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Abstrakt 

 

Denna kandidatuppsats undersöker och jämför tre olika metoder för analys av film med grund 

i ett genusperspektiv. De metoder som undersöks är Bechdeltestet, Connotation Frames och 

slutligen en analysmetod som vi valt att referera till som Film Actor-Network Theory 

(FANT). Med FANT kan man analysera film genom att se till karaktärerna och deras fiktiva 

sociala nätverk. Filmerna som används för analys av metoderna är Juno (2007) och Fight 

Club (1999). Syftet med uppsatsen är att undersöka dessa analysmetoder och se hur effektivt 

de belyser jämställdhet i film. Resultatet är att dessa metoder belyser jämställdhet på olika 

sätt. Connotations Frames och FANT analyserar på en djupare och mer ingående nivå än 

Bechdeltestet. Connotation Frames ser till makt och agens i handling och dialog, och 

Bechdeltestet gör en snabb analys om två kvinnliga karaktärer pratar med varandra om något 

annat än män. Appliceras alla analysmetoder på en film kan det visa på ett resultat som är 

närmare en heltäckande genusanalys.  

 

Nyckelord: Bechdeltest, Connotation Frames, ANT, Actor-Network theory, genus, 

jämställdhet, representation, film, genderstudies, gender, feminism. 

  



	

Innehållsförteckning 
1. Inledning 1 

1.1. Bakgrund 1 
1.2. Syfte och Frågeställning 2 
1.3. Tidigare forskning 3 
1.4. Genus och feminism 4 
1.5. Feminism i film 6 

2. Teori & Metod 7 
2.1. Bechdeltestet 7 
2.2. Kritik mot Bechdeltestet och A-märkt film 8 
2.3. Actor-Network Theory 8 

2.3.1 Film Actor-Network Theory 11 
2.4. Connotation Frames 12 
2.5. Avgränsningar 13 

2.5.1. Urval 15 
2.5.2. Arbetsfördelning 15 

3. Analys av filmer 15 
3.1. Juno 15 

3.1.2. Bechdeltest 16 
3.1.4. FANT 19 
3.1.5. Sammanfattning 23 

3.2. Fight Club 24 
3.2.1. Bechdel 24 
3.2.2. Connotation Frames 25 
3.2.3. FANT 27 
3.2.4. Sammanfattning 31 

4. Diskussion 31 
4.1 Juno 31 
4.2 Fight Club 33 

5. Slutsats 36 

6. Vidare forskning 39 

7. Referenslista 40 
Elektroniska källor 40 
Audiovisuella medier 42 
Böcker 42 
Bilagor 43 

 
 
 



	 1 

 

1. Inledning 
 
1.1. Bakgrund 
 
En metod för att uppmärksamma jämställdhet i film är Bechdeltestet som är inspirerad av 

Alison Bechdels bildserie, The Rule, som kom ut 1985, i Dykes to watch out for (2005). 

Bildserien visar en konversation mellan två kvinnor som pratar om att en film endast är 

sevärd om den innehåller två namngivna kvinnliga karaktärer som pratar med varandra, om 

något annat än män (Bechdel, 2005). Dessa tre kriterier bildar Bechdeltestet och i Sverige har 

testet utvecklats till ett system där filmer godkänns via testet och därmed blir A-märkt (A-list, 

2016). A-List menar att filmer skapas efter de normer och könsstereotyper som råder och 

bidrar till den rådande ojämställdheten i samhället. Trots att Bechdeltestet endast är ett medel 

bland olika metoder kan det användas till att uppmärksamma jämställdhet och då skapa en 

kedjereaktion som bidrar till förändring inom filmbranschen. Filmer som inte är 

“feministiska” klassas som “feministiska” på grund av att de klarar testet. Till exempel klarar 

filmen Die Hard (1988) testet då McClane´s fru Lucy har en konversation med sin sekreterare 

i början av filmen vilket ger filmen sin godkända status av Bechdeltestet (Bechdel Test Movie 

(u.å.a). Filmen klarar testet baserat på en enda konversation i början av filmen som inte driver 

handlingen framåt eller bidrar med vital information om karaktärer eller karaktärsutveckling. 

Det borde finnas andra kriterier som visar om en film bidrar till jämställdhet inom film 

eller inte. Därför är det intressant att undersöka de sociala aktörernas och karaktärernas 

kommunikationsspel i film, samt hur aktiv och passiv en karaktär är i förhållande till 

handlingen (Selisker, 2015, s. 518–519).  

Hur aktiv och passiv en karaktär är kan ses utifrån ett genusperspektiv, då det råder olika 

föreställningar om hur en kvinna och en man är. Kvinnor i film kan exempelvis förknippas 

med att vara vacker, passiv, den givande mamman och den stödjande maskoten (Hermele, 

2002, s. 21; Hermele, 2002, s. 29). I den patriarkala strukturen och psykoanalysen ställs oftast 

kvinnan i förhållande till mannen, vilket inte är representativt för kvinnor i förhållande till 

kvinnor (Chadhuri, 2006, s. 64). Film idag projicerar en bild av det samhälle som råder där 

Hollywoodindustrins blockbusterfilmer inte nödvändigtvis eftersträvar en förändring i frågan 

om könsmaktsordning (Benshoff & Griffin, 2009, s. 41). Även om stereotyperna är fler hos de 
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binära könen, finns det andra egenskaper om hur en människa, individ och karaktär kan vara, 

utöver dessa ramar.  

Det finns en annan analysmetod som kan belysa den sociala dynamiken mellan karaktärer i 

filmer, som är Actor-Network Theory (ANT). Connotation Frames är en ytterligare 

analysmetod utifrån ett genusperspektiv, som diskuterar de använda verbens positiva och 

negativa betydelse i filmer. Utifrån analysresultaten i Connotation Frames jämförs därefter 

resultatet med Bechdeltestet (Sap et al., 2017b, s. 2329). ANT belyser någonting som 

Bechdeltestets tre kriterier är okapabla att visa, nämligen kopplingen mellan karaktärer och 

handling i film. Connotation Frames fyller även luckorna i Bechdeltestet och belyser den 

språkliga kommunikationen mellan karaktärer i filmer. Hur användbara är de tre olika 

analysmetoderna som redskap i analys av film och är testen tillräckliga som verktyg vid 

undersökning av jämställdhet? Dynamiken i filmerna och det sociala spelet mellan 

karaktärerna är trots allt en väsentlig del i berättandet eftersom att film påverkar och skapar 

vår framtida värld!  

 

1.2. Syfte och Frågeställning 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka mer specifikt hur jämställd en films representation av sina 

karaktärer är. Detta uppnås genom att utveckla analysmetoden Film Actor-Network Theory 

(FANT) baserat på Actor-Network Theory (ANT), samt att jämföra resultatet med 

Bechdeltestet och Connotation Frames, utifrån ett feministiskt- och genusperspektiv. 

Undersökningen kommer främst att analysera de två filmerna Juno (2007) och Fight Club 

(1999) med FANT med kvinnor i fokus. Vi kommer att jämföra FANT med Bechdeltestet och 

Connotation Frames. Detta med intentionen att hjälpa till i utvecklingen av jämställdhet i 

filmindustrin och för att bidra till en djupare förståelse, kunskap och utveckling kring 

kvinnors representation i film. En jämförelsestudie kommer att genomföras där skillnader och 

likheter mellan Bechdeltestet, FANT och Connotation Frames uppmärksammas och hur 

analysverktygen fungerar när man undersöker jämställdhet i film. I uppsatsen kommer dessa 

tre analysmetoder ställas mot varandra men FANT kommer ligga i fokus. Frågeställningarna 

som kommer att undersökas är: 
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1. På vilket sätt belyser analysmetoderna FANT, Bechdeltestet och Connotation Frames 

jämställdhet i filmerna Juno (2007) och Fight Club (1999) och vilka skillnader finns 

mellan dessa metoder? 

2. Vilken av analysmetoderna är lämpligast att använda i analys av jämställdhet i film? 

 

1.3. Tidigare forskning  
 
Kvinnor i film visas ofta i flera olika stereotypa roller. Exempel på dessa kan inkludera att ta 

hand om familjen och de kvinnliga karaktärernas liv cirkulerar kring männen i filmen. De är 

även ofta birollen som ”förlöser” mannen och objektifiering av kvinnor upplevs i många 

filmer. Detta förklaras i uppsatsen Female Interactions on Film: Beyond the Bechdel Test - A 

quantitative content analysis of same-sex-interactions of top 20 box office films (2015) av 

Zorana Mičić. Där redovisar Mičić att kvinnor i film visas överrepresenterade i förhållande 

till familj eller som stöd till de manliga karaktärerna: de har ej ett “eget liv”. De kvinnliga 

karaktärerna har sällan en relation till en karaktär som inte är en familjemedlem (Mičić, 2015, 

s. 8). Mičić’s uppsats är av intresse då hon belyser ett liknande ämne inom genus och 

feminism. Dock kommer Mičić´s uppsats kommer inte att användas i den här uppsatsen, då 

den istället är en inspirationskälla som skapade en metaforisk bro till Scott Seliskers artikel. 

Scott Selisker är docent på Arizona Universitet och blev filosofie doktor i engelska 2010 

på Viginia Universitet (The University of Arizona, 2017). Genom Seliskers artikel The 

Bechdel Test and the Social Form of Character Network (2015) introducerades Actor-

Network Theory där majoriteten av informationen hämtats ur Bruno Latours bok Tingets 

Återställt (2015). Selisker skriver i artikeln hur Bechdeltestet kan användas tillsammans med 

Bruno Latours ANT. I artikeln skapar Selisker en större förståelse för Latours distinktion 

mellan en mellanhand och en mediator i förhållande till Bechdeltestet (Selisker, 2015, s. 511). 

Detta är väsentligt då denna kandidatuppsats använder ANT som grund för analyseringen av 

karaktärernas nätverk i filmerna Juno (2007) och Fight Club (1999). Hur ANT kopplas till 

film förklaras ytterligare i 2.3.1 Film Actor-Network Theory.  

Vanja Hermele har skrivit boken Män, män, män och en och annan kvinna (2002) 

tillsammans med Svenska filminstitutet. Hermele är en doktorand inom genusvetenskap vid 

Stockholms Universitet samt bland annat frilansande journalist och författare (Stockholms 

universitet, 2017). I boken beskrivs frågor och redogörelser av jämställdhet hos filmarbetare 

(som exempelvis producenter) och vilka roller kvinnliga karaktärer har i film. Vidare 
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diskuteras karaktärernas roller utifrån stereotyper som gestaltas i filmer. Hermele kommer 

fram till att en vidareutveckling av jämställdhet bör uppmärksammas och att filmer i 

framtiden visar stärkande förebilder för kvinnor (Stockholms universitet, 2017, s. 87). 

Hermeles bok är från 2002 men innehåller diskussioner om film utifrån ett genusperspektiv 

som fortfarande är relevant i dagens filmbransch.  

