändå så är 
han ju väldigt folklig” (Karin: 31).  

Karin aktiverade mer än andra rumsschematiska associationer kring natur, 
miljöer och byggnaders sätt att kommunicera stämningar. Som alla andra tog 
personschematiska och självschematiska föreställningar stort utrymme men 
Karin var den som mest omsorgsfullt gjorde rollschematiska reflektioner i 
anslutning till olika karaktärers ställning, deras yrke och position i samhället. 
 
Fråga 3: Extra-textualisering 
Vilka referenser görs mellan filmens värld och individens eget liv, dvs. mo-
mentet extra-textualisering? Karin gjorde spontant flera kopplingar mellan 
filmen Änglagård och sitt eget liv och sin yrkesgärning.  

Utan att vara uppvuxen i en kyrklig familj bestämde sig Karin tidigt för 
att hon ville konfirmera sig och senare började hon sjunga i kyrkokören. Och 
detta att filmen Änglagård låtit kyrkan utgöra en fond inom vilket mycket 
utspelade sig med präst och psalmsång tilltalade Karin. Hon flyttade ifrån 
uppväxtortens kyrkoengagemang och ångrade att hon inte sökte upp en kyr-
kokör att sjunga i när hon flyttade till sin nuvarande ort. 

Den andra referensen hade att göra med hennes förtrogenhet med den 
slags plats som Änglagård representerade. Karin associerade till farfars gård 
med ett stort gammalt trähus med mängder av saker som fanns där de alltid 
hade funnits. Varje år åkte Karin och hälsade på släkten och återsåg de gam-
la trakterna.  

Och saker står på sin plats. Där ändras det inte. Utan har soffan stått på ett 
ställe då står den där. Den kommer aldrig att flyttas. Kristallkronorna kom-
mer alltid att hänga på samma ställe. Och det gör att man…jag vill inte ha 
förändring. Och där är det som det alltid har varit  (Karin: 42).  
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Filmen Änglagård gav Karin en bild av detta hus, en plats som hon ville 
stanna vid, där tiden stod still och även om människor förändrades så fanns 
det ändå kvar, det som var äkta, menade Karin.  

Den tredje punkten berörde ett mer djupgående ideal hos Karin som hand-
lade om människors rätt att få finnas med olikheter och egenheter i en accep-
terande miljö som hon också såg i Änglagård. Karin menade att det handlade 
om att det fanns utrymme för många karaktärer, personer med sina egenhe-
ter. För Karin var detta ett viktigt ideal. ”Just det att man ändå kan tillåta sig 
att vara annorlunda och så blir man accepterad, det tycker jag är häftigt” 
(Karin: 27). 

Dessa egenskaper hos prästen och hans medlande roll och de positiva fö-
reställningar som Karin hade om kyrkan som en institution med en förenan-
de funktion i samhället också hade betydelse personligen för Karin. I sin 
yrkesutövning som lärare arbetade hon aktivt med att medla och skapa sam-
manhållning mellan olika grupper av elever.  

 
Intervjuare: Så att ibland så är du liksom i prästens situation? 
Karin: Ja, det kan jag nog tycka. 
Intervjuare: Och försöker lösa… 
Karin: Och vara alla till lags och försöka, ja, fixa ihop saker och ting på 
bästa vis, alltså relationer med människor. Jag menar det främmande behö-
ver ju inte vara till nackdel (Karin: 30). 

 
Detta var en viktig hållning som hon såg gestaltat hos framför allt prästen i 
filmen Änglagård och som hon tillämpade i sin roll som lärare i en bygd där 
det finns potentiella spänningar mellan barn till inflyttade stockholmare med 
dyra kläder och exklusiva semestervanor kontra bygdens barn där en del 
hade lantbrukare till föräldrar som inte åkte på skidsemester till Schweiz 
varje sportlov.  
 
Fråga 4: Kognitiv förändring 
Hur förändras den internaliserade kognitiva repertoaren konfronterad med en 
vald favoritfilm? Filmen gestaltade konflikter och föreställningar om den 
goda världen som grep tag i sammanhang och aktiverade ideal som Karin 
levt med länge med en uppväxt inom kyrkans sammanhang under sin ung-
dom och sitt engagemang i kyrkokören. Jag vill argumentera för att Karin 
framför allt uppvisade de förändringar som definieras som ’tuning’ när det 
handlade om den internaliserade kognitiva schemastrukturen, där redan eta-
blerade föreställningar blev allt mer detaljerade och nyanserade.  
 



 183

Fråga 5: Film som resurs 
Går det med ett schemateoretiskt analysverktyg se tecken på att en vald fa-
voritfilm kunnat fungera som en resurs för förändring/förstärkning av indivi-
dens syn på livet och upplevelse av tillvaron? I diskussionen om filmen Äng-
lagård visade Karin att filmen grep tag i henne på flera nivåer där hon kunde 
identifiera sig med både Fanny som inflyttad person i en ny miljö och präs-
ten Henning som en medlare i ett mänskligt sammanhang.  

Filmen kopplade i Karins biografi ihop igenkännandet med en uppväxt i 
en idyllisk landsbygd med den yrkesbana som lärare hon valt där vissa av 
prästens profilerade drag blev viktiga i den egna yrkesidentiteten. Filmen 
hjälpte till att mejsla fram moraliska ideal i ett mänskligt sammanhang som 
rymde spänningar mellan det traditionella och det främmande.  

Karin berättade att hon ibland ville se något som försatte henne i en mysig 
stämning med hembygdskänslans positiva nostalgi som hon visste att hon 
mådde bra av. ”Då kan jag se Änglagård. Just att det blir en stämning. Och 
jag visste det, nu när jag tittar igenom den att den kommer att infinna sig. 
Och den infann sig också.” (Karin: 20). 
Tabell 33. Karins profil 

                           Kognitiv schemakategori 
Existentiell fråga: 

 
Person Själv Roll Händelse Rum Story 

Varför vi lever och dör      
Livsuppgift och mening       
Skuld och ansvar X X X    
Verklighetens väsen    X  
Människans väsen       
Kärlekens väsen       
Guds väsen  X X    
Vad är rätt X X    X 
Gott och ont X  X  X X 
Moraliska ideal X X X   X 

5.5.11. Lenas film – Livet är underbart  (1997) 
Lena 
Lena är 24 år och hon är nyutbildad lärare. Hon tillhör den grupp som ser 
minst 10 filmer i månaden och hon tycker själv att hon är relativt filmbe-
vandrad. Hon är uppvuxen i en familj som på ett traditionellt sätt tillhört 
svenska kyrkan utan att betona en personlig tro. Som barn följde hon med en 
granne till pingstkyrkan och blev aktiv i församlingen. Senare lämnade hon 
pingstkyrkan för att som vuxen finna sin trosidentitet som medlem i Svenska 
kyrkan och hennes identitet som kristen är viktig för henne som vuxen. I sin 
yrkesroll som lärare har hon konfronterats med olika syn på religion och hon 
har också blivit ifrågasatt pga. av sin tro. Filmen Livet är underbart kom att 
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bli en personligt viktig film för Lena som gav henne utvägar i en trängd situ-
ation.  
 
Handlingen i filmen Livet är underbart (1997) 
Filmen handlar om ett judiskt par i Italien som under andra världskriget blir 
tillfångatagna tillsammans med sin lille son och skickade till ett koncentra-
tionsläger i Italien. Pappan och pojken skiljs från mamman i koncentrations-
lägret och pappan använder all sin fantasi och komiska talang för att göra 
livet i koncentrationslägret uthärdligt för sonen. Han får sonen att tro att livet 
i koncentrationslägret i själva verket är en ovanligt svår tävling där det gäller 
att först samla ihop 1000 poäng för att vinna en riktig pansarvagn i första 
pris. Trots många tecken som får pojken att tvivla på pappan så lyckas pap-
pan att upprätthålla illusionen och räddar livet på pojken. I det tragiska slutet 
där pappan arkebuseras i krigets absoluta slutskede lyckas den lille pojken 
tack vare pappans fantastiska instruktioner och sin egen tävlingsinstinkt kla-
ra livhanken och återförenas med mamman.  
 
Fråga 1: Existentiella frågor 
Vilka existentiella frågor aktiverar den valda filmen? Lena har sett filmen 
fyra-fem gånger. Hon beskrev hur mycket av berättelsen hon faktiskt missa-
de när hon såg filmen första gången. Senare gavs ett tillfälle under lärarut-
bildningen då hon såg filmen på högskolan. Vid detta tillfälle förändrades 
upplevelsen av filmen och hon upptäckte att hon hade missat en del viktiga 
detaljer när hon såg den första gången, bland annat att pappan blev skjuten 
på slutet i filmen och dog. Filmens övergripande budskap framstod allt tyd-
ligare för Lena och det handlade om fantasin som en tillflyktsort som man 
kunde retirera till under hårt pressade omständigheter för att överleva och 
rädda livet. ”Vad fantasin måste göra för att man måste leva vidare” (Lena: 
3).  

Tack vare faderns kreativitet och förmåga att skapa en fantasi som vände 
en tragisk situation till sin motsats så räddade han livet på sin son. ”Budska-
pet är att man måste överleva ändå liksom. Man måste försöka komma vida-
re och då kan ju fantasin vara ett sätt att göra det” (Lena: 4). Det handlade 
inte om en ständig verklighetsflykt hela tiden underströk Lena utan i vissa 
situationer som krävde ett skydd av något som måste överleva trots yttre hot.  

De existentiella frågor som Lena berör var av olika vikt för henne. Det 
som berörde Lena på ett mer personligt plan var frågan om gott och ont men 
allra mest frågan om livsuppgift och mening och hur pappan gav sitt liv för 
sonens överlevnad och på vilket sätt han gjorde det.  
 
Fråga 2: Tolkningsschema 
Genom vilket tolkningsschema hanteras frågorna och på vilket sätt? Lena 
som var en van filmkonsument bearbetade filmupplevelsen genom flera 



 185

schema. När hon såg filmen för andra gången klarnade det föreställda hän-
delseförloppet och att hon förstod att man skulle uppfatta en signal om att 
pappan dog. Detta gick så tvärt emot Lenas tolkning när hon såg filmen att 
hon blev ganska ställd i en diskussion med några kurskamrater om pappans 
död, ”att han dog på slutet, det fattade jag inte första gången” (Lena: 2).  

Liksom de flesta övriga respondenter så fanns många personschematiska 
reflektioner där pappan och huvudpersonen Guidos karaktär tolkades. Lena 
menade att pappan var en fantasifull människa men att han också visste 
skillnaden när det ena behövdes och det andra. Han gjorde sig inte skyldig 
till att leva i en konstant verklighetsflykt utan han var en moralisk person 
som använde sin fantasiförmåga som ett sätt att skydda sin son. ”Pappan är 
hela tiden medveten om att det är nåt hemskt som håller på att hända” 
(Lena: 5). 

Enligt Lena var pappan vaken för verkligheten och kunde koppla på sin 
fantasiförmåga när verkligen utmanade tryggheten som när snaran i filmens 
inledning började dras åt och judar och hundar förbjöds i vissa affärer. I sin 
kärleksfulla ambition att skydda sin lille son så tvingades pappan mobilisera 
ännu mera fantastiska påhitt för att distrahera pojken.  Pojken frågade varför 
judar och hundar inte får komma in i affären och pappan kontrade med att i 
andra affärer så är det andra regler. ”’Du vet järnhandeln dom har ju sådär 
mot’, jag vet inte vad det är han säger, typ, ’norrmän och kameler’ eller nåt 
sånt” (Lena: 17).  

Lena konstaterade också att Guido aldrig knäcktes, hans fantasi segrade 
även om han själv gick under och även att han visste att han skulle komma 
att gå under. Livet segrade i någon mening ändå. ”Han har ju räddat nån 
också ju. Eller han har räddat sin son också på nåt sätt” (Lena: 19). 

Hos Lena fanns som i så många andra intervjuer kopplingar till själv-
schematiska resonemang där huvudkaraktärens personlighetsdrag inspirerade 
och inbjöd till självreflektioner. Lena beskrev hur hon tänkte på Guidos sätt 
att tackla situationen och hur hon återkom till det som en förmåga hon själv 
var i besittning av. ”Även om han är jätteöverdriven” (Lena:11).  

Lena berörde i sin diskussion om filmen Livet är underbart samtliga 
schemakategorier vilket inte många av de intervjuade gjorde. Mera omfat-
tande berördes ett händelseschema kring vissa händelseförlopp som hade 
varit oklara för henne genom de tillfällen hon sett filmen. Mest omfattande 
dock ett personschematiskt resonemang som då och då fick vissa nedslag i 
ett självschematiskt resonemang där reflektionerna löpte omväxlande från 
huvudkaraktären på filmen till sin egen personlighet i verkligheten.  
 
Fråga 3: Extra-textualisering 
Vilka referenser görs mellan filmens värld och individens eget liv, dvs. mo-
mentet extra-textualisering? Filmen Livet är underbart ingick i ett intressant 
samspel mellan olika sammanhang i Lenas liv. Lena berättade om ett besök 
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som hennes klass fick under högstadiet från en överlevande från förintelsen 
och nazitysklands utrotningspolitik mot judar. En tidigare fånge från 
Auschwitz kom och pratade med klassen och han underströk betydelsen av 
fantasi för att besegra den dystra vardagen som berövade fångarna allt hopp 
om värdighet och framtid. Lena tänkte inte så mycket på mötet med Ausch-
witzfången från högstadiet men i och med att hon såg filmen några år senare 
stod det han sagt i ett mer begripligt ljus. ”Jag kom ihåg vad han hade sagt 
om fantasin” (Lena: 4).  

Genom filmen Livet är underbart formulerades detta budskap med en 
förnyad intensitet för Lena. Kritiken mot filmen som Lena följde i media och 
där vissa menade att det var direkt olämpligt att skämta om förintelsen dela-
de inte Lena. Hon såg allvaret bakom och att det inte var avsikten att skämta 
om förintelsen. ”Det tyckte jag hjälpte mig sen när man kom i såna 
här…även om jag inte kommit i så svåra situationer, jag tror inte det är 
många som gör det” (Lena: 4). Lena var fullt medveten om den stora skill-
naden mellan att vara i en situation som den filmen porträtterade och de situ-
ationer hon tänkte på men hon menade att i tonåren så kan det egna begrän-
sade lidandet kännas stort och svårt nog utan alla jämförelser i övrigt.  

Hon berättade om en verklig konflikt i sitt eget liv där hon tillämpat detta 
synsätt i ett tillstånd av vanmakt.  Konflikten var vid vårt samtal fortfarande 
mycket laddad men Lena berättade om en situation där hon drabbats av hård 
kritik i sin lärarroll. Hennes handledare ifrågasatte lämpligheten med Lenas 
egen kristna tro i samband med att hon skulle undervisa i religion. ”Ja, men 
du kan ju inte vara kristen och ha religion, det funkar ju inte” (Lena:27). 

Lena tyckte sig bli kritiserad mycket hårt och på ett helt felaktigt sätt för 
Lena var medveten om att det berörde förmågan att förena potentiellt pro-
blematiska roller som handlade om att som lärare undervisa om religion på 
ett korrekt sätt. I konfrontationen med handledarens hårda kritik och okäns-
liga attack mot hennes person kände hon sig både vanmäktig och sårad på ett 
sätt som smärtade henne. ”Alltså, jag tycker ju att min tro hör ihop med vem 
jag är också. Så att jag har väldigt, ja, liksom svårt att ändra på den.” 
(Lena: 26). Denna situation var ett exempel där Lena menade att hon inspire-
rats av filmen. ”Jag har liksom använt den här filmen och tittat på och lik-
som tagit fram exempel att…att drömma mig bort lite grann” (Lena: 25). 

Med hjälp av filmen tog hon udden av allvaret i den situation hon befann 
sig i, instängd och trängd och gav sig själv en distans till det hela. ”Och det 
är väl lite så pappan gör också. Han tar ju bort allvaret för sonen.” (Lena: 
28). Lena gav sig själv ett annorlunda perspektiv på den hårt pressade situa-
tionen och detta kunde skänka en komisk lättnad åt eländet. ”Livet är under-
bart i alla fall. Jag tror att det var det som fick mig att gå vidare, att…det 
finns annat. Och det finns andra framför allt. Att liksom alla människor är 
inte som hon” (Lena: 29). Trots den psykiska belastningen i konflikten med 
handledaren kunde Lena lyfta blicken och se att i en mycket större helhet var 
detta bara en liten detalj. 
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Fråga 4: Kognitiv förändring 
Hur förändras den internaliserade kognitiva repertoaren konfronterad med en 
vald favoritfilm? I samtalet med Lena kunde jag se ett exempel på hur ett 
kognitivt perspektiv byggdes upp och byggdes ut allteftersom i flera gradvi-
sa förändringar kring ett tema. Den förändring som hon därvid var ett exem-
pel på var ’tuning’, hennes perspektiv finjusterades och blev allt tätare och 
byggdes på med allt fler detaljer och aspekter som ömsom hämtades från 
egen erfarenhet och ömsom från medierad erfarenhet i ett intressant växel-
spel.  

Men jag menar att Lena också skulle kunna tolkas som en person vars 
verklighetsuppfattning växlade från ett perspektiv till ett annat, om än tillfäl-
ligt. När hon i en given situation tillämpade ett perspektiv från filmen och 
tillfälligt omstrukturerade sin varseblivning av sin konkreta situation så 
genomförde hon en alternation från ett huvudsakligt tolkningsperspektiv till 
ett annat huvudsakligt tolkningsperspekiv av ’conversion’-typ. 

Vårt samtal om filmen var också ett av de mest känslomässigt mest berö-
rande och ömtåligaste där jag som intervjuare ofta fick stanna och vara ly-
hörd och ställa frågan huruvida Lena ville berätta mer och samtidigt påminna 
henne om att hon kunde stanna när som helst och välja att inte berätta det 
som kändes allt för personligt. Men Lena valde att gå in på konkreta exem-
pel i sitt liv där hon varit i en dialog med filmens övergripande tema och när 
hon hade tillämpat det i sitt eget liv.  
 
Fråga 5: Film som resurs 
Går det med ett schemateoretiskt analysverktyg se tecken på att en vald fa-
voritfilm kunnat fungera som en resurs för förändring/förstärkning av indivi-
dens syn på livet och upplevelse av tillvaron? Den speciella plats som filmen 
Livet är underbart hade för Lena kunde beskrivas som grundad i en förhisto-
ria under högstadiet där hon som elev mötte en före detta Auschwitzfånge 
som gjorde intryck med sin berättelse om fantasiförmågan som en grund-
läggande överlevnadskraft.  

Detta fördjupades i Livet är underbart om den judiske mannen Guido och 
hans familj och hur han räddade livet på sonen med hjälp av fantasin som 
mäktigt instrument för att omstrukturera perspektivet på tillvaron. Detta im-
plicita budskap i filmen använde sedan Lena i explicita situationer i sin egen 
verklighet där hon tillämpade fantasins frigörande kraft för att lyfta sig bort 
från alltför pressande omständigheter och distansera sig från ett hot mot sin 
egen person i nuet.  

Lena var en av de respondenter som allra tydligast visade hur en film 
kunde fungera i livets vardag som inte i första hand fokuserade moraliska 
ideal eller intellektuellt bearbetade existentiella frågor utan mera fyllde en 
funktion för att balansera en svår psykisk press, en mental nödutgång i en 
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akut situation. Samtalet med henne visade också prov en individ som kunde 
fånga in en tematisk kärna från en berättelse om den europeiska historiens 
mest omfattande tragedier och sedan transponera budskapet till tjänstgöring i 
det egna livets mer begränsade omständigheter.  
Tabell 34. Lenas profil 

                           Kognitiv schemakategori 
Existentiell fråga: 

 
Person Själv Roll Händelse Rum Story 

Varför vi lever och dör   X X X 
Livsuppgift och mening X  X X  X 
Skuld och ansvar X X     
Verklighetens väsen      
Människans väsen       
Kärlekens väsen       
Guds väsen      
Vad är rätt X X X    
Gott och ont X  X X  X 
Moraliska ideal X X X    

5.5.12. Peters film – Sagan om ringen  (2001-2002-2003) 
Peter  
Peter är klar med sin lärarutbildning och är 32 år och arbetar som lärare i en 
mindre ort i södra Sverige. Peter är tillsammans med sin fru och sina barn 
aktiv i den lokala frikyrkoförsamlingen på orten. Vi träffas för min intervju i 
kyrkans nyrestaurerade café. Han är uppvuxen som son till en frikyrkopas-
tor. Det var inte givet för Peter vilken film han kunde plocka fram utifrån 
min fråga om någon favoritfilm som gjort starkt intryck på honom och som 
haft betydelse för hans syn på tillvaron och upplevelsen av livet. Men efter 
viss tvekan så valde han Sagan om ringen-filmerna. Efter att ha sett alla tre 
filmerna på bio har han också av sin fru fått filmerna som extended version 
på DVD och Peter har därefter sett filmerna ytterligare en gång i förlängt 
format.  
 
Handlingen i filmen Sagan om ringen (2001-2002-2003) 
Sagan om ringen-trilogin handlar om kampen mellan ont och gott där en rad 
karaktärer utgör nyckelfigurer. I centrum står Frodo som med hjälp av sina 
vänner Sam, Aragorn och Gandalf tar upp kampen mot den onde Sauron om 
härskarringen. Denna ring måste tillintetgöras i en vulkanisk avgrund i Mor-
dors mörka inre för att säkra världens fortbestånd. Uppdraget kräver samar-
bete mellan flera vänner från olika arter; hober, dvärgar, alver och männi-
skor. Under enorma påfrestningar för hoberna Frodo ringbäraren och hans 
bästa vän Sam lyckas de slutligen föra ringen till Mordor och tillintetgöra 
den. Aragorn hjälper till genom att axla rollen som den rättmätige kungen 
och mobiliserar både synliga och osynliga krigare i slutstriden mot Mordors 
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mordiska horder. Ringens nedbrytande krafter har dock tärt hårt på Frodo 
som kunde fullfölja uppdraget enbart genom att uppbåda sin egen offervilja. 
 
Fråga 1: Existentiella frågor 
Vilka existentiella frågor aktiverar den valda filmen? På min fråga om vad 
som var det mest framträdande draget i Sagan om ringen-historien som 
fångat hans intresse preciserade Peter ”det här att stå fast vid det uppdrag 
man har fått. […] Att verkligen stå fast vid det och utföra det man verkligen 
ska” (Peter: 5).  

Peter förde ett resonemang om vilken karaktär som tydligast kunde sägas 
illustrera detta drag och han menade att Frodo givetvis var en huvudperson 
men att han samtidigt var vacklande i detta. På slutet fick man se hur han 
tvekade att kasta ringen i avgrunden. Peter lyfte istället fram Sam som verk-
ligen en som står fast vid det han bestämt sig för, ”vid det han har blivit 
tillsagd, eller det han ska göra” (Peter: 5).   

Peter gjorde samma slag associationer kring karaktären Aragorn på som 
hade ett uppdrag att utföra. Peter lyfte fram hur Aragorn tvekade väldigt 
länge inför sin uppgift och värjde sig för sin plats i tillvaron och sitt uppdrag. 
”Ska han verkligen gå in och mantla den uppgift han har fått, […] den kun-
gamantel han har faktiskt fått som han måste ta för att rädda alltihopa, hela 
världen (Peter: 10). Aragorn inser till slut att han måste ta den plats som han 
blivit tilldelad.  

Peter greps av Aragorn osjälviska offerberedskap när han som härförare 
gick mot Mordors port med en liten spillra av en armé mot en överlägsen 
fiendestyrka, allt för att distrahera Saurons allseende öga och ge möjligheten 
för Sam och Frodo att smyga sig osedda in i Mordors innersta och oskadlig-
göra ringen. För Peter fanns det något mycket stort i Aragorns attityd när han 
utan säkerhet om utfallet gav sig in i äventyret, utan egentlig säkerhet på att 
det skulle kunna gå bra. Till det krävdes personligt mod som Peter uppskat-
tade, men också andra egenskaper som en attityd om att vägra ge upp.  

 
”För stannar han så vet han att han då kommer att gå under. Och går han så 
vet han att dom kommer troligtvis att gå under. Men ändå så ger han 
inte…ändå så kämpar till sista…sista möjligheten är borta. […] Och även le-
tande efter ett nytt sätt att försöka lösa saken på som egentligen är omöjlig 
(Peter: 14). 

 
De existentiella frågor som Peter poängterade i samtalet om filmen Sagan 
om ringen handlade framför allt om livsuppgift och mening och frågan om 
skuld och ansvar. 
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Fråga 2: Tolkningsschema 
Genom vilket tolkningsschema hanteras frågorna och på vilket sätt? Peter 
uppehöll sig kring huvudpersonernas karaktärsdrag och Aragorn var en figur 
Peter verkligen fascinerades av enligt personschematiska reflektioner. 

Peter beskrev dels en envis vägran att ge upp trots hopplösa odds plus ett 
oupphörligt prövande av alternativa lösningar på en till synes hopplös situa-
tion. Också självschematiska tankar var tydliga med föreställningar om mo-
raliska ideal som normativa och centrala i det egna jaget. Peter lyfte fram 
både föreställningar som fungerar som styrande ideal och föreställningar 
som handlar om huruvida Peter också lyckas försöka efterleva dessa ideal. 
Detta berörde självschematiska processer med föreställningar om jagideal. 
Ett händelseschema aktiverades i bedömningar av vad som var rimligt och 
orimligt i en given situation.    

Det som dominerade i samtalet med Peter var således personschematiska 
resonemang som kunde överlappa självschematiska som i många andra in-
tervjuer och som för Peter innefattade personliga ideal och olika centrala 
moraliska ingredienser som delar av en levande självbild med både schema-
tiska och a-schematiska aspekter. Mer nedtonat fanns i detta också resone-
mang rollschematiska tankar om det ansvar som åligger en kristen person. 
 
Fråga 3: Extra-textualisering 
Vilka referenser görs mellan filmens värld och individens eget liv, dvs. mo-
mentet extra-textualisering? Peter gjorde referenser till sin tro och kampen 
mellan ont och gott, ”den finns ju i den kristna tron, helt klart. Och att då 
kämpa trons goda kamp hela vägen ut, för att ta Paulus ord” (Peter: 15).  

