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Abstract:
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sig till jämställdhet. Den teoretiska utgångspunkten är forskning gällande jämställdhet,
genus, kön och representation samt feministisk filmforskning. Metoden för att genomföra
analysen är både en genomräkning av den könsfördelning som finns i filmerna likaså om
de klarar Bechdeltestet och avslutningsvis en karaktärsanalys utifrån Jens Eders
Karaktärsklockan. De filmerna som analyseras är Finding Dory, Captain America: Civil
War och Ghostbusters. Resultaten av undersökningen visar på filmer som är ojämnställda
utifrån en underrepresentation av olika genus och kön men till sin helhet kan de inte
avfärdas som helt ojämnställda.
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1. Inledning
År 1985 publicerades det en seriestripp vid namnet The Rule i serietidningen
Dykes to Watch Out For skriven av Alison Bechdel. Seriestrippen går ut på att två
kvinnor pratar om att den ena har satt upp en regel för sig själv att endast se filmer
där det finns minst två kvinnliga karaktärer som pratar med varandra om något
annat än män (Bechdel, 1985, s. 22). Även om det är 32 år sedan The Rule kom ut
är inte det förrän på senare år som vi faktiskt börjat använda reglerna som en
metod för att se hur jämställd en film är. Utvecklingen av reglerna och att
applicera dem på filmer är något som brukar kallas för Bechdeltestet (Bechdeltest,
2017). Trots att det är så länge sen idén om Bechdeltestet utvecklades är det
fortfarande relevant för oss i vårt samhälle eftersom det trots så simpla regler
fortfarande är en majoritet av de filmer som görs som inte klarar testet (Svenska
Filminstitutet, 2017, s. 18). Reglerna för Bechdeltestet är precis de samma som de
regler kvinnan i serien har för sig själv men numera brukar det tillkomma att de
båda kvinnliga karaktärerna även måste vara namngivna. Att Bechdeltestet ens
existerar är bara en av de faktorer som visar på hur ojämnställd filmbranschen
faktiskt är. När vi talar om jämn könsfördelning avser detta en representation på
minst 40% av det minst representerade könet (Nationalencyklopedin, jämställdhet,
2017). Att könsfördelningen i filmbranschen är ojämnställd är ett faktum (Svenska
Filminstitutet, 2017, s. 18). Men jämställdhet handlar inte bara om könsfördelning
i antal. Det handlar om att alla oavsett könstillhörighet ska ha samma politiska,
ekonomiska och sociala rättigheter, möjligheter och skyldigheter (Nationella
sekretariatet för genusforskning, 2016).
Att konsumera film och andra typer av medier så pass mycket som vi gör i
vårt samhälle idag gör att populärkulturen är en stor bidragande faktor till
formandet av de kunskaper, värderingar och livsåskådningar vi har, skriver
sociologiprofessorn Simon Lindgren (2009, s. 9). I vår vardag exponeras vi för
olika typer av mediala budskap överallt. Dessa medier försöker med alla medel få
oss att ta in information vare sig det är för att sälja oss en produkt eller ett
budskap. Genom det blir vi varje dag överrösta med intryck, uppfattningar och
lärdomar. Alla kan förmodligen känna igen sig i lekar från när de var små som
gick ut på att ta en karaktär från någonting alla tittar på, plocka in det i leken och
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säga att det är jag. Den enkla leken är ett tydligt exempel på hur vi redan från
barnsben idealiserar och normaliserar det medierna matar oss med.
Historieberättare av olika slag får ofta rådet att skriva det de känner till
(Räisänen, 2015). Samtidigt ser vi på statistiken över både manusförfattare och
huvudrollsinnehavare att kvinnor är underrepresenterade (Svenska Filminstitutet,
2017, s. 21). Om män är överrepresenterade i branschen och om de följer detta råd
borde även män vara överrepresenterade i de historier som skrivs. Som
medieproducenter bör vi vara medvetna om att de val vi gör i en produktion kan
komma att prägla många människors sätt att se på livet och det samhälle vi lever i.
Därför vill jag undersöka jämställdheten i några av de mest storsäljande filmerna
som nått en stor publik.

2. Syfte och frågeställning
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tre storsäljande filmer från 2016
förhåller sig till jämställdhet.
Frågorna som ställs till materialet utifrån detta är:
-

Hur ser könsfördelningen ut mellan karaktärer i dessa filmer och hur

många passerar Bechdeltestet?
-

Hur representeras det kön som är i minoritet i filmerna?

3. Bakgrund
I denna del av uppsatsen kommer jag att ta upp bakgrundsinformation som är
viktig att ha med sig in i undersökningen. Svenska filminstitutet har ett stort
bibliotek av rapporter och sammanställningar över svensk filmproduktion utifrån
många olika synsätt och då även hur den förhåller sig utifrån ett
jämställdhetsperspektiv. Även Organisationen Wift, Women in film and television,
skriver om filmproduktion ur ett jämställdhetsperspektiv och de båda kommer att
tas upp under denna rubrik.
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3.1 Svensk filmproduktion och publik
Svenska Filminstitutet tar varje år fram en rapport (Svenska Filminstitutet, 2017)
över det gångna filmåret med statistik och resultat över svensk filmproduktion,
både internationellt så väl som inom Sverige. De visar statistik över vad svensk
filmpublik sett mest och hur könsfördelningen varit bland de största arbetsrollerna
inom svensk filmproduktion. I rapporten för filmåret 2016 står det om jämställdhet
inom svensk filmproduktion att av de långa spelfilmer som hade premiär hade 30
procent en kvinna som regissör vilket är en minskning från tidigare (Svenska
Filminstitutet, 2017, s. 18). De konstaterar även att alla dessa filmer hade stor
spridning på internationella filmfestivaler och fick högt betyg av sin publik men
ingen nådde över 100 000 biobesök i Sverige. Svenska Filminstitutet beskriver det
som ett internationellt problem att kvinnor ofta har problem att nå ut på
biografernas marknad. De ser möjliga förklaringar till detta som exempelvis genre,
produktionsbudget, lanseringsbudget, distributionsstrategier och biografers
programsättning (Svenska Filminstitutet, 2017, s. 18).
Andelen filmer med en kvinna i huvudrollen hade sjunkit även den jämfört
med föregående år från 46 procent ner till 27 procent. Däremot hade andelen
filmer med både en man och kvinna i huvudroll stigit från 32 procent till 36
procent jämfört med föregående år (Svenska Filminstitutet, 2017, s. 18). Svenska
Filminstitutet tar även upp hur stor andel av filmerna som passerar Bechdeltestet.
Även det var en minskning utifrån föregående år då en andel på 50 procent av de
filmer som hade premiär under året klarade testet. Av den andel av filmerna som
klarade Bechdeltestet har det upptäckts att det finns ett samband mellan manus
som är skrivna av kvinnor och att filmerna klarar Bechdeltestet (Svenska
Filminstitutet, 2017, s. 18).
Författarcoachen Jenny Bäfving (2016) skriver att i diskussioner om att
skriva starka kvinnliga karaktärer handlar tipsen ofta om att skriva kvinnliga
karaktärer så långt ifrån stereotypen som möjligt. Hon menar dock att en stark
karaktär är den i historien med mest viljestyrka (Bäfving, 2016). Hon förklarar
bland annat att det är anledningen till att antagonister ofta uppfattas som starka i
sin målmedvetenhet och att protagonister lär sig det på sin väg att övervinna
antagonisten och därför blir stark (Bäfving, 2016).
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I samband med Göteborgs filmfestival 2003 upprättades organisationen Wift
Sverige (Women in film and television). Det är från början en organisation som
startades i Los Angeles på 1970-talet som protest mot bristen på kvinnor i
filmbranschen. Organisationen är ideell och politiskt obunden och dess mening är
att synliggöra och stärka kvinnor inom film och tv-branschen (Jansson, 2011, s.
72).
Maria Jansson gav genom Wift år 2011 ut boken The Fast Track: Om vägar
till jämställdhet i filmbranschen. Boken tar upp många anledningar till den
ojämställdhet som kan vara en bidragande faktor till att branschen är så pass
mansdominerad som den är. Jansson ställer sig i boken frågan: var är alla kvinnor?
Forskningen visar på både interna och externa hinder för att kvinnor ska jobba
inom filmbranschen, dessa skiljer sig dock lite åt (Jansson, 2011, s. 35–36). De
externa hindren handlar främst om de strukturella problem som finns i vårt
samhälle. Det finns en förväntan på kvinnor att de ska sköta hushållet och ta hand
om barnen och då passar inte ett arbete med obekväma arbetstider (Jansson, 2011,
s. 36). Jansson hävdar att en del av den mansdominans som finns i branschen finns
där på grund av en ond cirkel. Eftersom branschen är mansdominerad kan
mannens åsikt ofta uppfattas som den allmänna och inte sällan diskriminera
kvinnors idéer (Jansson, 2011, s. 52).