Harry M. Benshoff och Sean Griffin belyser genusteori i amerikansk filmhistoria, i boken 

America on film: Representing Race, Class, Gender, and Sexuality at the Movies (2009). I 

boken undersöks genus utifrån kultur, etnicitet, klass och sexualitet i amerikanska filmer. 

Boken diskuterar vad de amerikanska filmerna visar för stereotypa roller, samtidigt som 

filmernas ekonomi diskuteras. Hollywoods filmindustri står som grund då de ovanstående 

ämnena reflekterar tillbaka till industrin. Likaså efterföljer en diskussion vid varje kapitel 

samt en vidare läsning om andra artiklar och böcker som finns att läsa om det berörda 

ämnesområdet. Eftersom att boken belyser Hollywoods filmskapande utifrån ett 

genusperspektiv, är den relevant att inkludera i utvecklingen av jämställdhetsanalys i denna 

uppsats.  

Nordicom är Nordens centrum för media och kommunikation, där information om 

jämställdhet diskuteras. Nordicom är en utveckling av “...Pekingplattformen från 1995 då alla 

FN-stater enades om behovet att öka kvinnors delaktighet och synlighet i medierna och arbeta 

mot stereotyper” (2014, 4 februari). Göteborgs universitet och Nordiska ministerrådet 

samarbetar med Nordicom (2014, 4 februari). Nordicoms seminarium belyser statistik kring 

genus och jämställdhet från 1990 till 2012 från länderna Finland, Sverige, Danmark och 

Norge. Statistiken fokuserar kring könsrepresentation i arbetsroller som manusförfattare, 

producent och regissör, samt antalet huvudkaraktärer i filmer (Nordicom, 2014, 29 januari).  

 

1.4. Genus och feminism 
 
Jämställdhet betyder att män och kvinnor har samma möjligheter att forma sina egna liv och 

att både män och kvinnor är lika representerade (Nordicom, 2014, s. 3/13). Genusperspektiv 

utgår från “...att synliggöra utifrån ett intresse för kön…” samt att “...analysera betydelser, 

upplevelser och konsekvenser av kön i olika samhälleliga kontexter”. Genus belyser 

diskussioner kring motsatser som “individ/struktur, aktiv/passiv, makt/motstånd... 

människa/samhälle...kvinna/man och femininitet/maskulinitet”. Genusperspektivet är en 

motpol mot den tidigare vetenskapen, som inte har uppmärksammat könsroller i förhållande 
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till samhällets struktur. Genus och feminism är nära besläktat eftersom att båda belyser 

jämställdhet i samhället och strävar efter förändring. Därför går genusteori hand i hand med 

feminism (Gunnarsson Payne & Öhlander, 2017, s. 175).  

Under begreppet feminism finns många inriktningar, exempelvis postmodern, radikal-, 

socialistisk-, postkolonial- och liberalfeminism (Lykke, 2009, s 164). Feminism står för att 

belysa att män har mer makt än kvinnor i politik och på flera arbetsplatser. Feminism visar 

även olika sätt att skapa samma möjligheter för män och kvinnor (Nationalencyklopedin, 

u.å.a). Exempelvis bortser postmodern feminism från de binära könen och fokuserar på 

skillnader könen sinsemellan. Vilka kön som undersöks beror på vilka kön som representeras 

(Lykke, 2009, s 164).  

Det finns ett kritiskt förhållningssätt att se till feminism där begrepp som etnicitet, 

sexualitet och klass används för att göra definitionen av kön mer begriplig (socialistisk och 

postkolonial feminism). Det går även att se människan som en fri individ där synen på 

mänsklighet berövar kvinnlighet och stoppar livsmöjligheter för kvinnor. Sociala normer där 

kvinnan är passiv och objektifieras hämmar dess självständighet och handlingskraft, “…med 

andra ord, det som gör oss till människor” (Tollin & Törnqvist, 2014, s. 35). Det är ett 

förhållningssätt inom feminismen där kategorisering skapar ramar om kön som egentligen bör 

innehålla flera andra variabler (Tollin & Törnqvist, 2014, s. 37). I en relativt ny tid har 

likhetsfeminism, särartsfeminism och queerteori utvecklats som menar att idéer av människan 

har skapats och är inlärt vad gäller kön och sexualitet. Det skiljer sig mellan män och kvinnor 

biologiskt men att egenskaperna är lika mycket värda. Ett annat sätt att se till frågan om 

biologiskt kön är queerteorin, att egenskaper som anses vara kvinnligt och manligt är en 

uppfattning och en samhällelig konstruktion (Nationalencyklopedin, u.å.a; 

Nationalencyklopedin, u.å.b). Det finns många grenar inom feminism men i helhet står 

feminismen för att analysera mansdominerade samhällen genom att lyfta och belysa 

minoriteter (Chadhuri, 2006, s. 3–4). 
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1.5. Feminism i film 

 
Den feministiska filmanalysen ser inte till den subjektiva uppfattningen om film (huruvida du 

gillar, inte gillar eller identifierar dig med en kvinnlig karaktär) utan uppmärksammar istället 

handlingen, karaktären och vad som sägs om kvinnor (Kaplan, 2000). Under historien har 

kvinnan blivit placerad i olika roller och fack som förknippas med kvinnlighet. Dessa är 

socialt konstruerade och inte biologisk konstruerade (Svenska filminstitutet, 2002, s. 28). I 

svensk film är arga unga män representerade som norm, men var representeras den arga, unga 

kvinnan? Kvinnor har roller i film där hon finns bara för mannens “kris” och som ett 

“redskap” att hjälpa honom ur krisen (Svenska filminstitutet, 2002, s. 79). En annan fördom är 

att kvinnor som gör karriär “...drivs av både empati och nyfikenhet och egoism och 

narcissism” (Svenska filminstitutet, 2002, s. 85).  

Andra associationer om kvinnor i film är rollen som mamman, som anses vara den som 

pratar om känslor och tar hand om andra. Mamman belönas då hon hjälper andra, inte då hon 

utvecklar sina egna framsteg. Förförerskan är hon som männen vill ha och behöver inte 

nödvändigtvis vara en aktivt lockade karaktär men är en “…manlig fantasi, och har ingenting 

med verkligheten att göra” (Svenska filminstitutet, 2002, s. 29). Maskoten är hon som 

förknippas som en stödjande, humoristisk och glad person. Att få beröm av män när hon visar 

sin kunskap, anses vara en ovanlig och speciell komplimang, eftersom att det sällan inträffar 

(Svenska filminstitutet, 2002, s. 30).  

En fjärde och sista social association av kvinnor är Järnladyn. Järnladyn är hon som är 

framfusig och har likvärdig kompetens som män. Utan att charma och flirta får hon stämpeln 

som feminist eller järnlady eller båda två. Det är intressant att uppmärksamma kvinnors liv i 

film, men också relevant att fokusera på den plats karaktären tar i filmen samt att diskutera 

kring om de styr över blickarna i filmen eller inte. Blir den kvinnliga karaktärer tillåten eller 

inte tillåten att ta platsen som hjältinna i film (Svenska filminstitutet, 2002, s. 80–82)? Det 

råder även en orealistisk syn kring könsstereotyper i samhället där män i media förknippas 

som “…active, adventurous, powerful, sexually aggressive, and largely uninvolved in human 

relationships” medan kvinnor förknippas som “…young, thin, beautiful, passive, dependent, 

and often incompetent” (Svenska filminstitutet, 2002, s. 21).  
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2. Teori & Metod 
 
I detta avsnitt förklaras hur de teoretiska modellerna Bechdeltestet, Connotation Frames och 

ANT fungerar. En beskrivning hur analysmetoderna kan appliceras på film kommer även att 

redogöras, där utvecklingen av ANT efterföljer under rubriken Film Actor-Network Theory. 

För att svara på frågeställningarna kommer de tre olika metoderna att användas för att 

analysera filmerna, Juno (2007) och Fight Club (1999). Utifrån resultaten dessa analyser ger, 

kommer en jämförelse att sammanställas. Den primära analysmetoden kommer att vara FANT 

med ett genusperspektiv som grund, där Connotation Frames och Bechdeltestet kommer att 

utvärderas och jämföras med FANT. Det är intressant att undersöka vad de andra metoderna 

tillför som Bechdeltestet inte kan uppmärksamma. Denna rubrik, Teori och Metod, är 

sammansatt av både teori och metod eftersom analysmetoderna innefattar båda dessa delar. 

De klassas som teori då de behöver förklaras samtidigt som de är metoderna som används.  

 

2.1. Bechdeltestet 
 
Bechdeltestet är utformat utifrån bildserien Dykes to Watch Out For, skapad av Alison 

Bechdels seriestripp The Rule (Bechdel, 2005). Testet är till för att belysa jämställdhet i film 

ur ett genusperspektiv och består av tre olika komponenter. Om en film klarar komponenterna 

nedan är de godkända av Bechdeltestet. 

• Det ska finnas två namngivna kvinnor i filmen, 

• som pratar med varandra, 

• om någonting annat än om män. 

(Bechdel, 2005). 

 

Tjugoåtta år efter skapandet av bildserien, infördes en policy bland biografer. I Sverige 

utformades A-märkning 2013 som fungerar som en godkännande stämpel för filmer som 

klarar Bechdeltestet. A-märkning fungerar som ett sätt att väcka uppmärksamhet kring den 

ojämlikhet som råder i film. “Gender inequality is obviously a problem and the film industry 

indeed holds a responsibility. Film influences people, and therefore a conservative film 

industry will hamper progress” (A-list 2016).  

A-list (2016) Uppmanar att analysera Bechdeltestet själv som ett sätt att göra fler medvetna 

och att vem som helst kan applicera testet själv. Därmed väcks uppmärksamheten kring ämnet 
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där filmtittaren kan gå in på http://bechdeltest.com och skrolla bland filmer som är 

analyserade med Bechdeltestet. A-list (2016) tar även upp Wallicetestet som lyfter 

minoriteter. En film klarar Wallicetestet om den innehåller två icke vita personer som pratar 

med varandra om något annat än brottslighet. Dock kommer Wallicetestet inte att stå i 

centrum i denna uppsats. A-märkningssystemet och Bechdeltestet är ett sätt för distributörer 

och producenter att lägga märke till vad de investerar i. Därför är ett mätsystem ett användbart 

verktyg för att belysa den samhällsstruktur som råder (Hermele, 2002. s. 19).  

 

2.2. Kritik mot Bechdeltestet och A-märkt film 
 
A-märkning och Bechdeltestet har blivit kritiserade för att vara för enkelt för att anses påvisa 

jämlikhet i film. Vissa filmer som klarar Bechdeltestet visar inte på jämlikhet då det finns 

andra icke godkända filmer som är mer jämlik. Annan kritik testet har fått är att det anses 

skada vårt sätt att se film på, att film är ett konstverk och därmed ingenting att ge ett 

mätningssystem på (Hermele, 2002, s.18). Filmrecensenten Robbie Collin (2013) menar att 

Sverige har gått för långt och att Bechdeltestet inte hjälper och bidrar med meningsfulla 

resultat, då dataresultaten redan från början fallerar. Collin menar att “...cinema is perilously 

lacking in well-drawn female characters. Well, if that’s true – and it obviously is – can’t we 

just forget about the test and talk about that?” (Collin, 2013). 