Jag bad Peter exemplifiera hur han såg på parallellerna mellan filmens 
tema och det egna livet enligt resonemanget ovan. Gick det att göra 
kopplingar till vardagslivets konkreta värld? ”Absolut!” (Peter: 16). Peter 
såg tydliga referenser där han tyckte att han kunde komma i situationer där 
man skulle kunna ge upp och strunta i allt men där han ansåg att man måste 
hitta nya sätt att se saker.  

 Jag menar även om jag inte har dom här stora bitarna så finns det 
även…jag menar, min roll som familjefar. Så självklart så menar jag att det 
är viktigt att jag åtminstone gör så gott jag kan, att kunna göra det på bästa 
sätt och försöka lösa problem som kan komma upp” (Peter: 16).  

 
Mot slutet av intervjun frågade jag slutligen om fantasyberättelsen som den 
gestaltades i Sagan om ringen med en värld som kallas Midgård som allt 
utspelas i, vad den kunde tänkas stå för. Vad representerade Midgård?  

Första tanken nu när du säger det är på nåt sätt insidan av mig som männi-
ska. Om man nu ser från bibliskt perspektiv så finns det ju både gott och ont 
på insidan, vilja att göra allt möjligt och ofta så är det dom små besluten som 
avgör vart man kommer (Peter: 20). 
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Peter funderade vidare och såg parallellen till människans komplexa inre där 
så mycket hände. Varje liten valsituation kunde bli en liten bricka i en större 
händelsekedja och kunde få stora konsekvenser insatta i ett större samman-
hang. Här var de existentiella frågorna om framför allt skuld och ansvar på-
tagliga. Här rörde sig Peter mellan intra-textuella tolkningar av explicit ka-
raktär om var och ens ansvar, till extra-textuella tolkningar av implicit eller 
symtomatisk karaktär enligt David Bordwells taxonomi, om berättelsens 
syftning på människans inre vilket gjorde Peter till en av relativt få i mitt 
material som gör det.  

Peter drog också en parallell mellan det som Sagan om ringen på ett 
övergripande sätt kunde tänkas handla om och ett bibliskt inspirerat livsper-
spektiv så som det gestaltade sig i Peters tappning ”som kristen överhuvud-
taget att försöka att göra vad man kan för att evangeliet ska spridas, Guds 
rike ska utbredas” (Peter: 16). 
 
Fråga 4: Kognitiv förändring 
Hur förändras den internaliserade kognitiva repertoaren konfronterad med en 
vald favoritfilm? Tankeinnehållet i Sagan om ringen-filmerna fyllde på Pe-
ters dominerande livsåskådningsschema och kompletterade det med alltmer 
nyanserat och detaljerat material på ett personligt betydelsefullt sätt på ett 
sätt som inte han hade möjlighet att göra i samma omfattning på annat håll 
med vänner och bekanta inom eller utanför församlingens gemenskap. I Pe-
ters fall menade jag att jag kunde se ytterligare ett exempel på ’tuning’, dvs. 
ett redan existerande huvudperspektiv finjusterades och gjordes kognitivt allt 
tätare.  
 
Fråga 5: Film som resurs 
Går det med ett schemateoretiskt analysverktyg se tecken på att en vald fa-
voritfilm kunnat fungera som en resurs för förändring/förstärkning av indivi-
dens syn på livet och upplevelse av tillvaron? Spontant diskuterade Peter 
utförligt hur Sagan om ringen-filmerna hanterade moraliska dilemman på ett 
attraherande sätt. Han reflekterade över filmerna och konstaterade att Sagan 
om ringen-filmerna inte enbart bekräftade något han själv tyckte var viktigt 
sedan tidigare utan också att filmupplevelsen hade givit Peter en möjlighet 
att fördjupa dessa för honom centrala moraliska frågor på ett sätt som givit 
honom viktigt stoff för sina funderingar på ett personligt betydelsefullt sätt 
för honom.  
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Tabell 35. Peters profil 

                           Kognitiv schemakategori 
Existentiell fråga: 

 
Person Själv Roll Händelse Rum Story 

Varför vi lever och dör X X     
Livsuppgift och mening X X X X   
Skuld och ansvar X X X X   
Verklighetens väsen    X  
Människans väsen       
Kärlekens väsen X      
Guds väsen  X     
Vad är rätt X X     
Gott och ont X X     
Moraliska ideal X X     

5.5.13. Marias film – Såsom i himmelen  (2004) 
Maria 
Maria är student och har läst religionsvetenskap. Hon har ett förflutet som 
uppvuxen i pingströrelsen i norra Sverige och är som 26-åring i en bearbet-
ningsprocess kring sitt liv och sin tro. Hon ifrågasätter kritiskt delar av sitt 
förflutna samtidigt som hon arbetar med att hitta fram till ett eget sätt att 
tänka och tro för att kunna leva sin personliga livsåskådning. Hon funderade 
på några olika filmtitlar på min fråga om en personlig filmintervju så som 
exempelvis Titanic (1997) eller Lilja for Ever (2002) men när Kay Pollacks 
film Så som i himmelen (2004) haft premiär och hon gick och såg den var 
valet givet. Maria berättar att de andra filmerna kunde innehålla någon en-
staka del som gjort ett starkt intryck, ett tema, en aspekt, eller vissa scener, 
både små och stora saker som hon kunde plocka ut och beröras av. ”Men om 
det är nånting som du kan koppla till ditt liv, det är nånting annat” (Maria: 
1). 
 
Handlingen i filmen Så som i himmelen (2004) 
Filmen Så som i himmelen har i centrum en konflikt mellan prästen Stig och 
musikern Daniel. Daniel som länge försörjt sig som firad internationell 
stjärndirigent köper den gamla skolan i sin norrländska uppväxtort och flyt-
tar hem för att hitta sig själv. Där möts han av Stig, sedan länge etablerad 
som ortens präst. Mötet dem emellan leder till en krock mellan två diametralt 
olika psyken och två helt olika livshållningar, den auktoritäre och kontrolle-
rande prästen Stig och den musikaliske och frigörande dirigenten Daniel. 
Mellan dessa två finns en grupp människor engagerade i den lokala kyrkokö-
ren. Berättelsen blir en frigörelsens kamp mot maktens mörker. Kvinnoka-
raktärerna Ingrid, Lena och Gabriella väljer musiken och lusten i en kärle-
kens uppgörelse med kyrkans rädsla för kropp och liv. 
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Fråga 1: Existentiella frågor 
Vilka existentiella frågor aktiverar den valda filmen? Maria satt som klistrad 
vid Såsom i himmelen och konstaterade att den berör hela hennes syn på livet 
och hennes längtan efter att bli lycklig, ”och i det så ligger det att följa mina 
drömmar, följa mitt hjärta” (Maria: 4). Denna vision, att följa sitt hjärta, att 
våga vara den man är och våga uttrycka sina känslor blev ännu starkare ”när 
du ser det framför dig på en film, det som du redan tror på själv” (Maria: 3).  

Filmen var en sådan, som enligt Maria, på samma sätt som vissa möten 
med människor som får henne att återgå till kärnan. ”Den peppade mig så 
jag känner mig glad, lycklig, stark, positiv när jag gick därifrån” (Maria: 4).  

Hon lyfte också fram vänskapen och den starka gemenskapen i filmens 
grupp av människor som bara blev starkare ju längre filmen går. ”En efter en 
vågar öppna upp sig och säga vad dom känner och vågar liksom skala av 
sig, liksom, den här masken” (Maria: 5). Masken och rädslan har tagit 
mycket av Marias livsenergi och hon bearbetade detta för att våga öppna sig 
själv.  

Filmen tog upp två frågor som Maria brottats med i sin bearbetning av sin 
uppväxt i frikyrkan och var enligt Maria väldigt skarp i sina påståenden. Det 
handlade dels om synen på sexualitet och dels om synen på, skuld, synd och 
död. Kyrkans skuldbeläggande av människors sexualitet angav Maria som 
mycket viktigt. Den kritiken formulerade hon själv också men inte så långt-
gående. 

I den här filmen vart det väldigt, väldigt definitivt […]smällde till liksom. Jag 
har aldrig uttryckt mig så definitivt som dom gör i filmen. Därför var det lite 
skrämmande, det dom sa, tyckte jag. Samtidigt som det var väldigt intressant 
också (Maria: 10). 

 
En del av det hade hon kunnat beröra med sina kompisar men alls inte så 
långtgående som hon ansåg att filmen gjorde samtidigt som Maria ställde sig 
bakom kritiken mot det hon upplevde som kyrkans sätt att hantera människor 
i de här frågorna. Det andra temat som utmanade Maria var synen på att det 
inte finns någon synd, att det skulle vara människors eget påfund. Maria 
hade tagit upp frågan med sin mamma som fortfarande var aktiv i kyrkan 
och nämnde filmens synsätt för henne. ”Men det gick inte att diskutera, det 
tog stopp, alltså” (Maria: 22).  

Filmen var så stark att hon trodde att den var för extrem för vissa männi-
skor. Samtidigt var den så visionär och Maria beskrev filmen som om den på 
ett sätt var en predikan som ville visa ”vägen till himmelriket på jorden” 
(Maria: 19). 

Så här ska vi behandla varandra, alla ska få vara med. […] Visa varandra 
kärlek, allihop. Bry er om varandra. Låt alla få säga sin åsikt. Låt alla liksom 
få vara sig själva och lev tillsammans (Maria: 19).   
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Maria hade en välutvecklad medvetenhet om sina karaktärsdrag och sin per-
sonlighet. Hon beskrev sin längtan efter positiva mål i livet. ”För att om jag 
inte trodde att det gick att bli lycklig i det här livet, att det gick att liksom 
kunna följa sin dröm och skapa goda relationer, då skulle det liksom inte 
vara någon mening med att jag är här känner jag” (Maria: 20). 

I samtalet om Såsom i himmelen berörde Maria många existentiella frå-
gor. Allra bredast berördes frågan om skuld och ansvar som Maria diskute-
rade ur många olika aspekter. Men i centrum för hela diskussionen placerade 
Maria sin vision och sin längtan efter ett gott och lyckligt liv, vad som var 
goda livsmål som kunde fungera i ärlig vänskap, gemenskap och kärleksfulla 
relationer. 
 
Fråga 2: Tolkningsschema 
Genom vilket tolkningsschema hanteras frågorna och på vilket sätt? Maria 
berörde till en del händelseschematiska aspekter om hur psykologiska för-
ändringsprocesser mellan människor i grupp kunde förstås och bedömas.  
Maria diskuterade filmens olika karaktärer relativt omfattande utifrån ett 
personschema och vilka karaktärsdrag olika personer kännetecknas av. Lik-
som många andra respondenter handlade ännu flera reflektioner om hennes 
självbild utifrån ett självschema. Jämfört med många andra hade Maria ett 
ovanligt utvecklat introspektivt perspektiv och var välformulerad om de 
olika typiska dragen hon brottades med i sin egen personlighet.   

Maria tillhörde den grupp av respondenter där samtalet allra mest inten-
sivt utvecklades till en rörelse mellan personteckningar av karaktärerna på 
filmduken och den egna personligheten i ett tolkande flöde som rörde sig 
dynamiskt mellan film och eget liv. 

Maria tillhörde också dem som laborerade i självschemat med centrala 
ideal som hon var mån att leva upp till och förhålla sig till och en medveten-
het om sig själv och hur dessa personlighetsideal levdes ut och förverkliga-
des i hennes person, dvs. en medvetenhet om en viss diskrepans mellan idea-
len och verkligheten.  
 
Fråga 3: Extra-textualisering 
Vilka referenser görs mellan filmens värld och individens eget liv, dvs. mo-
mentet extra-textualisering? Maria var en av de respondenter som allra mest 
utförligt och spontant gjorde referenser till det egna livet mycket tidigt i in-
tervjun. Hon diskuterade sin egen livsprocess och vad som var viktigt just nu 
och konstaterade att filmen inte kunnat göra samma intryck för några år se-
dan utan det var nu den hade sådan resonansbotten inom henne, efter psyko-
logistudier och livserfarenheter. Filmen berörde enligt Maria hennes livskär-
na, hennes verkliga jag, hennes personlighet med drömmar och livsmål. Fil-
men hade hjälpt henne hitta tillbaka till kärnan. 



 195

Det är så skönt att se det på film liksom. […] För det är precis vad jag håller 
på med efter att ha tappat bort mig själv i flera år, när det var strul, när det 
var jobbigt. […] Jag känner att det är väldigt viktigt för mig just nu (Maria: 
17). 

 
Jag frågade om hon kunde uppleva samma bekräftelse i en diskussion med 
vänner och andra nära relationer. Det trodde Maria i viss mån. I en diskus-
sion med kompisar kunde också en känsla av inspiration uppstå eller när hon 
mötte en dynamisk och smittande person. Men film grep henne djupare, 
menade Maria. Hon var en person som verkligen levde sig in i en films hel-
het av ljus, ljud, skådespel, ansiktsuttryck och musik. Maria resonerade om 
filmers förmåga att fånga henne fullständigt och hon tyckte att det finns fil-
mer som tillfredsställde lusten att fly verkligheten för en stund och sedan 
filmer som gjorde det motsatta, som visade verkligheten för henne.77 Så som 
i himmelen var en film som visade verkligheten för henne.  

Hon förde ett detaljrikt resonemang om filmens budskap i implicit me-
ning enligt Bordwells taxonomi när hon resonerar om filmen och vars bud-
skap Maria närmast vill karakterisera som en predikan om hur vi bör leva på 
jorden. Hon fångade också upp filmens explicita budskap om sexualitet, 
synd och död och gjorde analyserande jämförelser mellan sin egen uppväxt i 
frikyrkan och filmens berättaruniversum och lät filmens budskap ställa svåra 
och inträngande frågor kring sitt eget liv. Brännande frågor om den existe-
rande kyrkans belastade historia beträffande kvinnors frihet och sexualitet lät 
hon konfronteras med filmens tydliga ställningstaganden. På åtskilliga punk-
ter ställde Maria sig bakom det hon beskrev som filmens budskap. Hon hade 
tagit upp frågan till diskussion med sin mamma och kunde konstatera att hon 
inte fick gehör för sina reflektioner utifrån filmen tillsammans med mam-
man.  

Maria gjorde sig också det intellektuella besväret att lyfta fram påståen-
den i filmen som ställde henne inför frågor i det egna livet som gjorde henne 
svarslös, som exempelvis frågor kring synen på synd och död. Hon bar dessa 
frågor med sig för vidare reflektion. 
 
Fråga 4: Kognitiv förändring 
Hur förändras den internaliserade kognitiva repertoaren konfronterad med en 
vald favoritfilm? Maria befann sig i en intellektuell omformuleringsprocess i 
sitt liv som var intressant att ta del av som lyssnare. Ur ett schemateoretiskt 
perspektiv illustrerade Maria en situation där flera konkurrerande menings-
system existerade sida vid sida men hanterade på olika nivåer i överordnade 
eller underordnade schema. Maria kunde hantera kognitiva föreställningar 
som befann sig på kollisionskurs med andra tankar i sin uppgörelse med vad 
                               
77 Hon illustrerar därmed den diskussion som regissören Björn Runge för, där han ser det som 
angeläget att göra en distinktion mellan upplevelsefilm och erfarenhetsfilm. Se kapitel 4.3. 
Syn på film. 
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hon tyckt och tänkt tidigare och vad hon var på väg att etablera som viktigt 
för henne nu. Tolkad på det sättet representerade Maria en förändring där 
dominerande och underordnade, parallellt existerande kognitiva perspektiv, 
växlade plats med varandra. Man jag har också prövat tanken att Maria som 
en av få respondenter illustrerat en mer dramatisk förändring av internalise-
rade schemastrukturer där ett övergripande föreställningskomplex alternerats 
mot ett annat, av typ ’conversion’. Framför allt kan denna process uppfattas i 
Marias omprövning av sin syn på kyrkans uppfattning om sexualitet, synd 
och död. 
  
Fråga 5: Film som resurs 
Går det med ett schemateoretiskt analysverktyg se tecken på att en vald fa-
voritfilm kunnat fungera som en resurs för förändring/förstärkning av indivi-
dens syn på livet och upplevelse av tillvaron? Så som i himmelen landade i 
något synnerligen centralt och viktigt i Marias liv där hon befann sig i en 
livsprocess som karakteriserades av uppbrott och omprövning av inarbetade 
livshållningar.  

Enligt Marias eget vittnesbörd satte filmen fingret på frågor som hade stor 
betydelse för henne.  Filmen adresserade dessa frågor på ett känslomässigt 
kraftfullt och engagerande sätt som gav Maria tillfälle att omformulera och 
fördjupa en inre brottning kring en rad centrala livsvärlden som handlade om 
delar av hennes idealbilder kring sig själv och kärnan av sin personlighet. 
Filmen gjorde också det inom områden som hon inte självklart hade kunnat 
beröra i den sociala gemenskap hon funnits i med vänner, än mindre i de 
allra närmaste relationerna inom familjen, fortfarande aktiva i kyrkan.  

Enligt Maria har filmen hjälpt henne att formulera sin livsvision och 
hjälpt henne att hitta tillbaka till sin självkärna.  

Marias exempel är viktigt då jag tror att hon illustrerar något intressant, 
nämligen att film för vissa individer i vissa livsfaser kompletterar sociala 
sammanhang och tillhandahåller en kulturellt skapad frizon för komplexa 
livsfrågor som inte kunnat få utrymme i mellanmänskliga relationer (se ock-
så Kapitel 5.8. Favoritfilm och individens sociala kontext).  
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Tabell 36. Marias profil 

                           Kognitiv schemakategori 
Existentiell fråga: 
 

Person Själv Roll Händelse Rum Story 

Varför vi lever och dör  X  X X  
Livsuppgift och mening  X     
Skuld och ansvar X X X X   
Verklighetens väsen X X  X   
Människans väsen X X  X   
Kärlekens väsen  X  X   
Guds väsen      
Vad är rätt       
Gott och ont X X  X  X 
Moraliska ideal X X     

5.6. Tentativ översikt av respondentprofiler  
Jag har velat belysa ett komplext samspel mellan sociala och psykologiska 
processer vid filmkonsumtion och fördjupa förståelsen av individers recep-
tion av film som resurs för reflektion och formande av en verklighetsförstå-
else med ett fokus på existentiella frågor. Vilka drag bör lyftas fram vid en 
summering av de tretton individuella intervjuerna? Vilken bild av spelfilm 
har framträtt som möjlig resurs för individen att använda utifrån mitt över-
gripande syfte om att försöka förstå hur individers meningsskapande i da-
gens medielandskap kan se ut?  

Huvudfrågeställningen har varit följande. Om, och i så fall, på vilket sätt 
och under vilka omständigheter kan film vara en resurs för individers tankar 
om existentiella frågor?  

5.6.1. Existentiellt tema och kognitiv förändring 
Nedan har jag översiktligt summerat vilka existentiella frågor respektive 
person har lyft fram i samtalet om sin favoritfilm samt vilka kognitiva pro-
cesser jag genom schemateori kunnat identifiera hos individen i reflektioner 
kring en vald favoritfilm. Jag har presenterat vilka schemakategorier som jag 
i första hand uppfattat aktiverade samt vilka kognitiva schemaförändringar 
som jag teoretiskt argumenterat för.   
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Tabell 37. Respondenternas favoritfilm, existentiellt tema, inom vilken schemakategori samt 
förändringsvariant. 

Respondenterna i grupp 1: ”Mindre religiös socialisation/praktik” 

 Respondent  Existentiellt tema  Schema  Förändring 
 Kia Weird Science  Skuld och ansvar  Person/Själv/Roll  ’dom-sub’ 
  Kärlekens väsen   
 Erik Den siste kejsaren  Moraliska ideal  Själv/Person/Händelse  ’tuning’ 
  Människans väsen   
 Jon Leon  Skuld och ansvar  Story/Person/Rum  -  
  Kärlekens väsen   
 Radomir Fight Club  Människans väsen  Person/Själv/Händelse  ’tuning’ 
  Livsuppgift o mening   
 Sofia Matrix  Människans väsen  Själv/Story/Händelse  ’dom-sub’ 
  Livsuppgift o mening   

Respondenterna i grupp 2: ”Blandad grupp” 

 Respondent  Existentiellt tema  Schema  Förändring 
 Madeleine Dirty Dancing  Kärlekens väsen  Person/Själv/Händelse  ’tuning’ 
  Skuld och ansvar   
 Victoria Lejonkungen  Kärlekens väsen  Själv/Person/Roll  ’tuning’ 
  Moraliska ideal   
 Jakob Nyckeln till frihet  Moraliska ideal  Själv/Person/Händelse  ’dom-sub’/’tuning’  
  Gott och ont   
 Caterina Butterfly Effect  Livsuppgift o mening  Person/Själv/Händelse  ’conversion’ 
  Skuld och ansvar   

Respondenterna i grupp 3: ”Mer religiös socialisation/praktik” 

 Respondent  Existentiellt tema  Schema  Förändring 
 Karin Änglagård  Moraliska ideal  Roll/Person/Själv  ’tuning’ 
  Gott och ont   
 Lena  Livet är underbart  Livsuppgift o mening  Person/Själv/Händelse  ’tuning’/’conversion’ 
  Gott och ont   
 Peter Sagan om ringen  Skuld och ansvar  Person/Själv/Roll  ’tuning’  
  Livsuppgift o mening   
 Maria Så som i himmelen  Gott och ont  Själv/Person/Händelse  ’dom-sub’/’conversion.’ 
  Skuld och ansvar   

5.6.2. Dominerande existentiella frågor 
Vid ovanstående tabell framträdde ett heterogent mönster där inga tydliga 
skillnader utkristalliserade sig mellan de tre grupperna. Även om jag nedan 
diskuterar i termer av antal så är inte min avsikt att försöka kvantifiera resul-
taten utan endast att summera mina iakttagelser för fortsatt analys.  

Några existentiella frågor hanterades av respondenter i alla de tre grup-
perna. Frågan om skuld och ansvar, frågan om livsuppgift och mening och 
frågan om moraliska ideal hanterades av flera individer i alla tre kategorier-
na. I gruppen ’mindre religiös socialisation/praktik’ uppstod en viss uppslut-
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ning kring frågan om människans väsen, då tre respondenter i den gruppen 
bearbetade den aspekten av existentiella frågor vilket inte gjordes av någon 
av respondenterna i de övriga grupperna. På motsvarande sätt har i gruppen 
’mer religiös socialisation/praktik’ en viss koncentration uppstått kring frå-
gan om gott och ont, då tre personer i denna grupp bearbetade den frågan, en 
person i den blandade gruppen och ingen i gruppen ’mindre religiös sociali-
sation/praktik’.  

Förutom det lilla antalet intervjuer tillkommer frågan om kategoriserings-
principerna. I analysen av intervjuerna fanns det ibland tillfällen då det var 
svårt att med precision avgöra om en fråga skulle kategoriseras som en fråga 
om moraliska ideal, en fråga om gott och ont eller frågan om livsuppgift och 
mening. Möjligheten att sortera respondenternas svar på ett annat sätt var en 
omständighet som gör att jag inte vill dra mer långtgående slutsatser kring 
att vissa svarsmönster skiljer sig emellan de olika grupperna. Jag vill dock 
notera att vissa existentiella frågor har varit mer närvarande än andra i hela 
den heterogena svarsgruppen och vissa frågor mer frånvarande i hela grup-
pen.  

Frågor om moraliska ideal, skuld och ansvar samt livsuppgift och mening 
var frågor som var aktuella i alla tre grupperna. I analysen av intervjuerna 
var det sammanlagt sex personer som lyfte fram frågan om skuld och ansvar 
som en av de två viktigaste existentiella frågorna. Fem personer bearbetade 
frågan om livsuppgift och mening som det mest tongivande och fyra perso-
ner hanterade frågan om moraliska ideal som en av de två mest tongivande. 
Gott och ont bearbetades också av fyra personer, tre med ’mer religiös socia-
lisation/praktik’, en från ’blandad grupp’ men ingen person med ’mindre 
religiös socialisation/praktik’. Kärlekens väsen bearbetades av två ur grup-
pen ’mindre religiös socialisation/praktik’ respektive två från ’blandad 
grupp’ men ingen från ’mer religiös socialisation/praktik’. Frågan om män-
niskans väsen bearbetades endast av tre personer i gruppen ’mindre religiös 
socialisation/praktik’.  

Vissa existentiella frågor var således mer i bakgrunden vid en summering 
av vilka frågor respondenterna valde att koncentrera sina resonemang kring. 
Frågor om vad som händer med våra liv när vi dör och frågor om Gud var 
mycket nedtonade liksom ontologiska funderingar om verklighetens väsen. 
Dessa frågor av mer filosofisk spekulativ karaktär har således stått tillbaka 
för mer immanent orienterade livsfrågor om vilka moraliska principer män-
niskan bör leva utifrån samt det ansvar som människor har i relation till var-
andra och medmänniskor i tillvaron, men också ett fokus på den individuella 
livsuppgiften kopplat till frågan om det egna livets mening här och nu.  

5.6.3. Livets mening här och nu – krympande transcendens 
De empiriska livsåskådningsresultat som Ulf Sjödin presenterar i sin rapport 
lyfter fram att ”andelen ungdomar som funderar över livets mening ökar 
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närmast linjärt med graden av religiös orientering” (Sjödin 2001: 106). Men 
Sjödin visar att även den grupp som saknar transcendent orientering ägnar 
sig åt frågor om livets mening. 

Ungdomar, religiösa som icke-religiösa, engagerar sig således i denna fråga, 
ett resultat som utgör en bekräftelse på tidigare iakttagelser att livsfrågor spe-
lar en stor roll för både dagens ungdomar och vuxna svenskar (Sjödin 2001. 
106). 

 
Sjödin diskuterar en värdeförändring i termer av ”krympande transcendens” 
eller en ”inriktning på livets grundläggande värden” – ”turn to life” – där 
Sjödin konstaterar ett intresse för religion men att denna religiositet främst 
har immanenta referenser (Sjödin 2001: 144f). Detta samstämmer med mina 
undersökningsgrupper där både de grupper som kan beskrivas mindre reli-
giös orientering och mer religiös orientering tenderar att diskutera immanen-
ta värden snarare än transcendenta (se också kapitel 7.2.1. Postmateriella 
värderingar). 

Detta resultat förstärker diskussionen i Anders Sjöborgs forskning om den 
samtida ”posttraditionella terräng” som den unga människan rör sig i (Sjö-
borg 2006: 33). I sin genomgång av forskningen om unga människors rela-
tion till religion och livsåskådning och kring försvagade religiösa traditioner 
lyfter Sjöborg fram privatreligiositeten och många unga människors skepsis 
till religiösa institutioner och större orientering mot immanenta värden snara-
re än transcendenta (Sjöborg 2006: 34).  

