
Dear White People
En filmhandledning från Svenska filminstitutet

Rek. för gymnasiet

I Dear White People får vi följa fyra karaktärer som orienterar sig på olika sätt i rasismen som 

genomsyrar deras vardag. På ett högt ansett universitet i USA leder en maskeradfest med hiphop 

tema, anordnad av en grupp vita elever, till att den redan anspända stämningen på campus slår 

över i upplopp. Dear White People är en provokativ och träffsäker satir som ställer konstruktiva 

frågor om representation och kulturell appropriering. 
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Handling
På ett fiktivt amerikanskt Ivy League-universitet blir vi i första scenen 
införstådda på att denna värld, likt den verkliga, inte är befriad från 
maktstrukturer och förtryck. Prologen, som är en hastig inblick i vad 
som kommer äga rum fem veckor framåt i tiden, spelar upp ljudet från 
olika nyhetssändningar som handlar om ett ”rasbråk” på ett universitet, 
medan bilder på huvudkaraktärerna växlas.

Vi får ganska snart de fyra protagonisterna presenterade för oss och 
hur de förhåller sig till rasism. För det är precis det Dear White People 
handlar om: hur afrikan-amerikaner tvingas navigera sin vardag och 
sina livsval efter rasism.

Samantha ”Sam” Whites är mediestudenten under sitt tredje år. Sam 
driver ett studentradioprogram med samma namn som filmtiteln, Dear 
White People, och får den vita universitetsrektorn att utbrista ”free 
speech my ass!” när han hör ett inslag.  Sam är även ordförande i den 
svarta studentföreningen och ska med namninsamling och demonstra-
tion gå emot regeländringen på universitetet som gör att studenterna 
får sina studentrum slumpade. Traditionellt sett har studenterna själva 
kunnat välja var de vill bo.  Konsekvenserna blir att det helsvarta 
studenthemmet Armstrong Parker House inte kan förbli svart eftersom 
studenterna nu slumpas. Den svarta studentföreningen menar att detta 
är fel då en tradition av svart kultur som studenthemmet bygger på blir 
tillintetgjord. 

Andraårsstudenten Lionel Higgins är den som försöker hitta sin plats 
och undvika alla strukturer. Lionel har tidigare flyttat från ett student-
hem till det han bor i nu, Garmin Club House, och försöker byta ännu 
en gång, av samma anledning som första flytten. Han utsätts för grova 
homofoba trakasserier blandat med rasism och släpps inte in i Garmin 
vid skolstart. I det här hemmet är det den vita rektorns son Kurt som är i 
spetsen för attackerna. 

Lionel börjar skriva för studenttidningen efter att blivit uppmanad av 
redaktören som vill ha en bra story om de svarta studenterna på univer-
sitetet och börjar spendera tid på Armstrong Parker för att samla stoff åt 
sitt reportage. 

Troy Fairbanks är dekanens son som fram tills nu varit ordföranden på 
Armstrong Parker House. Troy tycker sig inte se några riktiga problem 
med rasism. Han har inte, som han säger, stött på någon lynchmobb. 

Troy har starka förväntningar på sig från sin far som är med och styr i 
alla hans val – från karriär till flickvän. När han förlorar ordförandeska-
pet till Sam ser han en chans att gå med i universitetets humortidning 
men det sätter fadern stopp för som inte vill se sin son bekräfta vitas 
förväntningar. 

Colandrea ”Coco” Conners är ekonomistudenten som klandrar sina 
föräldrar för att ha gett henne ett namn som är alldeles för ”ghetto” och 
kallar sig själv istället för Coco. Hon gillar inte att bo på Armstrong 
Parker och vill hellre bo i Bechet House, där de vita rika studenterna 
bor. Coco strävar efter kändisskap med sin Youtube-kanal och försöker 
övertala reality tv-producenten, som är och scoutar på campus för en ny 
stjärna, att välja henne.