 

2.3. Actor-Network Theory 
 
Bruno Latour är en fransk sociologiprofessor mest känd för sina studier inom vetenskapsteori 

och kunskapsbildning. Tillsammans med Michel Callon och John Law utvecklade han Actor-

Network Theory (Cressman, 2009 s. 1). I sin bok Tinget återställt förklarar Bruno Latour den 

sociala teorin ANT, en förkortning av Actor-Network Theory (Latour, 2015, s. 23). Bruno 

Latour omdefinierar sociologin från ”det socialas vetenskap” till spårandet av associationer. 

Författaren definierar det sociala som en rörelse som syftar till att associera och bilda nya 

kopplingar och att dessa är nya temporära associationer då de ständigt förnyas och förändras. 

Förändringen får den sociala gruppen att skifta (Latour, 2015, s. 19). I och med att grupper är 

under ständig rörelse innebär det att de relationer som bildar nätverket i ANT ständigt 

behöver underhållas och handlingar måste utföras för att upprätthålla detta nätverk. Om inte 

nätverket underhålls, det vill säga att förändring sker, upplöses nätverket (Latour, 2015, s. 
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53). ANT förklarar inte varför eller hur ett nätverk uppstår, utan den syftar till att undersöka 

och utforska dessa nätverk.  

 
 

Mellanhänder är helt passiva ting och mediator är det eller den som agerar vid input. 

Mediatorer är punkter, mellanhänder är kanter eller linjer mellan dessa punkter. Mellanhänder 

för bara vidare den input de får, de förändrar inte den och tillståndet förblir som det var när 

mellanhanden fick input tills dess att mellanhanden för vidare inputen till en mediator. Detta 

till skillnad från mediatorn som agerar utifrån den input den får och förändrar 

handlingsförloppet utifrån inputen. Latour beskriver dessa mellanhänder som en översättning, 

att mellan mediatorer finns i vissa fall mellanhänder som sammanbinder mediatorer (Latour, 

2015, s. 133). Detta fenomen kan generera viss association som är spårbar. Detta på grund av 

att översättningen fungerar som en sorts transport mellan mediatorer som kan få dem att 

samexistera genom att transportera förändring (Latour, 2015, s. 133).  

En aktör är inte källan till en handling, menar Latour. Aktörer är de som påverkas av den 

input som förändrar, den verkande kraften. Input kan vara allt ifrån kläder, åsikter, vilka små 

detaljer som helst som används för att visa tillhörighet till en grupp medvetet eller omedvetet. 

Hur denna verkande kraft gestaltas kan uttrycka sig på många olika sätt. Input är noder, 

handling som sker, och det som aktörer agerar utifrån (Latour, 2015, s. 60). En aktör är 

bidragande i handlingsförloppet och kan till exempel vara en mediator (Latour, 2015, s. 90). 
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Är en aktör inte gestaltad, det vill säga är inte ett fysiskt ting, är det en aktant. Ett exempel på 

en aktant är en lag (Latour, 2015, s. 90).  

Latour menar att för att avgöra om ett ting är en aktör borde man ställa frågan: ”Gör den 

skillnad i hur någon annan agents handlingar förlöper eller inte? Finns det någon prövning 

som låter oss upptäcka denna skillnad?” (2015, s. 90). Dessa aktörer gör skillnad i ett 

handlingsförlopp, men dess funktioner är inte att förväxlas med begrepp såsom 

”bestämmande” eller ”orsak”. Till exempel att spika en spik med en hammare gör skillnad 

tack vare hammaren. Jobbet blir troligtvis smidigare med hammaren, men hammaren är inte 

orsaken till att handlingen av att spika utförs. Ting eller aktörer, som är icke-mänskliga 

(gestalter som Latour menar även är aktörer) kan ha funktioner såsom att tillåta, föreslå, 

hindra, stoppa, påverka, omöjliggöra och hjälpa, som en bakgrund till mänsklig handling 

påvisar Latour (2015, s. 91). Latour beskriver att objekt blir aktörer om de lämnar spår efter 

sig, bevis att de funnits och agerat. Så fort de slutar att lämna ifrån sig någon information och 

de inte har någon synlig effekt är de inte längre aktörer, de blir obefintliga och irrelevanta 

(Latour, 2015, s. 99).  

Latour menar att man genom en ANT-analys kan sätta fokus på varje aktörs förmåga att få 

en annan aktör att göra saker och att det är detta som bildar ett nätverk, ANT (Latour, 2015, 

s.155). ANT syftar till att redogöra för de gestalter och former som samlats som deltagare och 

aktörer och realisera ett sätt som får dem att agera som en hållbar enhet (Latour, 2015, s. 90). 

Scott Selisker anammar Latours definition av sociologin och beskriver Bechdeltestet som en 

teori av karaktärers nätverk i fiktiva narrativ i artikeln The Bechdel Test and the Social Form 

of Character Network (Selisker, 2015, s. 506).  

Selisker menar att kvinnliga karaktärer ofta fungerar som mellanhänder mellan manliga 

karaktärer, de är vägen till makt och åtrå för de manliga karaktärerna. Genom denna liknelse 

skapar han en större förståelse för Latours distinktion mellan mellanhänder och mediatorer i 

förhållande till Bechdeltestet (Selisker, 2015, s. 511). Analyserar man film utifrån ANT ur ett 

feministiskt perspektiv möjliggör det att upptäcka då kvinnliga karaktärer fungerar som 

mellanhänder mellan de manliga karaktärerna. De blir reducerade, inte till egna aktiva 

punkter, utan till fordon för männen att använda sig av för att ta sig fram narrativt i fiktionen 

(Selisker, 2015, s. 511). Det finns en tydlig skillnad mellan manliga och kvinnliga samkönade 

relationer i fiktion observerar Selisker. Män kan använda sig av kvinnan för att skapa band till 
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andra män, till exempel när två män är rivaler i kampen för en kvinna, medan kvinnor inte 

behöver en man som länk till andra kvinnor (Selisker, 2015, s. 512). 

Selisker analyserar Bechdeltestet och dess beståndsdelar utifrån ANT. Ett av 

Bechdeltestets kriterier, att det måste vara två kvinnliga namngivna karaktärer, garanterar att 

det finns karaktärer som är fullt delaktiga i karaktärsnätverket i film. Det andra kriteriet, att de 

pratar med varandra kan realiseras i att kanterna på punkterna (karaktärerna) interagerar med 

varandra. Det tredje kriteriet att karaktärerna pratar om något annat än män kan visualiseras i 

att dessa kanter kan ha kontakt utan en bindande linje mellan dem, det vill säga en annan man 

som mellanhand. Detta medverkar till att dialogen inte gör de kvinnliga karaktärerna (som 

ofta agerar som linjer mellan andra karaktärer i filmer) underordnade i förhållande till män 

eller att de blir en indirekt karakterisering av manliga karaktärer (Selisker, 2015, s. 514). Trots 

att Selisker använder sig av analysen på litterära verk är denna metod applicerbar även på 

film.    

 

2.3.1 Film Actor-Network Theory 
 
För att analysera filmerna i den här uppsatsen har vi operationaliserat Latour och Seliskers 

teoribildningar till en modell som vi kallar FANT, Film Actor-Network Theory. Den innebär 

att analysmetoden ser till karaktärerna och deras nätverk. Karaktärerna analyseras och en roll 

appliceras på karaktären i förhållande till dess funktion i filmen. Till exempel om en karaktär 

är drivande och aktiv i filmen och för handlingen framåt, skulle den karaktären få rollen som 

mediator. Ett annat exempel är om en karaktär endast finns med i filmen som en hjälpande 

biroll, som underlättar för huvudkaraktären, hade den karaktären kunnat få rollen som 

mellanhand om den inte bidrar med något ytterligare för att föra handlingen framåt.  

Dessa karaktärer ritas upp liknande en tankekarta av karaktärerna och deras nätverk och på 

så sätt kan deras nätverk visas tydligt. Detta nätverk visar vilken roll karaktärerna har genom 

att visa dem som olika former. I detta fall visas mediatorerna som cirklar och mellanhänderna 

som trekanter. Denna tankekarta visar också hur karaktärerna är kopplade till varandra genom 

streck mellan de karaktärer som interagerar i filmen. I och med den tydliga kategoriseringen 

av karaktärer och dess kopplingar till varandra blir bilden lätt och snabb att tyda och vidare 

analysering kan utföras på filmen och dess karaktärer.  

Latours definition av mediator, aktör och aktant, nod och mellanhand är specifika och 

grundliga. Därför är de svåra att i sig applicera på film i sin grundbetydelse. Figur 2 
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förtydligar dessa begrepp i förhållande till applicering på film. De kommer även att förklaras 

till viss del i analysen mer specifikt i förhållande till vilken karaktär och hur den karaktären 

förhåller sig till narrativet och andra karaktärer. Analysen av filmerna med FANT-metoden 

kommer därmed att gestaltas i två FANT-bilder per film, för att förklara karaktärernas nätverk 

under filmen och hur detta nätverk har utvecklats och hur det ser ut vid filmens slut. Vi 

använder oss av Latours definition pragmatiskt och går inte in på alla punkter och begrepp. 

 

2.4. Connotation Frames 
 
Connotation Frames är en filmanalysmetod som utgår utifrån ett genusperspektiv. 

Analysmetoden ser till karaktärernas användning av verb i handling och dialog, och jämför 

resultatet med Bechdeltestets analysresultat av en film. Modellen är skapad av M. Sap, M. 

Prasetio, A. Holtzman, H. Rashkin och Y. Choi samt är skriven i samarbete med Paul G - 

Allen School of Washington, Seattle, USA (Sap et al. 2017b).  

Connotation Frames förklarar hur karaktärer i film förhåller sig till “power” och “agency”. 

Modellen är inspirerad av Bechdeltestet och fokuserar på hur människor i film porträtteras 

utifrån negativa, positiva stereotyper och normer samt verbs positiva eller negativa betydelse 

(Sap et al., 2017b, s. 2329). Connotation Frames undersöker karaktärernas makt och auktoritet 

utifrån ett genusperspektiv (Sap et al., 2017b, s. 2333). För att kunna utföra analysen studeras 

filmens manus med fokus på olikheterna hos manliga och kvinnliga karaktärer. Analysen 

jämförs därefter med Bechdeltestets resultat av filmen (Sap et al., 2017b, s. 2331–2332). På 

Connotation Frames hemsida på internet sammanställs resultaten av flera filmer som 

undersökts med den metoden.  

Begreppet “agency” är handlingskraft samt en karaktärs förmåga att föra handlingen 

framåt via sitt agerande. Modellen tar upp orden “agent” (AG) som är den agerande personen 

i en situation och “theme” (TH) som är objektet (en karaktär). Både (AG) och (TH) kan vara 

passiva, aktiva och neutrala samt erhålla makt eller icke-makt i berättelsen eller 

kommunikation. Ett exempel på när varken agenten eller objektet har makt är när verbet har 

en neutral laddning (Sap et al., 2017b, s. 2330).  