4. Teori och tidigare forskning
Denna del av uppsatsen kommer att ta upp teori och forskning som är relevant för
undersökningen. För att förstå vad jämställdhet är behöver vi först veta vad det är
vi särskiljer i ett ojämnställt samhälle utifrån genus och kön. Vi behöver sedan
förstå begreppet jämställdhet på ett djupare plan för att kunna ta in vikten av att
feministisk filmforskning finns, för att till sist förstå vad som händer i samhället
när alla grupper inte representeras.
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4.1 Genus och kön
Nationella sekretariatet för genusforskning har år 2016 tagit fram en skriftserie om
genusvetenskap. Däribland skriften En introduktion till genusvetenskapliga
begrepp (2016). En av kapitelförfattarna är Ulrika Dahl, docent och lektor i
genusvetenskap både vid Uppsala Universitet samt Södertörns Högskola
(Södertörns Högskola, 2017).
Dahl (2016, s. 15–16) beskriver begreppet kön och genus som samhällets
sorteringsprinciper men också begrepp som förklarar motsatsparen man/kvinna,
manligt/kvinnligt och maskulint/feminint. I dagens samhälle är det vanligt att dela
upp människor i grupper, klumpa ihop dem och sätta en standard och ett ideal för
hur samhället ska vara och finns det någon som inte följer ramen för sin grupp
uppstår förvirring (Dahl, 2016, s. 15). Den första gruppindelningen som görs i en
människas liv händer ofta redan innan barnet föds. Föräldrar vill veta vilket kön
barnet har och från den dagen kommer det avgöra i princip alla val som görs
gällande barnet under dess första tid i livet. Barnet kommer utifrån sitt biologiska
kön tilldelas ett namn och ett personnummer. Sedan kommer samhället att
behandla och uppfostra barnet utifrån de samhällsstrukturer som finns och barnet
kommer introduceras till och uppmuntras att tycka om vissa färger, leksaker och
kläder mer än andra (Dahl, 2016, s. 15). Det skapas förväntningar och regler om
hur barnet ska bete sig i sitt liv, hur hen ska se ut, vad hen ska vara bra på, vad och
vem hen ska tycka om och följs inte dessa regler och förväntningar som tillhör
barnets tilldelade kön blir det en krock (Dahl, 2016, s. 15).
Utöver sorteringsprinciperna att dela upp könen mellan man och kvinna
brukar vi tala om cispersoner, transpersoner och queerpersoner (Dahl, 2016, s. 15).
Dahl (2016, s. 15) förklarar dessa termer som så att en cisperson är någon som
lever i sitt tilldelade kön, transpersoner någon som ändrar sina kroppsliga
könsmarkörer och en queerperson är någon som på olika sätt bråkar med det
traditionella könet. Att födas som pojke och cisperson innebär oftast att födas in i
ett strukturellt övertag med mer makt (Dahl, 2016, s. 15).
I det samhälle vi lever i används kön och genus både som ett sätt att sortera
människor i kulturella, sociala, politiska och biologiska fack liksom ett sätt att ge
mening genom de mönster begreppen följer (Dahl, 2016, s. 15). Dahl hävdar att
termerna man/kvinna eller maskulint/feminint är flytande och obestämda. Dessa
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begrepp ändras med tiden i och med hur vårt samhälle och vår gemensamma syn
på maskulinitet och femininitet utvecklas (Dahl, 2016, s. 16). Maskulinitet och
femininet har blivit ett sätt att beskriva de olika karaktärsdrag och funktioner som
tilldelas de grupper som finns i vårt samhälle (Dahl, 2016, s. 16).
Vanligt förekommande används termen kön för att visa på biologiska
skillnader människor emellan (Dahl, 2016, s. 16). Därmed får kön som begrepp
ofta uppgiften att framhäva skillnaderna mellan kön som legitima och uppenbara
(Dahl, 2016, s. 16). Detta gör att feminina och maskulina karaktärsdrag ses som
naturliga konsekvenser av könsskillnad (Dahl, 2016, s. 16). Enligt Dahl (2016, s.
16) hävdar många forskare att det skiljer mer inom könen än det gör mellan dem.
Hon menar att vi genom den informationen lär oss att uppfattningen av kön inte är
oföränderlig utan vår förståelse utvecklas och förändras genom olika kulturella och
faktiska händelser. Forskaren Marie Nordberg (2004, s. 59) menar att de
egenskaper som ses som typiskt feminina är egenskaper som ses som mjuka och
vänliga och att det är en motpol till de hårda maskulina egenskaperna.
Dahl (2016, s. 17) hävdar att feminister länge har argumenterat för att kön
inte är ett biologiskt öde och att genus är en social konstruktion som används för
att belysa det relationella och ombytliga i maskulinitet och femininitet gällande
estetik, kroppar och makt. Denna argumentation bygger på en hierarki där det
manliga ligger i högst rang och satt i system där det manliga och kvinnliga
särskiljs från varandra (Hirdman, 1988). Termen för den hierarkin är genussystem
och lanserades av Yvonne Hirdman (1988, s. 51). Hon menar att detta upprätthålls
genom vår syn på idealmannen och idealkvinnan på både individnivån som den
strukturella, vilket skapar ett genuskontrakt mellan könen som bygger på att män
och kvinnor ska förhålla sig till varandra på ett sätt som bevarar skillnader och
hierarki mellan könen (Hirdman, 1988, s. 54).
Den syn som finns på idealmannen och idealkvinnan är konsekvensen av vår
uppfattning av genusnormer och dess tvingade sexuella koder, vilket i sin tur
resulterar i att det inte lämnas rum för genusvariationer (Dahl, 2016, s 17–18).
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4.2 Jämställdhet och feminism
Det nationella sekretariatet för genusforskning (2016) beskriver definitionen av
jämställdhet som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och
skyldigheter oavsett vad saken gäller. Idéhistorikern och professorn i
genusvetenskap Ulla Manns (2016, s. 77–78) skriver i den skriftserie det
Nationella sekretariatet för genusforskning har gett ut att forskningen med fokus
på jämställdhet växte fram på tidigt 1960-tal och baserades då på den tidigare
kvinnorörelsen. Forskningen grundade sig i en ambition om att förändra de
könsrelationer, sociala villkor och normer som finns genom att ställa frågan: hur
framställs kvinnorna i historien (Manns, 2016, s. 77)? Eftersom forskningen kring
jämställdhet har sin grund i den tidiga feministiska kvinnorörelsen kallas det ofta
för feministisk forskning. Idag kan den feministiska forskningen se ut på flera
olika sätt. Rita Foss Lindblad (2016, s. 21) som är professor i pedagogiskt arbete
vid Högskolan i Borås berättar att flera studier undersöker de konsekvenser som
uppkommit genom de socialt konstruerade skillnader som uppstått mellan könen.
Andra har fokuserats på hur utvecklingen av den sociala och politiska
kategoriseringen har gått till eller konsekvenserna av att kvinnorna underordnas i
samhället (Foss Lindblad, 2016, s. 21). Vad gäller feministisk forskning av
kulturformer såsom film eller tv-serier handlar forskningen om det
meningsskapande filmen bär med sig, förklarar medieforskaren Hillevi Ganetz
(2016, s. 70). Eftersom meningsskapande baseras på betraktarens tolkning är det
flytande och meningsskapande ser inte alltid likadant ut (Ganetz, 2016, s. 70). Av
den anledningen är det inom forskningen en pågående kamp om vilka faktorer som
spelar en betydande roll när det ständigt pågår meningsskapande gällande genus,
etnicitet, sexualitet, ras, ålder och klass (Ganetz, 2016, s. 70). Elizabeth Cowie
(2000, s. 49) som är professor i film, förklarar att framställningen av kvinnliga
karaktärer i film sällan ger utrymme till något annat än en generell bild av kvinnan
i samhället och därför inte tar hänsyn till dem som människor eller som komplexa
personer med ett djup. Hon hävdar även att den kategorisering av filmer som
benämns som filmer för kvinnor är en bidragande faktor till detta problem (Cowie,
2000, s. 48). Filmprofessorn Annette Kuhn (2000, s. 437) förklarar anledningen till
att kvinnogenren ens uppstått från början grundar sig i att de filmer som platsar i
den är de som är skrivna från ett perspektiv som kvinna. Hon menar att det hela
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handlar om att kunna identifiera sig med vad som visas och att i historier skrivna
från ett kvinnoperspektiv är det bara kvinnor som förväntas kunna identifiera sig
med verket (Kuhn, 2000, s. 437). Detta till skillnad från verk skrivna ur ett
mansperspektiv där det finns en syn från samhället att alla könsidentiteter kan
identifiera sig med dessa (Kuhn, 2000, s. 437).

4.3 Representation
Lindgren skriver i sin bok Populärkultur: teorier, metoder och analyser (2009, s.
57–60) om representation och representationssystem. Från början är begreppet
representation myntat av Stuart Hall och kortfattat handlar det om att genom
symboler och språkbruk skapa en igenkänning hos publiken. Beroende på vilka
symboler och representationssystem åskådarna bär med sig uppfattas det som visas
på olika sätt beroende på vem som ser det. I teorin är representation till synes
väldigt enkelt då det grundläggande handlar om att genom sitt språk eller andra
symboler säga något meningsfullt, men det till trots kan det ofta vara en
problematisk process (Lindgren, 2009, s. 57). Lindgren (2009, s. 57) förklarar
representation genom ett serietidningsomslag av Spider-Man. På bilden får vi se
Peter Parker och hans skolkamrater. Peter Parker står själv och hans skolkamrater
bredvid och hånler. Enligt Lindgren (2009, s. 58) representerar bilden den
förändring Peter Parker snart kommer utsättas för. Den förändring som gör att han
går från tönt till hjälte när han snart blir spindelbiten. Bilden innehåller ett flertal
faktorer som i vår kultur skulle tolkas som symboler för att Peter Parker är den så
kallade nörden (Lindgren, 2009, s. 58). På samma sätt symboliserar den mest
framstående av hans skolkamrater den coola killen eller mobbaren medan de
övriga bara står och hejar på (Lindgren, 2009, s. 58). Även om en så pass enkel sak
som att bära glasögon egentligen inte borde spela någon roll för Parkers sociala
status får det i sitt sammanhang en symbolisk betydelse (Lindgren, 2009, s. 58).
Glasögonen får i detta fall visa på den maktbalans som finns mellan två välkända
stereotyper som lätt återfinns i olika populärkulturella representationer av
ungdomar (Lindgren, 2009, s. 58).
Gällande feministisk forskning av representation i populärkultur menar
Lindgren (2009, s. 170) att representation av kvinnor ofta är marginaliserande och
stereotyp och att forskningen vänder sig emot detta. Kvinnliga karaktärer hålls
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kvar vid att vara hemmafruar, mödrar och/eller presenteras som sexobjekt mer än
någonting annat medan män porträtteras som dominanta och som att de har mer
makt (Lindgren, 2009, s. 171). Professorerna Yvonne Eriksson och Anette
Göthlund skriver i boken Möten med bilder – att tolka visuella uttryck (2012, s.
151–152) att kvinnor i kultursammanhang traditionellt sett har liknats vid djur helt
utan intellekt. Kvinnors kroppar är endast till för att framställas på ett sensuellt sätt
för att locka fram den köttsliga lusten (Eriksson och Göthlund, 2012, s. 152).
Lindgren (2009, s. 174) skriver även om the male gaze vars grundtanke är att när
kvinnor porträtteras i filmer är detta anpassat för den manliga blicken. Han menar
att män ofta betraktar kvinnor på ett sexualiserande sätt och att det är något som
återspeglas i hur kvinnor representeras i film (Lindgren, 2009, s. 174). Filmer som
ses som feministiska filmer på grund av att karaktärerna har ett feministiskt
förhållningssätt eller kvinnliga karaktärer som ses som banbrytande till skillnad
från idealkvinnan, må låta eftersträvansvärt vid första anblick (Lindgren, 2009, s.
173). Men Lindgren (2009, s. 173) hävdar att det finns en risk att detta endast
skulle spä på och upprätthålla den struktur som finns, ifall dessa kvinnliga
karaktärer skulle anses för revolterande eller en alldeles för stor motvikt mot
idealet. Att bli medveten om problemet med ett maktförhållande är en sak men att
förändra det är mer komplicerat än så hävdar Eriksson och Göthlund (2012, s.
154). Följande del av uppsatsen kommer att gå igenom en metod för att undersöka
och bli medveten av vad för maktstrukturer som finns.