När universitetets humortidning Pastiche anordnar halloweenfest får 
vi reda på vad som föranleder bråket som de inledande nyhetsklippen 
informerat oss om. Kurt och hans vita vänner som driver Pastiche vill 
”sätta Sams rörelse på plats” och Mitch får som han önskat – en hip 
hop-fest. Kort därefter skickar Pastiches Facebook-sida ut inbjudan till 
festen med temat ”släpp fri ditt inre svarta jag” (Unleash your inner 
negro). 

När festen väl hålls så fylls den av vita studenter med blackface-mål-
ningar (ansiktena svartmålade), grills (tandsmycken), Obama-masker, 
låtsaspistoler och olika gängtecken målade på kroppen. Lionel som 
bjudits med av sin redaktör anländer till festen och inser att något måste 
göras. Han tar sig till svarta studentföreningen som samlats för möte 
och de lyckas få med sig latino- samt asiatisk amerikanska studentför-
eningen. Tillsammans så går de tre studentföreningarna till festen vilket 

resulterar i tumult. Mitch påstår att det inte var han som skickade ut 
inbjudningarna till festen vilket leder att skolledningen startar en ut-
redning för att ta reda på vad som faktiskt hände. Efter intervjuer med 
studenterna framgår det att det var Sam som hade hackat Pastiches 
Facebook-sidan och skickat inbjudningarna. När rektorn och dekanen 
frågar varför hon gjorde det svarar hon ”jag ville bara visa skolans 
riktiga ansikte”.

Bilder och representation — 
Vad är en stereotyp?
Frågan om representation, och vem som har makten att representera 
är en ständigt aktuell fråga i media/kultur och ett centralt tema i Dear 
white people. Ser vi till bildhistorien är det tydligt att marginaliserade 
grupper ofta har avbildats enligt stereotypa konventioner som bidragit 
till att stigmatisera hur den avbildade gruppen uppfattats i offentlighe-
ten. 

Det finns ett helt bibliotek av ras-stereotyper när det gäller bilder av 
svarta. Ras-stereotyper glider mellan kulturer, lånas, omvandlas och 
reproduceras i nya skepnader. Filmforskaren Donald Bogle beskri-
ver i boken Toms, Coon, Mulattoes, Mammies and Bucks (2001) hur 
förexisterande stereotyper från tidig konst fortsätter att reproduceras 
på film. Han radar upp fem ”klassiska” stereotyper ur vilka andra 
arketyper föds:

1) ”The servile Tom” den pliktskyldige slaven som alltid är sin 
slavägare trogen, sprungen ur den ökända boken Onkel Toms stuga 
(Harriett Beecher Stowe, 1852).

2)  The ”Coon” visar den svarta mannen som lat, trög och slö. Skå-
despelaren Lincoln Theodore Monroe Andrew Perry (1902 – 1985) 
var känd för sin karaktär Stepn Fetchit  som det gjordes flera filmer 
om.  Perry brukar räknas som en av de första svarta skådespelarna 
som fick stort genombrott i filmbranschen. Hans karaktärer är prakt-
exempelet på ”coon” stereotypen. En annan stereotyp som kommer 
från the coon är Pickaninny; den vitt sprida bilden av svarta barn 
med röda läppar och spretigt hår. I Sverige rasade en debatt 2012 då 
barnboksförfattaren Stina Wirsén gav ut boken Liten Skär och alla 
små brokiga med karaktären Lilla Hjärtat som var en pickaninny. 
Boken drogs in efter kritiken och flera bibliotek ställde undan boken.

3) ”The tragic mulatto”, vanligtvis en kvinna som försöker orien-
tera sig i samhället som vit för att bli accepterad, som till exempel 
i Douglas Sirk klassiska film Imitation of life ( Douglas Sirk1959). 
Den manliga motsvarigheten är ”the demonized mulatto man” som 
karaktären Silas Lynch i Nationens födelse (D.W Griffith1915).

4) The mammy: Figuren är en avsexualiserad tjänare och finns i 
många varianter. Oftast är mammy-stereotypen en sympatisk rund-
lagd hushållerska eller barnpiga, som till exempel Hattie McDaniel i 
Borta med vinden ( Viktor Fleming, 1939).

5) ”The Buck”, den hypersexualiserade svarta mannen vars tydligas-
te filmhistoriska referens är karaktären Gus i Nationens födelse. 