Connotation Frames analysmetod utförs genom att understryka agenten och markera 

handlandet och agerandet i en kommunikation som fetstilt (Sap et al., 2017b, s. 2329). 

Exempelvis är det skillnad om karaktären X accepterar och karaktären Y utvärderar. 

Karaktären X (som accepterar) har därmed en passiv agens, medan Y (som utvärderar) bär 
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en positiv handlingskraftig agens. Således kan Connotation Frames beskriva mätningen av 

associationer till karaktärer, utifrån ett genusperspektiv (Sap et al., 2017b, s. 2330).  

Om en situation i en dialog eller berättelse i en film har symbolen agency(AG)== är de 

inblandade karaktärerna neutrala i agerandet. Det samma gäller power(AG)== där de 

inblandade karaktärerna är och beskrivs neutrala i maktförhållandet sinsemellan. (Sap et al., 

2017a, figur 7).  

Sap et al. (2017b) är medvetna om att genusperspektiv innehåller ett större spektrum än de 

två binära könen (man och kvinna) och tar därefter ansvar för spektrat och förklarar att 

Connotation Frames endast utgår från de binära könen. Connotation Frames har testat 772 

filmer där de manliga karaktärerna i filmerna nästintill är dubbelt så representerade som de 

kvinnliga. Modellen fokuserar på berättelsen och handlingen, vad karaktären gör kopplat till 

associationer om könsroller. Med analyseringen av Connotation Frames anser Sap et al. 

(2017b, s. 2332) att manliga och kvinnliga stereotyper finns i karaktärernas ordval i film. 

Connotation Frames visar att kvinnliga karaktärer tenderar att använda sig av ord som 

“skulle” eller borde” medan män tenderar att använda ställande och styrande ord. Detta visar 

att kvinnor är kopplat till lägre status och ett mindre socialt nätverk (Sap et al., 2017b, s. 

2332). 

En annan aspekt som visar Connotation Frames är att kvinnor som använder verb med en 

underordnad mening i film, tenderar att bli godkända av Bechdeltestet. När kvinnor istället 

använder verb kopplat till överordning, tenderar filmen att bli underkänd av Bechdeltestet. 

Sammanfattningsvis kan detta resultat bero på att de mäktiga överordnade kvinnorna i film 

oftare representeras i en miljö med män i majoritet (Sap et al., 2017b, s. 2332–2333).  

 

2.5. Avgränsningar 
 
Vidare kommer analyseringen av Juno (2007) och Fight Club (1999) att avgränsas utifrån ett 

feministiskt- och genusperspektiv i helhet, där medvetenheten om de olika feministiska 

perspektiven är inkluderade. Analysmetoden och diskussionen redogörs utifrån feminism och 

genus eftersom att båda perspektiven ser till den manliga överordningen i samhället och att 

detta förhållande bör ändras (Gunnarsson Payne & Öhlander, 2017, s. 175).  

Det finns olika synsätt inom feminism som är väsentliga att diskutera, eftersom att 

kategorisering existerar och präglar dagens samhälle, samtidigt som att alla människor och 

situationer är olika och inte nödvändigtvis bundna till kön. Analysen ser till frågan om 
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representation och berör därmed inte en klassanalys av filmerna. Uppsatsen är analyserad 

genom feministiska glasögon som en helhet, eftersom att representationen ser till kvinnornas 

roller (inte till vilken klass människor tillhör). Avgränsning fokuserar endast på 

föreställningar om kvinnor, när det gäller roller, karaktär, stereotyper och kommunikation, 

och ser inte till den visuella presentationen av kvinnan i filmen. Bechdeltestet kommer inte tas 

upp i diskussionsdelen då den diskuteras i själva analys av filmen. Detta på grund av att 

Bechdeltestet inte är den primära metod som undersöks och devis på grund av dess enkla 

natur.  

Med FANT menas att en kombination av ANT och filmanalys kommer att utföras på de 

två filmerna. I förhållande till FANT-analysen kommer fokus i uppsatsen ligga på karaktärer 

och de mänskliga relationer som finns i de filmer som analyseras. ANT som analysmetod 

omfattar minimala detaljer som byggstenar i nätverket som analyseras, mänskliga karaktärer 

så väl som den minsta av sten har en roll att spela i analysen. Därför avgränsas analysmetoden 

i denna uppsats till de nätverk som består av kopplingar mellan karaktärerna med fokus på de 

kvinnliga karaktärerna. Objekt kommer således att endast finnas med i analysen om den har 

en markant betydelse i kopplingen mellan karaktärer eller om den är av essentiell vikt för 

handlingen i filmen, som påverkar karaktärerna och dess samspel. 

I FANT-analysbilderna förkortas karaktärernas namn med intentionen att förenkla 

avläsningen av bilden. Även om utgångspunkten är utifrån ett genusperspektiv är det 

väsentligt att se karaktärernas nätverk med objektiv synvinkel först. På så vis hittar läsaren 

lättare mellan analys och bild av analys. Analysen av FANT kommer att bestå av två olika 

bilder, där vi delar upp filmen i två, för att beskriva en förändring i karaktärsnätverket. 

Svårigheter med analysmetoden FANT inkluderar själva tidpunkten som väljs när analysen 

görs, därav en ”före” och en ”efter” analysbild,” ”del 1” och ”del 2” bilder, för att förtydliga 

hur nätverket utvecklas under filmens gång. Dock har det stor betydelse och vikt vid vilken 

tidpunkt dessa analyser görs i filmen. Därför är den första analysen utförd på ett 

sammanfattande vis för filmens handling och del 2 av analysbilderna är utförda i slutet av 

filmerna då den sista vändpunkten skett och filmen är på sin avslutande scen. Detta för att på 

tydligast sätt visa hur nätverken ser ut i slutet av filmen.  
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2.5.1. Urval 
 
Två filmer kommer att analyseras med de tre modellerna, eftersom att undersökningen är 

kvalitativ. De två filmerna är utvalda på grund av deras likheter, att de båda är 

blockbusterfilmer, samtidigt som de är totalt olika hur de kvinnliga karaktärerna 

representeras. En annan skillnad mellan Juno (2007) och Fight Club (1999) är att Juno är 

godkänd enligt Bechdeltestet medan Fight Club är icke-godkänd (Bechdel Test Movie, u.å.b; 

Bechdel Test Movie, u.å.c). Juno innehåller även en kvinnlig huvudkaraktär som handlingen 

kretsar kring, medan kvinnorna i Fight Club är bi-karaktärer. Filmvalet baseras även på att de 

båda filmerna är analyserade utifrån analysmetoden Connotation Frames på en internetsida, 

https://homes.cs.washington.edu/~msap/movie-bias/ (Sap, u.å.). 

 

2.5.2. Arbetsfördelning 
 
Både Emilia Myrup och Mikaela Hargell har exponerats för filmerna Fight Club (1999) och 

Juno (2007). Vidare har båda skrivit 1. Bakgrund, 1.1. Syfte och Frågeställning, 1.2. Tidigare 

forskning, 2.5. Avgränsningar, och 2.5.1. Metodavgränsningar och 5. Slutsats tillsammans. 

Myrup har analyserat filmen Fight Club (1999) med analysmetoderna FANT, Bechdeltest 

samt Connotation Frames medan Hargell har analyserat filmen Juno (2007) med 

analysmetoderna Bechdeltest, FANT samt Connotation Frames. Myrup har skrivit 3.2.4. 

Sammanfattning samt 4. Diskussion, och undersökt och sammanfattat 2.3. Actor-Network 

Theory med både Latours teori och metod: ANT samt Seliskers utveckling av ANT. Hargell 

har undersökt och sammanfattat 1.3. Genusteori, 1.4. Feminism, 2.1. Bechdeltestet, 2.4. 

Connotation Frames och 6. Vidare forskning. Vi har samtidigt arbetat tillsammans med hela 

texten och samarbetat större delen med skrivandet. 

 

3. Analys av filmer  
3.1. Juno 
 
Filmen handlar om 16 åriga Juno som är gravid. Handlingen kretsar kring Junos liv och 

graviditet samt hennes relationer med vänner, familj, bekanta och hennes barns blivande 

adoptivföräldrar. Juno får reda på att hon är gravid efter att hon har haft sexuellt umgänge 

med hennes klasskamrat Paulie Bleeker. Juno vill till en början abortera bort Barnet men 
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väljer att gå vidare med graviditeten och adoptera bort Barnet, till adoptivföräldrarna Mark 

och Vanessa. I Junos närmaste kontaktnät finns hennes pappa Mac, styvmamman Brenda, 

deras barn Liberty-Bell och Junos kompis Lea, som stöd. Det råder även konflikter 

sinsemellan kontaktnätet genomgående i filmen. Mitt i Junos graviditet beslutar sig Mark för 

att lämna Vanessa, vilket gör Juno upprörd. Juno lämnar en lapp till Vanessa som frågar om 

hon fortfarande vill ha Barnet trots omständigheterna, vilket Vanessa till sist gör. Filmen 

slutar med att Juno återgår till hennes liv som det var innan graviditeten och cyklar till 

Bleeker. 

 

3.1.2. Bechdeltest 
 
Under filmen Juno (2007) framkommer ett flertal dialogscener där minst två kvinnliga 

karaktärer pratar om någon annat än om män (Bechdel Test Movie (u.å.). 07:10 in i filmen har 

Juno och hennes vän Lea en dialog om Junos graviditet. Här säger Lea Junos namn för första 

gången i filmen och därmed är huvudpersonen namngiven. Lea och Juno har en dialog där 

Lea undrar om Juno är övertygad om att hon är gravid samt vilken abortklinik hon ska välja 

att gå till. Lea säger “So are you going to go to Havenbrook or Women Now? Cause you 

know you need a note from your parents to go to Havenbrook” och Juno svarar “Yeah, I know 

I… I’m gonna go to Women Now, just because they help out women now”. Dialogen mellan 

Lea och Juno pågår i 1 minut och 28 sekunder. Därefter övergår samtalet till att handla om 

den manliga karaktären Bleeker som är pappa till Junos barn. De pratar om när Juno bestämde 

sig att ha sexuellt umgänge med Bleeker, vilket inte bidrar till godkännande av Bechdeltestets 

kriterier.  

15:46 in i filmen presenteras Junos styvmamma Bren (Brenda) av Junos voice over. Strax 

därefter sitter Juno, Brenda, Mac och Libety-Bell vid matbordet och har en konversation. 

Brenda säger “Juno. Did you by any chance barf in my urn?” sedan vänder sig Brenda till 

Mac och säger “Mac, you know that nice urn by the front door. The one I got in Stillwater?”. 

Brenda fortsätter att konversera med Juno med att säga “There was some blue shit, I mean 

gunk, stuff in there this morning”. Juno svarar med att säga “I would never barf in your urn 

Brenda. I mean, maybe LB did it”. Därmed bidrar Juno och Brendas konversation till 

godkännandet av Bechdeltestet i Juno (2007).  