5. Metod och material
Denna del av uppsatsen kommer att ta upp det material som ska analyseras, samt
de olika analysmetoder och det tillvägagångssätt som ska användas för att kunna
genomföra analysen.

5.1 Metod
Jens Eder (2010, s. 21), professor i dramaturgi och audiovisuella medier, har tagit
fram en metod för att analysera karaktärer på fyra olika sätt. Denna metod kallar
han för karaktärsklockan. Han menar att det i utifrån hans metod går att använda
sig av en del av analysmetoderna, några delar eller helheten (Eder, 2010, s. 21). I
sin förklaring av metoden ritar han upp en cirkel delad i fyra delar och en pil som
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går runt cirkeln. Delarna är benämnda symbol, symptom, artefakt och fiktiv person
(Eder, 2010, s. 21).
Att analysera karaktärer som symboler eller symptom används enligt Eder
(2010, s. 32) som paraplybegrepp för att förklara ett spritt fenomen. Karaktärerna
kan genom olika fysiska attribut symbolisera dolda meningar och budskap, vilka
tolkas (Eder, 2010, s. 32). Vidare handlar även att analysera en karaktärs symptom
om karaktärens olika attribut. Till skillnad från att tolka symboler utifrån dess
attribut analyseras de för att skapa en tolkning av vad i produktionsprocessen som
har givit karaktären dessa egenskaper och hur egenskaperna påverkar publiken
före och efter de har sett filmen (Eder, 2010, s. 32). Eder (2010, s. 32) hävdar att i
en i en filmproduktion är det vanligare att använda sig av symboler och symptom
för att få fram sitt budskap till skillnad från en reklamfilmsproduktion då artefakt
och fiktiva personer hellre används. Han menar att detta beror på att det är enklare
att skapa en känslomässig effekt hos publiken genom dessa metoder som att
använda sig av artefakt och fiktiv person innebär.
Att analysera en karaktär utifrån metoden artefakt handlar mycket om att se
vad det är karaktären representerar utifrån en filmisk aspekt (Eder, 2010, s. 26).
Genom de stilistiska val som görs i filmen gällande både ljud och bild sägs det
mycket om filmens karaktärer. I denna analysmetod ställs därför frågan vilka
kännetecken karaktären besitter och hur hen har blivit formad utifrån de val som
gjorts i ljud och bild (Eder, 2010, s. 26). Eder (2010, s. 27) exemplifierar detta med
till exempel kameravinklar och ljussättning. En karaktär som konsekvent endast
filmas från låga kameravinklar och nära utsnitt med en till en början hård
ljussättning, men som genom historiens utveckling blir mjukare kommer att
uppfattas som nära, lång och till en början mörk och hård men sedan som mer
mjuk i sitt uttryck (Eder, 2010, s. 27).
Att analysera en karaktär utifrån dess fiktiva person handlar om kontext och
vikten ligger på filmens handling och de karaktärskonstellationer som finns (Eder,
2010, s. 29). Genom att undersöka hur en karaktär agerar i olika situationer och i
olika typer av relationer går det att läsa av karaktärens motiv till dessa handlingar
och på så sätt går det att tolka till exempel en karaktärs värderingar (Eder, 2010, s.
29). Som ett exempel tar Eder (2010, s. 29) upp en karaktär vars motiv är att
hämnas en av de andra karaktärerna. Han förklarar att det är något vi förstår
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genom karaktärens ord. Vi vet att karaktären i fråga är kär i personen hen talar
med och när hen då försöker att förolämpa personen kan vi utläsa ett hämndmotiv
(Eder, 2010, s. 29). För att sammanfatta det sättet att analysera baseras det på
karaktärernas relationer och omgivning. Även biroller får en stor roll i hur en
karaktär kan uppfattas i denna analysmetod då de fyller en funktion i att visa den
hierarki och samhällsstruktur som finns i den fiktiva värld filmen utspelar sig
(Eder, 2010, s. 31). I en analys blir därför både språk, blickar och kroppsspråk
karaktärerna emellan väldigt viktiga. Utifrån Eders (2010, s. 21) analysmetoder
kommer min analys utgå ifrån artefakt och fiktiv person och hur dessa ska
appliceras på materialet kommer att lyftas fram under rubriken tillvägagångssätt.

5.2 Material och urval
För att få ett så brett urval av filmer som möjligt har jag valt att analysera den mest
sålda filmen ifrån de tre mest sålda genrerna under år 2016. Anledningen till
urvalet att titta på de mest sålda filmerna är att komma åt en generalitet för att
undersöka det de allra flesta faktiskt tittar på. Valet i att analysera endast tre filmer
utgår ifrån att uppsatsens mening är att skapa både en djupare förståelse av
karaktärerna och deras bakgrund liksom de val filmskaparna gjort i rollsättningen
och utvecklandet av karaktärerna.
Den lista över försäljning jag har utgått ifrån är rankad i USA av Nash
Information Services (2017). Det är ett företag som jobbar med att ta fram statistik
och data av och för filmbranschen om försäljning (Nash Information Services,
2017). Anledningen till att jag valt utifrån deras statistik är att jag där även fick
information om separata genrer. De rapporter Svenska Filminstitutet har släppt om
försäljning i Sverige under 2016 tar endast upp listan på det stora hela vilket gör
att jag inte kan se försäljningen per genre (Svenska Filminstitutet, 2017, s. 34).
Eftersom jag vill åt en bredd inom hela filmbranschen är det viktigt att ta hänsyn
till olika genrer.
De genrer som var populärast 2016 är i inbördes ordning Adventure, Action
och Comedy (Nash Information Services, 2017). De mest sedda filmerna inom de
populäraste genrerna var utifrån denna lista i inbördes ordning Finding Dory
(2016), Captain America: Civil War (2016), och Ghostbusters (2016).
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Att välja filmerna utifrån en amerikansk lista är relevant för mig som
blivande svensk medieproducent då filmbranschen är en global bransch. Det som
produceras i Hollywood är också filmer som konsumeras i Sverige. Exempelvis
ligger Finding Dory (2016) på plats nummer tre enligt Filminstitutets rankning för
Sverige som helhet (Svenska Filminstitutet, 2017, s. 34). Captain America (2016)
placerar sig på plats 23 enligt den svenska rankningen men är också den mest
inkomstbringande filmen globalt år 2016 (Svenska Filminstitutet, 2017, s. 30).
Ghostbusters (2016) som kom ut i Sverige i juli 2016 satte sig samma månad på
nionde plats av de filmer som visats mest på bio i Sverige (Karlsson, 2016, s. 6). I
nästföljande del av uppsatsen kommer det att förklaras hur de specifika scenerna i
filmerna väljs ut för en djupare analys.

5.3 Tillvägagångssätt
Det första analysen kommer att bygga på är könsfördelningen i filmerna som
helhet. Anledningen till varför det är viktigt är att det är ett tydligt sätt att se vilket
kön som tillåts ta mest plats i filmen och därför representeras mest. Jag kommer att
räkna hur många män, kvinnor och icke-binära karaktärer som framställs i
filmerna. Alla karaktärer som har en replik där det tydligt framkommer vilken
karaktär det är som talar räknas. Eftersom genomräkningen även kommer att
innefatta mindre biroller där karaktärens kön ej presenteras för publiken kommer
jag att basera tolkningen på de könsmarkörer jag kan tyda utifrån vad karaktärerna
själva och karaktärerna runt dem säger i relation till varandra. Framkommer det att
en karaktär är icke-binär kommer det att räknas som en egen kategori. Det kommer
även att finnas en kategori för de karaktärer som är odefinierade i den grad att det
inte finns tillräckligt med bestämda könsmarkörer att utläsa men det framkommer
ändå inte att karaktären skulle vara icke-binär. Exempel på detta är några av
fiskarna i Finding Dory och ett spöke i Ghostbusters.
Utöver att se över könsfördelningen i filmerna kommer jag titta på hur
filmerna förhåller sig till Bechdeltestet. Svaret på om de klarar det eller ej kommer
jag att basera utifrån den rankning de separata filmerna har fått på internetsidan
Bechdeltest (2017). Bechdeltest (2017) är en internetsida vars enda syfte är att
ranka filmer utifrån huruvida de klarar Bechdeltestet eller ej. De regler de utgår
ifrån är att filmen ska ha två namngivna kvinnliga karaktärer som pratar med
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varandra om någonting annat än en man. Internetsidan låter användare av sidan
lägga till filmer baserat på om de klarar testet eller inte. Sedan kan andra
användare argumentera för eller emot om de håller med om godkännandet eller
inte. Utifrån den rankning filmen har fått på hemsidan kommer jag att ställa
frågan. Om de klarar testet, är det självklart eller finns det argument emot detta?
Eftersom mitt syfte är att undersöka hur tre storsäljande filmer från 2016
förhåller sig till jämställdhet är det rimligt att utgå från karaktärerna. De karaktärer
som väljs kommer att baseras på deras storlek i filmen och hur ofta de interagerar
med andra karaktärer. Av den anledningen passar Eders (2010, s. 16–40)
analysmetoder bra. Genom att analysera bildspråket och de artefakter som finns
ska jag se om sättet bilderna är tagna på säger något om de hierarkier som
eventuellt finns i det fiktiva universumet. Den analysmetod jag främst kommer att
fokusera på är dock den som kallas att analysera en karaktär utifrån dess fiktiva
person (Eder, 2010 s. 29). Jag kommer att utgå ifrån specifika karaktärer från det
minst representerade könet i filmen som helhet. Karaktärerna som väljs kommer
att väljas utifrån hur mycket plats de tar i filmen och utifrån hur mycket
integrationer de har med andra karaktärer. Därför kommer endast karaktärer från
de större rollerna att få ta plats i analysen. Sedan kommer jag att se på hur
karaktären representeras utifrån dess motspelare och relationen de har till varandra.
Utifrån det Eder (2010, s. 29) skriver om att analysera utifrån artefakter och fiktiv
person har jag tagit fram frågor att utgå ifrån:
-

Vilken kunskap har publiken om karaktärernas relation sen tidigare?