Så långt ser det ut som om filmsamtalen pekat på att starka filmupplevel-
ser bidragit till bearbetning av existentiella frågor för olika grupper av indi-
vider med olikartad tolkningshorisont och olika social bakgrund.  

En omständighet som måste vägas in innan jag drar alltför långtgående 
slutsatser kring detta resultat handlar om det som Ulf Sjödin lyfter fram när 
han diskuterar den vikt som individen tillskriver ett givet värde (Sjödin 
2001: 126).  

För individens identitetsuppfattning spelar det avgörande roll om ett värde 
uppfattas som perifert, eller om värdet tillskrivs central betydelse. En person 
kan omfatta en rad värden – och gör vanligen så – men endast en individs 
mest centrala värden har faktiskt genomslag för personens tänkande och 
handlande (Sjödin 2001: 126f). 

 
I enkäten hade jag med frågor där de svarande kunde ange graden av bety-
delse både vad gäller filmkonsumtion och tro. I intervjuerna fanns detta ock-
så med i mitt medvetande. Jag har svårt att uttala sig om de existentiella 
värden och värderingar som respondenterna delade med sig av hade central 
eller perifer betydelse då mina intervjuer på 75 minuter inte mer än skrapat 
lite på ytan. 
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Jag vill dock tro att intervjuerna på ett trovärdigt sätt givit en bild av hur 
respondenterna själva värderade dessa frågor. I flertalet intervjuer var jag 
själv som lyssnare övertygad om att det som respondenten berättade var 
viktigt och centralt och en del av en brottning med existentiella grundfrågor 
för individen. I något fall där respondenten var mer avvaktande och ord-
knapp var jag mindre övertygad om att det samtal vi förde om existentiella 
frågor hade mer än perifer betydelse.  

Frågan om tänkandet kring värderingar menar jag berördes i mina inter-
vjuer men Ulf Sjödins diskussion om relationen mellan värderingar och be-
teendemönster har inte varit representerat i mitt material och detta är en 
omständighet som jag blivit medveten om under arbetets gång. 

5.7. Schemastruktur och kognitiv förändring 

5.7.1. Personschema – Självschema 
Vilka kognitiva tolkningsramar var i första hand aktiverade? Birgitta Höijer 
konkluderade i sin forskning om TV-tittare att tolkningsscheman överlappa-
de varandra i mångt och mycket. Höijer har i sin forskning argumenterat för 
att individen i tolkningsprocessen av medieinnehåll använder sig av flera 
scheman samtidigt.  

Så tycktes fallet också ha varit kring receptionen av spelfilm när individen 
låtit sig engageras i en tolkningsprocess om en films betydelse och mening. 
Framför allt har jag kunnat jag se ett mönster där mina intervjupersoner som 
hel grupp använt de allra flesta av de stipulerade tolkningsmönstren vid be-
arbetningen av en engagerande film men det skiljer mycket från person till 
person. En del av mina respondenter har rört sig över hela fältet i sina asso-
ciationer medan andra var något mer begränsade. Men det gick ändå att se en 
tydlig fokusering av framför allt två schemakategorier som stått i en viss 
särklass bland filmkonsumenterna och det är personschemat respektive 
självschemat.  

Av tretton respondenter dominerades bearbetningen av existentiella frågor 
hos tio respondenter genom kombinationen personschema och självschema. 
Hos en – Jon om Leon – kombinerades först och främst personschematiska 
och storyschematiska associationer. Hos en annan – Sofia om Matrix – kom-
binerades istället själv-  och storyschematiska associationer. Hos slutligen en 
tredje – Karin om Änglagård – var det rollschematiska och personschema-
tiska associationer som i första hand berördes. Men även hos dessa tre akti-
verades således en kombination av själv- eller personschematiska tolknings-
kategorier tillsammans med en övrig tolkningskategori. Den tolkningskate-
gori som utöver dessa två dominerande hade en viss tyngd är händelsesche-
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mat då åtta av tretton respondenter gav detta tolkningsschema en stor plats i 
sin filmreflektion.  

5.7.2. Fördjupad diskussion om självschema 
I flera intervjuer finns intressanta och spontana glidningar mellan huvudper-
sonens sätt att vara och förhålla sig till olika situationer och introspektiva 
resonemang om sitt eget själv. Inte minst i diskussioner om de tre existentiel-
la teman som återfanns i flera intervjuer; moraliska ideal, skuld och ansvar 
samt livsuppgift och mening.  

I den mentala självrepresentationen fanns inte bara existerande föreställ-
ningar om det typiska för det egna jaget utan också möjliga och önskade 
komponenter (Fiske & Taylor 1991: 189). Medier har en roll även vid ska-
pandet av självschema genom att ge individen möjlighet att konfronteras 
med föreställda situationer och alternativa ideal och andra sätta att vara på 
som inte möter personen i vardagslivet. Medier kan påverka människors 
självbild såsom individen är, såsom individen skulle vilja vara och såsom 
individen borde vara – eller absolut inte vill vara (Waldahl 1998: 48, Grips-
rud 1999: 17). 

När Fiske och Taylor går igenom forskningen inom detta område pekar de 
på ett par intressanta studier som visar hur självmedvetenhet – self-
awareness - kan leda både till positiva och negativa resultat för individen. 
Olika personer hanterar sig själv i relation till idealbilder på olika sätt. Har 
individen ett starkt självförtroende och hög självuppskattning tenderar ve-
derbörande att fånga upp aspekter som stärker självbilden i riktning mot 
idealbilden. En person med låg självuppskattning gör inte det.  

En generell iakttagelse som diskuterats bland vissa schemaforskare hand-
lar om tendensen att självmedvetenhet och en ständig jämförelse med ett 
självideal ofta utfaller till individens nackdel. Vederbörande lever inte upp 
till idealet och resultatet kan hos vissa leda till depression och ångest med en 
negativt förstärkande självmedvetenhet som slår över i destruktiv självupp-
tagenhet. 

Å andra sidan finns studier som menar att självmedvetna personer med-
vetna om ett självideal tenderar att arbeta för att uppnå detta ideal och därför 
gestaltar en personlighet som är mer hjälpsam, ärlig, flitig m.m. än andra. 
(Fiske & Taylor 1991: 207).   

I analysen av intervjuer sökte jag således teoretiskt efter exempel på dessa 
självschematiska kristalleringspunkter kring två aspekter. För det första be-
greppsbilder av självet som det faktiskt var enligt individen samt efter-
strävansvärda idealbilder av självet som individen omhuldade eller tyngdes 
av. Och för det andra huruvida uttryckta självföreställningar var centrala och 
schematiska för självbilden eller perifera och a-schematiska för självföre-
ställningarna. 
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Mina intervjuer var alltför begränsade i tid och kontinuitet för att jag skulle 
kunna upptäcka exempel hos någon respondent vars självschematiska före-
ställningar fungerat belastande för vederbörande. I intervjun med Sofia i 
samtalet om Matrix fanns dock ett exempel på en respondent som självkri-
tiskt formulerade olika aspekter i sin självbild. Hon diskuterade olika och 
delvis motstridiga jagföreställningar i självbilden som hon prövade i reso-
nemanget. Sofia ville vara en del av den fria motståndsrörelsen samtidigt 
som hon sade sig vilja leva ett normalt och långt liv. Hon brottades med 
frågan vilket piller hon själv skulle ha valt, det röda som väcker individen till 
den bistra och gråa verkligheten i motståndsrörelsen eller det blåa som låter 
individen slumra vidare i en illusion om normalt liv. Teresa önskade att hon 
skulle vilja ta det röda frihetliga pillret. ”Man vill ju att man skulle…men 
troligen skulle man nog ändå ta det att man sover och lever vidare eftersom 
man alltid har gjort det. […] Men man vill ju verkligen vara en av dom här 
fria människorna” (Sofia: 9). 

Sofia kände sig själv som en ganska feg person och att hon inte var för-
tjust i för mycket förändringar, dvs. en föreställning om sitt faktiska jag som 
hon formulerade kognitivt medvetet genom att dra slutsatsen att hon troligt-
vis för egen del i den verkliga situationen om hon fick välja piller skulle 
föredra att sova vidare i okunnighet. Samtidigt omhuldade hon också ett 
tydligt ideal som hon ville ansluta sig till när hon beskrev dragningen till 
kallelsen att ställa upp i den gemensamma kampen och ansvaret för mänsk-
ligheten, dvs. ett tydligt jag-ideal.  

Ett exempel på en respondent som lät sig sporras av positiva självbilder 
var Madeleine.  En huvudkaraktär som Baby i filmen Dirty Dancing inspire-
rade i första hand. Baby uppvisade flera idealdrag som bearbetades och pro-
blematiserades av Madeleine omväxlande och överlappande av både ett per-
sonschema och självschema. Samtalet kunde börja kring huvudpersonens 
karaktärsdrag och gled sedan över till ett resonemang om det egna självet. 
”Och där är hon mixen, den perfekta, som man kan eftersträva och vara.” 
(Madeleine: 15)  

För Madeleine verkade de ideala självbilderna fungera i huvudsak som en 
källa till inspiration och självförverkligande (Fiske och Taylor, 1991: 207). 

En jämförelse kan göras med Jackie Staceys genomgång av olika identifi-
kationsprocesser hos en kvinnlig filmpublik i Storbritannien och deras rela-
tion till de största stjärnorna från Hollywood. Hon diskuterar många varian-
ter av känslomässigt engagemang mellan filmåskådare och filmstjärnorna på 
vita duken. 

One of the central arguments in this analysis of cinematic identification is 
that there is a complexity of relationships between stars and spectators, be-
tween self images and screen images (Stacey 1994: 172).  
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Kritisk mot viss filmvetenskaplig teoribildning och dess upptagenhet med 
psykoanalytiska tolkningar av det åtrådda objektet på filmduken pekar Sta-
cey istället på nyttan av att tolka identifikationsprocesserna i en annan rikt-
ning, identifikation som ”wanting to ’be’” (Stacey 1996: 172) Jag menar att 
delar av detta blir möjligt att diskutera i mina kategorier där ’wanting to be’ 
också inkluderar etiska ideal och värderingar.  

I tolkningen av filmens sujet på vita duken har individerna konstruerat en 
individuellt hållen fabula där mycket personligt material av personschema-
tisk och framför allt självschematisk karaktär integrerats. Filmens budskap 
som fond för existentiella tankar har skapats i ett unikt personligt samspel 
för var och en av filmåskådarna. Den yttre konstnärliga impulsen, bestående 
av filmens arsenal av vägledande tecken av rörliga bilder med ljud och text i 
sujeten, kombinerade med individens konstruktion av en fabula, processas 
genom en internaliserad kognitiv tolkningsrepertoar, insatt i en personligt 
meningsbärande social situation.  

Ytterligare en aspekt handlar om det John Fiske poängterar när han lyfter 
fram hur meningsfrågor framför allt blir verksamma i kombination med 
åskådarens eget nöje i processen – ”meanings and pleasures” (Fiske 1987: 
83). Mina respondenter har alla valt filmer de tyckt mycket om och med 
Fiskes perspektiv blir en diskussion om menings- och värderingsfrågor extra 
betydelsefull eftersom filmåskådarna varit tydligt engagerade.   

Iakttagelsen om den stora betydelse som respondenterna tillmäter själv-
schematiska resonemang bör också sättas i relation till diskussionen om reli-
gionsförändring i det senmoderna samhället, i religionssociologisk teori ka-
rakteriserad av försvagning av traditioner, religionens individualisering och 
självets sakralisering. Eric W. Rothenbuhler har dragit långtgående slutsatser 
om konsekvenserna för människan såsom helt infångad i mediernas nät och 
underkastad kravet att forma och omforma sin egen personlighet utifrån me-
diesamhällets tryck på individen, ”that contemporary media functions as the 
church of the cult of the individual while the self is one of the sacred objects 
of media content” (Rothenbuhler 2006: 31). Rothenbuhlers perspektiv sätter 
fingret på mediesamhällets fokusering kring föreställningar om jaget i form 
av ”the media personality, the media event, the situation comedy, the soap 
opera” (Rothenbuhler 2006: 39).   

Rothenbuhlers utgångspunkter vill jag dock diskutera då jag vill hävda att 
han underskattar den rituella lekfullhet med vilken medborgarna i medie-
samhället också kan delta på ett delvis ironiskt sätt i spelet kring symboliska 
önskeföreställningar om den perfekta individen och andra medierade före-
ställningskomplex78 (för vidare diskussion, se också kapitel 7.2.5. Individua-
liserig och självkult). 

                               
78 Se exempelvis Galina Lindqvists Shamanic Performances on the Urban Scene. (1997) där 
hon diskuterar ‘the spirit of play’ i anslutning till deltagande i rituella aktiviteter. Se också 
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5.7.3. Förändring av kognitiva strukturer 
Vilka kognitiva schemaförändringar gick då att teoretiskt identifiera enligt 
den schemateoretiska modell som jag beskriver i kapitel 2.6.3. För det första 
definierar ’tuning’ den process där schemastrukturerna modifieras i gradvisa 
små, små justeringar för att bättre stämma med erfarenheten av verkligheten. 
För det andra beskrivs en annan process som stipulerar en omdisponering 
mellan samtidigt existerande perspektiv, ett dominerande huvudperspektiv 
och parallellt ett subperspektiv som kan hantera information som inte ryms 
inom ramen för det dominerande perspektivet. Slutligen för det tredje ’con-
version’ som utgör den process som handlar om ett mer dramatisk skifte av 
kognitivt tolkningsmönster från ett dominerande perspektiv till ett annat av 
omvändelsemodell (Augoustinos & Walker, 1995, s 53).  

Enligt min tolkning av intervjuerna har jag velat sortera följande respon-
denter inom ramen för ’tuning’ som huvudsaklig förändringsvariant; Erik om 
Den siste kejsaren, Radomir om Fight Club, Madeleine om Dirty Dancing, 
Victoria om Lejonkungen, Karin om Änglagård samt Peter om Sagan om 
ringen.  

Inom ramen för en andra förändringsvariant där kognitivt innehåll ömsom 
hanteras inom ett dominerande kognitivt perspektiv och ömsom ett under-
ordnat har jag velat hänföra Kia om Weird Science, Sofia om Matrix, samt 
Jakob om Nyckeln till frihet. I Jakobs fall ville jag också hålla öppet för att 
förstå hans beskrivning som ’tuning’. 

Beträffande en tredje process som handlar om ett skifte av kognitivt tolk-
ningsmönster från ett perspektiv till ett annat; ’conversion’ kunde eventuellt 
tre respondenter diskuteras. Det  berör allra tydligast Caterina om Butterfly 
Effect och Maria om Så som i himmelen, som jag också resonerade om ut-
ifrån ett skifte mellan dominerande och underordnat tolkningsmönster. Ock-
så Lena i någon mening om Livet är underbart som jag generellt tolkade i 
termer av ’tuning’ men där Lena i en specifik situation kan tolkas som ett 
exempel på alternation, ett tillfälligt skifte från ett tolkningsmönster till ett 
annat. 

En respondent kunde jag inte tolka som hemmahörande i någon kategori 
alls och det var Jon i samtalet om filmen Leon. Anledningen till att Jon inte 
kunde uppvisa någon för mig tolkningsbart förändringsalternativ handlade 
bland annat om att intervjun med honom följde ett annat förlopp än de övriga 
och pekade också på konsekvenserna med det val av undersökningsmetod av 
mitt slag. Jon talade inte om sig själv i någon större utsträckning, vilket alla 
övriga tolv respondenter gjorde.  

Att det inte gick att identifiera något av de processer jag har diskuterat i 
de andra intervjuerna upptäckte jag inte förrän i efterhand när jag satt och 
läste igenom intervjun med honom och då såg att Jon knappt alls nämnt sig 

                                                                                                                             
Victor Turner 1969, 1974, 1987 där Turner utvecklar tankar om på vilket sätt kulturella hän-
delser kan fungera rituellt på ett individuellt plan, som ’liminoida’ tillstånd. 
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själv och sina existentiella frågor mer än mycket vagt och indirekt. Istället 
hade han ett tydligt fokus på filmspråket som sådant, på det narratologiska 
och det berättartekniska med en kvalificerad begreppsapparat för filmens 
form, men han sade inte mycket av introspektiv karaktär där han gav mig 
som intervjuare reflektioner om sitt val av film relaterat till sig själv och det 
faktiska liv han levde.  

5.8. Favoritfilm och individens sociala kontext 
En kritik mot schemateori är att den framför allt utgör en kognitiv modell för 
informationsprocesser men att den inte på allvar förmår lyfta in det specifikt 
sociala aspekterna och fångar därför inte in en kontextuell social dynamik i 
bildandet av de kognitiva strukturerna (Augoustinos & Walker 1995: 58).  

De meningsskapande processer som jag hittills diskuterat teoretiskt och 
metodologiskt reducerat till vad som händer inom individen bör således i en 
analys också kompletteras med ett perspektiv där det tolkande subjektet för-
stås som tillhörig en social gemenskap, i en given historiskt och kulturell 
situation (van Dijk 1998, Höijer 1998c, Tonnessen 2003).   

Hur ska då respondenternas svar tolkas i en vidare teoretisk ram där dessa 
kognitiva mönster hos en individ och hans eller hennes tolkning av en given 
spelfilm också ska relateras till ett socialt sammanhang i tid och rum?  Även 
om sociala dimensioner har en underordnad roll i mitt teoretiska redskap och 
därmed inom ramen för min genomförda analys vill jag ändå ur ett över-
gripande sociokognitivt perspektiv lyfta fram denna aspekt och föra ett reso-
nemang utifrån resultatet från filmintervjuerna. Jag vill därför belysa den 
sociala situationen och den kulturella kontexten vid en given tidpunkt i livet 
där respondenterna relaterat till närstående människor i den personliga bio-
grafin i dessa tretton intervjuer.  

5.8.1. Film som explicit integrerat med social aktivitet 
Madeleine om Dirty Dancing 
I Madeleines fall var hennes filmtillägnelse av Dirty Dancing i hög grad 
kopplad till hennes sociala sammanhang. Bästa kompisen var en av dem som 
tidigt hade skaffat video och hennes hem blev en samlingsplats för tjejgänget 
där de dansade till filmen och sjöng med i låtarna. Den sociala kontexten var 
i Madeleines fall viktig och som i intervjun fick stor plats.   

Madeleine berörde i samtalet kring Dirty Dancing flera aspekter i hennes 
specifika situation och hon har i intervjun visat vilken mening filmen hade 
för henne under hennes uppväxt. Filmupplevelsen av Dirty Dancing var 
således insatt i det samspel av olika kontexter som Höijer menar är nödvän-
digt att hålla samman i en teoretisk förståelse av publikforskning och me-
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ningsskapande; 1: en socio-historisk process, 2: en socio-kulturell interaktion 
med omvärlden samt 3: inre psykiska processer (Höijer 1998c: 169).  

Jag vill i det här sammanhanget lyfta fram filmtillägnelsens sociala för-
ankring och hur Madeleine under sin mellanstadieperiod under sent 1980-tal 
låtit Dirty Dancing vara en del av en social interaktion när hon och hennes 
kompisar tillsammans såg filmen och dansade och sjöng med till favoritsce-
nerna tillsammans, ett samspel mellan individens interna kognitioner, sociala 
relationer och tillgång till den externa kulturen i form av en filmupplevelse.  
 
Kia om Weird Science 
Även Kias val av film bör förstås insatt i en social situation enligt hennes 
egen beskrivning. Hon och hennes bästa tjejkompis såg filmen Weird Scien-
ce första gången på video på högstadiet i skarven mellan 1980- och 1990-tal 
och sedan såg de filmen tillsammans otaliga gånger, spolade filmen fram och 
tillbaka tillsammans och lärde sig replikerna utantill.  

Filmen Wierd Science utgjorde en viktig social ingrediens av delad ge-
menskap med sin bästa kompis. De fann denna film mycket vildare och mer 
passande deras galna humor och som vidgade ramarna för hur man kunde 
vara som tuff, glad och offensiv tjej jämfört med de mainstreamfilmer deras 
jämnåriga tjejer tittade på och hänfördes av.  

Filmen hjälpte till att ta ut avståndet till dessa andra tjejer som Kia socialt 
inte ville kännas vid i formandet av sin identitet som tjej, i linje med Josteins 
Gripsruds resonemang om medieanvändningens funktion. Medierna bidrar 
till att definiera verkligheten och bidrar till att ”bilda oss någon slags upp-
fattning om var vi själva står, vilka vi är, vilka vi vill vara  eller bli – och 
vilka vi under alla omständigheter inte vill vara eller bli” (Gripsrud 1999: 
17f). 

5.8.2. Film som implicit integrerat med social aktivitet 
I de flesta intervjuer såg det ut som att favoritfilmen bekräftade och fördju-
pade åsikter och hållningar som redan etablerats livsåskådningsmässigt. I 
Eriks fall om Den siste kejsaren, diskuterade Erik sin syn på svek i filmen 
som ett av de bärande motiven och detta har också funnits med som en paral-
lell i Eriks livsbiografi under skoltiden på högstadiet där han fick lära sig den 
hårda vägen hur utanförskap och ensamhet kunde kännas utan att han för den 
skull menade att han var mobbad.  

För Radomir fanns den sociala omgivningen med i bakgrunden till samta-
let om Fight Club där Radomir reflekterade över sin egen mansidentitet i 
relation till filmens behandling av temat. Han gjorde också kopplingar till sin 
uppväxt i en förort till Stockholm, både hur kompisgänget tillåtit en fysisk 
och rå jargong liksom samspelet med sina bröder där brottning och utage-
rande låtsasbråk varit givna inslag som han uppskattade mycket. Alla dessa 
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teman fanns med i samtalet om Fight Club som bekräftade och fördjupade 
Radomirs ståndpunkter.  

Sofia refererade i samtalet om Matrix till sitt beroende av sin familj och 
människor runt omkring sig och hon såg en parallell till huvudpersonen och 
hjälten Neo, som inte heller han kunde göra allting om inte det också finns 
andra som kunde stödja honom. Filmen speglade på så sätt en del sociala 
processer som Sofia fullt medvetet var indragen i och reflekterade över. En 
något annan infallsvinkel gav Jakob i samtalet om Nyckeln till Frihet där 
Jakob funderade över sin uppväxt i en frikyrklig familj där han sett värdet av 
en tro även om han själv inte valt att trosmässigt gå i föräldrarnas fotspår. 
Istället bekräftade Nyckeln till frihet Jakobs egen variant av tro som snarare 
handlade om att tro på sig själv – människan – istället för en högre makt.  

När Victoria samtalade om Lejonkungen var hennes sociala situation när-
varande och gav relief åt filmsamtalet. Hennes pojkvän och familj var myck-
et viktiga för henne och filmen Lejonkungen fördjupade hennes syn på kär-
lek och familjerelationer och hennes syn på föräldrarnas relation till sina 
barn. I stunder när hon längtade efter mamma och pappa ensam i studiesta-
den långt hemifrån fick dessutom filmen en närmast tröstande terapeutisk 
funktion som hon då och då satte sig och tittade på för att gråta ut och låta 
sig beröras av de fina och starka relationerna mellan Simba, Mofasa och 
Nala.  

Även för Karin om filmen Änglagård fanns hennes sociala bakgrundsmil-
jö närvarande då hon förklarade sin stora förälskelse i filmen Änglagård med 
sin egen uppväxt på den svenska landsbygden och hennes flytt hemifrån och 
den hemkomstkänsla det innebar att återbesöka sin barndoms trakter. Hon 
identifierade lätt Änglagårdslika miljöer ”därhemma” med vackra trähus, 
luriga gamla gubbar, kyrkan, prästen och kyrkokören samt flera naturscene-
rier med ängar och sjöar.  

Peters samtal om Sagan om Ringen gavs också konturer av hans sociala 
position som familjefader och aktiv i en frikyrklig församling. De frågor om 
livsuppgift och mening samt skuld och ansvar som dominerande existentiella 
frågor hade redan en central plats i Peters liv och filmen speglade och be-
kräftade Peters egen livssyn. Det sociala sammanhanget utgjorde en viktig 
ram till filmupplevelsen. Men enligt Peters egen bedömning fördjupade ock-
så Sagan om Ringen hans tro och hans brottningar med vad som var viktigt i 
livet. Det handlade således inte enbart om bekräftelse av något redan känt 
enligt honom.  

5.8.3. Film som utmaning och alternation  
I tre intervjuer framträdde film som en yttre impuls vars dynamik inte ome-
delbart kunde reduceras till en spegling eller bekräftelse av redan befintliga 
sociala processer utan såg tvärtom ut att bidra till omorienteringar av verk-
lighetsuppfattningen. I samtalet med Caterina om The Butterfly Effect och 
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Maria om Så som i himmelen tycktes filmupplevelsen erbjuda något viktigt 
och unikt betydelsefullt för Maria respektive Caterina i ett visst skede i livet. 
Och i samtalet med Lena redogjorde Lena för hur hon hade använt filmen 
Livet är underbart på ett specifikt sätt i en hårt pressad situation. 
 
Caterina om The Butterfly Effect 
Caterina tillhörde de respondenter som spontant och fylligt förde resone-
mang om kopplingen mellan filmens historia och det egna livet. I samtalet 
med Caterina beskrev hon hur upplevelsen av filmen The Butterfly Effect 
blev en känslomässig överraskning för henne i sin intensitet. 

Hon beskrev hur hennes rädsla för ensamhet och otrygghet gjort att hon 
flytt undan varje ledig stund och tillåtit sig att glida iväg bort från verklighe-
ten. Butterfly Effect ruskade om henne och fick henne att vakna upp kring 
vad hon höll på med krogbesök varje helg. Hon insåg hon att hon måste för-
söka leva med det som givits henne, här och nu och med hjälp av rutiner som 
studier och extrajobbets givna arbetstider började hon bryta med det i hennes 
egna ögon självdestruktiva beteendet.  