 
Det är viktigt att förstå att dessa ras-stereotyper kommer ur ett rasis-
tiskt tankesystem som vill fästa egenskaper hos svarta folkgrupper. 
Bilder bidrar till att forma våra uppfattningar av omvärlden och om 
varandra. På så sätt har ras-stereotyper använts för att legitimera slave-
ri, kolonialism, raslagar och andra rättighetsinskränkningar. Därför är 
det viktigt att ha med ett historiskt perspektiv och förståelse i debatter 
kring svarta stereotyper i kultur. 

Dear white people behandlar rasistiska uttryck och bristen på rätt-
vis representation ofta genom den humorsitiska dialogen som utan att 
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skriva en på näsan, formulerar sig skarpt kring temat representation. 
En av filmens centrala scener sker i början; Sam får ett anonymt sam-
tal från en lyssnare som frågar ”Vad skulle du tycka om det gjordes 
ett program som skulle heta dear black people där vita uttryckte vad 
de tyckte om svarta”. Sams svarar med is i magen att det redan finns, 
”kolla bara på hur massmedia skildrar svarta, så får du en tydlig bild 
av hur vita uppfattar svarta”. 

• Hur tycker ni att filmens karaktärer förhåller sig till stereotyper? 
Visar de stereotypa attribut? Utmanar de stereotyperna? 

• Vad kan massmedier göra för att ge mer rättvisa representationer av 
marginaliserade grupper? 

• Välj en redaktion från en tv-kanal, tidning, radio eller annan me-
diakanal som producerar media och undersök hur representationen 
ser ut på redaktionen. Är den representativ vad gäller ålder, kön, ras, 
etnicitet, genus, klass, funktionalitet? Är det viktig att mediala redak-
tioner har en breddad representation i den egna arbetsgruppen? Ni 
kan också höra av er till redaktionen och fråga hur de aktivt arbetar 
med representations frågor på arbetsplatsen. 

• Hur tror ni att ni själva påverkas i ert möte med människor om ni 
hela tiden får se en grupp presenterade endast via problematiska 
stereotyper? Hur kan vi som individer lära oss att vara kritiska mot 
skeva representationer? 
• I ett samtal säger Sam att svarta kan vara fördomsfulla men inte 
rasister eftersom rasism är ett system som missgynnar hela grupper 
baserat på ras. Vad menar Sam?

Filmen är centrerad kring fyra svarta karaktärer som alla förhåller sig 
olika till rasismen i deras omgivning. Sam har anammat en identitet 
som aktivisten som vill utmana fantasin om att USA inte är rasistiskt 
för att Obama är president och för att alla älskar Beyoncé. Hon vill 

belysa och krossa de rasistiska strukturerna som upprätthåller en vit 
dominans. 

Lionel är lite av en outsider som varken känner sig hemma i det vita 
eller svarta kollektivet. Eftersom han också är otydlig i sin sexuella 
orientering, blir han på ett sätt dubbelt så utstött eftersom han inte 
går med på det heteronormativa villkoret heller.  Han försöker till 
en början förhålla sig ”objektivt” och betrakta båda sidor men under 
filmens gång genomgår han en sorts metamorfos och får ett politiskt 
uppvaknande.

Coco/Colandrea är nästan Sams motsats. Vid ett tillfälle i filmen 
kallar Sam henne för ”classic conformist” och menar att Coco ”rättar” 
sitt beteende efter vad omgivning förväntar sig av henne för att bli 
accepterad. 

Slutligen har vi Troy Fairbanks som har lärt sig att orientera sig i 
både vita och svarta sammanhang och kan höra hemma i båda lägren. 
Troys stora konflikt är snarare hans pappas kontrollbehov över hans 
liv.  

• Välj en av karaktärerna och skriva en fördjupad beskrivning av hen. 
Ni kan också skriva en fortsättning av vad som sker med karaktären 
när filmen är slut. Vad händer när hen ta examen? Förändras förhåll-
ningen till rasismen? 