-

Vad säger sättet de behandlar varandra om deras relation?

-

Vad säger sättet de behandlar varandra om de samhällsstrukturer och
hierarkier som finns i det fiktiva universum de befinner sig i?

-

Om det finns en hierarki är karaktärerna medvetna om den?

-

Vad säger bildspråket om eventuella hierarkier?

-

Vad säger språkbruket om deras värderingar?

-

Förekommer det osmakliga skämt eller nedtryckande kommentarer?

-

Förekommer det dömande genom någon karaktärs kroppsspråk?
Det urval av scener som kommer göras kommer att utgå ifrån tre faktorer.

Den första typen av scen som kommer analyseras kommer vara en scen som klarar
Bechdeltestet när sådana scener finns i filmerna. Den andra typen av scen kommer
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att vara en scen med en större grupp människor. Detta för att kunna se ett större
sammanhang och kunna reflektera över de samhällsstrukturer som finns i det
fiktiva universumet utifrån flertalet karaktärers interaktioner med varandra och
deras gruppdynamik. Den tredje typen av scen kommer att vara en konversation av
det allvarligare slaget. Alltså en scen som tar fram karaktärerna från deras
känsligare sidor. Detta för att kunna se hur karaktärerna agerar utifrån ett djup.
Alla scenerna som väljs måste innehålla karaktärer från det kön som är i minoritet
då fokus ska ligga på det underrepresenterade könet. Att utgå ifrån just dessa tre
faktorer i scenvalet gör att jag kan få fram en bredd hos de karaktärer jag
analyserar med olika typer av stämningar i scenen.

6. Analys
Denna del av uppsatsen kommer att innefatta analysen av materialet utifrån
ovanstående tillvägagångssätt.

6.1 Finding Dory
Finding Dory är animerad film om palettkirurgfisken Dory, vilket är en uppföljare
till filmen Finding Nemo (2003). Dory lider av närminnesförlust och minns därför
bara bitar av vad som hänt i hennes liv. Hon minns att hon har tappat bort sina
föräldrar Jenny och Charlie och hon minns sina vänner Marlin och Nemo och det
äventyr de har gått igenom tidigare. Plötsligt återfår Dory gamla minnen av sina
föräldrar och namnet på en plats där hon tror de kan befinna sig. Hon beslutar sig
för att resa igenom havet för att leta efter dem och tar Marlin och Nemo med sig.
Platsen visar sig vara en akvariepark och det dröjer inte länge förrän Dory blir
tillfångatagen och får en märkning på sin fena av marinarbetarna som visar att
Dory ska transporteras till en annan akvariepark. Inne i akvarieparken möter Dory
bläckfisken Hank, valhajen Destiny och vitvalen Bailey som alla tre, villigt eller
inte, hjälper Dory att ta sig till den plats hennes föräldrar tros vara på.
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6.1.1 Könsfördelningen i Finding Dory

Finding Dory

Kvinnor: 23/65 – 35,4%
Män: 35/65 – 53,8%
Icke-binära: 0 – 0%
Odefinierat: 7/65 – 10,8%

Kvinnor

Män

Icke-binära

Odefinierat

Som tabellen ovan visar finns det inte några icke-binära karaktärer representerade i
filmen Finding Dory. Av den anledningen är det inte möjligt att välja en icke-binär
karaktär att analysera. Fördelningen mellan män och kvinnor är 53,8 mot 35,4
procent. En procentsats som betyder att filmen har en ojämn könsfördelning.
De mest centrala karaktärerna i filmen är: Dory, Marlin, Nemo, Hank,
Destiny, Bailey, Jenny och Charlie. Bland dem är 3/8 karaktärer kvinnor och 5/8
män. Detta avser en fördelning på 37,5 procent kvinnor och 62,5 procent män
bland de viktigaste karaktärerna i filmen. Även det visar på en ojämn
könsfördelning. Detta resulterar i att karaktärsanalyserna kommer att fokuseras på
kvinnliga karaktärer.
6.1.2 Scen som klarar Bechdeltestet
Finding Dory tillhör en av de filmer som klarar Bechdeltestet (Bechdeltest,
Finding Dory, 2016). Det finns ett par scener i filmen som visar på detta.
Huvudkaraktären i filmen, Dory, är kvinna och hon talar både med sin vän Destiny
och sin mamma Jenny om andra saker än män. Scenen som valts är en med
huvudkaraktären Dory och hennes nyupptäckta gamla vän Destiny. Den har valts
av den anledningen att det endast är kvinnliga karaktärer med i konversationen,
vilket inte händer vid så många andra tillfällen i filmen. Scenen startar då Dory
slumpartat ramlat ner i Destinys tank på akvarieparken och hör en guide i närheten
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prata om den närsynta valhajen Destiny. Därifrån utspelar sig följande
konversation.
00:29:45-00:30:51

Bild 1
Bild 2
DORY: Ooh! Destiny. You’re a fish?
DESTINY: Wait. What?
DORY: Hi! Hello there. Can you help me?
DESTINY: Woah! Oh. Whoa.
DORY: Alright, I’ll go with you. Excuse me. Hi.
DESTINY: Who is that? Is that blue blob talking?
DORY: Can you help me? I lost my family. And…
DESTINY: You lost your family?
DORY: Well, it’s a long story, and truth be told, I don’t remember most of it.
DESTINY: Aw, that is so sad. You poor thing… (simmar in i väggen) Sorry, not a great swimmer. I can’t see very well
DORY: Oh I think you swim beautifully. In fact, I’ve never seen a fish swim like that before.
DESTINY: (whale) Thank you
DORY: (whale) You’re welcome
DESTINY: Wait. Say that again.
DORY: Um (whale) You’re welcome
DESTINY: Dory?
DORY: Yes.
DESTINY: Dory?
DORY: Yes.
DESTINY: Dory!
DORY: Yes.
DESTINY: You and I were friends!
DORY: No!
DESTINY: Dory, it’s me! Destiny!
DORY: You know me?
DESTINY: Of course! We talked through the pipes when we were little. We were pipe pals!
DORY: We were?
DESTINY: Aw, you’re so pretty.
DORY: So you know where I’m from?
DESTINY: Yep, you’re from the open ocean exhibit.
DORY: I’m from the open ocean exhibit? Then that’s where my parents are. We got to go. Can you take me there?
DESTINY: Kind of tough for a whale to travel around here. (Finding Dory Wikia, 2016).

Denna scen är Dorys och Destinys första möte så vi som publik vet ingenting om
deras relation sedan innan och har därför ingen värdering att lägga i sättet de
behandlar varandra. Vad vi dock lär oss genom deras samtal är att de pratade
genom rören på akvarieparken när de var små och har därför haft en tidigare
relation. Sättet de behandlar varandra på är vänligt och mjukt. Alla de egenskaper
vi kan tydligt läsa hos karaktären Destiny är sådana vi skulle kunna klassificera
som typiskt kvinnliga eller feminina egenskaper. Destiny är snäll, lugn och
uppmuntrande. Dory besitter liknande egenskaper men Destiny har en utmärkande
vänlighet som oftast idealiseras hos kvinnor (Nordberg, 2004, s. 59). De har stor
respekt för varandras känslor på det sätt de talar och har inte svårt för att uttrycka
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positiva saker till varandra. Mellan Dory och Destiny märks det inte någon typ av
maktutövande eller hierarki och de båda vet om att de är likvärdiga. Utifrån
karaktärernas fysiska storlek är det troligt att den stora valhajen Destiny skulle
kunna vara ett hot mot den lilla palettkirurgfisken Dory men Destinys uttryck
motbevisar detta. Trots hennes storlek har de genom animationen fått fram
Destinys genomgående vänlighet. Både Dory och Destiny ger varandra
komplimanger utifrån fysiska attribut eller färdigheter. Sammanfattningsvis tolkas
denna scen som jämställd mellan de båda karaktärerna den innehåller. Vad scenen
dock gör är att avspegla flertalet idealiserade kvinnliga eller feminina egenskaper
(Nordberg, 2004, s. 59). Att matas med samma typ av kvinnorepresentation kan bli
ett problem då människan har generellt svårt att tänka i nya representationsformer
(Eriksson och Göthlund, 2012, s. 190).
6.1.3 Gruppdynamiken
Den scen som ska visa på gruppdynamiken i Finding Dory utspelar sig inte långt
efter den scen som analyserades ovan. Karaktärerna i scenen är Dory, valhajen
Destiny, vitvalen Bailey och bläckfisken Hank. Hank har precis kommit ner i
Destinys tank när nedanstående konversation utspelas.
00:31:37-00:32:39