I Caterinas fall menar jag att man kan argumentera för att filmupplevelsen 
av The Butterfly Effect hos Caterina etablerade ett nytt perspektiv och en 
alternativ livsförståelse som fick andra förståelsestrukturer att träda i bak-
grunden. Med kraft och beslutsamhet mejslade Caterina fram ett annat tolk-
ningsmönster av sin livssituation som bröt mot hennes vanor, både uppfatt-
nings- och beteendemässigt. Inspirerad av filmens många svåra frågor utan 
givna svar skapade Caterina ett eget svar på sin nuvarande situation som hon 
valde att följa och hon försökte aktivt lägga om livskurs, bort från destrukti-
va vanor och flyktmekanismer och mot ett ökat ansvarstagande för den livs-
situation som var henne given för tillfället och enligt Caterina, med en för-
nyad vitalitet i de nära relationer som hon hade runt omkring sig med mam-
man och pappan som viktigaste just nu.  

Vissa delar i hennes livssituation menade hon att hon bättre kunde komma 
åt genom en sådan film ”mer än en diskussion med en…nån annan man 
känner […] så kommer det liksom, smäller det till bara. Det behövs en utlö-
sare och det var nog den här filmen tror jag” (Caterina: 19).  

Detta citat pekar på hur film ibland skulle kunna fylla en kompletterande 
funktion till samspelet i de sociala relationerna. Filmen blev en impuls till 
omorientering i livet och enligt Caterina, inte bara kognitivt utan också i 
handling genom att hon beslutsamt strukturerade upp sitt liv med arbete och 
studier och drog ner på kroglivet. 
 
Maria om Så som i himmelen  
Maria fångade tidigt i intervjun upp filmens explicita budskap om sexualitet, 
synd och död och lät filmens budskap ställa svåra och inträngande frågor 
kring sin egen verklighet och engagemanget i kyrkan. Frågor om den existe-
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rande kyrkans belastade historia beträffande kvinnors frihet och sexualitet lät 
hon konfronteras med filmens tydliga ställningstaganden.  

Enligt Marias vittnesbörd satte filmen fingret på frågor som har stor bety-
delse för henne och inom områden som inte självklart har kunnat beröras i 
den sociala gemenskap hon funnits i med vänner och kompisar, än mindre i 
de allra närmaste relationerna inom familjen där mamman inte ville diskute-
ra de kritiska aspekterna om kyrkans kvinno- och sexualfientliga historia 
som Maria ville ta upp med henne. Maria menade att hon endast delvis kun-
de uppleva samma bekräftelse i en diskussion med vänner och andra nära 
sociala relationer.  

Film grep henne djupare och Maria resonerade om filmers förmåga att 
fånga henne fullständigt.  

Men det blir starkare skulle jag vilja säga i en film. För du har musiken, du 
har bilderna, du har skådisarna, som är väldigt duktiga ofta på att spela. Du 
ser känslan liksom, i deras agerande, i deras blick, gester, allting. […] Och 
jag som person lever mig alltid in så väldigt i filmer också. Så jag sugs lik-
som bort från verkligheten. Jag glömmer att jag sitter där. Och jag är liksom 
med själv, nästan i filmen (Maria: 18). 

 
Filmen adresserade dessa frågor på ett känslomässigt och kognitivt kraftfullt 
och engagerande sätt som gav Maria tillfälle att omformulera och fördjupa 
en inre brottning kring en rad centrala livsvärlden. Filmen Så som i himme-
len landade i något centralt och viktigt i Marias liv där hon befann sig i en 
social process som karakteriseras av uppbrott och omprövning av inarbetade 
livshållningar och omprövningar av sitt sociala sammanhang.  

Jag vill argumentera för att Maria var en respondent som kunde illustrera 
alternation, dvs. den mer dramatiska förändring av internaliserade tolknings-
strukturer där ett övergripande kognitivt föreställningskomplex växlades mot 
ett annat, av typ ’conversion’.  
 
Lena om Livet är underbart   
Filmen Livet är underbart har ingått i ett intressant samspel mellan olika 
sammanhang i Lenas liv. Lena associerade till ett besök som hennes klass 
fick under högstadiet från en överlevande från förintelsen och nazitysklands 
utrotningspolitik mot judar. Lena gjorde kopplingar mellan filmens intra-
textuella budskap om fantasins förmåga att på något sätt besegra den omgi-
vande brutaliteten och extra-textuella sammanhang i sitt eget liv som när 
Lena drabbades i en situation av hård kritik i sin lärarroll och där hennes 
handledare ifrågasatte lämpligheten med Lenas egen kristna tro i samband 
med att hon skulle undervisa i religion. 

Med hjälp av filmen tog hon udden av allvaret i den situation hon tillfäl-
ligt befann sig i, instängd och trängd, och gav sig själv en distans till det 
hela. Lena var en av de respondenter som allra tydligast visade hur en film 
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kunnat fungera i livets sociala vardag och fylla en funktion för individen, i 
hennes fall som en psykisk nödutgång i en akut situation. Lena kan förstås 
som en respondent som mycket tillfälligt tillämpar ’conversion’, en alterna-
tion från ett tolkningsmönster från filmens värld till ett annat.  

Samtalet med Lena underströk också på vilket sätt individen med kreati-
vitet och tolkningsfrihet fångade in en tematisk kärna från en berättelse om 
kanske den europeiska historiens mest omfattande tragedier och sedan trans-
ponerade budskapet till tjänstgöring i det egna livets individuella omständig-
heter. 

Betraktar man dessa tre exempel med Maria, Caterina och Lena så har 
filmupplevelsen utgjort en medierad kulturell impuls, i en given situation i 
det personliga livsförloppet och i en given social kontext. Betydelsen av 
filmens budskap har således skapats i ett unikt personligt samspel för var och 
en av filmåskådarna mellan den yttre konstnärliga impulsen bestående av 
filmens arsenal av vägledande tecken av rörliga bilder kombinerade med ljud 
och text och individens internaliserade kognitiva tolkningsrepertoar insatt i 
en sociokulturell situation.   

5.8.4. Filmupplevelse som undandrar sig kategorisering 
I samtalet med Jon framträdde en filmkonsument där min teoretiska be-
greppsapparat kom till korta. Samtalet med Jon om sitt val av filmen Leon 
och betydelsen av filmen för honom utvecklades på ett sådant sätt att jag inte 
lyckas hantera den förmedlade upplevelsen enligt den teoretiska modell som 
jag har valt att använda.  

Jon bröt mönstret jämfört med övriga tolv respondenter så tillvida att han 
inte talade särskilt mycket om sig själv. Han gläntade inte på dörren till sin 
inre värld och redogjorde inte heller för vilka reflektioner han gjorde beträf-
fande filmen Leon med referenser och konsekvenser för sitt eget liv. På ett 
annat sätt bröt också Jon mönstret gentemot alla andra, möjligtvis Kia un-
dantagen, genom att tala utförligt om filmens formspråk och berättarmässiga 
strukturer. Mitt val av teoretiskt perspektiv med ett sociokognitivt tolknings-
redskap visade i Jons fall en begränsning. 79 

5.9. Sammanfattning steg 3. Individuell intervju 
Om jag knyter tillbaka till huvudfrågeställningen har jag ytterligare något 
närmat mig svaret på frågeställningens senare del; … på vilket sätt och un-
der vilka omständigheter kan film vara en resurs för individers tankar om 
existentiella frågor?  

                               
79 I Jons fall skulle till exempel ett narrativt tolkningsperspektiv enligt den modell Ingegerd 
Rydin använt sig av i sin receptionsforskning ha varit fruktbart (Rydin 1996 och 2003).  
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Vilka existentiella frågor aktiverar den valda filmen? Vissa existentiella 
frågor har varit mer i bakgrunden vid en summering av vilka frågor respon-
denterna valde att koncentrera sina resonemang kring. Frågor om vad som 
händer med våra liv när vi dör och frågor om Gud var mycket nedtonade 
liksom ontologiska funderingar om verklighetens väsen. Dessa frågor av mer 
filosofisk spekulativ karaktär har således stått tillbaka för mer immanent 
orienterade livsfrågor om vilka moraliska principer människan bör leva ut-
ifrån samt det ansvar som människor har i relation till varandra som med-
människor i tillvaron, men också ett fokus på den individuella livsuppgiften 
kopplat till frågan om det egna livets mening här och nu. Immanenta frågor 
dominerar på bekostnad av transcendenta frågor. Även med hänsyn taget till 
analysinstrumentets öppenhet för möjliga omkategoriseringar i olika inter-
vjuer så menar jag att det föreligger ett mönster som borde kunna kvarstå 
som ett helhetsintryck.  

Genom vilket tolkningsschema hanteras frågorna och på vilket sätt? Mina 
intervjupersoner använde de allra flesta av de stipulerade tolkningsramarna 
vid bearbetningen av en engagerande film. Det gick att identifiera en fokuse-
ring av framför allt två schemastrukturer som stått i en viss särklass bland 
filmåskådarnas kognitiva process och det är personschemat respektive själv-
schemat.  

Hur förändras den internaliserade kognitiva repertoaren konfronterad med 
en vald favoritfilm? När det gällde exempel på kognitiva förändringsproces-
ser dominerande ’tuning’ där jag argumenterade för att sex eller åtta av tret-
ton respondenter illustrerade denna variant av förändring. Inom ramen för en 
andra förändringsvariant där kognitivt innehåll ömsom hanteras inom ett 
dominerande kognitivt perspektiv och ömsom ett underordnat placerade jag 
två eller fyra respondenter.  Beträffande en tredje process av omvändelse-
modell; ’conversion’ kunde tre respondenter diskuteras som exempel på  
kognitivt förändring av omvändelsemodell; ’conversion’. Två av dessa re-
spondenter kunde också förstås enligt en förändringsmodell av typen anting-
en ’tuning’ i ena fallet och i det andra fallet enligt modellen omdisponering 
mellan ett dominerande och ett underordnat tolkningsmönster. En respondent 
kunde jag inte tolka som hemmahörande i någon kategori.  

Vilka referenser görs mellan filmens värld och individens eget liv, dvs. ett 
moment av extra-textualisering? Svarsmönstren har antytt att meningsska-
pandet i viss mån följt tolkningshorisontens förväntade riktningar men sva-
ren har också – och kanske framför allt – lyft fram den individuella kreativi-
tetens kraft. Förmågan att gå från ett tema i en film till en personlig relevant 
nivå, dvs. extra-textualisera är påfallande fantasifull och mycket svår att 
förutse. Framför allt har individens meningsskapande ur ett kognitivt psyko-
logiskt mikroperspektiv belysts i vissa delar. 
Går det med ett schemateoretiskt analysverktyg se tecken på att en vald fa-
voritfilm kunnat fungera som en resurs för förändring/förstärkning av indivi-
dens syn på livet och upplevelse av tillvaron? Jag lyfte in en diskussion om 
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den sociala kontexten där det tolkande subjektet sattes in i ett sammanhang 
som tillhörig en social situation i en given historiskt och kulturell situation. 
Då framträdde ytterligare konturer kring respektive respondent som illustre-
rade hur en stark filmupplevelse ingått i unika personliga och sociala om-
ständigheter. I Madeleine och Kias fall var filmupplevelsen explicit knuten 
till i sociala aktiviteter med nära signifikanta relationer.  

I andra fall bekräftade och fördjupade filmupplevelsen mer implicit re-
spondenternas sociala tillhörighet och livssammanhang såsom för Radomir, 
Sofia, Erik, Jakob, Karin, Victoria och Peter. Denna analys av film som me-
dierad kulturell impuls, tolkad som en del av en given situation i det person-
liga livsförloppet och i en given social kontext har skapat mer förståelse för 
frågeställningens mellandel … under vilka omständigheter… individer an-
vänder film som resurs för tankar om existentiella frågor. 

Hos respondenterna Caterina, Maria och Lena så utgjorde filmupplevel-
sen en impuls till omorientering mot något nytt som bröt ny mark och skapa-
de kognitiva tillfällen för alternativa tolkningsperspektiv, mer omfattande 
livsåskådningsmässigt för Maria, mer handlingsorienterat för Caterina och 
mer situationsbundet och tillfälligt för Lena.  

Det som stått allra tydligast klart för mig efter analysen av de individuella 
intervjuerna har varit den stora roll självschematiska processer spelat vid 
tillägnelse av spelfilm med inverkan på individers sätt att se på livet och 
uppleva tillvaron. De kognitiva processer som teoretiskt kan beskrivas ut-
ifrån personschematiska och självschematiska strukturer har givit mig en 
fördjupad förståelse av hur existentiella frågor hanterats vid filmkonsumtion. 

De personschematiska kognitiva föreställningar om huvudkaraktärer och 
deras sätt att vara, och deras livshållning och karaktärsdrag med moraliska 
och existentiella förtecken och de till synes sömlösa växlingar som respon-
denterna gjort från karaktärer i filmen till omfattande självschematiska före-
ställningar kring likaledes moraliska och existentiella dimensioner har varit 
överraskande och kraftfulla.   

Dessa processer teoretiska tolkade med hjälp av schemateori har kastat 
ljus över den del av min frågeställning som handlat om …på vilket sätt… 
individer använder film som resurs för tankar om existentiella frågor. Det 
tycktes äga rum genom en på en gång, ett både känslomässigt och kognitivt 
engagemang, som skapat ett dynamiskt innehållsligt flöde mellan framför 
allt person- och självschema.  

Analysen av de individuella intervjuerna har understrukit med vilken fri-
het mening skapas vid filmtittande. Att det växte fram en koncentration på 
frågor av immanent karaktär bekräftade senare års religionssociologisk 
forskning som pekat i den riktningen (Sjödin 2001, Ahlin 2005, Sjöborg 
2006).  
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KAPITEL 6 – RESULTAT 

I detta kapitel sammanfattar jag det empiriska resultatet. Jag formulerade i 
inledningen en huvudfrågeställning. Om, och i så fall, på vilket sätt och un-
der vilka omständigheter kan film vara en resurs för individers tankar om 
existentiella frågor? Till denna huvudfrågeställning hade jag knutit en följd-
fråga av kompletterande karaktär. Hur mycket styrs individer i sina tolkning-
ar utifrån en tolkningshorisont internaliserad genom primär och sekundär 
socialisation? Vilka svar har jag fått på dessa frågor genom min empiriin-
samling och teoretiska analys? 

6.1. Sammanfattning enkät- och intervjuanalys 

6.1.1. Steg 1. Resultat enkäten 
En enkät samlades in med 179 deltagande studerande vid olika program och 
kurser vid högskolan Dalarna mellan oktober 2002 och februari 2003. En 
summering av attityden till film gav vid handen att för vissa individer i film-
publiken finns filmer som kunnat erbjuda upplevelser av starka känslor och 
möjligheten att bli djupt berörd samtidigt som filmkonsumtion uppfattades 
som underhållning och en möjlighet att glömma vardagen för en kort stund. 
Andra viktiga aspekter var film som stimulans för tanke och reflektion över 
livet samt filmkonsumtion som diskussionsbefrämjande i sociala situationer. 
Mindre accentuerat var filmkonsumtion som social handling i bemärkelsen 
att stärka samhörighet med andra. Tydligt nedtonat uppfattades film som 
källa till rent filmkonstnärligt och filmtekniskt engagemang.  

Huvudintrycket var att film sågs som ett emotionellt kraftfullt medium för 
starka upplevelser samt som en källa till tankar över livet. Utifrån mina frå-
geställningar och mitt intresse för hur film kan fungera som resurs för tankar 
om existentiella frågor var utfallet inte entydigt.  

Jag hade en hypotes som gjorde gällande att individer med mer religiös 
socialisation i sin bakgrund och mer religiös praktik i nutid inte i samma 
utsträckning som individer med mindre religiös socialisation och mindre 
religiös praktik skulle använda film som en resurs för bearbetning av grund-
läggande existentiella frågor.  
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Resultatet från enkätundersökningen visade vissa tendenser som kunde tol-
kas som att sociala bakgrundsfaktorer med avseende på religion kunde spela 
en viss roll. Ett samband fanns i vissa frågor där exempelvis deltagande i 
gudstjänst korrelerade negativt med en syn på film som något viktigt för 
bearbetningen av existentiella frågor.  

Om detta hade varit typiskt för fler svar om religiös tolkningshorisont re-
laterat till attityd till film hade min förförståelse haft visst fog för sig. Men 
kring vissa andra frågor uppstod andra mönster som indikerade att det inte 
förelåg någon skillnad beträffande den sociala bakgrunden avseende religi-
on. Min hypotes stämde inte med helhetsbilden som mera pekade i riktning 
mot att vare sig man hade en religiös socialisation eller ej, eller var religiöst 
aktiv i nutiden eller ej kunde olika individer uppvisa likartad benägenhet att 
använda film som en resurs för bearbetning av existentiella frågor. 

Den enskilda variabel som utmejslade sig med korrelerande samband med 
livsåskådningsmässiga aspekter vid filmtittande var frågan om hur viktigt 
man angav att film var i ens liv. En dryg tredjedel av filmkonsumenterna i 
denna enkätundersökning (37%) har angivit att de tyckt film vara mycket 
viktigt i livet, dvs. skalsteg 6 och 7 på en sjugradig skala.  

Det var denna enskilda variabel som utkristalliserade sig i analysen av 
enkätmaterialet när jag sökte samband mellan olika faktorer och benägenhe-
ten att bearbeta existentiella frågor via film. Det fanns således ett samband 
mellan hållningen att film är viktigt och en rad frågor som berör individens 
livsfrågor och existentiella meningssystem.  

Denna tredjedel som skattade film som mycket viktigt i livet har låtit film 
och filmkonsumtion vara en aktiv del av den känslomässiga och tankemässi-
ga bearbetningen av den egna livssynen. När jag analyserat denna tredjedel 
av filmtittarna och undersökt vilka specifika drag denna grupp hade beträf-
fande kön, ålder, bakgrund och trosinriktning kunde tendenser peka i följan-
de riktning. Något fler yngre än äldre, något fler män än kvinnor och något 
fler icke-gudstjänstbesökare än gudstjänstbesökare tycktes använde biogra-
fen eller TV-soffan som en plats där existentiella frågor bearbetades men 
skillnaderna var små och stickprovet begränsat. Tendenser kunde skönjas 
men samband förelåg inte. 

Min slutsats utifrån enkätresultatet var således att individer med skilda 
bakgrundsfaktorer vad gäller tro och religiös aktivitet i barndomen och med 
olika tolkningshorisont avseende religion i nutiden inte skiljde sig åt på ett 
avgörande sätt beträffande attityden till film. Individer med en religiöst kog-
nitiv tolkningshorisont respektive individer utan religiös tolkningshorisont 
tycktes i båda fallen använda spelfilm som en möjlig källa till tankar om 
existentiella frågor.   

Hur har då min huvudfrågeställning besvarats? 
Om…  
Delar av enkätresultatet har pekat mot svaret ’ja’ på frågan om individer 

använder film som en resurs för tankar om existentiella frågor. Min analys 
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av enkätsvaren pekade på att en tredjedel av alla svarande, den tredjedel som 
uppgivit att film är mycket viktigt i livet gjorde det. De öppna frågorna i 
enkäten med citatexempel har illustrerat hur individer reflekterar och tänkt 
runt en rad olika existentiella frågor såsom uppfattningar om viktiga aspekter 
för upplevelsen av det egna livets livsuppgift och mening, relationsfrågor 
med inslag av ansvars- och skuldaspekter, personliga etiska dilemman i olika 
livssituationer, resonemang om rätt och fel, värderingar i livet m.m.   

… och i så fall, på vilket sätt och under vilka omständigheter kan film 
vara en impuls för individers tankar om existentiella frågor?   

Enkätresultatet svarade inte på vilket sätt och under vilka omständigheter 
individer använder film som en resurs för tankar om existentiella frågor och 
var inte heller konstruerad för att generera svar på denna del av frågeställ-
ningen. Inte heller var enkäten konstruerad för att ge svar på följdfrågeställ-
ningen om hur mycket individerna styrdes i sina tolkningar av film av sin 
bakgrund och tolkningshorisont.   

Utifrån dessa frågor gick jag vidare och kompletterade den kvantitativa 
metoden och analysen av sambanden i mitt enkätresultat med en kvalitativ 
metod i form av fokusgrupper och individuella samtal, för att analysera me-
ningsskapande processer på individnivå genom intervjuer, både i grupp och 
individuellt.  

Ur enkätmaterialet skapade jag tre kategorier av respondenter; grupp 1, 
’mindre religiös socialisation/praktik’: Kia, Erik, Jon, Radomir och Sofia, 
grupp 2, ’blandad grupp’: Madeleine, Victoria, Jakob och Caterina samt 
grupp 3, ’mer religiös socialisation/praktik’: Karin, Lena, Peter och Maria.  

6.1.2. Steg 2. Resultat fokusgrupper 
Min huvudfrågeställning kompletterades med en följdfråga. Hur mycket styrs 
individer i sina tolkningar utifrån en tolkningshorisont internaliserad genom 
primär och sekundär socialisation? Gruppintervjun kring filmen Kontakt 
(1997) provocerade frågan om vad som hände i filmen och hur individen 
kunde förstå filmens sujet och svaret på den frågan berördes på ett atypiskt 
sett.  

Tolkningarna av denna valda film med dess öppna slut följde inte ett för-
väntat mönster, där socialisation styrde förståelsen av filmen i enlighet med 
individernas tolkningshorisont och detta svarade till en del på följdfråge-
ställningen.  

Resultatet från fokusgrupperna fördjupade komplexiteten kring hur jag 
uppfattat de meningsskapande processerna runt en filmupplevelse och resul-
tatet från gruppintervjuerna menar jag har pekat i motstridiga riktningar 

Grupperna var konstruerade enligt samma modell, med ett par responden-
ter med mer religiös bakgrund och religiös praktik, ett par med mindre reli-
giös bakgrund och mindre religiös praktik och ett par respondenter av blan-
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dad tolkningshorisont med antingen religiös bakgrund och icke-religiös nu-
tidspraktik eller vice versa.   

Fokusgrupperna kom att skapa en meningskonstruktion på flera nivåer 
samtidigt, dels som ett resultat av gruppdynamiska processer, dels som ett 
resultat av mitt forskningsfokus. I gruppintervjuerna kring filmen Kontakt 
(1997) ledde analysen fram till resultatet att respondenterna rörde sig på 
åtminstone två olika abstraktionsnivåer av tolkning i diskussionen av filmens 
handling.  

I ena gruppen samlades majoriteten runt tolkningen att Ellie Arroway 
gjort en konkret resa i yttre rymden, i andra samlas majoriteten runt tolk-
ningen att hon gjort en psykisk inre resa (se kapitel 5.2.4. Tolkningsalterna-
tiv utifrån tolkningshorisont).  

Med mitt fokus på den intra-textuella tolkningsnivån tolkar jag det som 
att det uppstod gruppkohesionsfenomen där de två olika gruppsamtalen ut-
vecklades runt något av en gemensam gruppåsikt med två huvudalternativ 
som kom att bli olika i de två grupperna. Gruppsituationen och min egen 
medverkan tvingade respondenterna till vissa hänsyn som jag menar kom att 
påverka gruppsamtalen till att röra sig på en viss nivå och i vissa riktningar.  

Min roll som deltagande forskare menar jag också har spelat in då jag 
valde att fokusera på intrigen och filmens handling i sujeten vilket resultera-
de i att individerna i sin konstruktion av filmens fabula, av mig tvingades 
röra sig på en tolkningsnivå som behandlade filmens explicita betydelse. På 
frågan om filmens explicita mening fanns ej någon relation mellan socio-
kognitiv bakgrund, tolkningshorisont och filmtolkning. Det som framför allt 
framträdde i den delen av processen var hur meningsskapandet kunde påver-
kas av gruppdynamiken där själva gruppsamtalet manifesterade en dynamik 
av kollektivt meningsskapande och grupptolkning.  

När istället den spontana tolkningsprocessen fick större svängrum gjordes 
mer associativa tolkningar på implicita eller symptomatiska meningsnivåer 
enligt Bordwells taxonomi (se kapitel 2.3.3. Film och fyra tolkningsnivåer). 

Svarsmönstren kom då att antyda linjer i meningsskapandet som mer kon-
struerades i enlighet med tolkningshorisontens förväntade riktningar men 
svaren har också lyft fram den individuella kreativitetetens kraft. De indivi-
duella tolkningarna om vad som hade bäring för deras eget liv var både krea-
tiva och svårförutsägbara när referenser gjordes med betydelse i det faktiska 
livet på ett personligt plan (se tabell 23. Tematisering av filmens innehåll 
utifrån tolkningshorisont).  

Svaren överensstämde mer med respektive persons sociokognitiva bak-
grund och tolkningshorisont. Underlaget har varit begränsat och svarsmönst-
ret i stickprovet bör inte låna sig till kvantifieringar men har i alla fall note-
rats. Detta resultat har berört det som min följdfråga adresserat. Hur mycket 
styrs individer i sina tolkningar utifrån en tolkningshorisont internaliserad 
genom primär och sekundär socialisation? 
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Fokusgruppintervjun har givit lite mer infallsvinklar kring … på vilket 
sätt… individen skapar mening utan att komma riktigt nära aspekten 
…under vilka omständigheter… individer använder film som en resurs för 
tankar om existentiella frågor. Jag har uppfattat resultatet från gruppintervju-
erna som att de både frigjorde och begränsade utrymmet för individen för en 
mer personlig bearbetning av filmupplevelsen. 

6.1.3. Steg 3. Resultat individuella intervjuer 
I individuella samtal om valda favoritfilmer blev individens tolkningskreati-
vitet ännu tydligare när respondenterna fick samtala om de filmer de själva 
valde att låta sig intervjuas om. Efter fokussamtalet fick samtliga tretton 
deltagare en inbjudan om en individuell intervju som hade följande lydelse: 
”Jag vill individuellt få intervjua dig om någon favoritfilm som gjort starkt 
intryck på dig och som haft betydelse för dig personligen i din syn på tillva-
ron och din upplevelse av livet.” Samtliga tackade ja och valde sina favorit-
filmer att samtala om enligt följande sammanställning. 
Tabell 38. Intervjugrupper utifrån tolkningshorisont och val av favoritfilm 

Grupp 1: ”Mindre religiös socialisation/praktik” Favoritfilm 

 Kia, 27 år  Weird Science (1985) 
 Erik, 30 år  Den siste kejsaren (1987) 
 Jon, 27 år  Leon (1995) 
 Radomir, 24 år  Fight Club (1999) 
 Sofia, 22 år  Matrix (1999 - 2003) 
Grupp 2: ”Blandad grupp”  
 Madeleine, 25 år  Dirty Dancing (1987) 
 Victoria, 24 år  Lejonkungen (1994)  
 Jakob, 27 år  Nyckeln till frihet (1995)  
 Caterina, 21 år  The Butterfly Effect (2004) 
Grupp 3: ”Mer religiös socialisation/praktik”  
 Karin, 33 år  Änglagård (1992)  
 Lena, 24 år  Livet är underbart (1999) 
 Peter, 32 år  Sagan om ringen (2001-2002-2003) 
 Maria, 26 år  Så som i himmelen (2004) 

 
Vid en summering av vilka frågor respondenterna överlag valde att koncent-
rera sina resonemang kring var vissa existentiella frågor mer i förgrunden än 
andra. Frågor om vad som händer med våra liv när vi dör och frågor om 
Guds existens var mycket nedtonade liksom ontologiska funderingar om 
verklighetens väsen. Dessa mer metafysiska frågor har stått tillbaka för mera 
livsorienterade frågor om vilka moraliska principer människan bör leva ut-
ifrån samt det ansvar som människor har gentemot varandra samt frågor om 
livsuppgift och mening i tillvaron. Immanenta frågor om livet här och nu 
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dominerade således snarare än transcendenta frågor om livets och verklighe-
tens gränser.    