Flera konversationer där namngivna kvinnliga karaktärer pratar med varandra om något 

annat än män är exempelvis när Juno och Sue-Chin ses utanför abortkliniken och pratar om 



	 17 

Junos hälsa, skola och Junos barn. Efter Junos beslut, att inte utföra abort, står Juno utanför 

hennes kompis Lea. Här får vi reda på Leas namn och diskussionen handlar om abort och 

adoption. 28:20 har Juno och den kvinnliga karaktären Vanessa en konversation om en jacka 

och adoptionsannonsen.  

Slutligen visar analyseringen av filmen Juno (2007) med Bechdeltestets kriterier på 

kvinnlig representation. Kvinnorna kommunicerar med varandra mer än vad män 

kommunicerar med män vilket är ett steg i en förändring, jämfört med normativ film utifrån 

ett feministiskt- genusperspektiv.   

 

3.1.3. Connotation Frames 

 
Analysen av Juno (2007) med Connotation Frames visar att männen beskrivs med mest makt i 

handlingen samt mer undergivna än kvinnorna. Makten och auktoriteten går att beskriva som 

”power in narration”(män > kvinnor) och de som är mer undergivna i majoriteten av 

situationerna i filmen, går att beskriva som ”power in narration”(kvinnor > män). De som 

beskrivs i majoritet i filmen, med maktrelaterade verb i dialog, är kvinnorna. Samtidigt 

beskrivs och använder männen språk och verb som kopplas till undergivelse i Juno. Makten i 

dialog förkortas därmed ”power in dialogue” (kvinnor > män), och den som är mer 

undergiven som ”power in dialogue”(kvinnor > män).  

Männen beskrivs med positivt agerande verb i handlingen, nästintill dubbelt så många 

positiva verb än kvinnorna i filmen. Det förkortas ”agency in narration” (män > kvinnor). 

Männen beskrivs som mer passiva i sitt agerande i handlingen, men skillnaden i marginalen 

mellan kvinnorna och männen är ytterst liten. Maktförhållandet förkortas ”agency in 

narration” (kvinnor > män). När det kommer till aktivt agerande i dialog kopplas männen med 

fler positiva verb, dock med en liten marginal. Det beskrivs som ”agency in dialogue” (män > 

kvinnor). Samtidigt kopplas männen mest med passiva verb i dialogen, till skillnad från 

kvinnorna i filmen som är mindre passiva. Maktförhållandet förkortas ”agency in dialogue” 

(kvinnor > män).  
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Sammanställningen av maktförhållandet i handling och dialog visar att kvinnorna i Juno 

(2007) har mest makt, då tre av fyra staplar indikerar på detta. I sammanställningen av 

maktförhållandet kopplat till positivt agerande verb, i handling och dialog, står båda könen 

lika i makt i förhållande till varandra. Stapeldiagrammet visar att män kopplas till positivt 

agerande verb i handlingen och dialogen mer ofta än kvinnorna. Däremot beskrivs kvinnorna 

som mer aktiva än passiva i den passiva stapeln i dialogen.  
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Connotation Frames visar att filmer med kvinnor med överordnade verb, tenderar att bli 

underkända av Bechdeltestet. Resultatet beror på att mäktiga överordnade kvinnor i film 

oftare representeras i en miljö med män i majoritet (Sap et al., 2017b, s. 2332–2333). I filmen 

Juno (2007) är förhållandet tvärtom då majoriteten av manus och dialog består av kvinnor. 

67,7% av handlingen samt 70,2% av dialogen handlar om kvinnor. Sammanfattningsvis 

belyser Connotation Frames en jämförelseanalys av maktförhållandet mellan kvinnor och män 

i film, där filmen Juno visar att de kvinnliga karaktärerna har mer auktoritet och makt än män. 

 

3.1.4. FANT 
 
Eftersom att handlingen i filmen Juno (2007) kretsar kring den kvinnliga huvudkaraktären 

Juno (J) och hennes graviditet, är nätverket bland karaktärerna sammankopplade via Juno. 

Juno har en direkt koppling till den manliga karaktären Bleeker (BL) i början av filmen där 

Juno och Bleeker har sexuellt umgänge på en fåtölj. Juno får sedan reda på att hon är gravid 

och berättar för karaktären Lea (LE) som är hennes kompis och fungerar som stöd till Juno 

genomgående i filmen. Via Leas information skapas nätverket mellan adoptivföräldrarna 

Vanessa (V), Mark (M) och Juno och Junos pappa Mac (P). Nätverket går att beskriva som en 

koppling via Juno, då hon som aktiv mediator kontaktar Vanessa och Mark efter att ha pratat 

om att adoptera bort Barnet (BA) med sin pappa Mac. Vanessa och Mark har ett aktivt 

nätverk då de kommunicerar via dialog och möten under graviditeten. Juno är en aktivt 

agerande mediator som åker och hälsar på Mark och Vanessa vid flera tillfällen. 
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Juno och Mac har en direkt koppling där Mac fungerar som en stödjande mellanhand som 

inte agerar, utan följer med Juno till Vanessa och Mark (Figur 3). Samtidigt som Juno och 

Mac’s relation är direkt, är Junos nätverk med styvmamman Brenda (BR) indirekt och direkt 

eftersom att Brenda är kopplat till Juno via Mac och Brendas relation. Däremot har Juno och 

Brenda en direkt koppling då de interagerar med varandra vid flera tillfällen under filmen. 

Brenda är en mediator då hon för handlingen framåt utifrån input då hon ser till att boka 

läkarbesök och syr gravidbyxor till Juno. Juno är en aktiv mediator i filmen, då handlingen 

kretsar kring hennes liv. Input är en nod som kan vara handlingen och den verkande kraften 

som förändrar handlingen (Latour, 2015, s. 60). Därmed är Junos initiativtagande genomgående 

i filmen då hon agerar utifrån den input, att Juno är gravid. Eftersom att handlingen kretsar 

kring Junos graviditet, blir graviditeten och Barnet (BA) en nod som genererar ett handlande 

hos berörda karaktärer i filmen.  

Liberty-Bell (LB) är Junos lillasyster som har en koppling till Mac och Brenda. Juno har 

aldrig en interaktion med Liberty-Bell i filmen. Liberty-Bell är både mediator och mellanhand 

då hon är passiv vid matbordet och sedan agerande vid födseln senare i filmen. 
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Den kvinnliga karaktären Sue-Chin (SC) har en direkt koppling till Juno som för 

handlingen framåt. Sue-Chin är en av faktorerna till varför Juno beslutar om att inte utföra 

abort, då Sue-Chin protesterar utanför abortkliniken. De har en dialog sinsemellan där både 

Juno och Sue-Chin blir agerande mediatorer (Figur 4 & 5). Ett exempel är då Barnets existens 

påverkar Juno att gå till abortkliniken, där hon möter Sue-Chin, som protesterar mot aborten. 

Sue-Chin säger att barn har naglar, vilket påverkar Juno att inte abortera bort Barnet. Sue-

Chin är härmed en agerande mediator och Juno väljer att inte göra abort på grund av inputen 

att människorna i abortklinikens väntrum skrapar sina naglar mot olika ytor. Barnet är en nod 

i detta exempel eftersom att den ligger som grundläggande input till Junos agerande.  

Ett exempel när Juno är en mediator är då hon får information via hennes kompis Lea 

(LE), som berättar att Bleeker har bjudit ut Katrina (K) på skolbalen. Exemplet visar att den 

kvinnliga birollen Lea är en mellanhand som förmedlar information och att Katrina även är en 

mellanhand, då hon står passiv mellan konflikten mellan Juno och Bleeker. Vidare frågar 

Bleeker om han ska hjälpa till med att lyfta väskan. Han stoppas av Juno som tar den själv 

(Figur 6 & 7). Här blir Bleeker den passiva mellanhanden och Juno den agerande mediatorn.  

 
Ett exempel när Barnet representeras som en nod är då förlossningen startar och får Junos 

familj att hjälpa henne till sjukhuset.  
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De kvinnliga karaktärerna i Juno (2007) mer agerande och aktiva i både dialog och 

handlingen än män, enligt FANT-analysen. Även om exempelvis Mac agerar vid 

förlossningen (Figur 9) finns fler tillfällen i filmen då han är passiv i att föra handlingen 

framåt. Bleeker och Lea är båda passiva då de inte agerar fysiskt. De hjälper dock till att föra 

handlingen framåt i dialog. Juno är den agerande mediatorn i helhet i filmen då hon agerar 

utifrån deras råd och stöd. Lea agerar och hjälper Juno att lyfta fåtöljen exempelvis, vilket gör 

Lea till ett aktivt agerande karaktär endast i den scenen. I resten av filmen är hon en 

mellanhand. Sue-Chin och Brenda är båda agerande mediatorer vilket bidrar till kvinnors 

agerande i filmen. Vanessa är agerande mediator i helhet i filmen, då hennes drivkraft, att 

fortsätta med adoptionen själv, är anledningen varför Juno fortsätter med adoptionen. Mark är 

både agerande och passiv då han ger Juno input med att visa skräckfilmen och hans 

musiksamling. Däremot är Juno anledningen till varför de från början börjar träffas, hon bär 

hans barn, hon upptäckte gitarren i rummet på övervåningen, hon åker till Marks hus för att 

umgås och hon tar initiativ till att börja dansa i musikrummet.  

FANT Juno Del 2 visar slutet i filmen Juno (2007), när Juno har gått igenom födseln och 

Vanessa har adopterat Barnet. Därför är Barnet en egen mellanhand utanför Junos mediator-

cirkel och Vanessa och Barnet är kopplade vid varandra. Mark står vid sidan av då han och 

Vanessa har slutfört sin skilsmässa, och Mark har varken kontakt med Vanessa, Juno eller 

Mac längre. Lea, Brenda, Mac och Bleeker är alla fortfarande länkade till Juno. Detta går att 

se i figur 10.  
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Sammanfattningsvis är de kvinnor som går att beskriva som aktiva mediatorer Juno, Sue-

Chin och Brenda. Vanessa och Lea är delvis agerande. De kvinnliga karaktärer som hör till 

den passiva kategorin är Liberty-Bell, Katrina och delvis Lea. De manliga karaktärer som går 

att beskriva som aktiva mediatorer är möjligtvis butiksbiträdet som Juno köper 

graviditetstestet av då han ger henne nyckeln till toaletten då hon ska testa om hon är gravid, 

samt Mark. Varken Mac eller Bleeker går att beskriva som aktiva mediatorer.  

Mark är delvis mediator och delvis mellanhand då han även bidrar till vändpunkten i 

filmen, då han väljer att avsluta relationen mellan honom och Vanessa. Tre kvinnliga 

karaktärer i filmen är mediatorer och två är delvis mediatorer. Två kvinnor är mellanhänder i 

filmen och en är delvis mellanhand. Två manliga karaktärer i filmen är mediatorer och två 

manliga karaktärer är mellanhänder. Detta betyder att det finns fler kvinnliga mediatorer än 

manliga mediatorer. 