Bild 3
Bild 4
HANK: There you are! Listen up, you and I are square. I took you to the map, now give me that tag!
DORY: Wait, no. I know where my parents are. They’re in the… What’s it called? The place… the soap and lotion?
DESTINY: Open ocean.
BAILEY: Open ocean.
DORY: Open ocean!
HANK: Open ocean! I know where that is. That’s the exhibit located right next to… I don’t care.
BAILEY: Easy! (förfärad)
DESTINY: If you’re trying to get to the open ocean exhibit go through the pipes.
HANK: Through the pipes. Great.
DORY: Through the pipes?
DESTINY: Yep. Take two lefts, swim straight and you’ll hit it.
DORY: Oh, that’s a lot of directions. That’s… Did you get that, Hank? All that?
HANK: Yeah.
DORY: Great! Let’s go.
HANK: I’m not going with you. I won’t fit. You have to go by yourself.
DORY: That’s… I’m… I… see, I can’t because I’m not so good with directions.
HANK: Well, that’s too bad. A deal’s a deal. You wanted to find your parents? That’s how you get to them. Now give me your
tag.
DORY: But, Hank, I can’t go in the pipes alone. I’ll forget where I’m going.
HANK: Not my problem. Tag! (Finding Dory Wikia, 2016).
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Det vi vet om de fyra karaktärerna i scenen är att Dory precis har träffat Destiny
och Bailey, som är grannar sen tidigare, och Hank har Dory mött tidigare i filmen.
Hanks och Dorys relation är helt och hållet baserad på den deal Hank har gjort
med Dory om att få märkningen hon har på fenan. Dory behandlar alla med
vänlighet liksom Destiny. Bailey är gnällig men inte otrevlig eller elak. Hank
däremot är utåtagerande och aggressiv. Det enda han kan tänka på är hur han ska
få märkningen och vi som publik märker att han har tendenser att ljuga för att få
sin vilja igenom. I en stor del av filmen är Hank arg och otrevlig, även så i denna
scen. Hans karaktär är fysiskt större än Dory och vi ser att de i animationen jobbat
med att visa Hanks ilska genom att forma hans ansikte som om han haft
nedåtvridna ögonbryn, likt hur en människa skulle format sina ögonbryn vid
aggression. Hanks otrevliga ton får både Destiny och Bailey att reagera som vi
även kan uttolka från Bild 4 ovan i och med Baileys höjda ögonbryn och
förbryllande ansiktsuttryck. Sättet Bailey säger sin replik ”Easy!” har en ton av
förskräckelse och när han säger det ryggar han tillbaka en bit. Dory verkar på
något sätt vara van vid Hanks ilska om det inte är så att hon glömmer bort hur
otrevlig han är mot henne på grund av sin närminnesförlust. Det sättet Hank
behandlar sina medkaraktärer visar på ett översittarbeteende och att han skulle vara
överordnad de andra. Denna hierarki som visar sig genom Hanks beteende verkar
han själv vara otroligt medveten om och de andra karaktärerna tycks acceptera
detta. Språkbruket som används är snällt även om det kan visa på ilska, irritation
och elakheter. Det visar på att det är en familjefilm som är anpassad att se även för
barn. Sammanfattningsvis tar Hank i denna scenen en roll som översittare högst
upp i hierarkin på både det sätt han pratar och agerar med sin kropp. Han har en
anledning till sin irritation och ilska men hans brist på förståelse över Dorys
närminnesförlust gör den irrationell. Det märks tydligt på både Bailey och Destiny
att de reagerar över Hanks kommentarer. Att Dorys karaktär inte tar åt sig av
Hanks elaka ord visar på en styrka i hennes karaktär. Det sättet Dory representeras
i denna scen visar på en representation av en kvinnlig karaktär som förväntas att
acceptera att vara underordnad i maktförhållandet (Hirdman, 1988, s. 51).
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6.1.4 Samtalet
Den scen jag har valt för att visa på ett allvarligare samtal mellan karaktärer
handlar om Dory och Hank. Scenen utspelar sig i filmens senare del. Dory har
hittat alla sina nära och de är i säkerhet. Vad hon dock har insett är att hennes
nyfunna vän Hank betyder alldeles för mycket för henne för att hon ska kunna leva
med att han inte följer med henne till havet. När Hank försöker lyfta över henne
till den hink som är transporten till hennes familj och vänner nere i havet äger
följande konversation rum.
01:14:12-01:15:09

Bild 5
Bild 6
HANK: Okay, kid. I guess this is goodbye.
DORY: No!
HANK: What do you mean ”No”?
DORY: I mean. You’re not going to the Cleveland. You are coming to the ocean with me.
HANK: What is it with you and ruining my plans? Listen to me, I have one goal in life. One! And it is to…
DORY: No, you listen to me. What is so great about plans? I never had a plan. Did I plan to lose my parents? No. Did I plan to
find Marlin? No. Did you and I plan to meet? Wait. Did we?
HANK: Are you almost done?
DORY: Well, I don’t think we did. And that’s because the best things happen by chance. Because that’s life. That’s you being
with me out in the ocean and not safe in some stupid glass box.
HANK: Can I say something?
DORY: I’m not done! A friend of mine… her name’s Sigourney… once told me that all it takes is three simple steps: Rescue,
rehabilitation, and one other thing…
ALL FISH: Release!
DORY: That’s right! So what do you say?
ALL FISH: Release! Release! Release! Release! Release! Release! Release! Release!
HANK: I was gonna say, ”Okay.” (Finding Dory Wikia, 2016).

Eftersom denna scen utspelar sig i slutskedet av filmen har vi hunnit lära oss mer
om Hanks och Dorys relation än vi hade gjort i de tidigare scenerna även om
grunden tycks vara densamma. Hank har fortfarande ett beteende av att vara
utåtagerande och bitter men vi märker att han under filmens gång har gått mer och
mer ifrån det. Han har precis börjat att hjälpa Dory utan att det gynnar honom
personligen. Den här scenen är unik i sitt slag för filmen och för utvecklingen hos
Dorys karaktär. Dory har aldrig varit en karaktär som tagit åt sig om någon annan
behandlar henne illa men nu säger hon för första gången ifrån i och med hennes
nej-replik som uttrycks väldigt bestämt och nästan aggressivt. Som visat i bilderna
är Hank fysiskt större än Dory vilket avspeglar en del av den maktbalans som
funnits emellan dem. Vad vi dock kan avläsa i hans uttryck är att Dorys plötsliga
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bestämdhet förvånar honom. Dory tar i den här scenen rollen som den karaktär
som har övertaget i samtalet, vilket vi även märker i dialogen när Dory inte låter
Hank komma till tals. De båda karaktärerna tycks ha varit medvetna om den
maktbalans som tidigare funnits till Hanks fördel och är därför också väldigt
medvetna om att den nu har vänt. I dialogen märker vi på Hanks repliker och hur
han säger dem att det här är hans vändpunkt från sitt forna jag. Hans repliker i
början av scenen är mer irriterade men visar också på att han ser på Dory som
någon som förstör för honom. Det är tydligt att det Dory säger påverkar honom
och det får honom att inse att Dory faktiskt betyder något för honom. Det sättet
Dory framställs i denna scen visar på en representation av en kvinnlig karaktär
som vågar stå upp mot någon som varit överordnad henne. Hon framstår därför
som en stark karaktär (Bäfving, 2016). Hon låter sig inte tryckas tillbaka men
scenen visar också på hennes godhjärtenhet som tar den här risken att bli fast och
återigen tappa bort sin familj bara för Hanks skull. I och med att denna scen
utspelar sig i slutet av filmen är vad vi ser henne som här det vi kommer att ta med
oss från filmen. Hennes karaktär utvecklas från någon som förväntas acceptera att
behandlas sämre av andra karaktärer i filmen till någon som står upp för sig själv
och därför lämnas vi med bilden av henne som en god förebild.

6.2 Captain America: Civil War
Captain America: Civil War är nummer tre i ordning av filmerna om Captain
America även kallad Steve Rogers. Som en film i Marvel-universumet finns det
många karaktärer i denna film med en bakgrundshistoria i många fler filmer än så.
Captain America: Civil War handlar i stora drag om The Avengers och hur deras
räddande av världen många gånger orsakat att oskyldiga liv gått till spillo. Många
av världens ledare är trötta på detta och ger The Avengers ett ultimatum, antingen
ska de vara styrda att endast rycka in när FN befaller detta eller så kommer deras
handlingar vid försök att rädda världen numera vara brottsliga. Inom The
Avengers råder det splittrade åsikter och med Steve Rogers i spetsen på ena sidan
och Tony Stark på den andra. Det tills trots så ger sig Steve Rogers och hans
förtrogna ut för att rädda världen från Zemo medan Tony Stark och hans
följeslagare försöker stoppa dem. Det kommer fram hemligheter Steve Rogers har
hållit från Tony Stark och de möts i en våldsam strid.
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6.2.1 Könsfördelningen i Captain America: Civil War

Captain America

Kvinnor: 15/52 – 28,8%
Män: 37/52 – 71,2%
Icke-binära: 0 – 0%
Odefinierat: 0 – 0%

Kvinnor

Män

Icke-binära

Odefinierat

Tabellen ovan visar könsfördelningen i filmen Captain America: Civil War. I
filmen finns det inte några icke-binära karaktärer representerade alls och av övriga
talande karaktärer utgörs 28,8 procent kvinnor och 71,2 procent män.
De mest centrala karaktärerna i filmen är Steve Rogers/Captain America,
Tony Stark/Iron Man, Natasha Romanoff/Black Widow, Bucky Barnes/Winter
Soldier, Sam Wilson/Falcon, Lieutenant James Rhodes/War Machine, Wanda
Maximoff/Scarlet Witch, Vision, T’Challa/Black Panther, Clint Barton/Hawkeye,
Scott Lang/Ant-Man, Sharon Carter, Peter Parker/Spider-Man och Zemo. Det ger
att 3/14 karaktärer är kvinnor och 11/14 som är män vilket utgör 21 procent
kvinnor och 79 procent män. Båda dessa procentsatser visar på en ojämn
könsfördelning i filmen vilket gör att jag i kommande karaktärsanalyser kommer
att fokusera på kvinnliga karaktärer. Natasha är en karaktär som tillåts ta mycket
plats i filmen vilket jag finner vara viktigt för att det ska vara en karaktär som är
relevant att analysera och därför kommer fokus att ligga på hennes karaktär.
6.2.2 Scen som klarar Bechdeltestet
I Captain America: Civil War finns det endast en scen som klarar Bechdeltestet.
Enligt den hemsida jag baserar rankningen på har de godkänt att Captain America
klarat testet (Bechdeltest, Captain America: Civil War, 2016). På hemsidan
diskuterar dock användare om det är en godkänd film eller ej (Bechdeltest, Captain
America: Civil War, 2016). Anledningen till diskussionen är att det ingår fyra
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personer i samtalet varav två är män. Wanda Maximoff och Natasha Romanoff
svarar på varandras repliker men det är inte helt tydligt om replikerna är riktade
endast till dem eller om det är till hela gruppen.
Den valda scenen ligger en bit in i filmens öppningsscen och innehåller
karaktärerna Wanda Maximoff, Natasha Romanoff, Steve Rogers och Sam
Wilson. Wanda och Natasha befinner sig vid varsitt bord på en uteservering, Steve
i byggnaden ovanför och Sam på taket. De alla pratar med varandra via headset om
deras strategi för en kommande attack mot fienden. Då äger nedanstående
konversation rum.
00:03:05-00:04:10

Bild 7
Bild 8
STEVE ROGERS: Means our guy doesn’t care about being seen. He isn’t afraid to make a mess on the way out. You see that
Range Rover halfway up the block?
WANDA MAXIMOFF: Yeah, the red one? It’s cute.
NATASHA ROMANOFF: It’s also bulletproof, which means private security, which means more guns, which means more
headaches for somebody. Probably us.
WANDA MAXIMOFF: You guys know I can move things with my mind, right?
NATASHA ROMANOFF Looking over your shoulder needs to become second nature
SAM WILSON: Anybody ever tell you, you’re a little paranoid? (Transcripts, Captain America: Civil War, 2016).

