
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Examensarbete  

Kandidatnivå 

Muskler eller kostym? 
 
 
En analys av den manliga actionhjälten på 1980-talet och idag 
 

  
 

 

 

 

Författare: Gustav Andersson 

Handledare: Cecilia Strandroth 

Examinator: Åsa Pettersson 

Ämne/huvudområde: Bildproduktion 

Kurskod: BQ2042 

Poäng: 15 hp 

Examinationsdatum: 11/12–19 

 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 

Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned 

på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan 

Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

 

 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  
 
  

  



Abstract: 

Syftet med uppsatsen är att analysera två karaktärer i ”Hardbodies” genren och jämföra dem 

mot en nutida actionkaraktär. John Matrix från Commando (1985), John McClane från Die 

Hard (1988) och John Wick från John Wick (2014). Uppsatsen fokuserar på att upptäcka 

skillnader men i synnerlighet likheter mellan de olika filmerna och karaktärerna. Genom ett 

maskulint genusperspektiv analyseras karaktärerna för att påvisa dessa skillnader och likheter 

i relation till maskulinitet och mansideal. Karaktärerna analyseras utifrån Jens Eders 

analysmetod, karaktärsklockan. Resultatet av karaktärsanalysen påvisade att trots 

karaktärernas skillnader i uppdrag, kropp och kläder finns det ett gemensamt underliggande 

uppdrag som handlar om manlighetskomplex. 
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1. Inledning 

Arnold Schwarzenegger och Bruce Willis har båda något gemensamt – de har varit 

actionhjältar på 80-talet. De var hjältar i filmer som blev dominerade kassasuccéer och slog 

hårt med hjälp av det action och machofyllda innehållet. Schabloner som tighta linnen, 

muskler och vapen var alltid återkommande i filmerna och om linnet satt kvar på kroppen 

under hela filmen var det en besvikelse. Dessa hjältar visade hur den ideala mannen skulle 

agera och reagera. Hur mannen skulle vara byggd, klädd, gå och stå. Fenomenet kallas i dag 

för ”Hardbody films” och uppmärksammades efter att Susan Jeffords berättade om det i sin 

bok Hard Bodies: Hollywood Masculinity in the Reagan Era (1994). Jeffords hävdar att dessa 

typer av filmer är i direkt koppling till Ronald Reagens revolutionstid under 80-talet (Jeffords, 

1994, 15). Hollywoodfilmerna porträtterade samma narrativ om hjältemod, framgång och 

styrka precis som Reagan gjorde (Jeffords, 1994, 15). 

Den nya genren och det nya fenomenet kan ha varit en reaktion mot den feminisering som 

upplevdes mot vita, heterosexuella medelklassmän under 1980-talet när mer makt gavs åt 

kvinnor och minoriteter (Gates, 2010). Andra hävdar att det handlar om homoerotiska 

implikationer. Eftersom filmerna i största del är riktade mot en manlig publik väcks det frågor 

om varför den manliga kroppen feminiseras och visas upp (Neale, 1983, 8). 

Trots att genren slagit stort, dragit in mycket pengar och startat karriärer för många 

skådespelare finns den inte längre kvar idag. Actiongenren finns kvar och är fortfarande 

otroligt populär men den ”Hardbodies” genren som Susan Jeffords pratade om anser jag är 

utdöd. Beror det på den ökande jämställdheten eller tycker inte längre folk att muskler är 

intressant? 

Filmer som John Wick (2014) följer inte samma tydliga hypermaskulina och 

kroppsfixerade modell. Enligt mig har en ny sorts genre uppkommit. ”Kostymhjälten”. I 

stället för en bodybuilderkropp har hjälten en slimmad atletisk kropp. I stället för barbröstad 

eller iklädd linne har hjälten en välsittande och modern kostym. På 1990-talet började det 

gradvist att förändras. De muskulösa medelåldersmännen byttes ut mot yngre, smalare och 

mer känsliga actionhjältar. Till exempel Leonardo DiCaprio i Titanic (1997), Keanu Reeves i 

Matrix (1999) men framförallt Matt Damon som ledde actiongenren under 2000-talet i Jason 

Bourne (2002 – 2016) franchisen (Gates, 2010). 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att analysera två karaktärer i ”Hardbodies” genren och jämföra dem 

mot en nutida actionkaraktär. Med hjälp av ett genusperspektiv med fokus på maskulinitet 

analyseras karaktärerna för att påvisa skillnader men även urskilja likheter mellan dem, om 

sådana finns.  