….och i så fall, på vilket sätt…  
Från en schemateoretisk utgångspunkt använde intervjupersonerna till-

sammans de allra flesta av de stipulerade tolkningsramarna vid bearbetning-
en av en engagerande film men jag kunde se en fokusering på framför allt 
två scheman som hade en särställning bland filmåskådarnas kognitiva pro-
cess och det var personschemat respektive självschemat.  

När det gällde kognitiva förändringsprocesser dominerade ’tuning’. I 
andra hand förekom omkastningar mellan ett dominerande tolkningsschema 
och ett parallellt existerande underordnat. Endast någon eller ett par respon-
denter kunde diskuteras som exempel på kognitiv förändring av modellen 
’conversion’. En respondent var svårdefinierad och undandrog sig ett tolk-
ningsraster av schemateoretisk modell och denne kunde jag inte hänföra till 
någondera kategorin. 

En analys av intervjuerna med mitt schemateoretiska redskap underströk 
med vilken frihet existentiella frågor hanteras vid filmkonsumtion och illu-
strerade ytterligare frågan på vilket sätt detta kan förstås. I svarsmönstren om 
existentiella frågor fanns vissa tendenser till att meningsskapandet i någon 
mån följt tolkningshorisontens förväntade riktningar men svaren har framför 
allt förstärkt den individuella tolkningskreativitetens kraft. Förmågan att 
extra-textualisera från intra-textuell nivå, ett tema i en film, till något person-
ligt relevant på en subjektivt meningsfull nivå i det verkliga livet, var påfal-
lande fantasifull och mycket svår att förutse.  

Om jag knyter tillbaka till huvudfrågeställningen har jag ytterligare något 
närmat mig svaret på frågeställningens senare del om …på vilket sätt … 
individer använder film som en resurs för tankar om existentiella frågor. 

… och under vilka omständigheter…  
Svaret på denna del av frågeställningen fick ytterligare konturer först när 

individens meningsskapande ur ett kognitivt psykologiskt perspektiv kom-
pletterades med en diskussion om den sociala kontexten inom vilken den 
valda favoritfilmen hade utgjort en impuls för en reflektion av existentiell 
karaktär. Då framträdde flera konturer kring respektive respondent som illu-
strerade hur en stark filmupplevelse ingått i olika unika sociala omständighe-
ter giltiga vid en given tidpunkt i livet. Betydelsen av filmens budskap har 
skapats i unikt personligt samspel för var och en av filmåskådarna mellan 
den yttre konstnärliga impulsen bestående av filmens tecken av rörliga bilder 
kombinerade med ljud och text och individens internaliserade kognitiva 
tolkningsrepertoar insatt i en specifik sociohistorisk situation. 

Denna analys av film som medierad kulturell impuls, i en given situation i 
det personliga livsförloppet och i en given social kontext har skapat mer 
förståelse för huvudfrågeställningens mellandel … under vilka omständig-
heter kan film vara en resurs… för individers tankar om existentiella frå-
gor? 
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Utöver att ge en del svar på huvudfrågeställningen har också följdfrågan 
belysts. Hur mycket styrs individer i sina tolkningar utifrån en tolkningshori-
sont internaliserad genom primär och sekundär socialisation? Individer 
kategoriserade enligt olika bakgrund vad gäller religiös socialisation eller 
nutida religiös praktik har inte skiljt sig åt från varandra. Oavsett tolknings-
horisont har film kunnat fungera som en kreativ resurs för existentiella tan-
kar. Individens tolkningsfrihet och kreativitet när det gällt vilka generalise-
ringar man har gjort mellan filmens intra-textuella sammanhang och verklig-
hetens extra-textuella kontext har ytterligare understrukits.  

Den oförutsägbarhet med vilken respondenterna generaliserade från fil-
mens intratextuella nivåer till det egna livets vardag extra-textuellt är värd att 
dröja vid och reflektera mer kring som ett område att i framtiden fördjupa sig 
i med publikundersökningar om film och meningsskapande.  

De kognitiva processer som teoretiskt kunde beskrivas med hjälp av per-
sonschematiska och självschematiska strukturer har givit mig en fördjupad 
förståelse av hur existentiella frågor hanteras vid filmkonsumtion och också 
hur filmupplevelser kan utgöra inspiration till en kontinuerlig individuell 
förändringsprocess över tid.  

Om jag vill sammanfatta mitt resultat i en mening så blir det på följande 
sätt. Omfattande personschematiska föreställningar om fiktiva huvudkaraktä-
rer och deras sätt att vara, kombineras av respondenten med dynamiska över-
lappningar till introspektiva och självschematiska föreställningar kring re-
spondentens egna karaktärsdrag, relaterat till vissa existentiella frågor, vid en 
given tidpunkt i livet. Det vill säga ett samspel mellan kultur och kognition i 
tre kontexter; en socio-historisk process, en socio-kulturell interaktion med 
omvärlden samt inre psykiska processer.  

Detta anser jag vara det huvudsakliga svaret på min frågeställning. Om, 
och i så fall, på vilket sätt och under vilka omständigheter kan film vara en 
resurs för individers tankar om existentiella frågor? 

I nästa kapitel vill jag diskutera detta resultat och knyta an till två olika 
teoretiska kontexter. För det första vill jag fördjupa en diskussion om film 
och jagideal. För det andra vill jag knyta an till en religionssociologisk dis-
kussion om religiös förändring i det senmoderna samhället och olika per-
spektiv på religionens individualisering knutet till mitt övergripande intresse 
om spelfilm som en resurs för individens meningsskapande på existentiell 
nivå.  
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KAPITEL 7 – DISKUSSION  

I detta kapitel diskuterar jag resultatet av min undersökning. Frågan är för 
det första hur filmvetenskaplig teori med kognitivt orienterade infallsvinklar 
fungerar. För det andra problematiserar jag en religionssociologisk diskus-
sion om religionens avtraditionalisering och samhällets individualisering, 
med ett förhöjt fokus på självet. Jag avslutar med en reflektion om möjliga 
perspektiv för framtida studier innan jag knyter samman avhandlingen i min 
slutsats. 

7.1. Vad har min analys svarat på? 
En hypotes gjorde gällande att spelfilm är en resurs för individen i form av 
en kulturell impuls. Med hjälp av sociokognitiv teori kan en mer fördjupad 
förståelse av individens meningsskapande processer utvecklas när ett yttre 
mediegenererat fenomen – en spelfilm – möter individens inre och vederbö-
randes tolkningskreativitet.  

Som resultatet visade fanns det en stor variation i skapandet av menings-
bärande perspektiv när referenser gjordes mellan olika spelfilmer och det 
egna vardagslivet. I gruppsamtalen om filmen Kontakt (1997) och i intervju-
erna fanns en oförutsägbarhet kring vilka delar av filmens sujet som blev 
mest tongivande för respondenterna och vilka aspekter som kom att tillmätas 
störst personlig betydelse. I mötet med filmens narrativa struktur på sujetni-
vå, skapade varje respondent en mening av filmen som var associativt myck-
et infallsrik. Denna lät sig inte helt styras av sujetens narrativa anvisningar 
utan berättelsen låg till grund för relativt personliga fabulakonstruktioner. 
Detta vill jag relatera till Bordwell och Thompsons syn på filmtolkning. ”We 
create the story in our minds on the basis of cues in the plot” (Bordwell & 
Thompson 1997: 93). 

Jag menar att det också förstärker Bordwells syn på filmtolkningsproces-
sen i diskussionen med Seymour Chatman som kritiserat Bordwell för att 
inte ta tillräcklig hänsyn till sujetens styrande faktor vid filmtolkning. Bord-
well ståndpunkt menar jag får stöd av det empiriska resultatet, som under-
stryker publikens tolkningsfrihet i den dialektiska processen vid filmtolk-
ning. Konstruktionen av filmens mening var metaforiskt flexibel. Ju högre 
meningsnivå, dvs. implicit eller symptomatisk nivå, desto mer personligt 
konstruerades tolkningarna. 
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Den frihet med vilken respondenterna i gruppsamtalen aktualiserade mening 
i filmen Kontakt belystes ytterligare i det individuella samtalet om var och 
ens favoritfilm (se översikten i kapitel 5.6. Tentativ översikt av informant-
profiler).  

7.1.1. Film och kognitiva ideal av personlig relevans 
Ett viktigt resultat att lyfta fram är hur mycket av de kognitiva bearbetning-
arna som äger rum mellan i huvudsak personschematiska och självschema-
tiska processer. Som ett genomgående tema ser jag i intervjuerna hur före-
ställningar om huvudkaraktärer och deras respektive personlighetsdrag glider 
över i resonemang om respondentens egen personlighet och den egna  själv-
bilden. Filmvetaren och filosofen Berys Gaut utvecklar frågan om identifika-
tionen i filmsammanhang. Det kan handla om att åskådaren bär på samma 
känslor som filmkaraktären eller att åskådaren drivs av samma motivationel-
la drivkrafter som filmkaraktären. Det kan också handla om upplevelsen att 
man som åskådare ser på saker på samma sätt och med samma perspektiv 
som huvudkaraktären i filmen (Gaut 1999: 205). I mina intervjuer om favo-
ritfilmer och starka filmupplevelser menar jag att flera varianter av dessa 
identifikationsprocesser illustreras.  

Spelfilm kan spegla självbilden på många olika sätt, exempelvis hur indi-
viden skulle vilja vara eller såsom individen borde vara. Ett engagemang i en 
filmisk karaktär kan aktivera centrala föreställningar om det egna jaget. I den 
mentala självrepresentationen finns inte bara existerande föreställningar om 
det typiska för det egna jaget utan också möjliga och önskade komponenter 
(Fiske & Taylor 1991: 189). Film kan med andra ord tillhandahålla moralis-
ka ideal som griper in i självschematiska föreställningar om den man önskar 
vara, som personliga ideal i den egna självbilden (Stacey 1994: 130f, Wal-
dahl 1998: 48). Majoriteten av respondenterna menar jag gav uttryck för 
detta. I kapitel 5, utvecklade jag detta resonemang och diskuterade konkret 
ett par av de intervjuade som visade exempel på resonemang som handlade 
om både faktiska föreställningar om sig själv och sin egen personlighet men 
också föreställda ideal som man ville uppnå. Det var tydligt hos bl.a. Made-
leine, Jakob och Victoria. Film kan också aktualisera föreställningar om det 
sätt på vilket individen inte vill vara (Gripsrud 1999: 17). I något fall fanns 
också exempel på detta i mina intervjuer, exempelvis Sofia. 

7.2. Meningsskapande i det senmoderna samhället 
Hur ska man då bedöma värdet av detta processande av föreställningar om 
det egna självet? Leder det till introvert självupptagenhet? Här står olika 
synsätt mot varandra. Inom ramen för ett religionssociologiskt paradigm om 
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förändrade villkor för religion i ett samhälle genomsyrat av mediernas 
allomfattande närvaro finns olika ståndpunkter.  

7.2.1. Postmateriella värderingar 
En livaktig debatt om hur religionsförändringar sker och hur man teoretiskt 
bäst karakteriserar samtiden med hjälp av olika sekulariseringsteorier pågår, 
med många religionsvetenskapliga perspektiv som bryts mot varandra.80 
Thorleif Pettersson diskuterar värderingsförskjutningar i den svenska kon-
texten. Han tar upp frågan om hur man ska förstå och bäst beskriva de speci-
fikt skandinaviska dragen i de generella teorierna om kulturell förändring, 
som utgår ifrån om en förskjutning från materiella till postmateriella värde-
ringar (Pettersson 1994a).  

Pettersson diskuterar nedgången för traditionella religiösa föreställningar 
och uppgången för mer postmateriella och förtydligar att detta kan innebära 
ett potentiellt ökande engagemang för existentiella frågor generellt. Det be-
höver dock inte innebära ett ökat intresse för den sorts svar som levereras av 
institutionaliserad religion.  

That the postmaterialists are committed to existential questions does not nec-
essarily mean that they should be an easy constituency to all kinds of answers 
to such questions, e.g. answers that assume such transcendental belief sys-
tems that the established churches cannot avoid to propose (Pettersson 1994a: 
198). 

 
Även andra religionssociologer problematiserar attityden till religion i det 
senmoderna svenska samhället (Pettersson 1988, 1994a, Sjödin 2001, Bäck-
ström 2002, Ahlin 2005). Sjödin diskuterar en värdeförändring i termer av 
krympande transcendens, eller en inriktning på livets grundläggande värden 
och ett intresse för religion, men att denna religiositet främst är inriktad mot 
immanens (Sjödin 2001: 145f) eller med Woodhead & Heelas begrepp, ’turn 
to life’ (Woodhead & Heelas 2001: 49).  

Mina intervjuresultat kan relateras till denna diskussion. Jag noterar att 
både de grupper som kan beskrivas som religiöst socialiserade med en reli-
giös praktik och icke-religiöst socialiserade utan religiös praktik i min un-
dersökning tenderar att i filmsammanhanget diskutera immanenta värden 
snarare än transcendenta. 

                               
80 Se bl.a. Casanova 1994, Pettersson 1994a, Gill, D´Costa & King 1994, Roof 1993, Hervi-
eu-Legér 2000, Woodhead; Heelas & Martin 2001, Davie 2002, Davie, Heelas & Woodhead 
2003, Norris & Inglehart 2004 och Furseth & Repstad 2005.  
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7.2.2. Centrala föreställningar eller perifera 
Filmsamtalen har pekat i riktning mot att starka filmupplevelser bidragit till 
bearbetning av existentiella frågor för individer med olika sociokognitiv 
bakgrund. I kapitel 5 diskuterade jag den principiella fråga som Sjödin tar 
upp vid empiriska livsåskådningsundersökningar. Han lyfter frågan om hur 
viktigt ett värde är och att det spelar en avgörande roll för individens identi-
tetsuppfattning om ett värde uppfattas som perifert eller om värdet tillskrivs 
central betydelse. Endast mera centrala värden får faktiskt genomslag för 
personens tänkande och handlande (Sjödin 2001: 126f). 

I enkäten hade jag med frågor där de svarande kunde ange graden av be-
tydelse både vad gäller filmkonsumtion och tro. I intervjuerna fanns detta 
också med men jag menar att mina intervjuer på 75 minuter inte mer än skra-
par lite på ytan. Det är därför mycket svårt att uttala sig om de värden och 
värderingar som respondenterna delade med sig av hade central eller perifer 
betydelse med genomslag för både tänkande och handlande. Detta är en 
återkommande kritisk omständighet vid forskning om värderingar och attity-
der. 

I vissa fall är min uppfattning att vi kom in på väletablerade föreställ-
ningskomplex hos vederbörande som var centrala för individens verklighets-
uppfattning, exempelvis Maria om Så som i himmelen. I andra samtal är jag 
tveksam. Filmintervjun kom möjligtvis in på en tankegång som var aktuell 
och inspirerande just då, men av mer tillfällighetskaraktär, så som Sofia om 
Matrix, vilket berör den svårbesvarade frågan om påverkan och effekt på 
kort eller lång sikt (McQuail 2005). 

7.2.3. Medier som resurs och religiös förändring  
Kan medier och mediebruk i allmänhet och filmkonsumtion i synnerhet för-
må utgöra en resurs för bearbetning av existentiella frågor i ett pluralistiskt 
samhälle med förändrade förhållningssätt till religion?  

Mitt fokus på existentiellt meningsskapande samt resonemang om ideal 
och moraliska livsprinciper bör kunna relateras till den forskning som intres-
serar sig för implicita eller explicita aspekter av religiösa föreställningar i 
media. Genom starka upplevelser av spelfilm ges vissa individer tillfälle att 
beröra viktiga värden av existentiell natur. Det har beröringspunkter med 
annan forskning som framhåller populärkulturens innehåll, där alltifrån film 
och serietidningar till musik, dataspel och böcker bidrar till formandet av 
individers grundläggande förståelse av omvärlden (Clark 2003, Bossius, 
2003, Linderoth 2007). 

Min undersökning har begränsats till en studie om spelfilm som resurs för 
individen när det gäller bearbetning av existentiella frågor och mitt resultat 
pekar på att film kan fungera som en sådan resurs. Under vissa betingelser 
tycktes filmupplevelser förstärka och bekräfta individens socialt internalise-
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rade verklighetsuppfattningar. Under andra betingelser såg det ut som om en 
stark filmupplevelse kunde utgöra ett viktigt alternativ till sociala kontakter, 
som försåg individen med perspektiv och tankemönster som inte hade funnit 
utrymme i den sociala interaktionen. Det var framför var tydligt i Marias 
diskussion om Så som i himmelen (2004) men också för Caterina i samtalet 
om The Butterfly Effect (2004). I bådas fall tycktes filmupplevelsen vara 
något av en oas för bearbetning av personliga frågeställningar som de inte 
kunnat processa i det nära sammanhanget med vänner eller familj. 

Detta resultat pekar på mediekonsumtionens förmåga att utgöra en för 
vissa individer viktig resurs i ett senmodernt samhälle karakteriserat av reli-
gionens individualisering, avtraditionalisering och ett minskat engagemang i 
institutionaliserad religion. Anders Sjöborg konkluderar i sin studie att me-
dierad bibelanvändning via Internet är ett uttryck för en försvagning av reli-
giös tradition, men fungerar samtidigt som en kulturell resurs för individen 
(Sjöborg 2006: 203). Sjöborg efterlyser framtida forskning och en djupare 
belysning av medieanvändningens roll utifrån sin slutsats (Sjöborg 2006: 
205). Detta förstärks också av Mia Lövheims forskning. Medieanvändning 
kan fylla en viktig meningsskapande funktion för konstruktionen av tros- 
och värderingssystem (Lövheim 2006: 13).  

7.2.4. Individuell mening – som inte delas med andra 
Mina intervjuer om film och meningsskapande pekar också på mediekon-
sumtionens begränsning, vilket kan relateras till en kulturkritisk diskussion 
med religionssociologiska förtecken. Vikten av att knyta individuella före-
ställningar till en samhällelig kollektiv nivå diskuterar den franska religions-
sociologen Danièle Hervieu-Legér. Hon understryker betydelsen av kollekti-
vets gemensamma minne i en diskussion om religionens plats i ett samhälle 
präglat av individualiserade meningsprocesser. Hervieu-Legér menar att 
individens konstruktion av mening har stora begränsningar så länge som det 
stannar vid individuella processer. Hon argumenterar för behovet att se indi-
videns meningsskapande insatt i en kollektiv kontext där mening delas män-
niskor emellan och får en social bekräftelse (Hervieu-Legér 2000: 94) 

In a society in which affirmation of the autonomy – the liberty – of the indi-
vidual is inseparable from the insistence on independence in private life, the 
questions of meaning that comes to the fore in extreme situations – where 
there is suffering, where there is death – is more than likely to receive a sub-
jective, an individual response (Hervieu-Legér 2000: 94). 

 
Hervieu-Legér understryker som synes individens och samhällets behov av 
gemensamt delade meningsstrukturer för att hantera livets existentiella 
gränssituationer. Dessa riskerar att utarmas på grund av det moderna samhäl-
lets betoning av individens autonomi och frihet.  
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De meningsskapande processer jag problematiserar genom ett fokus på star-
ka filmupplevelser har eventuellt de begränsningar som Danièle Hervieu-
Legér reflekterar över. Är de exempel på individer som i första hand upple-
ver ett meningsskapande via mediekonsumtion på ett individuellt plan utan 
tydliga referenser till situationer där man delar meningsupplevelsen med 
andra? I mitt empiriska material blev jag överraskad över att starka filmupp-
levelser i så begränsad utsträckning formulerades som delar av en social 
upplevelse, med något undantag bland de tretton intervjuade.  

Om detta är en omständighet som skulle kvarstå vid en genomfört repre-
sentativ studie om filmvanor, starka filmupplevelser och existentiella frågor, 
så pekar det på en individualiserad meningsupplevelse som har berörings-
punkter med Hervieu-Legérs diskussion. En begränsning i konstruktion av 
mening genom starka filmupplevelser handlar således om en avsaknad av 
social interaktion kring dessa filmupplevelser.  

Detta aktualiserar också frågan hur man ska bedöma den interaktion som 
utspelades mellan mina respondenter och mig som forskare. Dessa filmupp-
levelser delades med mig som lyssnare och intervjuare. De respondenter jag 
har talat med har i dessa samtal manifesterat en lång rad resonemang om 
existentiella frågor. Huruvida dessa existentiella dimensioner verkar hos 
individen, utan att de formuleras för någon som ställer frågor om filmupple-
velsen och lyssnar på svaren, är i sig en forskningsfråga. 

Genom mina samtal har mening konstruerats av ett antal respondenter in-
dragna i en forskningsprocess. Som utfrågare, lyssnare och samtalspartner 
blir jag en viktig del av intervjuresultatet. Med mitt fokus på existentiella 
tankar har mina samtal hjälpt till att konstruera något som inte externaliserats 
av respondenterna på detta omfattande sätt tidigare.  

För att kunna påstå det jag gör, att film tillhandahåller föreställningar som 
berör existentiella frågor som inspirerar individen, måste själva filmsamtalet 
också bedömas. Hur påverkas intervjuerna av att de genomförs av mig som 
filmintresserad forskare, med ett särskilt intresse för meningsfrågor? Det 
perspektiv jag som forskare väljer påverkar resultatet. Min bedömning är 
dock att detta resultat inte är konsekvenserna av en tillfälligt igångsatt sam-
talsserie mellan mig som filmintresserad religionssociolog och tretton indi-
vider. Jag menar att dessa samtal pekar på en aspekt av filmbruk som inte 
belysts tillräckligt tidigare. Film tycks kunna bidra till kognitiva – och käns-
lomässiga – processer på meningsnivåer av omfattande personlig betydelse. 

7.2.5. Individualisering och självkult 
Thorleif Pettersson karakteriserar en tilltagande individualisering som ty-
piskt för det moderna samhället, en sedan länge etablerad slutsats i sociolo-
gisk teori. Petterson och många andra diskuterar identiteten som öppen, dif-
ferentierad, reflexiv och individualiserad (Pettersson 1994a: 200, Maia 2001: 
38). Iakttagelsen om den stora betydelse som respondenterna tillmäter själv-
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schematiska resonemang bör sättas i relation till denna diskussion liksom till 
Wade Clark Roofs reflektion om bildens plats i samtiden.  

Roof problematiserar frågan om ”the immense role of the media and vis-
ual imagery in shaping contemporary life” (Roof 1999: 8). Han pekar på tre 
drag i den amerikanska kontexten. För första handlar det om ett stort antal 
människor som engagerar sig kring sökandet efter religiös mening, för det 
andra att detta sökande går i riktning mot självförståelse och självreflexivitet 
och för det tredje, att detta fokus på det egna självet ändå inte stannar vid ett 
navelskådande utan går utöver och bortom en ”self-centered, therapeutical 
culture” (Roof 1999: 9). Paul Heelas och Linda Woodhead talar i samman-
hanget om ’the Subjective Turn’ (Heelas & Woodhead 2005: 2). 

Slutsatser om framväxten av en kultur som domineras av ett subjektivt 
sökande efter mening och en längtan efter ett mer autentiskt tillfredsställande 
liv menar jag kan tillämpas på det som kommer till uttryck i mina intervjuer.  
Starka filmupplevelser hjälper människor att formulera viktiga livsideal att 
integrera och eventuellt leva efter i vardagen. Jag kritiserade i kapitel 5, Eric 
W. Rothenbuhlers långtgående slutsatser om konsekvenserna för människan, 
såsom helt infångad i mediernas nät och underkastad kravet att forma och 
omforma sin egen personlighet utifrån mediesamhällets tryck på individen 
(Rothenbuhler 2006: 31).  

Med Rothenbuhlers utgångspunkter menar jag att man missbedömer två 
saker. Dels underskattar man den rituella lekfullhet med vilken enskilda 
mediekonsumenter kan välja att delta i mediekonsumtion på ett lättsamt, 
ambivalent och delvis ironiskt sätt. Karen Klitgaard Povlsen menar att sen-
modernitetens många välutbildade mediekonsumenter har ett behov av ett, 
på en gång både distanserat och hängivet engagemang som en del av en lek-
full självreflektion. 

The ironic reception allowed identification and concurrent distance; viewers 
often expressed a certain irritation or rejection of the identification and the 
series’ universe. […] Being an ironic viewer means that one identifies, but at 
the same time reflects on one´s identification (Klitgaard Povlsen 2003: 120)  

 
Dels missar man också de socialpsykologiskt betydelsefulla processer som 
kan äga rum inom ramen för ett förhöjt fokus på det egna jaget (Thompson 
1995, Maia 2001, Jansson 2001b, Park 2004, Höijer 2007).  

7.2.6. Det relativt stabila självet 
I mina samtal med de intervjuade om sina filmupplevelser menar jag att en 
del av teorierna om ”unfinished selves” illustrerats där individen hanterar 
olika roller och reflekterar över den egna personligheten (Pettersson 1994a: 
201). Här berör man en intressant konflikt i en debatt om vad som karakteri-
serar senmoderniteten och villkoren för ”självets reflexiva projekt” (Giddens 
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1997: 13). Olika forskare inom det sociologiska och kulturkritiska fältet 
tänker sig olika grader av en stabil – eller snarare instabil – jag-struktur 
(Winther Jörgenssen & Phillips 1999). Birgitta Höijer är kritisk mot ett eta-
blerat synsätt inom postmodern teori, som stipulerar individens oupphörliga 
omförhandling av sin identitet och ständiga förändringar av sina individuella 
utgångspunkter. ”Neither people, nor institutions or texts are like chamele-
ons continuously changing colour” (Höijer 2007: 34). Höijer argumenterar 
för att förstå meningsskapande processer som insatta i relativt stabila identi-
tetsformationer, som förändras långsamt över tid, mera kompatibel med An-
thony Giddens syn på självidentiteten.  