Vi har obefintliga kunskaper om karaktärernas relation i denna scen eftersom det
är en av de första scenerna och vi har inte hunnit lära känna dem ännu. Vad som
dock finns att lära sig är relationerna mellan alla karaktärer från tidigare filmer i
Avengers-universumet. Filmen sägs klara Bechdeltestet (Bechdeltest, Captain
America: Civil War, 2016) men det är problematiskt att den enda konversation i
hela filmen som gör det är en konversation där lika många män ingår och repliker
som inte är tydligt riktade till en person. Det vi ser av karaktärernas integration i
deras kroppsspråk är en blick från Natasha som även syns i Bild 7. I Bild 8 ser vi
hur Wanda tittar bak på Natasha efter hennes replik ”Looking over your shoulder
needs to become second nature” (Captain America: Civil War, 2016, 00:03:0500:04:10). Det hon säger med denna replik är att Wanda bör se sig om för att se
om det finns någon som är ute efter henne. När hon då vänder sig om för att titta
på Natasha när hon säger denna replik blir det en indikator på att hon ser Natasha
som ett hot. De resterande replikerna mellan dem är pikande kommentarer. Genom
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det kan vi utläsa att det finns någon slags relation mellan dem sen innan. Natashas
repliker är förklarande och tillrättavisande vilket tyder på att hon har mer
erfarenhet och ser sig själv ha ett övertag jämfört med Wanda. Min tolkning av de
maktstrukturer som finns i scenen blir att därför att Natasha står högre i hierarkin
än Wanda och de båda verkar vara medvetna om det.
6.2.3 Gruppdynamiken
Den scen som är vald för att visa på gruppdynamiken i Captain America
involverar många karaktärer. Tony Stark, Steve Rogers, Wanda Maximoff, Vision,
Natasha Romanoff, Sam Wilson och James Rhodes. De alla diskuterar hur de ska
ställa sig inför det krav FN ställt på dem efter att Wanda av misstag kastat ett
energiklot på en byggnad fullt av civila. Inom The Avengers är de uppdelade i två
läger med Tony och Steve tydligt i spetsen på varsitt håll. Nedanstående
konversation äger då rum.
00:30:40-00:31:45

Bild 9
Bild 10
TONY STARK: If we don’t do this now, it’s gonna be done to us later. That’s the fact. That won’t be pretty.
WANDA MAXIMOFF: You’re saying they’ll come for me.
VISION: We would protect you.
NATASHA ROMANOFF: Maybe Tony’s right. If we have one hand on the wheel, we can still steer. If we take it off…
SAM WILSON: Aren’t you the same woman who told the government to kiss her ass a few years ago?
NATASHA ROMANOFF: I’m just… reading the terrain. We have made some very public mistakes. We need to win their trust
back.
TONY STARK: Focus up. I’m sorry, did I just mishear you or did you agree with me?
NATASHA ROMANOFF: Oh, I want to take it back now.
TONY STARK: No, no, no. You can’t retract it. Thank you. Unprecedented. Okay, case closed – I win. (Transcripts, Captain
America: Civil War, 2016).

Karaktärerna i scenen känner alla varandra sen tidigare och det vet publiken om. I
Wandas replik ”You’re saying they’ll come for me” (Captain America: Civil War,
2016, 00:30:40-00:31:45) hör vi allvaret i hennes röst. Hon är väl medveten om att
den pågående konversationen i grund och botten utspelar sig på grund av henne. I
den blick Wanda ger Vision (se Bild 9 ovan) när han säger att de kommer skydda
henne kan jag genom hennes allvarliga ton även i hennes blick och kroppsspråk
avläsa att hon är likgiltig till hans påstående. Jag tolkar därför hennes uttryck som
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att hon känner att hon inte behöver bli skyddad eller omhändertagen. Hela scenen
igenom går Tony runt i rummet och pratar till skillnad från till exempel Natasha
som sitter ner. Bilderna från Natashas synvinkel är också tagna från hennes höjd
vilket skapar en större effekt av att Tony tittar ner på henne. När han då utöver
detta visar med sitt kroppsspråk och lutar sig över bordet och tittar ner på Natasha
när han pratar med henne (se Bild 10 ovan) ger det honom ett större maktövertag.
Detta blir ännu tydligare i vad han säger när han inser att hon håller med. Det är
väldigt tydligt både från Tonys och Sams håll att de har en bild av hur Natasha ska
vara och att hon inte lever upp till den bilden de har av henne i den här scenen. Vi
förstår genom repliken ”Aren’t you the same woman who told the government to
kiss her ass a few years ago?” (Captain America: Civil War, 2016, 00:30:4000:31:45) att Natasha framställs som mer snäll och medgörlig än hon brukar
representeras. Natasha representeras oftast som en stark och självständig kvinna
men i denna scen tonas det ner då Tony tillåts ha mer makt i konversationen.
6.2.4 Samtalet
Scenen med det mer allvarliga samtalet är emellan Natasha Romanoff och Tony
Stark. Den tidigare konflikten i filmen mellan The Avengers som handlat om att ge
med sig för FNs krav har trappats upp och utagerats i en fight. Nedanstående
konversation äger rum mellan Tony och Natasha efteråt när Steve kommit undan
och Rhodes behandlas på sjukhus.
01:47:48-01:48:36

Bild 11
Bild 12
TONY STARK: The doctors say he shattered L4 through S1. Extreme laceration in the spiral cord. Probably looking at some
form of paralysis.
NATASHA ROMANOFF: Steve’s not gonna stop. If you don’t either, Rhodey’s gonna be the best case scenario.
TONY STARK: You let them go, Nat.
NATASHA ROMANOFF: We played this wrong.
TONY STARK: ”We?” Boy, it must be hard to shake the whole double agent thing, huh? It sticks in the DNA.
NATASHA ROMANOFF: Are you incapable of letting go of your ego for one goddamn second?
TONY STARK: T’Challa told Ross what you did, so… they’re coming for you.
NATASHA ROMANOFF: I’m not the one that needs to watch their back. (Transcripts, Captain America: Civil War, 2016).
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Tidigare i filmen har Natasha givit med sig för Tonys sida i konflikten men under
den fight som just utspelat sig var det hon som lät de andra komma undan. Vi i
publiken förstår att anledningen till det var att hon insåg hur viktigt det var för
Steve att stoppa Zemo och därför lät honom gå. Tony som är helt oförstående för
hennes agerande är märkbart påverkad av vad som hänt och besviken på att
Natasha lät det hända. Vi som publik utläser det ifrån både hans kroppsspråk och
hans ton i rösten. Natasha å andra sidan märker att Tony vägrar se någon annans
sida än sin egen och blir irriterad över det. Hon försöker till en början få honom att
inse att felet ligger hos dem båda men han är fast besluten i att det är Natashas fel.
I försök av att sätta henne på plats ger han pikande kommentarer om hennes
bakgrund men ingen av parterna släpper fram den andra att ta mer plats i denna
scen. Språkmässigt försöker båda två sätta varandra på plats men det biter inte på
någon. Under större delen av konversationen växlar bilderna av två olika
halvbilder på de båda karaktärerna. Dessa halvbilder är båda två tagna något
underifrån vilket skapar en effekt av ett större maktspel för karaktären i bild.
Eftersom denna teknik används från bådas perspektiv tar de dock ut varandra.
Tony berättar att de är ute efter henne och det sätt han säger den repliken på talar
för flera olika känslor hos honom. Han talar med en monoton ton men samtidigt
med lugn och allvarlig röst. Lugnet visar på att det är något viktigt han ska säga
som han verkligen vill att hon ska lyssna på vilket ger tolkningen av att han bryr
sig men den monotona tonen ger känslan av att han inte gör det. Dessa mixade
signaler ger mig en tolkning som säger att han faktiskt bryr sig om hennes säkerhet
men är inte beredd att släppa sin egen stolthet för det. Natashas nästa replik efter
det om att hon inte är den som behöver se sig om ryggen både uttrycks och uttalas
som ett hot. Genom det visar hon att hon inte viker sig för någon annan och att gör
en tydlig markering om att Tony måste svälja sin egen stolthet. Bild 12 som är
reaktionen av Natashas sista replik visar en Tony som vänder sig om och tittar
bakom sig och sin rygg vilket jag tolkar som ett allvar hos honom i vad hon precis
har sagt och att han förmodligen inser något om sitt eget agerande där och då.
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6.3 Ghostbusters
Ghostbusters handlar om fyra kvinnor, Erin, Abby, Holtzmann och Patty som mot
alla odds tar sig an jakten på de spöken som finns och ställer till problem i dagens
New York. Erin och Abby har sedan tidigare forskat om spöken och skrivit en bok
om ämnet men sedan gått skilda vägar. Plötsligt en dag kommer en man vid namn
Ed Mulgrave till Erins jobb med frågor om boken, som Abby gett ut utan hennes
tillstånd, då han har problem med spöken. Erin som tagit avstånd från
spökforskningen söker upp Abby och de, tillsammans med Abbys
forskningskollega Holtzmann, tar sig till Ed Mulgrave för att undersöka hans
spökproblem. När de undersöker platsen händer det konstiga saker och till slut
visar sig ett spöke. De tre blir eld och lågor och från denna stund är de tre ett team
i sin framtida spökjakt. Vid nästa rykte om ett spöke möter de kvinnan Patty som
även hon blir såld på denna nya värld av spöken och Ghostbusters är skapat. De
startar upp sitt forskningslabb och anställer den lite dumma men välvilliga
karaktären Kevin till receptionist. Karaktärer som Dr. Heiss, Mayor Bradley och
hans assistent Jennifer Lynch motarbetar dem medan Ghostbusters jobbar för att
rädda staden från den onda Rowan.
Filmen är en reboot på det tidigare Ghostbusterskonceptet från 1984
(Ghostbusters, 1984) och valet till att använda sig av fyra kvinnliga
huvudkaraktärer i den nya versionen var medvetet för att skapa en diskussion kring
representation och genus (Framke, 2016). När nyheterna om den nya versionen av
filmen släpptes fick det mycket negativa reaktioner på grund av detta.
6.3.1 Könsfördelningen i Ghostbusters