 

3.1.5. Sammanfattning 
 
Utifrån Bechdeltestets analys visar filmen Juno (2007) flera scener som visar på kvinnlig 

representation. Kvinnorna kommunicerar med varandra mer än vad män kommunicerar med 

män, vilket är ett steg i en förändring utifrån ett feministiskt- genusperspektiv. Filmen får 

godkänt i Bechdeltestet med goda marginaler då det finns otaliga exempel i filmen där den 
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klarar kriterierna. Sammanställningen av maktförhållandet i handling och dialog i filmen Juno 

(2007) utifrån Connotation Frames analys visar att de kvinnliga karaktärerna har mer 

auktoritet och makt än män, då tre av fyra staplar indikerar på detta. Men visar även på en 

”överraskning”, att män har mer makt i handlandet i agency. Utifrån FANT-analys visas 

karaktärernas roller som mediatorer, medlare och noder samt dess kopplingar till varandra. 

FANT visar på att de kvinnliga karaktärerna som berör handlingen, det vill säga Juno, 

Brenda, Sue-Chin och delvis Vanessa är i majoritet. De kvinnliga mellanhänderna som berör 

handlingen är Lea, Liberty-Bell och delvis Vanessa. FANT-analysen av Juno (2007) visar på 

förändring i representation och kvinnors skifte av roller i film, från mellanhänder till medlare, 

jämfört med normativa stereotypa filmer.  

 

3.2. Fight Club 
 
Fight Club (1999) berättar om en huvudperson som lider av sömnlöshet och finner lugn 

genom att gå på flera olika gruppterapier, som exempelvis testikelcancer. Där får han släppa 

taget och gråta ut, även om han inte har en specifik sjukdom. Han träffar Marla Singer på 

dessa gruppterapier som gör samma sak, men huvudpersonen kan inte gråta ut när Marla 

Singer är där. De delar upp de olika terapi-passen för att slippa träffa varandra. Därefter möter 

han Tyler Durden på ett flygplan, när han är på väg hem efter en affärsresa. När 

huvudpersonen är hemma har hans lägenhet sprängts, vilket får honom att ringa Tyler Durden 

och får sova hos honom. Huvudpersonen och Tyler Durden träffas och slåss och skapar den 

hemliga gruppen “Fight Club”, där män kommer för att slåss med varandra.  

Tyler Durden är en extrovert ledare som utvecklar “Fight Club” till en terroristisk sekt. 

Under filmen påverkas huvudpersonen av Tyler Durdens slappa och självsäkra livsstil. Tyler 

Durden försvinner sedan spårlöst och huvudpersonen försöker desperat att hitta honom. Under 

sökandet får han reda på att Tyler Durden är en manifestation av hans eget undermedvetna.  

 

3.2.1. Bechdel  

Fight Club (1999) klarar det första kriteriet i Bechdeltestet men de resterande två kriterierna 

kan diskuteras huruvida filmen passerar de eller inte, beroende på hur strikt filmen analyseras 

utifrån testet (Bechdel Test Movie (u.å.b). Enligt A-märkning klassas filmen som icke 

passerande av Bechdeltestet då det finns osäkerhet huruvida den passerar över huvud taget.  
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Filmen har endast en namngiven kvinnlig karaktär, Marla, som inte pratar med någon 

annan kvinnlig karaktär. Det finns flera kvinnliga bi-karaktärer, varav en är tydligt namngiven 

i narrativet, Chloe. En annan karaktär som inte är namngiven i narrativet har en namnskylt där 

det tydligt står Terri på, så beroende på hur strikt man analyserar utifrån bechdel finns det fler 

än två namngivna kvinnliga karaktärer. På dessa grunder passerar Fight Club Bechdeltestets 

första kriterie, att filmen har två namngivna kvinnliga karaktärer. Dessa två sistnämnda 

karaktärerna är i samma självhjälpsgrupp, och här är frågan återigen, hur strikt Bechdeltestets 

kriterier efterfölj, då Terri avbryter Chloe när hon talar inför gruppen för att ge vidare ordet 

till en annan deltagare.  

Om analysen ser till en konversation, där den ena personen svarar på den andres tilltal, kan 

detta inte räknas som en diskussion eller konversation. Analyseras filmen mindre strikt klarar 

den även det andra och tredje kriteriet, de pratar med varandra om något annat än män. Chloe 

pratar om hennes rädsla inför döden och hur hon vill ha sex en sista gång innan hennes liv är 

över då Terri avbryter henne med att tacka henne för hennes ord och inbjuder gruppen till att 

göra detsamma. Hon vill få slut på Chloes ”opassande” delgivning. Detta kan diskuteras 

huruvida detta räknas som en konversation mellan kvinnorna då Chloe pratar öppet till hela 

gruppen och inte till en specifik person och Terri endast avbryter Chloe och får inget svar 

tillbaka. Filmens kvinnliga karaktär Marla Singer har endast konversationer med män.      

 

3.2.2. Connotation Frames 
 
Som bilden visar beskrivs kvinnor med mer makt verb i både handlingen och dialogen än 

män, vilket kan visas som ”power in narration & dialogue” (män < kvinnor) och män ligger 

högre än kvinnor i undergivelse i handling och dialog. Kvinnor är mer positivt agerande och 

är mer passiva i handlingen än män vilken kan visas med ”agency in narration” (kvinnor > 

män) respektive ”agency in narration” (kvinnor < män). I dialog däremot ligger män högre i 

både positivt agerande, vilket visas ”agency in dialogue” (kvinnor < män), och högre i 

passivitet, ”agency in dialogue” (kvinnor > män). Detta kan vara på grund av att det finns fler 

manliga karaktärer och de pratar mer än de kvinnliga karaktärerna. Till skillnad från i 

narrativet där kvinnor ligger högre i båda staplar trots att det finns fler manliga karaktärer. 

Detta kan bero på att kvinnornas storyline berättas mer i narrativet än att deras narrativ 

utvecklas genom att de kvinnliga karaktärerna har mer dialog i filmen.  
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Generellt belyser Connotation Frames-metoden att när kvinnor nämns eller agerar i filmen 

har de hög handlingsstatus och har högre makt än män i filmen, men att män pratar mer än 

kvinnor i både narrativet och i dialogen. I narrativet pratar män 87.2 procent av tiden och 

kvinnor 12.8 procent. I dialogen ser siffrorna liknande ut, män pratar 86.7 procent och 

kvinnor 13.3 procent av tiden. Diagrammet visar bland annat att kvinnors storyline i huvudsak 

berättas i filmen genom narrativet och inte genom dialog mellan karaktärer.  



	 27 

3.2.3. FANT 

Huvudkaraktären namnges aldrig i filmen utan kallas “the Narrator” (egen översättning: 

Berättaren), i denna analys kommer han gå under benämningen Huvudkaraktären. 

 
Huvudkaraktären (H) och Tyler Durden (T) blir sammankopplade direkt till varandra i 

nätverket när de möts på ett flygplan då de får platser jämte varandra. Tyler är både en 

mediator och en nod eftersom han är en aktiv, driven karaktär som utmanar Huvudkaraktärens 

tankesätt och världsbild. Till exempel blir Tylers roll som mediator tydlig då han startar upp 

Fight Club i flera olika städer och senare har den större rollen i att förvandla Fight Club till 

Project Mayhem. Ytterligare ett exempel på Tylers roll som mediator i förhållande till 

Huvudkaraktären är de diskussioner de har ett flertal gånger i filmen som utspelar sig på 

liknande sätt varje gång. Där tar Tyler initiativet och öppnar samtalet med en fråga som de 

sedan diskuterar (Figur 13 & 14).   
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Tyler som nod visualiseras i förhållande till Huvudkaraktären. Tyler påverkar 

Huvudkaraktären på många olika nivåer och i en scen där Tyler ber Huvudkaraktären att slå 

honom visas det tydligt hur Huvudkaraktären påverkas av Tylers input (Figur 15 & 16). 

Huvudkaraktären som mediator agerar utifrån Tylers input som nod.   

 
Huvudkaraktären möter Marla Singer (M) på ett flertal gruppterapi-möten och de kommer 

överens om att dela upp dessa gruppterapi-möten mellan sig så att de inte behöver stöta på 

varandra. I början av filmen när Marla presenteras får tittaren se en inblick i hur Marla lever 

sitt liv. Hon går på gruppterapi som hon egentligen inte behöver, hon säger att det är billigare 

underhållning än en film på bio när Huvudkaraktären frågar henne varför hon går. Hon stjäl 

kläder ur tvättomaten och säljer sedan dessa, så här kan slutsatsen dras att hon inte har så 

mycket pengar (Figur 17).  

 
Senare i narrativet möter Tyler Marla som tar kontakt med Huvudkaraktären då hon upptäcker 

att han inte går på sina krismöten. Huvudkaraktären har fått utlopp för sina känslor via Fight 

Club och därmed slutat behöva dessa förlösande samtal som han fick via gruppterapin.  

Tyler går hem till Marla då hon överdoserat på tabletter och där börjar deras relation. 

Därför gestaltas Marla i nätverket som en mellanhand då hon har en separat koppling till både 

Tyler och Huvudkaraktären och för att hon inte för huvudnarrativet vidare. Hon har en mindre 

funktion då hon blir en indikator på att något inte stämmer för Huvudkaraktären, då han vid 
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tillfället inte inser att han och Tyler är samma person. Tyler däremot vet detta hela tiden och 

försöker hindra Huvudkaraktären från att prata med Marla om honom själv, Tyler.  

Dessutom finns flera indikationer på att något inte stämmer och det är inte enbart Marla 

som förtydligar detta och hjälper Huvudkaraktären att komma till insikten om att han och 

Tyler är samma person. Utan det finns flera bikaraktärer som indikerar på detta och flera 

händelser som Huvudkaraktären själv upptäcker. Till exempel hittar han flygbiljetter han inte 

har nått minne av att ha använt. Marla är ett kärleksintresse först och främst eftersom hon 

sätts i det sammanhanget i förhållande till både Huvudkaraktären och Tyler (förföreskan). 

Med Tyler är kopplingen sexuell och med Huvudkaraktären är kopplingen emotionell (Figur 

18 & 19). 

 
 Narrativet är fokuserat kring dessa tre karaktärer men Marla har ingen större påverkan på vad 

som faktiskt händer i filmen.  

Bob (B) är en aktiv mediator som är sammankopplad med Huvudkaraktären då de möts på 

ett gruppterapi-möte, specifikt den för testikelcancer. Bob blir senare en del av Fight Club och 

med det också Project Mayhem senare i narrativet (Figur 20 & 21).  

 
Han är inte kopplad till Tyler då han inte har någon kontakt med honom vad tittarna får se i 

filmen, dock blir Bob indirekt kopplad till Tyler när han blir en del av Fight Club och senare 

Project Mayhem. Alla mediatorer, noder och aktanter som är kopplade till Huvudkaraktären 

har en indirekt koppling till Tyler då dessa två är samma person förstås, men dessa indirekta 

kopplingar kan vara av olika grad och gestaltas på olika sätt som blir specifika för varje 
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enskild koppling. Terri (Te) och Chloe (C) är sammankopplade då de utbyter ord med 

varandra samt är kopplade till Huvudkaraktären, då det är endast Huvudkaraktären vi får se 

som går på dessa möten där Chloe, Terri och Huvudkaraktären ses i samma scen. De är båda 

aktiva mediatorer (Figur 22). 