 

• På vilka sätt representeras och uppvisas de manliga karaktärerna John Matrix, John 

McClane och John Wick? 

 

• Vilka är de väsentliga skillnaderna mellan karaktärerna John Matrix, John McClane 

och John Wick? 

 

• Vilka maskulinitetsideal uttrycks i karaktärerna John Matrix, John McClane och John 

Wick? 
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3. Bakgrund 

När exakt actiongenren uppstod är inte helt tydligt, en del hävdar att den redan uppstod på 60-

talet, medan Oscar Strandberg anser att den är en av de nyare genrerna och skapats genom att 

sammanfoga genrer som krigsfilm, western och deckare, och utifrån dessa skapat kännetecken 

som vi idag kallar för action (Strandberg, utan datering). Dr. No (1962) är en sådan kandidat 

som kan ha gett genren sin popularitet, trots att filmen beskrivs som en spionthriller innehåller 

den kännetecken från actiongenren vi är bekanta med (Strandberg, utan datering). Enligt 

hemsidan The Action Elite fanns element som klassificeras med action redan under 

stumfilmstiden. Exempelvis Buster Keatons filmer, men framförallt The Great Train Robbery 

(1903). Trots att 80-talet ofta anses som actiongenrens guldålder ökar populariteten och 

antalet filmer idag. De element som oftast förknippas med genren är olika och inte alltid helt 

konkreta. Eric Lichtenfeld berättar i boken Action Speaks Louder: Violence, Spectacle, and 

the American Action Movie (2004) att fenomen som “a loner hero”, “vengeance”, “industrial 

settings”, “brutal beatings”, “visually exotic killings”, “one-liners” och “chases and crashes” 

är alla delar som är typiska för actiongrenren. Genren förmedlar narrativet med hjälp av dessa 

förstärkningsmedel och det är dessa som gör filmerna till action. Utöver det får det inte 

uteslutas att genren både är och uppfattas som ett spektakel, där det realistiska åsidosätts och 

kommer i andra hand. 

Den generella tittaren och kritikerna har alla en delad åsikt om actiongenren, precis som 

med alla genrer. Att specifikt actiongenren är lika hyllad som den är kritiserad är ofta något 

som syns bland statistiken. År 2018 ledde actiongenren antal sålda biljetter men också den 

totala inkomsten trots att det bara släpptes 59 filmer, i jämförelse med dramagenren som 

släppte 266 filmer (Nash Information Services, 2018). Detta kan direkt kopplas till den stora 

våg av superhjältefilmer som framkommit under 2010-talet.  

Åsikterna om 80-talets ”Hardbodies” genre är också splittrade. James Walsh skriver i 

sin recension i The Guardian om filmen Commando (1985): 

 

Schwarzenegger films are ridiculous, and Commando is perhaps the silliest of the lot […]I grew 

up on the 1980, when I formed three nascent conclusions about the world: one, nuclear war is 

terrifying and probably inevitable; two, the Soviet Union has a cooler aesthetic but are probably 

bad guys; and three, don’t mess with Arnie.  

(Walsh, 2014) 
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Som Walsh skriver kan filmerna uppfattas som löjliga. Trots det är det en film som han tydligt 

kommer ihåg från sin barndom, och detta i samspel med hans andra slutsatser skapar en insikt 

i hur filmer från denna genre avspeglar 80-talets samtid. Det vill säga att ur en amerikansk 

synvinkel förknippas 80-talet med konflikten med Sovjetunionen, kärnvapenkrig och 

actionhjältar. Ytterligare en film som passar in i ”Hardbodies” genren är Die Hard (1988). 