Ghostbusters

Kvinnor: 14/45 – 31,1%
Män: 30/45 – 66,7%
Icke-binära: 0 – 0%
Odefinierat: 1/45 – 2,2%

Kvinnor

Män

Icke-binära

Odefinierat
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I filmen Ghostbusters finns det inte några icke-binära karaktärer representerade
och övriga karaktärer utgörs av 31,1 procent kvinnor, 66,7 procent män och 2,2
procent odefinierbara karaktärer.
De mest centrala karaktärerna i filmen är: Erin, Abby, Holtzmann, Patty,
Rowan, Kevin, Ed Mulgrave, Dr. Heiss, Mayor Bradley och hans assistent Jennifer
Lynch. Det utgör 5/10 kvinnor och 5/10 män vilket är 50 procent kvinnor och 50
procent män. Fördelningen mellan de viktigaste karaktärerna visar på en jämn
könsfördelning. I filmen som helhet visar det dock på en ojämn könsfördelning
med kvinnor i minoritet och eftersom jag vill se på filmen i sin helhet kommer
följande karaktärsanalyser utgå ifrån karaktärer som är kvinnor.
6.3.2 Scen som klarar Bechdeltestet
Med tanke på att Ghostbusters är en film med kvinnor i huvudrollerna finns det
många scener i denna film som klarar Bechdeltestet och den är därför godkänd
enligt den hemsida jag baserar rankningen på (Bechdeltest, Ghostbusters, 2016). I
den valda scenen ska karaktärerna Abby, Holtzmann, Erin och Patty prova sin nya
utrustning att skjuta spöken med. Nedanstående konversation äger rum vid
tillfället:
00:41:13-00:42:04

Bild 13
HOLTZMANN: So you’re gonna want to plant your feet firm.
ABBY: Okay.
HOLTZMANN: Bend your knees to compensate for the extra kickback.
ABBY: Alright. Turning the machine on. Boy, she’s got an impressive purr.
HOLTZMANN: Alright, so, that’s the target right over there.
ABBY: Okay.
HOLTZMANN: Just put your thumb on that red trigger button there
ABBY: Yeah
HOLTZMANN: And go to town (Transcripts, Ghostbusters, 2016).

Bild 14

Denna scen klarar Bechdeltestet med råge. Ghostbusters är här i uppstartandet av
sin verksamhet och ska prova sin nya utrustning. Holtzmann förklarar för Abby
hur hon ska använda den på rätt sätt. Holtzmann har i teorin ett maktövertag då det
är hon som besitter kunskapen om hur maskinen fungerar men hon använder inte
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den kunskapen till sin egen fördel. Hon förklarar på ett vänligt sätt hur
utrustningen ska användas utan att lägga någon som helst värdering i Abbys
okunskap. De behandlar varandra på ett sätt som visar att de är likvärdiga och
språkbruk samt kroppsspråk visar inte på några specifika maktstrukturer. Det
förekommer inga nedtryckande kommentarer, osmakliga skämt eller dömande av
någon karaktär. Sättet de representeras på i scenen visar fyra självständiga kvinnor.
Relationen de fyra emellan visar på en stor vänlighet och välvilja till varandra.
Vänlighet som skulle kunna kategoriseras som en mjuk egenskap hamnar ofta i
facket av stereotypiskt kvinnliga eller feminina egenskaper. Vad som särskiljer
dessa karaktärers relation från tidigare stereotyper av kvinnliga relationer är att de
är vänliga mot varandra. Traditionellt sett har det funnits en tendens att porträttera
kvinnliga relationer som illojala. Så även om denna scen visar på en del kvinnliga
stereotyper bryter de andra.
6.3.3 Gruppdynamiken
Den scen som är vald för att visa på gruppdynamiken i Ghostbusters är en scen
som innehåller karaktärerna Erin, Abby, Holtzmann, Patty, Kevin och Dr. Heiss.
Dr. Heiss är en känd skeptiker av det övernaturliga och kommer till Ghostbusters
labb för att fråga ut dem om varför de ens håller på med vad de gör. Då utspelar
sig nedanstående konversation:
00:56:05-00:57:46

Bild 15
Bild 16
ERIN: Yes, please, have a seat.
HEISS: Let’s start light and easy. Why are you pretending to catch ghosts?
ABBY: You know, it’s really easy to just sit there and be the naysayer, when you don’t actually do anything. You know that we
only comprehend about 4% of the universe. 4%! Across the board! It’s four!
ERIN: Abby, Abby… We all believe in the scientific method. I’ve dedicated my life to it. And we have actually done it. Today, at
4:32 pm., we successfully trapped a Class 3 vapor.
HEISS: You’re telling me there is a ghost inside that thermos? In that can? (Touches with his cane)
ABBY: Don’t touch it. Don’t touch it.
HOLTZMANN: Booyah. Emphasis on the ”boo”.
HEISS: Well, I would love to see that. I really would.
ABBY: Shoot. You know what? You’re not gonna get that treat today. We’re still assessing what type of containment method
we’re gonna use. We’re testing the lab… In the… So, till’ we figure out how to best keep the entity, that’s not gonna happen.
HEISS: How’s that for my timing? I come. You’ve caught a ghost. I can’t see it.
ERIN: Look, I know it probably sounds like we’re making this up.
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HEISS: Yeah.
ERIN: It sounds crazy, and we probably don’t really look like legitimate scientists.
HEISS: No, you only lack the proper equipment, like a garbage truck to hang on the back of.
ABBY: Said the guy with the walking stick and the floppy hat.
HEISS: It was my mother’s.
KEVIN: Yeah, that is an awesome hat.
PATTY: All right, man. Thanks for stopping by.
HEISS: Well, I guess the graciousness has run out. (Transcripts, Ghostbusters, 2016).

Ghostbusters och Dr. Heiss har ingen personlig relation sen tidigare men de båda
känner till varandra och vad de gör. Eftersom de då vet att de står på olika sidor
och jobbar emot varandra finns det redan en underliggande skeptisk och
ifrågasättande attityd från bådas håll. Skepticismen gör sig tydlig i deras
kroppsspråk som går att se i bilderna ovan. I Bild 15 ser vi både på Abby,
Holtzmann och Patty att de inte uppskattar Dr. Heiss närvaro. Abby med höjda
ögonbryn som försöker förklara sin sak. Patty i bakgrunden som ser till synes
irriterad ut ger Abby uppbackning i hennes förtydligande av fyra procent och höjer
handen mot huvudet visandes fyra fingrar. Holtzmann håller sig i bakgrunden men
ser skeptisk ut med sin rynka mellan ögonbrynen och armarna i sidan. I scenen är
det tydligt att vi befinner oss på Ghostbusters hemmaplan men det är inget som gör
att Dr. Heiss drar sig för en konflikt trots hans uppenbara minoritet. Dr. Heiss syn
på Ghostbusters arbete är inget unikt för filmen och de blir nästintill alltid
ifrågasatta om deras spökforskning och om de inte bara hittar på. Maktspelet i
scenen är påtagligt på båda planhalvor av konflikten och genom deras repliker drar
de sig inte för att förolämpa den andra parten för att få makten över
konversationen. Speciellt från Dr. Heiss och Abbys håll. I Bild 16 när Dr. Heiss
petar på spökbehållaren med sin käpp kan vi dra paralleller till hur det är att röra
vid någonting äckligt och att gärna ta avstånd från det vilket blir en indikator för
hur smutsigt deras arbete ger uttryck av att vara i forskarvärlden.
6.3.4 Samtalet
Den scen jag har valt utifrån ett allvarligare samtal i Ghostbusters utspelar sig i
slutet av filmen under nertrappningen. De fyra huvudkaraktärerna sitter på en bar
och dricker öl när Holtzmann plötsligt reser sig för att hålla ett tal för sina vänner.
Märkbart berörd över allt som hänt håller hon ett tal och nedanstående
konversation är det som följer:
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01:39:10-01:40:07

Bild 17
Bild 18
HOLTZMANN: You know what? I want to make a toast.
THE REST: Oh. Uh-oh. Here we go.
HOLTZMANN: Physics is the study of the movement of, uh, bodies in space and it can unlock the mysteries of the universe.
But it cannot answer the essential question of what is our purpose here. And to me, the purpose of life is to love. And to love is
what you have shown me. I didn’t think that I would ever really have a friend until I met Abby, and then I feel like I have a
family of my own. And I love you. Thank you.
THE REST: Thank you.
PATTY: I mean that was like a real thing right there. That was like, so real. (Transcripts, Ghostbusters, 2016).