The post-modern construction of a reflexive individual constantly changing 
identity is simply too exaggerated. A basic assumption […] is that both ideo-
logical meaning-making as well as identity formation do change over time 
within the bosom of culture, but that such transformation processes often are 
quite drawn-out (Höijer 2007: 34). 

 
I Giddens diskussion uppfattas självets projekt som något som ”upprätthåller 
sammanhängande men ständigt reviderade biografiska berättelser” (Giddens 
1997: 13). Giddens kombinerar en uppfattning av självet som på en gång 
sammanhängande och gradvis föränderligt i hanteringen av existentiella 
frågor. Giddens uttrycker sig om självet som en instans för självmedveten-
het, som skapas genom det autentiska självets ansträngningar och som ”inte-
grerar livserfarenheterna med självutvecklingens berättelse: skapandet av ett 
personligt trossystem med vars hjälp individen inser att hans främsta plikt är 
att ’vara lojal mot sig själv’” (Giddens 1997: 100).  

Detta synsätt hos Giddens, som förutsätter en instans inom självet som 
hanterar livsberättelsen, ett kognitivt subjekt, kritiseras av diskursteoretiker-
na Winther Jörgenssen och Phillips som oförenligt med en diskursanalytisk 
ansats. ”Giddens har en kognitiv subjektuppfattning som inte passar in i en 
diskursanalytisk ram” (Winther Jörgenssen & Phillips 1999: 144). De tar 
därför avstånd från Giddens subjektuppfattning. Det gör inte jag. 

Tvärtom menar jag att filmintervjuerna ger exempel på individer som ut-
ifrån ett relativt stabilt själv, hanterar ett personligt trossystem och skapandet 
av en självbiografisk berättelse. Ett synsätt på självet av Giddens modell ger 
en betydligt bättre förståelse för individernas mediebruk i vardagslivet, och 
sättet att hantera existentiella frågor, som något som utgår ifrån en instans 
inom självet.  

Denna syn på jaget som mer stabilt, vill jag lyfta fram i en diskussion om 
kognitiv förändring. I mötet med en engagerande film tillåts individen grad-
visa förändringar av dessa relativt stabila konstruktioner i den rutinmässiga 
konstruktionen av en självidentitet. Det jag anser vara intressant med filmin-
tervjuerna i det här perspektivet är hur existentiella frågor och moraliska 
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ideal, som integrerade kognitiva föreställningar, aktualiseras i mötet med 
film, och förändras på olika sätt. 

Höijer betonar, liksom Alf Linderman, att dessa inompsykiska processer 
har inslag av individuell kreativitet förutan vilken människan enbart skulle 
duplicera slutna meningssystem, som oföränderliga kopior. ”If man was no 
more than a mirror of his or her external circumstances, then what we would 
have are closed, constant systems, which can only reproduce themselves” 
(Höijer 2007: 35). 

Sociokognitiv teori hjälper oss förstå den kreativa tolkningsprocess ge-
nom vilken individer hanterar yttre impulser genom inre processer, ”how 
external experiences are converted into internal images and ideas, which in 
turn form frames of reference for future interpretations and so on, in an infi-
nite process” (Höijer 2007: 35).  

Med hjälp av mitt analysredskap kan jag skapa en ökad förståelse för hur 
en kulturell impuls – en film – kan fungera som resurs för förändring och 
utveckling av frågor som har hög personlig relevans, knuten till individens 
mest personliga meningssystem, som fyller ut och gradvis nyanserar ett re-
dan existerande tolkningsmönster hos individen. Att filmupplevelserna ger 
indikationer om att personschematiska tolkningsprocesser oupphörligt glider 
över i självschematiska tolkningsprocesser och vice versa menar jag är ett 
centralt empiriskt resultat för att förstå på vilket sätt individen hanterar exis-
tentiella frågor genom starka filmupplevelser. 

7.2.7. Individualism – good news or bad news? 
De teoretiska implikationerna kring individens fokus på sig själv behöver 
fördjupas. Petterson formulerade teser om en växande individualism och ett 
minskat engagemang kring ”civic virtues” (Pettersson 1994a: 205). Slutsat-
serna kring individualiseringens effekter är under debatt där tolkningsalter-
nativen om hur denna individualisering ska förstås varierar.  

Det behöver inte nödvändigtvis förstås som något som ökar såväl egocen-
trismen som egoismen i samhället. En sådan tolkning av institutionaliserad 
individualism är alltför stereotyp menar Beck & Beck-Gernsheim. Det utgör 
bara den ena sidan av myntet där den andra sidan handlar om begynnande 
tecken på en utveckling av ”altruistic individualism” där individer utvecklar 
kreativa individuella lösningar på strukturella problem (Beck & Beck-
Gernsheim 2002: xxii). Ronald Inglehart och Christian Welzer utvecklar 
vidare intressanta teorier kring ”Self-expression-values” i det samtida sam-
hället. De problematiserar individualiseringsbegreppet och analyserar det 
moderna samhällets rörelse bort från traditionella trygghetsvärden i riktning 
mot mer individualistiska. Inglehart och Welzer betonar att självförverkli-
gande attityder inte behöver innebära en minskning av värderingar knutna 
till det samhälleliga kollektivets demokratiska kärnvärden, utan kan fungera 
som ett socialt kapital i emancipatorisk riktning. 
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[W]e claim that a more specific but still fundamental sort of orientations 
gives communal values and social capital a pro-democratic civic drive, 
namely that values that emphasize human self-expression. These values are 
intrinsically directed against human discrimination and most sharply targeted 
at the liberating elements of democracy (Inglehart & Welzel 2007: 6). 

 
Respondenternas hantering av existentiella frågor, bearbetade inom ramen 
för deras självbilder, kan sättas in i ett teoretiskt perspektiv av Inglehart och 
Welzers modell och ges en mycket positiv tolkning. Inglehart och Welzer 
tänker sig att individens känsla för sina egna individuella rättigheter, demo-
kratiskt generaliseras till att gälla även alla andra.  

Jag vill hävda att mina empiriska resultat illustrerar något som ligger i lin-
je med detta och som handlar om en förstärkning av kulturellt inbäddade 
värderingssystem och moraliska ramverk på individnivå. Jag vill gå så långt 
som att tala om spelfilm och enskilda individers speciella filmupplevelser av 
nyckelkaraktär, som en möjlig resurs för förmedling, förankring och för-
djupning av flera humanistiska ideal, om individens ansvar för medmän-
niskor, solidaritetens och vänskapens principer, men också ideal om själv-
uppoffring för kollektivets bästa.  

Dessa upplevelser måste sättas in i ett socialt sammanhang på olika nivå-
er, där familjen som primär socialisationsmiljö och nära sociala nätverk är 
avgörande resurser för individen, men där spelfilm vid vissa brytpunkter i 
individens liv tycks kunna vara ett viktigt alternativ till det närmaste sociala 
nätverket i en sekundär socialisationsprocess.  

7.3. Alternativa utgångspunkter – framtida forskning  

7.3.1. Psykodynamiska infallsvinklar 
Det teoretiska ramverk som jag valt skulle ha kunnat vara annorlunda. Ob-
jektrelationsteoretiker med Donald Winnicot och Ana-Maria Rizzutto i spet-
sen har utvecklat teorier om hur individen bearbetar sitt inre genom externa-
liseringar i yttre symboler, så kallade övergångsobjekt. För människan kan 
konst och kultur erbjuda sådana alternativ för den som vill träda in i detta 
unika tillstånd mellan yttre och inre verklighet med stor betydelse för upple-
velse av subjektiv mening. ”The symbolic quality of such objects participa-
tes in the realm of illusion, where there is a blend of external reality and 
subjective attributions that result in meaning” (St Clair 1994: 14).  

I sin empiriska forskning om individers förhållningssätt till TV-program 
av fiktionskaraktär ger Höijer exempel på tittarnas egna beskrivningar där 
man enkelt kan njuta av tillfredsställelsen i att slappna av, ”relax the brain” 
och ”watch with a smile” (Höijer 1998b: 78). Publiken uttrycker det Winni-
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cott fångar in med hjälp av begreppet övergångsområde, ”rest your eyes and 
devote yourself to a world of imagination” (Höijer 1998b: 78).  

Jag uppskattar också religionspsykologen Nils G Holms begreppsbild-
ning, det ”inre” respektive det ”yttre existensrummet” (Holm 1997: 36). Han 
lyfter fram den omgivande kulturen som något som generationers erfarenhet 
under tidernas gång externaliserat i det yttre existensrummet ”en kollektiv 
bearbetning på symbolplanet av centrala motiv i det inre existensrummet hos 
människan” (Holm 1997: 38). Nils G Holms perspektiv skulle vara intressant 
att fördjupa för forskning om filmtillägnelse, då han inbegriper ett samspel 
mellan individens inre dynamik och den omgivande kulturella sfären, i vil-
ken filmer hör hemma.  

Filmvetaren Janet Staiger diskuterar receptionsstudier och pläderar för en 
orientering mot flera olika teoribildningar som ibland fokuserar den sociala 
kontexten och ibland tar fasta på individens kognitiva processer där hon 
också inkluderar emotionella element (Staiger 1992: 62). Jag ser fram emot 
forskning som intresserar sig för mer emotionellt orienterade och psykody-
namiskt inspirerade publikundersökningar, forskning där man med profes-
sionell kompetens arbetar med en kontinuitet i samtalen, som ger större ut-
rymme för tolkning av omedvetna processer av närmast terapeutisk karak-
tär.81 

7.3.2. Funktionella perspektiv – ’a space set apart’ 
Kopplat till ovanstående resonemang om film insatt i en psykodynamisk 
eller religionspsykologisk tolkningsram finns också perspektiv på film och 
filmvanor ur ett mer funktionellt rituellt perspektiv på det sätt som John C. 
Lyden och Clive Marsh har gjort (Lyden 2003, Marsh 2004). Ett fruktbart 
grepp har även Mia Lövheim tagit när hon tillämpat ett ritteoretiskt perspek-
tiv inspirerat av Victor Turner på Internetanvändares sätt att skapa sig  ”a 
space set apart” (Lövheim 2006: 255). Något liknande skulle kunna vara ett 
nästa steg utifrån föreliggande avhandling, där filmens funktion i vardagsli-
vet kunde fokuseras med hjälp av ritteoretiska eller religionspsykologiska 
perspektiv. Olika slags film, både sofistikerad konstfilm och Hollywoodfil-
mens bredare produktioner, skulle kunna förstås som grandiosa berättelser 
öppna för en filmpublik att kliva in i som ett övergångsområde, för en lek 
med symboler, känslor och tankar. 

                               
81 Ett intressant och ambitiöst arbete har Amy Hardie, filmregissör och forskare i Edinburgh, 
initierat. Hon har skapat en filmgrupp som tillsammans med en gruppterapeut arbetar gruppte-
rapeutiskt med filmupplevelser. 
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7.4. Tillbaka till utgångspunkten 
Vad är det egentligen som är viktigt i livet? Hur känns det att leva? Hur ser 
drömmen om ett gott och lyckligt liv ut? Min avhandling har empiriskt och 
teoretiskt velat diskutera på vilket sätt medier i allmänhet och spelfilm i syn-
nerhet kan vara sammanlänkade med människors sätt att hantera ovanståen-
de livsfrågor. Tendenserna i filmstatistiken ger en bild av ett medium som är 
kommersiellt och kulturellt mycket dynamiskt och som befinner sig i ett 
samspel med en publik. Men på vilket sätt och under vilka omständigheter? 
Vad gör film med publiken och vad gör publik med filmen? Det har stått i 
centrum i denna studie om spelfilm som möjlig resurs för bearbetning av 
existentiella frågor.  

7.4.1. Syfte och frågeställningar 
Mitt övergripande syfte var att försöka förstå hur individers meningsskapan-
de såg ut i dagens medielandskap. Jag har med min avhandling velat belysa 
ett komplext samspel av sociala och psykologiska processer vid filmkonsum-
tion och meningsskapande med ett fokus på existentiella frågor. I första 
hand, och mest primärt, var syftet att illustrera dessa processer empiriskt 
med hjälp av exempel på publikens sätt att tänka och tala om filmupplevel-
ser. I andra hand, och som ett mer underordnat syfte, ville jag också bidraga 
till en utvecklad teoretisk förståelse av de komplexa processer genom vilka 
individen interagerar med spelfilm utifrån filmvanor i vardagslivet. 

Min hypotes var att spelfilm kunde vara en resurs för individen i form av 
en yttre kulturell impuls. Med hjälp av sociokognitiv teori skulle det vara 
möjligt att fördjupa en förståelse för de meningsskapande processer där ett 
yttre medierat visuellt fenomen – en spelfilm – interagerade med individens 
inre kognitiva bearbetningar beträffande tankar om existentiella frågor.  

Min hypotes var att schemateori skulle kunna bidra med ett mer teoretiskt 
detaljerat tolkningsraster som tillät en utveckling av tidigare teori och som 
kunde ge en mer strukturerad tolkning av individens internaliserade kogniti-
va strukturer, samt en mer detaljerad analys av individens tolkningskreativi-
tet och kognitiva förändringsprocesser.  

Huvudfrågeställningen har varit denna. Om, och i så fall, på vilket sätt 
och under vilka omständigheter kan film vara en resurs för individers tankar 
om existentiella frågor? Till denna huvudfrågeställning knöt jag en följdfrå-
ga av kompletterande karaktär. Hur mycket styrs individer i sina tolkningar 
utifrån en tolkningshorisont internaliserad genom primär och sekundär so-
cialisation? 

Min studie har kunnat komplettera tidigare arbeten inom receptionsforsk-
ning på punkter som dessa inte fokuserat, med empiriska exempel och mer 
detaljerad teoretisk precision. Alf Linderman studerade receptionsprocesser 
och publikens förståelse av TV-program relaterat till publikens socialisation 
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i olika religiösa och icke-religiösa traditioner men utan att gå vidare i en 
utveckling av individens interna psykologi vilket min studie har fördjupat. 
Birgitta Höijer hade tidigare studerat TV-publik och meningsprocesser ut-
ifrån ett sociokognitivt perspektiv dock utan att fokusera meningsfrågor av 
existentiell natur, något som min avhandling lyft fram.  

7.4.2. Slutsats 
Mitt val av fokus på spelfilm kombinerat med ett intresse för meningsfrågor 
knutna till en existentiell nivå hos mediepubliken har avsett att utgöra en 
komplettering av såväl medie- och kommunikationsvetenskaplig som religi-
onssociologisk forskning.  

För den som reflekterar empiriskt över huruvida medier kan bidra till ska-
pandet av existentiella meningssystem så pekar mina resultat i riktning mot 
att spelfilm alldeles utmärkt kan innefatta gestaltningar av centrala existenti-
ella frågor som hos individer förstärker och förankrar föreställningar om 
livets mening, skuld och ansvar samt moraliska ideal att leva efter i sitt liv 
här och nu. 

Och för den som ställer den specifika frågan huruvida medier kan fungera 
som resurs för bearbetning av den för religioner särskilt intressanta relatio-
nen mellan människa och Gud så pekar resultatet mot att konsumtion av 
spelfilm har sin begränsade räckvidd. Frågor om Guds existens eller tillva-
rons ontologiska fundament, genom vilket människan kan uppleva en dialo-
gens relation till tillvaron som totalitet tycks inte vara något där filmmediet 
utkonkurrerar traditionell religion.   

Med ett val av ett sociokognitivt perspektiv tror jag mig ha åstadkommit-
ett bidrag i fyra punkter av förnyande karaktär.  

För det första har mitt val av tolkningsverktyg inspirerat av sociokognitiv 
teori knutit samman religionssociologiska teorier om meningsskapande, med 
en filmvetenskaplig teoretisk begreppsapparat som utvecklats kring spelfil-
mens meningsstrukturer och meningstolkande premisser. Mening skapas 
med hjälp av, en kombination av för ögat presenterade berättarsekvenser på 
den konkreta filmduken, sujet, och en inom åskådaren konstruerad historia, 
fabula, som tar gestalt hos var och en som ser en film. Berättelsen tolkas 
således av varje åskådare och ges mening på flera nivåer, vilket schemateori 
kunnat belysa på ett mer utvecklat sätt än vad som tidigare gjorts när det 
gäller empirisk filmpublikforskning. 

För det andra har jag mer utförligt kunnat säga något om hur processen 
kan förstås när internaliserad repertoar hos en individ mer eller mindre för-
ändrar sig i mötet med medierade föreställningsvärldar. Det har med andra 
ord gått att teoretisera kring på vilket sätt sådana förändringsprocesser kun-
nat se ut och under vilka omständigheter det sker.  
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För det tredje har jag kompletterat sociokognitivt inspirerad forskning orien-
terad mot TV-publik och meningsskapandeprocesser. Mitt fokus på existen-
tiella frågor har i det här sammanhanget skapat ny kunskap. 

För det fjärde har ett schemateoretiskt perspektiv tillämpat på filman-
vändning, empiriskt kunnat belysa komplexa processer vad gäller individers 
föreställningar om det egna självet relaterat till personteckningar och ideal-
karaktärer på filmduken. Jag har skapat en ökad förståelse för hur känslo-
mässigt engagerande berättelser om fiktiva karaktärer har beröringspunkter 
med laddade föreställningar om det egna jaget knutna till moraliska ideal. 
Denna schemateoretiska analys har på så sätt empiriskt kunnat komplettera 
filmteoretiska utgångspunkter om karaktärstolkning och identifikationspro-
cesser (Grodal, 1997, Gaut 1999, Persson 2000). 
 
Människans representationer och kognitioner hjälper henne kategorisera 
verklighetens alla objekt, personer och händelser enligt konventioner som 
avgör hur individen uppfattar tillvaron. Hela den kulturella produktionen av 
verklighetsuppfattningar i samhället utgör en provkarta av föreställnings-
komplex tillgängliga för individen att förhålla sig till och ta intryck av.  

Individen är en produkt av samhället, dess konventioner, normer och vär-
deringar, samtidigt som individen är en aktiv deltagare som kan påverka och 
förändra samhället. Detta utgör paradoxen i Peter Berger och Thomas Luck-
manns kunskapssociologiska sentenser om relationen mellan individen och 
samhället i ett socialt konstruerat symboliskt universum. ”Samhället är en 
mänsklig produkt. Samhället är en objektiv verklighet. Människan är en so-
cial produkt” (Berger & Luckmann 1979: 78). 

Filmer utgör en påtaglig del av vårt samhälles representationer och spel-
film presenterar på biodukarna varje vecka en rad olika verklighetsuppfatt-
ningar och mentala föreställningar för individen att gå i dialog med, som en 
yttre kulturell impuls i samspel med de kognitiva strukturer som individen 
integrerat och byggt upp i sitt inre. Mina tretton respondenter har visat hur 
spelfilm kan vara en inspirerande resurs som på ett mångfacetterat sätt hante-
ras av individen i givna ögonblick som en möjlighet för förändring av synen 
på livet och upplevelsen av tillvaron. 

Människan som social varelse definieras i allt väsentligt av sin kollektiva 
tillhörighet vad gäller verklighetsuppfattning och meningssystem, samtidigt 
som varje individ transcenderar det redan givna genom att personligt utfor-
ma ett unikt individuellt meningssystem som en aktiv deltagare i det kultu-
rella och samhälleliga livet. Med ett kognitivt teoretiskt analysredskap har 
jag velat analysera individens sätt att hantera filmupplevelser som kulturellt 
fenomen och hur individen gör vissa specifika delar av det offentliga rummet 
personligt meningsfullt. 
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8. SUMMARY Movies and Meaning. 

Studying Audience, Fiction Film and Existential Matters.82 

8.1. Introduction 
What is important in life? What makes life worth living? What do dreams of 
a good and happy life look like? These kinds of questions are asked by 
scholars investigating people’s worldviews and belief systems in everyday 
life (Bråkenhielm 2001). Watching movies is a growing habit in Sweden and 
the consumption of film has never been as widespread amongst Swedes as it 
is today (Hedling & Wallengren 2006). Media scholars discuss how media 
habits are related to people’s construction of worldviews and how meaning 
making is both a social and an individual practice, where mediated stories 
are interconnected with ‘ideological horizons’ (Höijer 2007: 33). In what 
ways do movies intersect with the ways in which people in contemporary 
society deal with the meaning of life? That is the main point of interest for 
this study of film viewers and fiction films as an impulse for meaning mak-
ing processes, with a special focus on existential matters. 

The ways in which the Swedish audience consumes films has changed 
rapidly (Antoni 2007, Ribrant 2006). Recent developments in digital distri-
bution have made it possible to watch films at home on bigger and better 
screens, on a laptop or even on the smallest of screens like the PlayStation 
Portable.83 Movies are no longer mainly enjoyed in cinemas, but via TV or 
DVD (Ribrant 2006: 125). 

I have distinguished between the most basic film genres such as ‘docu-
mentary’, ‘fiction’ and ‘avant-garde’ even if these categories are not water-
tight (Bordwell & Thompson 1997: 42). In my study the investigation fo-
cused almost exclusively on fiction film. Documentary film was mentioned 
rarely and avant-garde film not at all. 

                               
82 I am using ‘existential’ in the first of the two meanings outlined by the Oxford Dictionary; 
1) relating to existence. 2) Philosophy concerned with existentialism. The focus of my re-
search is related to the construction of worldviews on a personal level in everyday life and I 
am not concerned with existentialism as a philosophical tradition. 
83 With a screen size of 5.5 centimetres in height and width of 9.5 centimetres. 
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My aim as a sociologist of religion has been to reach a more nuanced under-
standing of the complex interplay between social and psychological proc-
esses in individuals’ meaning-making, related to the construction of personal 
belief systems with inspiration from movies.84 First of all I have wished to 
give generous space to empirical examples of individuals and their ways of 
comprehending movies as important aspects of their personal lives. Sec-
ondly, with the help of a socio-cognitive perspective, I have in mind to con-
tribute to a more developed theoretical elaboration of film interpretation 
processes among viewers.  
 
Research Questions and Hypothesis 
The main research question was as follows: In what ways and under what 
circumstances could a movie be a resource for individuals and their 
thoughts about existential matters? I also asked a more theoretical question. 
How much are individuals guided in their interpretations by interpretative 
horizons85 internalized through primary and secondary socialization? 

My hypothesis said that individuals with a religious background, who also 
have a religious outlook on life today, would be less inclined to use movies 
to address important matters of personal relevance in life, whereas individu-
als with no religious background and not participating in religious activity 
today would be more active in using movies for this purpose. This precon-
ception was formulated from a starting point in studies that described a his-
torically strained relationship between organised Christian faith and fiction 
film. Early in the 20th century the Roman Catholic Church developed critical 
views on the film industry and church members were discouraged from 
movie watching habits (Miles 1996, Johnston 2000, Deacy 2005).  

My ambition has not been to evaluate films from a theological or philoso-
phical point of view, as others have done (Baugh 1997, Fraser 1998, Coates 
2003). Neither was it to conceive film consumption as a ritual equivalent to 
the function of traditional religion (Lyden 2003, Marsh 2004, Jerslev 2006), 
nor analyse mythological structures in popular culture products (Martin & 
Ostwalt, Deacy 2001, Jewett & Lawrence 2003). My focus has been on the 
choices of a few members of the audience and their wholehearted embrace 
of some important movies. I have then tried to describe and analyze, as thor-
oughly as possible, their own perceptions of meaning derived from these 
films. 

                               
84 Cf. Clive Marsh, “what films do to people and what people do with films” (Marsh 2004: 
ix). 
85 I am adopting Rousiley Celi Moreira Maias definition of ‘interpretative horizons’. “[T]he 
’interpretative horizons’ or the ‘moral framework’, given either by tradition or basic certain-
ties of life, function as an ‘implicit knowledge’ or as a pre-discursive background structure 
from which all thinking, action and interpretation proceed” (Maia, 2001: s 40f). 
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8.2. Theoretical Framework 
Media Studies 
The first of the theoretical sources used in my study was media studies. The 
development of mass media during the 20th century has completely changed 
society in a historical process where the production, storage and circulation 
of mediated symbolic content have been established as central aspects of 
social life (Thompson 1995, Kivikuru 2001, Jansson 2001a). In a profound 
and irreversible way, the development of the media has transformed the na-
ture of the exchange of communication. The media is now part and parcel of 
fabricating webs of significance and meaning in contemporary society 
(Thompson 1995: 10).  

As recipients of media messages we have to create some understanding of 
our position, who we are, what we want to become, or on the other hand 
what we don’t want to be (Gripsrud 1999: 17). The notion of meaning pro-
duction is central to most definitions of media reception research (Hagen 
1998: 61). Earlier audience studies have often been framed as a textual en-
terprise, rather than understanding meaning as something that takes place in 
the interaction between a text and specific receivers, or categories of audi-
ence. 

Over the past decade there has been a vivid development in the interna-
tional scholarly field of media, religion and culture (Hoover & Lundby 1997, 
Hoover & Clark 2002, Mitchell & Marriage 2003). This has also been seen 
in the Swedish setting with a combination of theoretical perspectives from 
media studies and the sociology of religion (Linderman 1996, 2002a, 
Lövheim 2004, 2007, Sjöborg 2003, 2006). 

A special branch of this field is the interdisciplinary cross-section of film 
and religious studies, where a growing number of scholars from different 
research areas have shown interest. Rarely, however, has an audience ap-
proach been taken here. Jolyon Mitchell has summarized the development as 
follows: “[T]here has been a rapid increase in the amount of writing pro-
duced on discerning the sacred, religious or theological in film. Up to this 
time the vast majority of these texts focus on either the film itself or the di-
rector of the film, leaving out of the discussion what the audience does with 
the film” (Mitchell 2006: 204). There remains, in other words, a lack of 
work done based on empirical evidence of what people do with films (Marsh 
2006).  