Tillskillnad från Commando så fick Die Hard uppföljare, blivit klassisk julfilm och stämplats 

som kult – utan tvivel mer ihågkommen än Commando. Peter Bradshaw skriver i The 

Guardian att Die Hard fortfarande är en succé:  

 

Only the hardest of hearts could fail to enjoy the great 80s action classic, rereleased for its 30th 

anniversary: with uproarious explosions, deafening shootouts and smart-alec tag lines following 

the bad guys getting shot. It’s the film that wrested the catchphrase “Yippee-ki-ay” away from Roy 

Rogers, with a certain vulgar addition. Every pub quizzer knows it’s a Christmas movie, but not 

many know of its unexpected cinematic use of the Ode to Joy from Beethoven’s Ninth – the 

terrorists whistle it as they get closer to the target. 

(Bradshaw, 2018) 

 

31 år senare hyllas filmen fortfarande. Filmer som Die Hard eller Commando 

produceras inte längre, de lever kvar som arv. Den genren vi mer förknippar med action idag 

påvisar ett annat koncept. En kan argumentera att ”Hardbodies” genren fortfarande existerar 

och att de gamla actionhjältarna återkommer i nyare filmer fast som äldre karaktärer. Exempel 

på detta är filmer som A Good Day to Die Hard (2013) eller Rambo (2008). Philippa Gates 

berättar att trots trenden med återkommande karaktärer från 80-talet har en förändring skett. 

Med att visa en åldrande kropp och hjälte skiftar fokuset till en fysisk och emotionell 

sårbarhet. Det vill säga att trots att dessa hjältekaraktärer återuppstått betyder det inte 

nödvändigtvis att de medfört sig 80-talets teman och värderingar. Istället utforskas andra 

möjligheter – karaktärernas åldrande. Hjältens insikt i att de inte längre ensamma kan ta an 

det heroiska uppdraget, när viljan är stark men inte kroppen (Gates, 2010). Det finns alltså ett 

generationsskifte. Actionhjältar som John McClane (Die Hard, 1988) och John Matrix 

(Commando, 1985) är uppenbarligen inte identiska med nyare actionhjältar som John Wick 

(John Wick, 2014). 

 

3.1 Actionhjälten 

Att hjälten är det mest centrala i actiongenren är inget som är ovanligt, i synnerlighet den 

manliga hjälten. Endast 20 filmer av de 100 toppsäljande actionfilmerna genom tiderna har 
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någon form av kvinnlig hjälte och majoriteten av dessa kvinnor är inte huvudrollsinnehavare 

(Nash Information Services, 2019). Trots Lichtenfelds beskrivning ovan av genren anser jag 

att det är hjälten som är filmernas kärna. Med det menar jag att det är actionhjälten som är 

grunden för det narrativa berättandet trots det spektakel som formas genom våldsamma och 

fartfyllda sekvenser. Det är även hjälten som förmedlar budskap, värderingar och skapar det 

huvudsakliga intrycket hos publiken. Bevisningen på att hjälten är det centrala i actiongenren 

är att flertalet filmer kan fortsätta att produceras med samma actionhjälte. Filmserier som 

James Bond (1962–2015), Mission Impossible (1996–2018), Jason Bourne (2002–2016), 

Indiana Jones (1981–2008), Mad Max (1979 – 2015) och Die Hard (1988 – 2013) är alla 

filmserier där samma manliga actionkaraktär återkommer i alla filmer. Detta är endast en liten 

del av alla filmer med liknande koncept, vilket betyder att efterfrågan är betydligt större än 

vad jag påvisat. Det är alltså efterfrågan av en hjälte som skapar förutsättningarna för 

produktionsbolagen att fortsätta producera dessa filmer, inte efterfrågan av fartfyllda och 

våldsamma scener. 

 

3.2 Hjältens samtid 

Eftersom det är hjälten som publiken vill se måste hjälten på något sätt representera den 

samtid som hjälten lever i. Med det menar jag att 80-talets hjälte avspeglar delar av 80-talet 

och den hjälten vi ser idag avspeglar vår nutid. Det handlar alltså om hur olika generationer 

påverkat actionhjälten.  