Publiken vet vid det här laget hur de fyra huvudkaraktärernas relation till varandra
fungerar. I och med det vet de också att utbringa skålar och prata om sina känslor
inte är något som är likt Holtzmann. Vi märker på de resterande tres reaktioner och
kroppsspråk att de tycker det är lite konstigt av Holtzmann att göra så. Det syns till
exempel i uttrycket ”Uh-oh” som de andra säger när Holtzmann konstaterar att hon
vill utbringa en skål. Vi kan se på Bild 18 ovan att de ser på henne med
medlidande blickar och att de kanske hellre velat att hon inte stod där och pratade
om sina känslor. Det märks tydligt på Holtzmann, både på sättet hon pratar och
hennes kroppsspråk (se Bild 17 ovan), att hon inte är helt bekväm med vad hon
gör. Inga av karaktärerna uttrycker sig dömande genom sitt språk men genom sina
blickar. Att uttrycka sina känslor och vara öppen med hur det känns är traditionellt
sett något som ses som en mer kvinnlig egenskap. Sättet karaktärerna förhåller sig
till detta får det dock att också framstå som en negativ egenskap vilket kan ha en
grund i den traditionellt sett manliga yrkesrollen de alla befinner sig i. Holtzmann
representeras alltså i denna scen med ganska typiska kvinnliga eller feminina
egenskaper men det ses inte som något positivt även från andra kvinnors håll.
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7. Diskussion
De tre analyserade filmerna skiljer sig tydligt från varandra bara i det faktum att de
kommer från så spridda genrer men resultaten av min analys av dem är desto
närmare varandra. Ingen av de tre filmerna innehöll en icke-binär person och
därefter var kvinnor det mest underrepresenterade könet på det stora hela i alla
filmer. Ingen av filmerna hade en jämn könsfördelning utifrån förutsättningarna av
en representation på minst 40% av det minst representerade könet gällande alla
roller. Ghostbusters var den enda av filmerna som hade en jämn könsfördelning
utifrån de mest centrala rollerna medan Finding Dory och Captain America: Civil
War hade en underrepresentation av kvinnor även där. Två av tre av filmerna hade
en kvinna i huvudroll nämligen Finding Dory och Ghostbusters men det till trots
hade filmerna som helhet en underrepresentation av kvinnor.
Alla filmerna klarade Bechdeltestet utifrån rankningen på den hemsidan jag
gick efter. Captain America: Civil War kan däremot diskuteras om den bör klara
testet. Den enda scen i filmen som innehåller två namngivna kvinnor som talar
med varandra om annat än en man är en diskussion mellan två kvinnor och två
andra män. Den scenen blir därför att ha klarat Bechdeltestet till trots talande för
hur mycket plats man låter kvinnliga karaktärer ta i filmen. Att alla filmerna i min
analys klarat testet är positivt för jämställdheten men det faktum att testet ens ska
behöva finnas säger något om vår syn på representation av kön i filmer. Att ingen
karaktär i någon av filmerna representerats som icke-binär visar tydligt på vilken
brist det finns på en igenkänning för icke-binära personer i nutida film.
Hur karaktärerna i minoritet faktiskt har representerats har skiljt sig både
från film till film men även från scen till scen. I Finding Dory har jag fokuserat på
huvudkaraktären Dory. I och med att hon är huvudkaraktär tillåts hon ta plats i
filmens handling men genom större delen av filmen representeras hon som att hon
förväntas acceptera att bli behandlad dåligt av de andra manliga karaktärerna och
hon säger inte heller ifrån. I hennes karaktärsutveckling förändras även detta och
mot slutet av filmen står hon upp för sig själv mot karaktären Hank som under stor
del av filmen fungerat som en karaktär som försöker bryta ner andra. Denna
utveckling syns även i de scener som är valda och analyserade.
I filmen Captain America: Civil War är den återkommande karaktären i
mina analyser Natasha Romanoff. I förhållande till andra karaktärer i filmen
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representeras Natasha som en karaktär som står upp för sig själv och inte tolererar
att behandlas sämre av någon. De andra karaktärerna som lämnas plats åt i
analyserna är Tony Stark och Wanda Maximoff. Tony Stark framställs som en
karaktär som tror mycket på sig själv, han anser att han har rätt och det kan tolkas
som att han ser sig stå över andra. Wandas karaktär representeras likt Natashas
karaktär som en karaktär som tror på sig själv och står upp för sig själv. Vad som
är tråkigt att se är relationen mellan de enda två kvinnliga karaktärerna som
interagerar med varandra. Sättet de behandlar varandra visar på en stereotyp
fördom mot kvinnliga relationer att de vore illojala och det inte finns några djupare
relationer mellan kvinnor.
I Ghostbusters återkommer faktiskt alla Ghostbustersmedlemmarna i alla
mina analyser. Men det har fokuserats mest på Abby och Holtzmann. I filmen
representeras även de som självständiga kvinnor som står upp för sig själva.
Problemet ligger i hur de specifikt mot slutet av filmen agerar som att de ser ner på
de kvinnliga eller feminina egenskaper som framkommer hos Holtzmann, vilket
även sker från Holtzmanns eget håll. Att se ner på sina femininare egenskaper är
inget de gjort tidigare i filmen men det är inte förrän i scenen i slutet som de visar
ett djup i sin relation. Risken finns att den syn på den traditionellt sett kvinnliga
och feminina egenskapen att visa sina känslor kommer att bibehållas och fortsätta
ses som någonting negativt för alla kön. Vad som är viktigt att ha i åtanke är dock
att denna film gjordes med tankar på att vrida på representation och kön utifrån
den äldre filmen och huvudkaraktärerna är medvetet satta i underläge vid många
tillfällen för att visa på hur det kan vara att vara kvinna. Tanken är god i att visa på
hur det kan vara att vara kvinna men med tanke på att analyserna av alla filmerna
visar kvinnliga karaktärer både i minoritet och underläge vid många tillfällen så
spär det bara vidare på en syn många har på kvinnor.
Sammanfattningsvis representeras karaktärerna i minoritet som starka och
självständiga vilket jag ser som en positiv egenskap hos filmerna. Det finns dock
tydliga traditionella egenskaper hos många karaktärer som helst bibehålls i dessa
filmer, vilket kan vara problematiskt för publiken och vad de tar till sig från
filmerna, då upprätthållandet av dessa traditionella egenskaper inte nödvändigtvis
behöver vara positivt. Cowie (2000, s. 49) skriver att framställningen av kvinnliga
karaktärer sällan ges utrymme till något annat än en generell bild och utifrån de
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analyser jag gjort bekräftar det hennes uttalande då många av de karaktärer som
analyserats har varit lika på många sätt. Den karaktär som stuckit ut mest utifrån
de andra är Natasha Romanoff då det hos henne inte framkommit lika mycket just
stereotypiska egenskaper. Även om jag sett en styrka i alla karaktärer har Natasha
varit utmärkande i det sättet hon sätter sig själv i det första rummet.
Min slutsats blir att karaktärerna i filmerna representeras till stor del
jämställt utifrån deras agerande och deras medkaraktärers agerande även om det
även där finns brister. Problemet med alla filmerna är att det inte finns en
tillräcklig representation för att klassas som helt jämställda. Det finns ingen
representation över huvud taget av andra än de traditionella könen och kvinnor har
som helhet varit det minst representerade könet i alla filmerna trots att majoriteten
haft kvinnliga huvudkaraktärer. I de karaktärsanalyser jag gjort innehållandes män
så har de i samtliga scener tyckts se sig själva högre i hierarkin och ha mer makt
över dess kvinnliga motpart. Utifrån de maskulina eller feminina egenskaper som
funnits hos olika karaktärer är det bara i Ghostbusters det funnits en tendens till en
negativ syn på den stereotypt feminina egenskapen att uttrycka sina djupare
känslor. Det är tillsynes problematiskt men utifrån endast en scen i en film är det
inte något som kan avfärda det som något som händer i många nutida filmer.
De filmerna som valts för analysen har haft en större del kvinnliga
huvudkaraktärer jämfört med den statistik jag tagit del av från Svenska
Filminstitutet (2017, s. 18) men i jämförelse har det inte varit förvånande över de
likheter som funnits mellan statistiken och de filmer som har analyserats. Utifrån
det som framkommit i mina analyser kan vi därför dra lärdomar från till vår
svenska filmproduktion och vad vi bör ta i aktning.
Resultatet av min analys blir att det finns brister i de karaktärer som skrivs
utifrån jämställdhet men jag skulle inte kalla de ojämnställda. Vad som gör
filmerna ojämnställda är bristen på representation och variation av de karaktärer
som finns. Underrepresentation kan tyckas vara ett litet problem i filmindustrin
som helhet men för konsumenten som individ är det viktigt i sin egen
självbekräftelse att kunna känna igen sig i det som konsumeras. Detta gäller alla
typer av media genom alla genrer. Representation bör vara synligt för alla
samhällsgrupper vad det än gäller och så även kön. Icke-binära ska inte behöva se
genrespecifika filmer för att se sig själva representeras. Kvinnor har i dessa fall
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haft en underrepresentation men icke-binära har haft en nollrepresentation vilket
endast kommer bidra till en fortsatt oförståelse hos samhället.

7.1 Metodkritik
Den kritik som kan vändas mot min metod och mitt tillvägagångssätt gällande
räknandet av könsfördelningen i filmerna är att jag genom det varit tvungen att
anta ett kön hos karaktärerna utifrån de traditionella könsmarkörer som funnits
utan att ta hänsyn till karaktärens könsidentitet. Anledningen till mitt val att göra
så är att jag inte tycker det vore rätt att benämna en karaktär som till exempel ickebinär utan att det tydligt framkommer att karaktären är det då underprestation av
icke-binära karaktärer är ett problem i samhället idag. Gällande könsfördelningen i
Finding Dory kan kritik riktas mot att anlägga kön på animerade fiskar men trots
att alla karaktärer är just fiskar så har skaparna valt att lägga till typiska mänskliga
könsmarkörer till karaktärerna vilket är viktigt att ta i beaktande då det är en
bidragande faktor till hur vi uppfattar karaktärerna.
Att låta Bechdeltestet ta plats i min analys har varit viktigt främst av den
anledningen att det faktiskt finns så många filmer som inte klarar testet trots rätt
basala regler. Vad som är viktigt att ha i åtanke gällande Bechdeltestet är dock att
en film kan ha många olika handlingar och karaktärskonstellationer och att inte
klara Bechdeltestet behöver nödvändigtvis inte avfärda en film som ojämnställd
men det visar ändå tydligt på hur stor representation kvinnor tillåts ha i filmen i
fråga.
Den kritik som kan vändas mot karaktärsklockan som analysmetod är först
och främst att analyserna aldrig kan ha ett likadant svar utifrån vem som betraktar
scenerna. Tolkningsmetoden från analysen utgår ifrån hur jag tolkar situationerna i
filmerna och det kan därför komma att visa ett annat resultat med en annan person
som skulle tolka materialet (Eriksson och Göthlund, 2012, s. 116). Enligt Eder
(2010, s. 36) kan hans analysmetod genom karaktärsklockan te sig olika beroende
på vilken analysmetod som används. Han menar att det finns en risk för en något
snäv analys om endast ett av analyssätten tas i beaktande (Eder, 2010, s. 36).
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8. Slutord
Att inte representera alla delar av samhället bidrar till att vi får en snäv och
ovarierad syn på det som är underrepresenterat. Som medieproducent är det viktigt
att vara medveten om vad materialet som produceras har för inverkan på andra,
både stort som smått. Att vara omedveten av vad sina val kan ha för konsekvenser
kommer bara att bibehålla denna onda cirkel. Genom min undersökning har jag
upptäckt att det finns en del forskning kring jämställdhet och också en del om
jämställdhet i film. Sällan har det varit något som riktar in sig på de till synes små
problemen. För att kunna bibehålla en medvetenhet om vad de små valen vi gör får
för konsekvenser behöver det genomföras vidare forskning om en generalitet kring
maktstrukturer och jämställdhet i film.
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