 
Tyler ses aldrig i sammanhang med dessa möten och gruppsamtal. Fight Club blir en egen 

medlare som är kopplad till både Huvudkaraktären och Tyler då de båda är skapare av 

klubben. Inuti den organism som är Fight Club, som senare utvecklas till Project Mayhem, är 

alla medlemmar mediatorer i egen bemärkning. Fight Club utvecklas till ett eget separat 

nätverk oberoende av Huvudkaraktären och Tyler senare i filmen. Noden i mitten av Fight 

Club symboliserar den drivande kraften i den organisationen, vilket kan tolkas vara alla Fight 

Clubs medlemmarnas vilja att ha mening i livet.  
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Bilden ovan (Figur 23) beskriver filmen Fight Club (1999) i dess slutskede. Huvudkaraktären 

och Tyler är nu i två sammansatta mediatorer då händelseförloppet utvecklats och tittaren fått 

reda på att de är samma person. Marla har till följd av detta bara en koppling till både 

Huvudkaraktären och Tyler då hon i filmen också vet att de båda är samma person. Fight 

Club (FC) har utvecklats till Project Mayhem. Terri och Robert står för sig själva utan 

koppling till någon då de inte finns med i narrativet längre. Chloe och Bob finns inte med då 

de har avlidit.  

 

3.2.4. Sammanfattning 
 
Utifrån Bechdeltestets analys blir det tydligt att filmen Fight Club (1999) visar på bristande 

medvetenhet gällande kvinnlig representation då filmen inte klarar testet. Mängden kvinnliga 

karaktärer är få och majoriteten av karaktärerna är manliga då filmens narrativ fokuserar på en 

man. Utifrån Connotation Frames analys har kvinnor mycket makt och hög handlingskraft i 

filmen Fight Club men män pratar mer än kvinnor i både dialogen och i narrativet.  

FANT-analysen visar tydliga kopplingar mellan karaktärer och belyser deras funktion. Den 

är tydligt representerad i form av deras kopplingar till varandra och huruvida de visas som 

mediator, mellanhand eller en nod. De kvinnliga karaktärerna i filmen är underrepresenterade 

där Marla, Chloe och Terri i huvudsak står utanför narrativet. FANT visar även att Terri och 

Chloe är passiva mediatorer samtidigt som Marla är en mellanhand. Därmed för kvinnliga 

karaktärerna inte handlingen framåt i Fight Club.  

4. Diskussion 

4.1 Juno 

FANT belyser karaktärernas nätverk och kopplingar till varandra och i analysen av filmen 

Juno (2007) bidrar de två delarna en helhetsbild av nätverken och dess utveckling. I del 1 är 

Juno gravid med Barnet och det är Barnet som är den verkande kraften, noden som påverkar 

allt och alla runt omkring i Junos värld. Majoriteten av mediatorerna i filmen är kvinnliga 

karaktärer och de flesta manliga karaktärer är mellanhänder eller passiva mediatorer.  

Karaktärernas kopplingar till varandra, deras nätverk, är väl utvecklade då många 

karaktärer är kopplade till flera andra karaktärer. Detta indikerar på väl utvecklade kvinnliga 

karaktärer och nätverk, och även de manliga karaktärerna som trots sin passivitet är 

välutvecklade, då deras nätverk visar på agerande med andra karaktärer.  
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Slutsatsen kan dras att även de manliga karaktärerna har en del rum i filmen att utvecklas 

och agera på grund av deras koppling till flertalet andra karaktärer.  

Filmen Juno (2007) har ett komplicerat och utvecklat nätverk med många länkar mellan 

karaktärerna vilket kan tolkas som positivt. Vad säger Juno om jämställdhet? Det är fler 

kvinnor som är aktiva och mediatorer jämfört med män. Kvinnor är mer representerade i Juno 

(2007) jämfört med män då det finns fler kvinnliga karaktärer. Kvinnorna pratar mer och det 

pratas mer om kvinnor än män i filmen. Därför står den kvinnliga representationen som en 

framfart i utvecklingen av jämställdhet. Eftersom att kvinnor i film ofta representeras som en 

biroll i förhållande till mannen, visar karaktären Juno en annan roll utöver de socialt 

konstruerade könsrollerna. Detta kan tolkas som ett skifte i representation, där bilden av den 

passiva kvinnan är ändrad till en aktiv karaktär.  

Analysen av Juno (2007) med Connotation Frames visar att kvinnorna har mer auktoritet 

och makt än män. Kvinnor med överordnade verb i film tenderar att bli underkända av 

Bechdeltestet och detta resultat beror på att mäktiga överordnade kvinnor i film oftare 

representeras i en miljö med män i majoritet (Sap et al., 2017b, s. 2332–2333). Filmen Juno 

(2007) följer inte det mönster som kan visa på hur kvinnor försöker nå upp till mannens ideal 

eller normer generellt. Det vill säga att kvinnan ska vara den stereotypen som är fokuserad på 

karriären, vilket ofta för med sig ytterligare fördomar om hur kvinnor kan vara. Ofta tolkas 

hon som egoistisk som fokuserar på sin karriär och inte uppfyller stereotypen av den 

omhändertagande mamman (Svenska filminstitutet, 2002, s. 85).  

Juno (2007) är en film som breddar den typiska norm som finns i samhället där majoriteten 

av filmer som produceras visar kvinnor som stereotyper (till exempel stereotypen om den 

omhändertagande mamman). I filmen Juno (2007) är det karaktären Juno som har makten i 

filmen och hon tar ibland hjälp av de manliga karaktärerna för råd, bland annat hennes pappa. 

Men främst får hon hjälp av de kvinnliga karaktärerna och detta syns i Connotation Frames 

diagrammet då det är kvinnor som har majoritet i ord i både dialog och manus.  

Sammanfattningsvis visar FANT genom filmen Juno (2007) att bikaraktärers 

representation kan uppmärksammas och tydliggöras. Exempel på detta är då de manliga 

karaktärerna som trots sin passivitet är välutvecklade, eftersom deras nätverk visar på 

agerande med andra karaktärer.  
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4.2 Fight Club 

FANT belyser på ett tydligt sätt hur karaktärerna i Fightclub (1999) är kopplade tillsammans, 

det vill säga vilka de möter och interagerar med. Karaktärernas funktion visas tydligt i denna 

metod då de har olika former beroende på om de klassas som en nod, mediator eller 

mellanhand. I Fightclub (1999) klassas Tyler främst som en mediator men också en nod, 

Huvudkaraktären klassas som en mediator och Marla klassas som en mellanhand. Tyler är den 

enda karaktären som är klassad som en nod i FANT-modellen, detta på grund av att han är 

den drivande kraften för Huvudkaraktären och får honom att agera och tänka. Till exempel, 

Tyler får Huvudkaraktären att starta upp Fight Club och att utveckla denna klubb till att bli en 

större terroristorganisation. Tyler och Huvudkaraktären är satta i mitten av FANT-analysen då 

de är huvudkaraktärer och har kopplingar som sträcker sig över flera karaktärer. 

Marla är placerad ovanför dem då den övre delen av FANT innehåller de kvinnliga 

karaktärerna och i nedre delen av analysen finns de manliga karaktärerna. Detta för att enklare 

kunna analysera FANT-bilden. Det blir också tydligt att karaktären Marla står utanför 

narrativet på ett vis då hon, förutom att hon är en mellanhand, står för sig själv i övre delen av 

bilden som visar Fightclubs (1999) FANT-analys. Dessutom isoleras hon ytterligare då hon 

endast är kopplad till två karaktärer och dessa är manliga. De andra två kvinnliga karaktärerna 

är kopplade samman med varandra och precis som Marla är de vid sidan av i FANT-analysen. 

Marla däremot har en större roll men trots detta har hon inget eget nätverk utanför Tyler och 

Huvudkaraktären. De är de enda personerna vi får se henne interagera med på ett meningsfullt 

sätt och detta kan ses tydligt i FANT-analysbilden då hon endast har koppling till dessa två 

karaktärer.  

Tyler och Huvudkaraktären däremot har kopplingar till ett flertal olika bikaraktärer, många 

som inte är representerade i FANT-analysbilden då de var för obetydliga. Men precis som alla 

medlemmar i Fight Club är majoriteten av dem av manligt kön. Ett exempel på detta är när 

Tyler ska hjälpa en medborgare genom att hota att skjuta honom om han inte uppfyller sin 

dröm (Figur 24). Genom den metoden får Tyler personen att förändra sitt liv till det bättre.  
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Fight Club (1999) bibehåller de rådande socialt konstruerade könsrollerna då majoriteten 

av de kvinnliga karaktärerna är biroller och den enda kvinnliga karaktären som får mer plats 

är representerad som en mellanhand, vilket kan tolkas som en negativ representation. Detta på 

grund av att genom att filmen bibehåller de konstruerade könsrollerna förstärker den också 

dessa (A-list, 2016). Filmen innehåller fler manliga aktiva mediatorer och noder än det finns 

kvinnliga mediatorer.  

Det blir tydligt i analysen att filmen är mansfokuserad då de flesta karaktärer är män och 

det är endast dessa som har ett utvecklat nätverk. Till skillnad från de kvinnliga karaktärerna 

som endast har ett fåtal kopplingar till andra karaktärer. Speciellt Marla som endast har en 

koppling till de andra två huvudkaraktärerna, Tyler och Huvudkaraktären. Hur ser hennes liv 

ut när hon inte umgås med dessa karaktärer? Trots allt tittaren får veta om Marla, får en inte 

veta något om hennes relationer till andra människor. Den enda informationen som ges om 

Marla är om hennes livssituation. Har hon vänner utanför Huvudkaraktären och Tyler? Har 

hon familj eller släkt? Denna bristande information bidrar till Marlas delvis endimensionella 

karaktärisering då hon endast sätts i förhållande till de manliga karaktärerna. Detta kan bero 

på filmens narrativ och handling.  

Filmen handlar om män och det är logiskt att de manliga karaktärerna tar upp den största 

platsen i filmen. Dock bidrar denna karaktärisering till förstärkande av de stereotyper som 

råder i samhället. Till exempel stereotypen att kvinnan finns till för mannen och ska hjälpa 

mannen med hans kris (Svenska filminstitutet, 2002, s. 79). En annan stereotyp som kan 

appliceras på Marla i filmen Fight Club (1999) är den om den passiva, vackra, smala, 

beroende av mannen och ofta inkompetenta kvinnan (Svenska filminstitutet, 2002, s. 21). I 

och med att hon inte ses med någon annan karaktär än huvudkaraktärerna framställs hon som 

beroende av dem och i förhållande till dem. Bilden det ger av kvinnan ter föga realistisk ut 

utifrån ett genusperspektiv. Marlas position som biroll bidrar därmed både till 
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upprätthållandet av filmregler samt en problematik i berättandet om kvinnors roll ur ett 

genusperspektiv.  