Some important initiatives have been pioneering in this direction, such as 
Martin Barkers multinational Lord of the Rings-research project (Barker 
2007), with Scandinavian participation from Danish film scholar (Jerslev 
2006). My study is a contribution in that vein.  
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Religious Change 
Secondly, I discuss religious change from a starting point in theoretical per-
spectives from the sociology of religion, where questions are asked about 
religious change in late modern society with different characteristics in 
various parts of the world. The American situation has its own peculiar traits 
with reasonably high levels of religious commitment (Bellah & Madsen et 
al. 1985, Roof 1999, Norris & Inglehart 2004). The European setting is dif-
ferent from this, displaying fewer obviously religious characteristics (Gill, 
D’Costa & King 1994, Woodhead, Heelas & Martin 2001, Davie 2002). The 
question of a more detraditionalized European situation is addressed, as well 
as slow shifts in late modern society towards weakened religious traditions, 
more individualized belief systems and a sacralisation of the self (Woodhead 
& Heelas 2000, Ahlin 2005, Sjöborg 2006). The question asked from this 
perspective is what kind of role media plays as a resource for shaping peo-
ple’s personal worldviews. 

In this context I have defined what is considered to be an existential mat-
ter. These topics have been empirically investigated by a certain branch of 
scholars in Systematic Theology studying worldviews. It is difficult to find 
an adequate English term with which to translate the term – ‘livsåskådning’ 
– used among Swedish scholars, but a number of suggestions have been 
posited such as ‘worldviews’ or ‘life philosophy’ or ‘view of life’ (Morhed 
2000). A view of life consists of a cognitive element encompassing the indi-
vidual’s theoretical assumptions and comprehensive views about the world, 
an evaluative element with personal central values and finally a personal 
basic mood (Jeffner 1976).  

There are, on the one hand, examples of vague and abstract definitions of 
what is considered to be an existential matter addressing the profound ques-
tions of why we live, why we die and what the purpose of life is (Hartman & 
Pettersson 1980). On the other hand there are quite detailed definitions list-
ing many topics such as race, sex, love, suffering, loneliness, freedom, hu-
man conflict, life and death, guilt, responsibility, human dignity, euthanasia 
and abortion (Ronnås 1969).  

I have revised 15 topics formulated by Bråkenhielm (2001), to create 10 
defined existential matters to make use of in my analysis of thirteen individ-
ual interviews; 1, why we live and die; 2, purpose and meaning in life; 3, 
guilt and responsibility; 4, what is reality?; 5, what is a human being?; 6, 
what is love?; 7, the existence of God; 8, what is right?; 9, good and evil; 10, 
moral principles. 
 
Film Studies – Sujet and Fabula 
Third, I point to the notions used in film studies to distinguish between ‘su-
jet’ and ‘fabula’. This distinction highlights the hugely important recognition 
that spectators actively make meaning. We, as audience, create the fabula in 
our minds, fleshing out the plot to form the full story on the basis of cues in 
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the sujet (Bordwell & Thompson 1997). Bordwell (1985), states that whether 
called perceptual or cognitive, organized clusters of knowledge guide our 
hypothesis making in film viewing based on cues of sound, light, editing, 
camera angles and so forth in the sujet. The total fable is constructed through 
the basis of different schemata or cognitive maps, where the film’s sujet and 
style interact in the course of cueing and channelling the spectator’s con-
struction of the fabula (Bordwell 1985).  

In his thesis the Swedish film scholar Per Persson argued that this ap-
proach should be tested empirically on what is going on when individuals 
watch films and how the viewer’s everyday life works as a cognitive back-
ground for inferences and construction of the fabula (Persson 2000). This 
does not come out of the blue, but relies on a wide range of basic assump-
tions and personal knowledge and  “as an active perceiver, the spectator is 
constantly testing the work for a larger significance, for what it says or sug-
gests” (Bordwell & Thompson 1997: 73). Within film studies not enough 
has been done with empirical ambitions to address how these processes 
could be understood (Persson 2000).  
 
Socio-Cognitive Theory 
Fourth, I frame the question about individuals’ personal beliefs within a 
theoretical paradigm of socio-cognitive structures of representations. Here 
cognitive psychology is developed in a social psychological direction. It is 
used to discuss cultural discourses and how they are comprehended and 
treated by individual subjects as a cognitive process in particular situations 
(Cole 1996, Hagen 1998, Höijer 1998c). Socio-cognitive theory brings forth 
a more nuanced comprehension of “how ordinary people create and use 
meaning to make sense of the world” (Augoustinous & Walker: 141). Within 
cognitive psychology I have adopted a theoretical perspective derived from 
schema-theory to make use of as an analytical tool for detecting meaning 
making processes in the dynamics of the mind. As an audience researcher I 
have tried to “identify what could be described as more general men-
tal/cognitive frames or schemata involved in the process of media consump-
tion” (Eriksson 2006: 41). I am following Birgitta Höijer’s approach by 
identifying interplay between culture and cognition in three contexts; 1, a 
socio-historic process, 2, a socio-cultural interaction with the world and 3, 
inner psychological processes (Höijer 1998c: 169). 
 
A Theoretical Tool  
Finally, I developed a theoretical model as a tool with which to analyse my 
interviews. For these interviews thirteen spectators chose their favourite film 
of all time and discussed its emotional and cognitive impact from their point 
of view. I adopted schema theory, inspired by Höijer’s use of six main 
schema-categories as basic cognitive structures through which people com-
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prehend fiction narratives. They are 1, person schema, 2, role schema 3, self 
schema 4, event schema 5, scene schema and 6, story schema (Höijer 1995). 
 

 
Figure 4. Theoretical model interpreting film viewing and meaning- making. 

The model is to be understood as follows. The sujet is the input on the 
screen. The spectator becomes engaged in an interpretative process, where 
possible existential matters are processed through possible schema structures 
building up the construction of fabula in the mind of the spectator and the 
story is tested for significance in real life.  

In my analysis of the interviews I have asked three main questions. What 
sort of existential matters are actualised by the chosen movie? Through 
which schema categories are the matters processed? What kinds of refer-
ences are made between the intra-textual fictitious narrative of the movie and 
the individual’s own extra-textual life?   

8.3. Methodological Framework 
I combined a quantitative and a qualitative approach in three steps. First, I 
distributed a questionnaire among 179 Swedish students at Högskolan 
Dalarna University College with the aim of providing a preliminary over-
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view of film habits. The questionnaire was primarily important as a tool for 
selecting respondents to the mainly qualitative investigation. The qualitative 
approach consisted of two focus group interviews where discussion centred 
on comprehension of the science fiction film Contact (1997) analyzing dif-
ferent patterns of meaning making related to the spectators’ interpretative 
backgrounds. Second, I continued with thirteen individual interviews with 
viewers choosing their favourite movie of all time. According to their inter-
pretative background I grouped them as belonging to one of three categories: 
group 1, less religious socialization/practice; group 2, mixed religious so-
cialization/practice characteristics and group 3, more religious socializa-
tion/practice. 

8.4. A Questionnaire 
The questionnaire was distributed to around 200 students in different classes 
between October 2002 and February 2003. A handful declined to participate, 
but the overwhelming majority took part and 179 students responded to 
questions about their film habits, their views on watching movies and their 
social background. 40% were media students and the rest were students 
studying literature, history, religion, education and other courses within the 
field of social science. When summarizing their attitudes towards films a 
majority emphasised, first of all, the capacity of movies to promote experi-
ences of strong emotions and the feeling of being deeply moved by movies. 
A large number also considered movies to be entertainment and a way of 
getting away from everyday life for a while. Thirdly, an aspect that was also 
important, was watching movies as a stimulus for thinking about life and 
initiating discussions with friends. Less accentuated was film watching as a 
social act which strengthens bonds with others. Only a minority were inter-
ested in films as an artistic handicraft and a creative process.  

An analysis of variables, in search of a correlation between background 
characteristics and whether individuals’ use movies as a resource for coping 
with existential matters, did not produce results in accordance with my hy-
pothesis. I had assumed that more religiously oriented people would be less 
frequently represented amongst those individuals using movies to deal with 
important issues in life. My analysis did not, after all, reveal such a corre-
spondence. Regardless of interpretative background and ideological horizons 
both religious oriented and non religious oriented people were using films as 
a mean for dealing cognitively with personal questions about the purpose of 
life and what makes life worth living. This result in step one called for a 
deeper investigation of how this could be conceived in more detail in step 
two, focus-groups and step three, individual interviews. 
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8.5. Interviews – focus-groups and thirteen individuals 
In step two, focus group interviews, I decided to mix individuals with three 
defined interpretative horizons in a conversation about the movie Contact 
(1997). This science fiction movie was especially interesting since it forced 
the viewer to construct a fabula from possibly contradictory cues in the sujet. 
Watching the movie you had to decide whether the main character Ellie Ar-
roway – played by Jodie Foster – ever left earth or not. Did she experience a 
close encounter in outer space with an extra-terrestrial intelligence which 
materialized in the shape of her father, or was the whole thing an hallucina-
tion, a result of her own imagination?  

In the two focus groups no pattern in the individual’s interpretations of 
what happened in the film on an explicit meaning level, could be found that 
followed the lines of interpretive horizons. In the first group interview, five 
out of six, both more religious oriented individuals and less religious ori-
ented individuals, held the opinion that she had had an inner psychic experi-
ence. In the other group five out of seven, both more religious and less reli-
gious individuals, were convinced by the opposite alternative that she had 
made an actual trip to the centre of the universe and had met someone in the 
outer space.  

It was reasonable to guess that when the participants were constructing 
the fabula on an explicit meaning level group cohesion came into play 
(Wibeck 2000). When given the chance to define more freely what the story 
was about and how it had touched the respondents personally, considerably 
more creative views developed in the groups on implicit, or even sympto-
matic, meaning levels where some relationship could eventually be detected 
between interpretative horizons and interpretation patterns. The most impor-
tant impression, however, was the great creativity in moving from fiction 
meaning to real life meaning. What was to become personally relevant 
proved therefore both unpredictable and interesting.  

In the third step I asked the participants to take part in a more personal in-
terview about “a favourite movie which made a great impression on you and 
which had an impact on the way you look at the world and your personal 
experience of life”. All participants in the focus groups agreed to be inter-
viewed.  

I analyzed the interviews according to the questions mentioned above. 
What sort of existential matters are activated by the chosen movie? Through 
which schema categories are the questions processed? What kinds of refer-
ences are made between the intra-textual fictitious narrative of the movie and 
the individual’s own, extra-textual, life?   
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Group 1: Less religious socialization/practice   
 
Kia, 27, talked about Weird Science (1985).  She dealt most extensively with 
the existential issues of guilt and responsibility and also with the question of 
love. She processed this mainly through a combination of person schema and 
self schema cognitive structures. The movie, about a computer generated 
dream girl in charge of two younger boys, reminded her extra-textually of 
her role as an elder sister protecting her brothers when she and the brothers 
were all in their teens. She felt deeply responsible for them as her closest and 
most loved relatives.  

For Erik, 30, The Last Emperor (1987) was his favourite movie. He 
touched primarily on the question of what a human being is and on matters 
of moral principles. He processed this through a combination of self schema 
and person schema. Erik talked about the impact the film had when at age 14 
he went to the cinema with his father. Erik empathised with the child em-
peror as the loneliest child in the world. Extra-textually the film connected to 
the feeling Erik had in his early teens of being lonely in his class, abandoned 
by his friends. The movie helped to anchor in him a commitment to keep his 
word honestly and always to stand up for those less fortunate than himself.  

Leon (1995) opened up the possibility of new types of content in action 
movies for film buff Jon, 27, because of its human touch and the sense of a 
sincere relationship developing in the film. Jon was moved by the contact 
built up between the hit man and the young girl, which eventually leads to 
his self sacrifice, saving her life and avenging the death of her family. Jon 
processed matters of guilt and responsibility and the essence of love. Jon was 
the only respondent to reveal almost nothing about his personal life, process-
ing the issues exclusively through story, room and person schema and saying 
nothing about himself. 

Radomir, 24, picked Fight Club (1999) as his movie. The existential mat-
ters addressed in the discussion about the movie were the issue of purpose 
and meaning in life and what it is to be a human being. He processed this 
mainly through a combination of person schema and self schema cognitive 
structures. Extra-textually it tapped into his own struggle with being a man 
in a commercialized society and the problems of finding an authentic way to 
express his male identity in a contemporary Sweden where he felt feminism 
dominates.  

For Sofia, 22, The Matrix (1999 – 2003) was a trilogy inspiring her in life, 
making her believe that she could accomplish more than she really dared to 
hope for. When hesitating she thought about the message in the movie to 
trust in your innermost capabilities. She touched upon issues of purpose and 
meaning in life and the question of what it is to be a human being. She proc-
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essed this mainly through story schema and self schema. Extra-textually she 
used the notion of believing in herself when applying for work.  
 
Group 2:  Mixed religious socialization/practice characteristics   
 
Madeleine, 25, watched Dirty Dancing (1987) over and over again with her 
friends at the age of 11 or 12 and they all learned the lines and the songs by 
heart. She dwelt mostly on matters of the essence of love and guilt and re-
sponsibility. She processed this mainly through self schema and person 
schema cognitive structures. She thought Baby was a perfect role model for 
someone interested in what is going on in the world, coupled with a wish to 
develop as an attractive young woman. Madeleine struggled with this in her 
extra-textual life, trying to combine a political awareness in life with an in-
terest in gaining an attractive female persona.  

Victoria, 24, used Lion King (1994) as a film to console herself while 
longing for her family and her boyfriend when she was studying at univer-
sity far from home. She was mostly occupied with matters about the essence 
of love and moral principles. She processed this mainly through self schema 
and person schema cognitive structures. She thought that the film expressed 
ideal relations between parents and child and between lovers which Victoria 
held very dear as extra-textual moral principles in her intimate relationships.   

Jakob, 27, chose The Shawshank Redemption (1995) as a movie incorpo-
rating vital moral principles important to him as an individual raised in a 
Christian home, but not a believer himself. Jacob was preoccupied with is-
sues of good and evil and moral principles and he processed these matters 
through self schema and person schema. He thought the movie depicted a 
character that incarnates a true human being acting out the essence of Chris-
tian values such as trustworthiness and altruistic ideals, but without the 
rhetoric of Christian lingo. This was a crucial task for him in life where Ja-
kob perceived himself to be a good person although he did not share the 
Christian faith. 

The Butterfly Effect (2004) made a distinct impression on Caterina, 21, in 
the middle of a life crisis where she eagerly wished she could turn back time 
and undo some crucial actions in the past and thereby change the course of 
events for her and her family. Caterina addressed matters of purpose and 
meaning in life together with matters of guilt and responsibility. She proc-
essed these matters through self schema and person schema cognitive struc-
tures with an unusually nuanced understanding of aspects of her own 
strengths and weaknesses. Extra-textually the film sparked her into shaping 
up her routines and helped her break with self-destructive habits. 
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Group 3: More religious socialization/practice   
 
Karin, 33, chose Angel Farm (1992) as her favourite film. She dealt with 
matters of good and evil together with moral principles vital to her. She 
processed these matters through person schema and self schema. She identi-
fied herself with the female character moving to a new place and having to 
cope with a new set of expectations and prejudices, an experience which she 
herself has had first hand. She also connected to the priest’s role as a media-
tor and related this to her own profession as a teacher dealing with tensions 
in a small village.  

Lena, 24, used the film Life is Beautiful (1999) as a psychological defence 
in a very particular situation when under pressure in her role as a teacher. As 
a believer she felt she had been wrongfully criticized, by a senior colleague, 
for teaching religion in an unprofessional manner. Very upset and powerless 
she used the idea in the film of the power of imagination to escape the psy-
chological pressure of reality in extra-textual life. She dwelt on matters of 
purpose and meaning in life as well as matters of good and evil. She proc-
essed these matters mainly through person schema and self schema cognitive 
structures. 

Peter, 32, was impressed by the Lord of the Rings-trilogy (2001 – 2003) 
where the main message for him was the importance of carrying out the task 
which is given to you, no matter what. Peter was dealing mainly with matters 
of purpose and meaning in life as well as guilt and responsibility. He proc-
essed these matters through person schema and self schema. He made refer-
ence to several characters in the movie such as Frodo, Sam and Aragorn 
whose conviction and commitment, even in the darkest hours, touched him 
deeply. This inspired him in his extra-textual and less dramatic reality with 
responsibilities for his family in his role as a father.  

For Maria, 26, the blockbuster As It Is in Heaven (2004) summarized her 
vision of life. It was an important impulse for her at a time when she was 
reconsidering her upbringing in a Pentecostal Christian tradition. The film 
confirmed her own extra-textual critical feeling that the church has a bad 
record of suppressing women in general and sexuality in particular. The film 
sparked a vision of emancipation and honest relations in love and she was 
uplifted and filled with joy, hope and self confidence after watching it. She 
dealt with matters of guilt and responsibilities as well as good and evil. She 
processed these matters through self schema and person schema cognitive 
structures. 

When summarizing the interviews it was clear that some existential mat-
ters dominated. Questions about what kind of moral principles should guide 
your life, together with what kinds of responsibilities human beings have 
towards one another were present in a lot of interviews, as well as issues of 
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individual purpose in life and the overarching question of the meaning of 
life. These more existential matters of immanent orientation – turn to life – 
dominated in all groups regardless of interpretative horizon. Transcendental 
issues and questions about what happens after death, the question of the exis-
tence of God and ontological issues about the essence of reality received 
much less attention.  

Summarizing the analytical question, assessing through which schema 
structures the narratives were processed, it was possible to detect that most 
of the schema structures to some extent were used among the respondents as 
a group. But there was a clear emphasis on a combination of two main cog-
nitive structures in processing these existential matters; a person schema and 
a self schema.  

8.6. Conclusion 
This outcome points back to my overarching research questions. In what 
ways and under which circumstances could a movie be a resource for indi-
viduals and their thoughts about existential matters? An overall analysis 
brings me to the following conclusion in one extensive formula. Detailed 
person schematic cognitive processes about fictitious characters on the 
screen and their role model behaviour are by the respondents combined with 
dynamic cross-references to detailed self schematic introspections about the 
respondents own characteristics, related to existential matters at some very 
specific moments in their lives. In short, I conceive an interplay between 
culture and cognition in three contexts; a socio-historic process, a socio-
cultural interaction with the world and an inner psychological process.  

As for the complementary question, here the conclusion was less clear. To 
what extent are individuals in their interpretations guided by interpretative 
horizons internalized through primary and secondary socialisation? The in-
terpretative process was very complex and the results point in two directions, 
not inevitably opposing each other. To a certain extent respondents seemed 
to be guided by their repertoire of inherited interpretative patterns in the 
constructing of the fabula. At the same time one thing was obvious when 
meaning was created in the fabula with extra-textual references. The mean-
ings were unique to the individual and transcended what could be expected 
from defined interpretative horizons. The individuals were very creative in 
constructing meanings on several different levels simultaneously in unpre-
dictable ways. 

How then is it possible to evaluate these conceivable processes in con-
junction with several examples of respondents preoccupied with their self 
image, dealing and negotiating a socio-cognitive construction of their 
selves? Does it lead to individualism and a self centred cult of the ego? 
(Rothenbuhler 2006). That is not the only conclusion available. Individual-
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ism in late modern society is of a kind which is institutionalized and forced 
upon the individual as Beck & Beck-Gernsheim emphasize (Beck & Beck-
Gernsheim 2002). They also claim that it is possible to trace forces in an 
individualised society developing ‘altruistic individualism’ where people are 
coping in creative ways with structural problems in the society. It is also 
interesting to discuss Ronald Inglehart and Christian Welzel’s analysis of 
‘self-expression values’ in contemporary western society, where human self-
expression gives “communal values and social capital a pro-democratic civic 
drive” (Inglehart & Welzel 2007: 6).  

My empirical examples of individuals enjoying movies could be inter-
preted as being compatible with these perspectives. The viewers in my in-
vestigation seem to be inspired by movies as a mediated cultural resource, 
promoting the development of a personal moral framework with references 
to values deeply fostered by a humanistic tradition. Several respondents are 
dealing with matters of human virtues and the dignity of what it is to be hu-
man such as trustworthiness, friendship, responsibilities for your fellow 
neighbour, standing up for the less privileged, self sacrifice and other core 
moral principles. 

Culturally imbedded values seem to be expressed and mediated in films 
and become a resource for personal belief systems and moral cognitive 
frameworks on an individual level. Individuals as social beings are, on the 
one hand, defined socially as being part of collective, ideologically coloured 
interpretative horizons. On the other hand, individuals seem to transcend the 
given conditions by constructing cognitively unique creations of normative 
and moral frameworks, even if these are not coherent.  

With a socio-cognitive perspective and with a schema-based theoretical 
tool I have in some detail analyzed how different viewers make use of mov-
ies as cultural products. With the help of cognitive perspectives I have 
empirically illustrated how members of the audience are making part of the 
culturally provided worldviews, projected on the screens, personally valid in 
creative and unpredictable ways. 
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Författarens tack 

Vid teologen i Uppsala fick jag ett viktigt välkomnande av doktoranderna 
Mia Lövheim, Anders Sjöborg, Andreas Häger och Önver Cetrez som signa-
lerade att de tyckte att jag borde tillhöra gruppen som fördjupade sig i medi-
er, religion och kultur. Som antagen till forskarutbildningen kom jag sedan 
snabbt in i det religionssociologiska högre seminariet där jag vill tacka alla 
doktorander i det gemensamma arbetet att vässa koncepten.  

Alf Linderman, docent i religionssociologi och Sigtunastiftelsens direktor, 
har varit min handledare och en för mig unik relation har vuxit fram under 
handledningsprocessen. Med skärpa och klar blick för struktur och innehåll 
har Alf hela tiden givit mig utmaningar i mitt sätt att tänka och drivit mig 
framåt. ”Jag tror forskarsamhället är mer intresserad av vad människor i 
publiken tänker och tycker om sina filmupplevelser än vad Tomas Axelson 
tänker och tycker om film” sa Alf. Den fingervisningen gav en grundläggan-
de tyngpunktsförskjutning i mitt avhandlingsupplägg. Osentimentalt har Alf 
pekat på brister i mina ansträngningar och litat på att jag som känslig själ 
ändå tålt både det ena och det andra. Handledning är en svår konst och Alf 
har haft ett bra öga för balansgången mellan granskande hårdhet och 
bekräftelse. Ett stort och uppskattande tack!  

Jonas Bromander och Anders Sjöborg har engagerat sig med nyttiga syn-
punkter på olika delar av mitt avhandlingsupplägg. Ett särskilt varmt tack 
vill jag rikta till Mia Lövheim som varit en extra påläst textkritiker, beredd 
att ta sig tid när jag under resans gång behövt en genomtänkt respons. Jag 
vill också lyfta fram professorna i religionssociologi i Uppsala, Thorleif 
Pettersson och Anders Bäckström som med senior överblick gjort viktiga 
inpass som givit mig inspiration och råg i ryggen. Inom gruppen religionsso-
ciologer i Uppsala har jag haft förmånen att ha Martha Middlemiss som dok-
torandkollega, som väl insatt i ämnet har bidragit med en noggrann språk-
granskning av den engelska sammanfattningen.  

Min huvudsakliga tid har jag tillbringat i ämneskollegiet i medie- och 
kommunikationsvetenskap vid högskolan Dalarna. Med vana från statistisk 
forskningsmetod bistod Peter Petrov med en hjälpande hand i konstruktionen 
och hanteringen av min datamatris. Cecilia Mörner gav filmvetenskapliga 
kurser vid Högskolan Dalarna i ett skede när jag behövde fördjupa mig i 
filmvetenskaplig begreppsbildning och hon har med humor, stor arbetskapa-
citet och ansvarskänsla påtagligt underlättat den kollegiala vardagen.  



 249

Roger Jacobsson har varit en suverän tillgång att rådfråga, med lång vana 
och gott omdöme kring redigering, produktion och utgivningsfrågor.  

Utan Andrew Cassons övergripande ambition att satsa stort på ett medie-
utbildningar i Falun hade min forskning inte kunnat se ut som den gjorde. 
Tack vare etableringen av Högskolan Dalarnas Mediehus, med Sören Jo-
hansson som projektansvarig skapades en medieproduktions- och forsk-
ningsmiljö mycket spännande att arbeta i med ett växande nätverk lärare; 
Gunnar Ternhag, Sylvia Ingemarsdotter, Bo G. Jansson, Ingrid Jonsson Wal-
lin, Torbjörn Swenberg, Robert Ekholm och Marit Nybelius för att bara 
nämna några. Kurt Byström har också varit en riktig tillgång. Genom hög-
skolans medieutbildningar har jag också fått kontakt med många studenter 
som hemvant rör sig i det medielandskap jag intresserat mig för.  

Jag är också glad för Falu kommuns mångåriga engagemang genom 
Björn Carlborg och Christian Lindberg på näringslivskontoret tillsammans 
med Sven Eriksson, projektledare för Ahead, som bidragit till att skapa för-
utsättningar för nationellt ledande forskning vid högskolan Dalarna. Genom 
rekryteringen av Arni Sverrrisson, professor i visuell kultur förstärktes i ett 
slag forskningsmiljön vid Mediehuset i Falun. Arni Sverrisson har inspirerat 
mig genom att sätta sig in i mitt forskningsfokus och se möjliga förlängning-
ar till nya forskningsfält.  

Genom en handfull nyckelpersoner har jag också fått hjälp att nå ut också 
utanför forskningsvärlden. Mikael Ringlander, präst & projektledare för 
kultursamverkan i Svenska kyrkan i Göteborg, engagerade mig i sitt samar-
bete med Göteborgs filmfestival. Han knöt mig också samman med Ola Si-
gurdson, docent i systematisk teologi i Göteborg, som har varit en viktig och 
inspirerande partner, som vidareutvecklat teologiska perspektiv på film och 
religion. Ola Sigurdson satte mig i förbindelse med Dan-Erik Sahlberg, re-
daktör på bokförlaget Cordia, som tände på idén om ge ut en antologi om 
film och religion. Med Ola som författare och redaktör blev hela projektet 
mycket stimulerande och lättarbetat där vi fick bra respons från många 
spännande håll, bl.a. Maaret Koskinen och Astrid Söderbergh Widding på i 
filmvetenskapen i Stockholm och författaren och poeten Maria Küchen.  

Samarbetet med Cordia och Dan-Erik Sahlberg breddades till chefredak-
tören Magnus Sundell som gärna såg att jag skrev om film i tidskriften Trots 
Allt. Lisbeth Gustafsson, journalist och Svenska kyrkans kultursekreterare 
vill jag också nämna då hon involverat mig och min forskning i olika sam-
manhang.  