• Sam är aktivist, Lionel undviker (till en början) att ”välja sida”, 
Coco väljer att göra det som förväntas av henne för att bli accepterad 
och Troy väljer en diplomatisk väg för att skapa förändring, dvs 
genom att arbeta sig uppåt i institutionens ramar.  Finns det rätt 
eller fel sätt att förhålla sig till rasism? Gör någon av karaktärer-
na mer rätt än någon annan? Motivera ditt svar.

• På webbplatsen ”The authentic history center – primary 
source for American popular culture” har de radat upp vanliga 
ursäkter som använts för att rättfärdiga stereotype avbildningar. 
Gå in på sidan och gå tillsammans igenom varför dessa ursäkter 
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är icke-hållbara/problematiska.  http://www.authentichistory.
com/diversity/commonexcuses.html

• Lionels sexualitet definieras inte riktigt men det är tydligt att 
han går emot heteronormen och blir utsatt för det. I en scen där 
han sitter med dekanen Fairbanks säger han att han inte vill 
sätta etikett på eller kategorisera sin sexualitet. Hur kan sam-
hället förändras så att alla sexuella identiteter/orienteringar blir 
bemötta med värdighet? Hur kan vi transformera samhället till 
att bli en plats där alla sexualiteter får lika stort utrymme? 

Appropriering eller kulturellt lån 
Kulturell appropriering handlar om hur en individ ur ett majoritets-
samhälle närmar sig en kultur som den traditionellt inte tillhör och tar 
sig rätten att ”kalla den sin”. 

I den numer moderna klassiska essän Eating the other av den svarta 
feministen och kulturteoretikern bell hooks diskuterar hon hur den vita 
amerikanska majoritetskulturen lånar uttryck från den afrikan ameri-
kanska och andra minoritetskulturer för att ”krydda” till och förnya 
sina uttryck.

Approprierings-begreppet förklarar hur den dominerande kulturen 
kopierar uttryck och element från den marginaliserade kulturen och 
drar vinning av det på de socialt underordnades bekostnad genom att 
tillskansa sig och ta den kulturen i besittning.

I Dear white people iscensätts problematiken med kulturell appro-
priering tydligast i filmens slutskede när universitetets humortidning 
Pastiche anordnar halloweenfest på temat ”hiphop-fest”. Det dyker 
upp flera studenter med utsmyckningar som är olika varianter av 
blackface och kulturell appropriering.

• Det är under festen som Lionel får nog och bestämmer sig för 
att göra uppror. När han går till Sam och berättar om festen säger 
han ”for the first time in my life i can’t sit around and do nothing”. 
Varför tror ni att det är just festen som blir sammanhanget där Lionel 
bestämmer sig för att agera? 

• Om ni har möjlighet, se om scenen och diskutera utifrån Lionels 
blick vad som sker på festen; Tänk på t ex karaktärernas kostym, 
dekoration, musik, skådespeleri/kroppspråk. Hur förvrängs situatio-
nen filmiskt för att visa oss att Lionels obehag. Vad gör att Lionel 
reagerar så starkt?   

• Coco/Colandrea går från att disassociera sig från afrikan ameri-
kansk kultur, till att under festen förkroppsliga en väldigt stereotyp 
idé av afrikan amerikansk femininitet. Vad tror ni driver henne till att 
gör denna extrema vändning?

• I Eating the other diskuterar bell hooks hur vita kan närma sig 
personer från olika etniska grupper för att leva ut sina drömmar och 
känna sig äventyrslystna och djärva. I Dear white people, under 
festscenen spelar Coco/Colandrea in ett klipp för sin videoblogg. 
Hon tittar in i kameran och säger ”Why are white folks so obsessed 
with being black? Why are black folks addicted to blond Barbie-doll 
weaves? It’s a strange symbiosis” Varför tror ni det att det ”exotiska” 
eller ”annorlunda” kan vara så lockande? Vari ligger frestelsen tror 
ni?   

• När det visar sig att det var Sam som skickat inbjudan till festen, 
motiverar hon sitt agerande med att festen bara visade skolans rätta 
ansikte och hur det faktiskt ligger till. Gör Sam rätt som ser till att 
festen blir av eller var det fel av henne att göra så? 