Då FANT belyser vilken funktion karaktärerna har kan ytterligare slutsatser sammanfattas 

beroende på faktorer. Exempelvis är om flera karaktärer som klassas som mellanhänder är av 

kvinnligt kön, leder detta till att filmen inte är speciellt inkluderande ur ett genusperspektiv. 

Med FANT blir det också tydligt vilka karaktärer som är huvudkaraktärerna i filmen som 

analyseras eftersom att de är centrerade i nätverket. Bi-karaktärer blir även belysta och 

huruvida de har ett liv utanför huvudkaraktärerna blir synligt genom de kopplingar de har till 

andra karaktärer som till exempel i Fight Club (1999). Då FANT analyserar film utifrån ett 

icke genusperspektiv, kan analysen fastställa vilka roller och benämningar som generellt 

appliceras på vissa grupper av människor. Det kan handla om vilka grupper eller etniciteter 

som generellt appliceras till de rollerna i film. Till exempel kan FANT slutredovisa att 

kvinnor sätts i rollen som mellanhänder mer frekvent än män och att män ofta ses i rollen som 

mediatorer i filmer. FANT kan då visa resultat på viss ojämställdhet.  

Connotations Frames kan uppfattas missvisande då analysen visar på att kvinnor har högre 

makt och agens, vilket tekniskt sett är sant. Dock har män i majoritet i filmen övertag då det 

finns fler manliga karaktärer än kvinnliga och när väl de kvinnliga karaktärerna visas i filmen 

har de hög agens. Män kan uppfattas som mindre aktiva i Fight Club (1999) då kvinnornas 

staplar i diagrammet är högre. Egentligen är det en grundpelare i filmens narrativ, att män helt 

plötsligt inte har något att leva för, vilket bidrar till osäkerhet för de manliga karaktärerna. 

Därav den höga passiva stapeln för de manliga karaktärerna.  

De kvinnliga karaktärerna är inte med i Fight Club så ofta vilket gör att deras staplar blir 

högre i agens eftersom det finns färre exempel där de kvinnliga karaktärerna kan agera och 

utvecklas. Detta eftersom när de väl är med i filmen agerar de och därmed sätter tonen för 

deras höga staplar. Det gäller att veta i vilken kontext diagrammet existerar då den inte 

specifikt visar omständigheterna i filmen. Det krävs en genomgående analys av helheten av 

diagrammet och tas inte alla aspekterna in kan det vara enkelt att misstolka analysen. Med 

detta menas att sammanställs inte all agens och power tillsammans med antal procent som de 

kvinnliga och manliga karaktärerna pratar kan resultatet bli en felaktig bild av filmen.  

Däremot om en egen analys utefter Connotation Frames utförs på en film (som exempelvis 

inte har analyserats förr med Connotation Frames) går det att sammanställa en mer korrekt 
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bild av en film. Det hade då varit enklare att analysera en kortare sekvens eller scen ur en 

film, eftersom att karaktärernas användning av verb spelar roll i analysen.  

I Fight Club (1999) visar FANT ett utanförskap i nätverket där kvinnorna sätts i 

förhållande till männen. Detta möjliggör en diskussion om de stereotypa rollerna i film. 

Connotation Frames är svårt att tyda i ett stort sammanhang utan att ha gjort analysen själv. 

Den kan peka på både undergivelse och samtidigt makt. I Fight Club visar Connotation 

Frames att kvinnor har makt när de kommer till tals och samtidigt som de kan vara passiva, 

undergivna och underrepresenterade.  

5. Slutsats 
Slutligen har denna uppsats kommit fram till följande slutsatser gällande FANT, Connotation 

Frames och Bechdeltestet. Här nedan framställs svaret på de frågeställningar som framfördes i 

inledningen.  

 

1. På vilket sätt belyser analysmetoderna FANT, Bechdeltestet och Connotation Frames 

jämställdhet i filmerna Juno (2007) och Fight Club (1999) och vilka skillnader finns 

mellan dessa metoder? 

 

FANT, Connotation Frames och Bechdeltestet har alla sina egenheter och förmågor att belysa 

jämställdhet i analys av filmerna Fight Club (1999) och Juno (2007). Bechdeltestet är en 

enklare metod som ger ett snabbt svar huruvida filmerna uppfyller testets kriterier, som syftar 

till att förespråka jämställdhet. Connotations Frames ser på ordvalen karaktärerna använder 

utefter verbens positiva och negativa laddning i narrativet och analyserar dessa verb och 

sammanställer resultatet binärt uppdelat i kvinnligt och manligt. FANT belyser jämställdhet 

genom att analysera nätverken alla karaktärerna har med varandra samt belyser huruvida de 

karaktärerna är väl representerade.  

Juno visar främst på antalet kvinnliga mediatorer och mellanhänder, vilket är ett steg i rätt 

riktning i ett genusperspektiv. Men det är väsentligt att se till hur dessa mediatorer gestaltas 

och hur deras nätverk ser ut, då det är viktigt att se till helheten i FANT-analysen för att få en 

rättvis bild av karaktärerna. Det går därmed inte att ge ett “godkännande” i FANT-analysen 

eftersom att det finns fler faktorer som spelar in än antalet kvinnliga mediatorer och 

mellanhänder som finns i filmerna. 
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Skillnaderna mellan metoderna är markanta. Bechdeltestet har tre kriterier som filmen 

måste klara för att passera testet. Testet kan anses som inte så djupgående då det inte belyser 

hur eller varför omständigheterna för karaktärerna ser ut som de gör i filmen. Ämnet filmen 

berör har inte Bechdeltestet möjlighet att analysera. Därför kan Bechdeltestet anses vara 

bristande i dess förmåga att visa på representation i film, då två kvinnor kan prata med 

varandra i en ytterst liten procent av filmen. Mycket information går förlorat just på grund av 

de enkla kriterierna, där levererar FANT markant noggrannare resultat i beskrivning av 

karaktärsnätverk.  

FANT har en mer avancerad möjlighet att belysa jämställdhet i film då den syftar till att 

uppmärksamma de nätverk karaktärerna har och skapar under filmens gång. Därför kan den, 

efter en FANT-bildanalys av en film, snabbt belysa hur karaktärer förhåller sig till varandra 

och sin omgivning. Connotation Frames ser till vilka verb som beskrivs och används om de 

manliga och kvinnliga karaktärerna och kan på så sätt belysa jämställdhet och 

maktförhållandet på en mer avancerad nivå än både Bechdeltestet och FANT.  

 

2. Vilken av analysmetoderna är lämpligast att använda i analys av jämställdhet i film? 

Alla metoder är beprövade och har sina fördelar samt nackdelar. Bechdeltestet är ett snabbt 

och enkelt test som kan utföras utan vidare långdragen analysering av en film och den kan 

snabbt påvisa huruvida en film klarar det eller inte med ett tydligt resultat. Connotation 

Frames-metoden kan på grundlig nivå mäta hur karaktärer i film pratar och diskuterar med 

varandra och på detta sätt visa hur dessa karaktärer framställs och om det spelar någon roll 

vilket kön dessa karaktärer har.  

Det finns en hemsida på internet där användaren kan söka sig fram till den film den vill 

analysera och se vilket resultat filmen fick i Connotation Frames analysen. Metoden är relativt 

åtkomlig om filmen finns färdigt sammanställd på dess internetsida. Är den inte sammanställd 

på hemsidan kan det vara en avancerad metod att använda då den har många parametrar att ta 

in i beräkningen vid utvärdering av verben karaktärerna använder. Metoden kan också vara en 

aning missvisande på grund av hur data presenteras på internetsidan. Analysen måste ske 

grundligt med kunskap om olika omständigheter för filmen då tabellen inte kan redovisa för 

dessa.  

Connotations Frames menar att stereotyperna ligger i ordvalen, det vill säga de ord som de 

kvinnliga respektive manliga karaktärerna använder sig av och hur de använder dem (Sap et 
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al., 2017b, s. 2332). Men staplarna visar inte på det då det finns variabler som måste beräknas 

in för att det ska bli extra tydligt. Till exempel om en kvinnlig karaktär endast finns med i 

filmen i en scen och har en replik som är väldigt drivande, har kvinnan mer makt och bidrar 

till att hon får mycket makt. Stapeln för de kvinnliga karaktärerna kommer då att vara högre 

än männens som har flera tillfällen på sig att sänka deras medelvärde för sina staplar. Detta 

kan bidra till att Connotation Frames kan tolkas missvisande.  

FANT kan vara en superb metod för att undersöka jämställdhet och representation i film, 

men då krävs utförlig analys i förhand. Metoden är avancerad men resultatet kan bli givande. 

Då FANT-metoden kan användas utifrån en mängd olika perspektiv kan detta leda till ett 

bättre mottagande hos olika parter som syftar till att undersöka film, än till exempel vad 

Bechdeltestet har fått. Om analysen bortser från genusperspektivet och endast ser till film 

utifrån FANT, kan inkluderas minoriteter i analysen på ett sätt som Bechdel misslyckas med.  

Detta bidrar till viss del med bortfall av viktiga faktorer och fakta som annars belyser den 

viktiga och stora skillnad som existerar, att män i film är överrepresenterade och kvinnor och 

minoriteter är underrepresenterade. På ett sätt skapas en bredare analys av karaktärer vilket 

sedan kan analyseras utifrån Bechdeltestets intentioner, att analysera film ur ett feministiskt 

perspektiv.  

Appliceras alla analysmetoder på en film kan det visa på ett resultat som är närmare en 

heltäckande genusanalys.  

  



	 39 

6. Vidare forskning 
En analys som har utförts i den här uppsatsen är FANT, ett sätt att analysera film på. En 

helhetsbedömning av filmerna Fight Club (1999) och Juno (2007) med hjälp av två bilder har 

utförts, vilket inte är representativt för alla scener i detalj. En mer utförlig detaljerad analys av 

alla scener i en film med FANT och genusperspektiv är möjligt att vidareforska kring. Det är 

dock mer tidskrävande. En ytterligare sammanfattande analys går att utforma, där en symbol 

till vardera roll (mediatorer, mellanhänder, noder och aktanter) presenteras samt innehåller 

karaktärernas namn inuti symbolerna. På så vis går det att se antalet kvinnliga och manliga 

karaktärer och vilken funktion de har i filmen och handlingen. Däremot exkluderar det de 

stereotypa roller som kan finnas i filmer. Därför är en vidare forskning av stereotyper 

tillsammans med FANT en steg i rätt riktning i analys av jämställdhet i film. Connotation 

Frames berör detta men redovisar inte stereotyperna, vilket hade kunnat utvecklats mer. 

Bechdeltestet är ett steg i rätt riktning och om FANT och Connotation Frames kan användas 

mer i förenklad form, kan det uppmärksammas mer hos filmintresserade och filmskapare. 

Kvinnor och minoriteter kan inkluderas och får till slut lika stor plats och inflytande i 

filmindustrin.  
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