I Falun har jag också haft ett roligt och dynamiskt samarbete med Inge-
mar Thorén, avdelningschef på Studieförbundet Bilda för kyrka och samhäl-
le i Dalarna som tillsammans med Svante Zettergren, nationell samordnare 
för kultur/musik på Bildas förbundskansli var drivande i det första initiativet 
till en filmfestival i gränslandet mellan akademi och folkbildning. Initiativet 
växte snabbt och Malin Lagergren, chef på Film i Dalarna och Sigtunastiftel-
sen med Alf Linderman som direktor kunde ansluta till kärngruppen.  
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Tack till er som med gemensamma krafter bidragit till att etablera Existenti-
ell Filmfestival i Falun och som givit mig djupare inblickar i film som publik 
händelse; Sven Hansell, Helene Hessling-Berg, Cecilia Willman, Helena 
Danielsson, Stefan Björnlund, Lottie Erdman Sundh, Staffan Andersson och 
Mikael Gustavsson.  

En filmforskare behöver då och då se film och här har Ola Lindbärg vid 
Biopalatset i Borlänge och Jan Hällberg på biografen Falan varit generösa. 

Avhandlingsprojektet som pågått i flera år har inte undgått att bli en åter-
kommande ingrediens i det sociala livet inom familjen. Mest obegripligt för 
mina söner Martin och Jonas, och kanske också för min fru Ylva, är att jag 
som forskar om film har så svårt att hänga med i ordinära filmintriger. Jag 
har ofta i den gemensamma TV-soffan högt kommenterat hur saker tycks 
hänga ihop, som jag har begripit berättelsen. Jag har förstått på skratt och 
suckar att det nog finns fler skäl än de redovisade till varför jag skrivit en 
avhandling om film och meningsprocesser och hur det går till när en historia 
konstrueras i huvudet på en filmåskådare.  

Men genom mina snart vuxna söner har jag fått inblick i andra slags upp-
levelser och insikt om hur de ser på olika fenomen i livet som berör deras 
djupare värderingar. Med min livskamrat Ylva vidgas ständigt den existenti-
ella horisonten i tillvaron och samtal om film är ingen dum genväg till livets 
centrala meningsfrågor. Bland de allra djupaste livsvärdena finns kärleken 
och att denna dröm och sanning på vita duken också finns i det verkliga li-
vets relationer är fantastiskt.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tomas Axelson 
Julvintern 2007  
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Jag vill börja med några frågor om ditt intresse för film. 
(Frågorna fokuserar på fictionfilm och inte dokumentärfilm) 

 
Håller du med om dessa påståenden eller tar du avstånd ifrån dem? 
Svara på frågorna genom att markera med kryss de svarsalternativ som passar bäst för dig. 
Fråga 1: Jag tycker om att se på film 
 ( _ ) Stämmer inte alls  
 ( _ ) Stämmer ganska dåligt  
 ( _ ) Stämmer varken bra eller dåligt 
 ( _ ) Stämmer ganska bra 
 ( _ ) Stämmer helt och hållet 
 ( _ ) Vet ej 
Fråga 2: Har du tillgång till en video där du bor?  
 ( _ ) Ja 
 ( _ ) Nej 
Fråga 3: Har du tillgång till en dvd där du bor? 
 ( _ ) Ja 
 ( _ ) Nej 
Fråga 4: Hur många filmer ser du per månad ungefär? (dvs på TV, bio, dator mm) 
 På bio  ca _____ filmer per månad 
 På TV  ca _____ filmer per månad 
 På Video  ca _____ filmer per månad 
 På DVD  ca _____ filmer per månad 
 På dator ca _____ filmer per månad 
 På annat sätt ca _____ filmer per månad 
Fråga 5: Vilken slags film ser du oftast? Rangordna de tre vanligaste från 1 – 3. 
  ( _ ) Romantik 

( _ ) Skräck 
( _ ) Action 
( _ ) Drama 
( _ ) Fantasy 
( _ ) Science-fiction 
( _ ) Thriller 
( _ ) Pornografi 
( _ ) Komedi 
( _ ) Barnfilm 
( _ ) Krigsfilm 
( _ ) Annat, nämligen……………………………….. 

 

Jag vill nu ställa några frågor om vad film kan betyda för dig. 

 
Svara genom att ringa in en siffra mellan 1 och 5 enligt följande skala: 

stämmer inte alls    1    2    3    4    5    stämmer helt och hållet 
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Fråga 7: Film är underhållning. 
          1    2    3    4    5    ( _ ) Kan inte svara på frågan 
 
Fråga 8: Att se på film är ett bra sätt att glömma vardagen för en kort stund. 
          1    2    3    4    5    ( _ ) Kan inte svara på frågan 
 
Fråga 9:  Att se på film ger en bra möjlighet att diskutera saker med vänner och bekanta 
          1    2    3    4    5    ( _ ) Kan inte svara på frågan 
 
Fråga 10: Att se på film ger mig kunskap om hur film är gjord. (Klipp, kameraåkning, ljus och ljud mm.)
 1    2    3    4    5    ( _ ) Kan inte svara på frågan  
 
Fråga 11:  Att se på film är ett bra sätt att få tänka kring olika frågor i livet. 
          1    2    3    4    5    ( _ ) Kan inte svara på frågan  
 
Fråga 12: Att se på film är ett bra sätt att få uppleva starka känslor. 
          1    2    3    4    5    ( _ ) Kan inte svara på frågan  
 
Fråga 13: Att se på film ger mig möjlighet att följa en viss regissör. 
          1    2    3    4    5    ( _ ) Kan inte svara på frågan 
 
Fråga 14: Det är inte så noga med att se en film från början till slut. 
          1    2    3    4    5    ( _ ) Kan inte svara på frågan 
 
Fråga 15: Att se på film är ett bra sätt att komma åt djupare dimensioner i tillvaron. 
          1    2    3    4    5    ( _ ) Kan inte svara på frågan 
 
Fråga 16: Att se på film ger mig en bra inblick i filmskapande som konstnärlig process. 
         1    2    3    4    5    ( _ ) Kan inte svara på frågan 
 
Fråga 17: Att se på film är ett bra sätt att skapa samhörighet med andra. 
          1    2    3    4    5    ( _ ) Kan inte svara på frågan 
 
Fråga 18: Det finns ingen film som har berört mig djupt. 
 ( _ ) Stämmer inte alls  
 ( _ ) Stämmer ganska dåligt  
 ( _ ) Stämmer varken bra eller dåligt 
 ( _ ) Stämmer ganska bra 
 ( _ ) Stämmer helt och hållet 
 ( _ ) Vet ej 
Fråga 19: Det finns filmer som gett mig starka upplevelser 
 ( _ ) Stämmer inte alls  
 ( _ ) Stämmer ganska dåligt  
 ( _ ) Stämmer varken bra eller dåligt 
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 ( _ ) Stämmer ganska bra 
 ( _ ) Stämmer helt och hållet 
 ( _ ) Vet ej 
Fråga 20: Det finns filmer som givit mig upplevelser som jag inte får annars i livet. 
 ( _ ) Stämmer inte alls  
 ( _ ) Stämmer ganska dåligt  
 ( _ ) Stämmer varken bra eller dåligt 
 ( _ ) Stämmer ganska bra 
 ( _ ) Stämmer helt och hållet 
 ( _ ) Vet ej 
Om ja, dvs om du kryssat för stämmer ganska bra eller helt och hållet,  
ge exempel på någon eller några filmer..…………………………………………………............................ 
Kommentar………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Fråga 21: Det finns filmer som formulerat saker för mig som jag själv inte kunnat sätta ord på men som  
stämmer med hur jag ser på livet. 
 ( _ ) Stämmer inte alls  
 ( _ ) Stämmer ganska dåligt  
 ( _ ) Stämmer varken bra eller dåligt 
 ( _ ) Stämmer ganska bra 
 ( _ ) Stämmer helt och hållet 
 ( _ ) Vet ej 
Om ja, dvs, stämmer ganska bra eller helt och hållet, ge exempel på någon eller några fil-
mer…………………………...……………………………………………………………………………… 
Kommentar………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Fråga 22: Det finns filmer som skakat om min verklighetsuppfattning. 
 ( _ ) Stämmer inte alls  
 ( _ ) Stämmer ganska dåligt  
 ( _ ) Stämmer varken bra eller dåligt 
 ( _ ) Stämmer ganska bra 
 ( _ ) Stämmer helt och hållet 
 ( _ ) Vet ej 
Om ja, dvs, stämmer ganska bra eller helt och hållet, ge exempel på någon eller några fil-
mer…………………………...……………………………………………………………………………… 
Kommentar………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Fråga 23: Det finns filmer som mer grundligt förändrat min syn på livet i negativ riktning 
 ( _ ) Stämmer inte alls  
 ( _ ) Stämmer ganska dåligt  
 ( _ ) Stämmer varken bra eller dåligt 
 ( _ ) Stämmer ganska bra 
 ( _ ) Stämmer helt och hållet 
 ( _ ) Vet ej 
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Om ja, dvs, stämmer ganska bra eller helt och hållet, ge exempel på någon eller några fil-
mer…………………………...……………………………………………………………………………… 
Kommentar………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Fråga 24: Det finns filmer som mer grundligt förändrat min syn på livet i positiv riktning. 
 ( _ ) Stämmer inte alls  
 ( _ ) Stämmer ganska dåligt  
 ( _ ) Stämmer varken bra eller dåligt 
 ( _ ) Stämmer ganska bra 
 ( _ ) Stämmer helt och hållet 
 ( _ ) Vet ej 
Om ja, dvs, stämmer ganska bra eller helt och hållet, ge exempel på någon eller några fil-
mer…………………………...……………………………………………………………………………… 
Kommentar………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Fråga 25: Det finns filmer som gett mig insikter som är svåra att sätta ord på. 
 ( _ ) Stämmer inte alls  
 ( _ ) Stämmer ganska dåligt  
 ( _ ) Stämmer varken bra eller dåligt 
 ( _ ) Stämmer ganska bra 
 ( _ ) Stämmer helt och hållet 
 ( _ ) Vet ej 
Om ja, dvs, stämmer ganska bra eller helt och hållet, ge exempel på någon eller några fil-
mer……………………………………………...…………………………………………………………… 
Kommentar………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Fråga 26: Det finns filmer som känns starkare än det verkliga livet. 
 ( _ ) Stämmer inte alls  
 ( _ ) Stämmer ganska dåligt  
 ( _ ) Stämmer varken bra eller dåligt 
 ( _ ) Stämmer ganska bra 
 ( _ ) Stämmer helt och hållet 
 ( _ ) Vet ej 
Om ja, dvs, stämmer ganska bra eller helt och hållet, ge exempel på någon eller några fil-
mer…………………………...……………………………………………………………………………… 
Kommentar………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Fråga 27: Det finns filmer som fått mig att fundera på att leva mitt liv på ett annat sätt. 
 ( _ ) Stämmer inte alls  
 ( _ ) Stämmer ganska dåligt  
 ( _ ) Stämmer varken bra eller dåligt 
 ( _ ) Stämmer ganska bra 
 ( _ ) Stämmer helt och hållet 
 ( _ ) Vet ej 
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Om ja, dvs, stämmer ganska bra eller helt och hållet, ge exempel på någon eller några fil-
mer…………………………...……………………………………………………………………………… 
Kommentar………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Fråga 28: Det finns filmer som påverkat min livåskådning. 
 ( _ ) Stämmer inte alls  
 ( _ ) Stämmer ganska dåligt  
 ( _ ) Stämmer varken bra eller dåligt 
 ( _ ) Stämmer ganska bra 
 ( _ ) Stämmer helt och hållet 
 ( _ ) Vet ej 
Om ja, dvs, stämmer ganska bra eller helt och hållet, ge exempel på någon eller några fil-
mer…………………………...……………………………………………………………………………… 
Kommentar………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Fråga 29: Hur viktigt är film för dig? Svara genom att ringa in en siffra mellan 1 och 7.  

Mycket oviktig   1    2    3    4    5    6    7    Mycket viktig 
   ( _ ) Kan inte svara på frågan 
Fråga 30: Hur viktigt är film jämfört med andra saker i ditt liv? Kryssa om det finns en eller flera saker 
som är viktigare än ditt filmintresse. 

( _ ) Vara med familjen 
 ( _ ) Hålla på med motion och idrott 
 ( _ ) Min utbildning och arbete 
 ( _ ) Lyssna på musik 
 ( _ ) Vara i sammanhang där jag kan uttrycka min tro 
 ( _ ) Hålla på med politik 
 ( _ ) Vara ute i naturen 
 ( _ ) Vara med vänner 
 ( _ ) Annat…………………………………………………  
 

Efter att ha fyllt i frågor om film så kommer nu en rad frågor på nästa sida som har med din per-
sonliga livsåskådning och tro att göra. Det kan kännas som ett stort hopp från ett ämne till ett 

annat men frågorna om din bakgrund och din personliga syn på livet är väsentliga för mitt projekt 
i det här sammanhanget. 

 
Svara på frågorna genom att markera de svarsalternativ som gäller för dig.  
 
Fråga 31: Tillhör du någon kyrka, religiös tradition, rörelse eller grupp? 

( _ ) Svenska kyrkan 
( _ ) Någon av de svenska frikyrkorna (Pingströrelsen, Sv Missionsförbundet, Sv     
Baptistsamfundet, Frälsningsarmén, Nybygget,  Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, etc) 
( _ ) Romersk katolska kyrkan 
( _ ) En ortodox kyrka 
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( _ ) Någon annan kristen rörelse eller grupp 
( _ ) Islam 
( _ ) Någon annan religion (Hinduism, Buddhism, Judendom) 
( _ ) Annat, nämligen…………………………………………. 
( _ ) Jag tillhör inte någon bestämd  rörelse eller grupp. 
( _ ) Ej svar 

Fråga 32: Jag tror på en gud som man kan ha en personlig relation till. 
 ( _ ) Stämmer inte alls  
 ( _ ) Stämmer ganska dåligt  
 ( _ ) Stämmer varken bra eller dåligt 
 ( _ ) Stämmer ganska bra 
 ( _ ) Stämmer helt och hållet 
 ( _ ) Vet ej 
Fråga 33: Jag tror på en opersonlig högre makt eller kraft. 
 ( _ ) Stämmer inte alls  
 ( _ ) Stämmer ganska dåligt  
 ( _ ) Stämmer varken bra eller dåligt 
 ( _ ) Stämmer ganska bra 
 ( _ ) Stämmer helt och hållet 
 ( _ ) Vet ej 
 ( _ ) Kan ej svara då jag varken tror på en gud eller en kraft 
Fråga 34: Jag tror att Gud mer är något inom varje människa än något utanför. 
 ( _ ) Stämmer inte alls  
 ( _ ) Stämmer ganska dåligt  
 ( _ ) Stämmer varken bra eller dåligt 
 ( _ ) Stämmer ganska bra 
 ( _ ) Stämmer helt och hållet 
 ( _ ) Vet ej 
 ( _ ) Kan ej svara då jag varken tror på en gud eller en kraft 
Fråga 35: Det viktigaste för mig är kärlek och godhet mellan människor. 
  ( _ ) Stämmer inte alls  
 ( _ ) Stämmer ganska dåligt  
 ( _ ) Stämmer varken bra eller dåligt 
 ( _ ) Stämmer ganska bra 
 ( _ ) Stämmer helt och hållet 
 ( _ ) Vet ej 
Fråga 36: Jag tror på en ideologi, en politisk idé. 
 ( _ ) Stämmer inte alls  
 ( _ ) Stämmer ganska dåligt  
 ( _ ) Stämmer varken bra eller dåligt 
 ( _ ) Stämmer ganska bra 
 ( _ ) Stämmer helt och hållet 
 ( _ ) Vet ej 
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Fråga 37: Jag tror på övernaturliga fenomen som telepati, andar och varsel.            
 ( _ ) Stämmer inte alls  
 ( _ ) Stämmer ganska dåligt  
 ( _ ) Stämmer varken bra eller dåligt 
 ( _ ) Stämmer ganska bra 
 ( _ ) Stämmer helt och hållet 
 ( _ ) Vet ej 
Fråga 38: Det finns utomjordiska varelser som ibland besöker jorden (tex flygande tefat).           
 ( _ ) Stämmer inte alls  
 ( _ ) Stämmer ganska dåligt  
 ( _ ) Stämmer varken bra eller dåligt 
 ( _ ) Stämmer ganska bra 
 ( _ ) Stämmer helt och hållet 
 ( _ ) Vet ej 
Fråga 39: Ibland tror jag på en gud, högre makt eller kraft, ibland inte.            
 ( _ ) Stämmer inte alls  
 ( _ ) Stämmer ganska dåligt  
 ( _ ) Stämmer varken bra eller dåligt 
 ( _ ) Stämmer ganska bra 
 ( _ ) Stämmer helt och hållet 
 ( _ ) Vet ej 
 ( _ ) Kan ej svara då jag varken tror på en gud eller en kraft 
Fråga 40 Hur viktig är din tro för dig? Svara genom att ringa in en siffra mellan 1 och 7.  

Mycket oviktig   1    2    3    4    5    6    7    Mycket viktig 
 ( _ ) Kan ej svara då jag varken tror på en Gud eller en kraft 
Fråga 41: Hur viktig är din tro jämfört med andra saker i ditt liv? Kryssa om det finns en eller flera saker 
som är viktigare än din gudstro. 
 ( _ ) Vara med familjen 
 ( _ ) Hålla på med idrott 
 ( _ ) Mitt arbete 
 ( _ ) Lyssna på musik 
 ( _ ) Se på film 
 ( _ ) Hålla på med politik 
 ( _ ) Vara ute i naturen 
 ( _ ) Vara med vänner 
 ( _ ) Annat…………………………………………………  
 ( _ ) Kan ej svara då jag varken tror på en gud eller en kraft 
Fråga 42: Hur ofta deltar du i gudstjänster eller liknande religiösa möten? (Med undantag för bröllop, 
begravningar och dop) 
 ( _ ) Dagligen 
 ( _ ) Flera gånger i veckan 
 ( _ ) Varje vecka 
 ( _ ) Åtminstone en gång i månaden 
 ( _ ) Några gånger om året 
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 ( _ ) Ungefär någon gång om året 
 ( _ ) Mindre än en gång om året 
 ( _ ) Aldrig 
 ( _ ) Ej svar 
Fråga 43: Hur ofta ber du? 
 ( _ ) Dagligen 
 ( _ ) Flera gånger i veckan 
 ( _ ) Varje vecka 
 ( _ ) Åtminstone en gång i månaden 
 ( _ ) Några gånger om året 
 ( _ ) Ungefär någon gång om året 
 ( _ ) Mindre än en gång om året 
 ( _ ) Aldrig 
 ( _ ) Ej svar 
 

Här följer några påståenden om hur det var med religion i ditt föräldrahem under din barndomstid.  

Frågorna gäller hur det var innan du blev tonåring, d.v.s fram till dess började i högstadiet. 
 
Fråga 44: Hur ofta deltog din mamma i gudstjänst eller liknande, under din barndomstid? (Med undantag 
för bröllop, begravningar och dop) 
 ( _ ) Dagligen 
 ( _ ) Flera gånger i veckan 
 ( _ ) Varje vecka 
 ( _ ) Åtminstone en gång i månaden 
 ( _ ) Några gånger om året 
 ( _ ) Ungefär någon gång om året 
 ( _ ) Mindre än en gång om året 
 ( _ ) Aldrig 
 ( _ ) Ej svar 
Fråga 45: Var deltog din mamma i gudstjänst, eller liknande? (Med undantag för bröllop, begravningar 
och dop) 
 ( _ ) Svenska kyrkan 

( _ ) Någon av de svenska frikyrkorna (Pingströrelsen, Sv Missionsförbundet, Sv Baptist-
samfundet, Frälsningsarmén, Nybygget,  Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, etc) 

 ( _ ) Romersk katolska kyrkan 
( _ ) En ortodox kyrka 
( _ ) Någon annan kristen rörelse eller grupp 
( _ ) Islam 
( _ ) Någon annan religion (Hinduism, Buddhism, Judendom) 
( _ ) Annat, nämligen…………………………………………. 
( _ ) Jag tillhör inte någon bestämd  rörelse eller grupp. 
( _ ) Ej svar 
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Fråga 46: Hur ofta deltog din pappa i gudstjänst eller liknande, under din barndomstid? (Med undantag 
för bröllop, begravningar och dop) 
 ( _ ) Dagligen 
 ( _ ) Flera gånger i veckan 
 ( _ ) Varje vecka 
 ( _ ) Åtminstone en gång i månaden 
 ( _ ) Några gånger om året 
 ( _ ) Ungefär någon gång om året 
 ( _ ) Mindre än en gång om året 
 ( _ ) Aldrig 
 ( _ ) Ej svar 
Fråga 47: Var deltog din pappa i gudstjänst, eller liknande? (Med undantag för bröllop, begravningar och dop) 
 ( _ ) Svenska kyrkan 

( _ ) Någon av de svenska frikyrkorna (Pingströrelsen, Sv Missionsförbundet, Sv Bap-
tistsamfundet, Frälsningsarmén, Nybygget,  Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, etc) 

 ( _ ) Romersk katolska kyrkan 
( _ ) En ortodox kyrka 
( _ ) Någon annan kristen rörelse eller grupp 
( _ ) Islam 
( _ ) Någon annan religion (Hinduism, Buddhism, Judendom) 
( _ ) Annat, nämligen…………………………………………. 
( _ ) Jag tillhör inte någon bestämd  rörelse eller grupp. 
( _ ) Ej svar 

Fråga 48: Hur ofta deltog du själv i gudstjänst eller liknande, under din barndomstid? (Med undantag för 
bröllop, begravningar och dop) 
 ( _ ) Dagligen 
 ( _ ) Flera gånger i veckan 
 ( _ ) Varje vecka 
 ( _ ) Åtminstone en gång i månaden 
 ( _ ) Några gånger om året 
 ( _ ) Ungefär någon gång om året 
 ( _ ) Mindre än en gång om året 
 ( _ ) Aldrig 
 ( _ ) Ej svar 
Fråga 49: Jag bad ofta till Gud under min barndomstid, typ aftonbön eller liknande. 
 ( _ ) Stämmer inte alls  
 ( _ ) Stämmer ganska dåligt  
 ( _ ) Stämmer varken bra eller dåligt 
 ( _ ) Stämmer ganska bra 
 ( _ ) Stämmer helt och hållet 
 ( _ ) Vet ej 
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Fråga 50: I mitt barndomshem talade vi ofta om religion och trosfrågor. 
 ( _ ) Stämmer inte alls  
 ( _ ) Stämmer ganska dåligt  
 ( _ ) Stämmer varken bra eller dåligt 
 ( _ ) Stämmer ganska bra 
 ( _ ) Stämmer helt och hållet 
 ( _ ) Vet ej 
 

Och så lite frågor om din bakgrund: 

 
Fråga 51: När är du född? År 19___ 
 
Fråga 52: Är du man eller kvinna? ( _ ) Man ( _ ) Kvinna 
 
Fråga 53: Var är du född? 
 ( _ ) Sverige 
 ( _ ) Övriga Norden 
 ( _ ) Övriga Europa 
 ( _ ) USA, Kanada eller Australien 
 ( _ ) Afrika, Asien eller Latinamerika 
 ( _ ) Ej svar 
Fråga 54: Var är din mamma född? 
 ( _ ) Sverige 
 ( _ ) Övriga Norden 
 ( _ ) Övriga Europa 
 ( _ ) USA, Kanada eller Australien 
 ( _ ) Afrika, Asien eller Latinamerika 
 ( _ ) Ej svar 
Fråga 55: Var är din pappa född? 
 ( _ ) Sverige 
 ( _ ) Övriga Norden 
 ( _ ) Övriga Europa 
 ( _ ) USA, Kanada eller Australien 
 ( _ ) Afrika, Asien eller Latinamerika 
 ( _ ) Ej svar 
Fråga 56: Vilken utbildning har/hade din mamma? Svara med det högsta alternativet. 
 ( _ )  Folkskola, grundskola eller liknande 
 ( _ )  Realskola, folkhögskola, 2-årigt gymnasium eller liknande 
 ( _ )  Yrkesutbildning  
 ( _ )  Minst 3-årigt gymnasium eller gymnasieskola 
 ( _ )  Examen från universitet eller högskola 
 ( _ )  Ej svar 
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Fråga 57: Vilken utbildning har/hade din pappa? Svara med det högsta alternativet. 
 ( _ )  Folkskola, grundskola eller liknande 
 ( _ )  Realskola, folkhögskola, 2-årigt gymnasium eller liknande 
 ( _ )  Yrkesutbildning  
 ( _ )  Minst 3-årigt gymnasium eller gymnasieskola 
 ( _ )  Examen från universitet eller högskola 
 ( _ )  Ej svar 
Fråga 58: Bodde du på landsbygd eller i stad/tätort när du var i 12-årsåldern? 
 ( _ )  Mindre ort eller landsbygd (upp till 10 000 invånare) 
 ( _ )  Ort mellan 10 000 och 100 000 invånare 
 ( _ )  Storstad med mer än 100 000 invånare 
 ( _ )  Ej svar 
Fråga 59: Vilket program läser du vid Högskolan Dalarna? 
 ( _ ) MKV-Programmet 
 ( _ ) Medieproduktionsprogrammet 
 ( _ ) Annat program, nämligen………………………………… 

 
Till slut en fråga om att intervjuas vidare… 

 
Jag håller på med ett forskningsprojekt kring frågor om film och tro. Jag skulle gärna vilja ha 

möjlighet att kontakta dig för en uppföljning av denna enkät för en mer personlig intervju. Obser-
vera! Allt forskningsmaterial behandlas konfidentiellt enligt Vetenskapsrådets etiska regler. Jag 
ansvarar exempelvis för att din personliga identitet inte ska kunna spåras utanför projektet. Om 

du är positiv till detta så är jag väldigt tacksam om jag fick möjlighet att kontakta dig. 
 
Namn:  tel: e-mail: 

 
 

Är det något ytterligare du skulle vilja tillägga, eller kommit att tänka på efter att ha fyllt i enkä-
ten? Fyll i några rader här nedan. Eller vill du beskriva i ett brev eller mail mer utförligt dina 

tankar kring ditt filmintresse så är jag mycket intresserad att ta del av detta. I så fall, riv av nästa 
sida och skicka ett brev eller mail till mig på adressen nedan. 

 
Tack för din medverkan! 

 
 

Tomas Axelson, 
Högskolan Dalarna 

791 88 Falun 
e-post: tax@du.se 

telefon: 023 – 77 82 76 arb, 0703 – 39 82 76 mob 
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