• Under festens gång klipps det in sekvenser där festgästerna poserar 
framför en statisk kamera i diverse blackface-kostymer (t ex en vit 
kille i en Obama-mask, en vit tjej som färgat kroppen brun, killar 
som poserar med vapen och målat sig bruna osv). Dessa sekvenser 
kan upplevas nästan som perversa i dess fetischerande av hiphopkul-
turen via vita kroppar. Om ni har möjlighet frys en av dessa sekven-
ser och skriv ner vad ni känner när ni ser karaktärerna som kulturellt 
approprerar. Tänk på hur kameravinkel, färg, ljus, kroppsrörelse och 
mask/smink bidrar till det ni känner. 

Det kan vara svårt att avgöra huruvida en företeelse är kulturell 
appropriering eller ett kulturellt lån. Det viktiga att komma ihåg är att 
det handlar om skeva maktbalanser och en historisk förståelse för hur 
kulturer har blivit kolonialiserade och exploaterade. 

Det har funnits många debatter inom populärkulturen där det varit 
otydligt huruvida ett kulturellt uttryck varit appropriering eller ett 
kulturellt lån. Just inom musikvärlden har approprierings-begreppet 
använts för att analysera artisters uttryck. Ett tydligt exempel är hur 
det beskrivs att rocken kom till i samband med Elvis Presleys artisteri, 
däremot har han själv sagt att rocken har funnits tidigare men att det 
då hetat rhythm and blues. 

EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV FILMINSTITUTET

Foto: Nonstop Entertainment



Ett annat exempel är The Beatles som under en period använde in-
diska instrument såsom sitar, tanpura och sarangi i deras musik, något 
som diskuterats för att få djupare förståelse för appropriering/kulturellt 
lån-diskussionen.

Oavsett om det rör sig om kulturellt lån eller appropriering är det 
viktigt att komma ihåg att kritiken inte diskvalificerar artistens musik 
eller hens värde som artist. Det kritiken syftar till är att synliggöra hur 
ett uttryck kan upplevas som nyskapande i och med att det kommer 
till uttryck via en kropp av majoritetssamhället. Det kan då framstäl-
las som att kulturutövaren (från majoritetssamhället) framstår som 
upphovsperson till uttrycket, när det egentligen redan praktiserats/
uttryckts av en minoritetsgrupp. På så sätt plockar majoritetssamhällen 
upp uttryck ifrån minoriteter och tjänar pengar på det.    

• I april 2015 spred skådespelerskan Amandla Stenberg (som bland 
annat varit med i  Hunger games) en video där hon förklarar proble-
matiken kring kulturell appropriering. Titta på videon tillsammans i 
klassrummet. Dela upp eleverna i grupper och låt de diskutera exem-
plen som Amandla diskuterar bland annat; Miley Cyrus, Katy Perry 
och Iggy Azalea. Vad händer med ett kulturellt uttrycks historia och 
betydelse när det approprieras?  
https://www.youtube.com/watch?v=O1KJRRSB_XA 

• Hur tror ni att en artist kan gå tillväga för att influeras av andra kul-
turer utan att appropriera? Hur kan ett värdigt kulturellt lån komma 
till uttryck? Kan ni komma på några exempel? 
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Tips på fördjupning
Filmer: 
School Daze (Spike Lee, 1988)
Hollywood Shuffle (Robert Townsend, 1987)
Bamboozled (Spike Lee, 2000) 
Watermelon Women (Cheryl Dunye, 1997) 

Litteratur:
bell hooks - Black Looks: Race and Representation (1999)

Donald Bogle - Toms, Coon, Mulattoes, Mammies and Bucks 
(2001)
Vissa stereotyper hade en konkret roll och spelar idag också en 
avgörande roll i hur vi minns slaveriets historia.  Listan i texten 
som går igenom stereotyperna är en nedkortad genomgång av 
Bogles resonemang. För en djupare förståelse av stereotypernas 
kontextuella tillblivelse, funktion och den historiska och nutida 
receptionen av bilderna/karaktärerna rekommenderas Bogles 
bok i sin helhet. 
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