Att 80-talet är dominerat av actionfilmer och hjältar som påvisar en hypermaskulin man 

är sen tidigare konstaterat i inledningen av uppsatsen. Vad just detta fenomen härstammar 

ifrån finns det många delade åsikter om. Susan Jeffords hävdar som tidigare nämnt att det är 

en konsekvens att Ronald Reagans presidentskap (Jeffords, 1994, 15). Hon menar dock att det 

inte nödvändigtvis är Reagan som skapat dessa berättelser om hjältarna, utan mer att det är 

den generation som valde Reagan som gjorde det. Jeffords hävdar att de miljoner människor 

som röstade på Reagan samtidigt tillskrev honom epitet som president, nationell talesman, 

militär ledare och hjälte. Hon menar att dessa människor på samma sätt hyllade 

actionfilmerna som påvisade hjältar med liknande roller och teman (Jeffords, 1994, 15). Det 

handlar alltså om hur en hel generation, missnöjda med det tidigare styret, utnyttjades av 

Reagan och Hollywood för egna politiska och ekonomiska vinster (Jeffords, 1994, 15).  

Att just kroppen centraliseras och framhävs hos actionhjältarna kan bero på den ökande 

fitnesstrenden som framkom under 80-talet hos det amerikanska folket. David Robson skriver 
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i sin artikel för Bodybuilding.com att bodybuilding var en otroligt populär sport i början av 

80-talet. Grundpelarna inom sporten som styrketräning och dieter visade sig vara en trend 

som även samhället i stort anammade (Robson, 2019). Han berättar hur skådespelare och 

atleter från olika sporter blev alltmer intresserade av bodybuilding för att förstärka sin 

marknadsföring, men även hur prispengar, sponsorer och anabola steroider ökade (Robson, 

2019). Denna fitnesstrend i samspel med Jeffords teorier kan vara anledningar till att 80-talets 

actionhjälte såg ut som han gjorde.  

Att dagens hjälte ser ut på ett annat sätt är också en konsekvens av en ny generation. 

Dock finns det betydligt mindre forskat om ämnet. Jeffords menar att de mindre muskulösa 

och mer känsliga hjältarna som framkom på 90-talet och framåt representerade en 

värderingsförändring i form av den mer känsliga maskuliniteten tillskillnad från 80-talets 

värderingar om hypermaskulinitet. Hon påpekar att de viktiga scenerna i actionfilmerna där 

hjältens kropp visades upp och centraliserades inte längre fanns kvar under början av 90-talet.  

Sammanfattningsvis menar alltså Jeffords att det fanns en tydlig förändring mellan 80-talets 

manlighet och den ”nya” manlighet som 90-talet påvisade (Jeffords, 1993, 200). Jeffords 

förklarar dock inte varför denna värderingsförändring uppkommit utan fokuserar på exempel 

som bevisar hennes påståenden. Det är tydligt att hon ändå uppfattat utvecklingen som något 

positivt. Det måste alltså handla om en ny generation som har en efterfrågan efter en hjälte 

som är mindre hypermaskulin och istället söker efter ett nytt mansideal. Antagligen är det 

därför actionhjälten ser ut som den gör idag. 

  

3.3 Utanför västvärlden 

Med det som tidigare nämnts i bakgrunden i åtanke finns det delar av ”Hardbodies” genren 

som lever kvar i andra delar av världen. Den kulturella utvecklingen som påvisats i de typiskt 

västerländska actionfilmerna behöver alltså inte representeras hos actionfilmer som till 

exempel produceras i Asien. Filmer som produceras i Indien påvisar schabloner som kan 

kategoriseras under ”Hardbodies” genren trots att de är producerade under 2000-talet. Filmer 

som Kaho Naa … Pyaar Hai (2000) är exempel på en film där den manliga hjälten visar upp 

sin vältränade och lättklädda kropp. Filmen blev en succé till stor del på grund av hans 

ovanligt vältränade kropp (Gehlawat, 2013, 66). Tillskillnad från de västerländska 

actionfilmerna behöver inte kroppen vara i direkt koppling till våld. Många av de indiskt 

producerade filmerna som porträtterar den manliga kroppen gör det i relation till musik och 

dans (Gehlawat, 2013, 69). Dock finns det indiska actionfilmer som klart faller in under 
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”Harbodies” genren, till exempel filmen Singham Returns (2014). Likt de västerländska 

filmerna besitter hjälten en kropp som anses vara utöver det normala. Hjälten är iklädd ett vitt 

linne och precis som i de västerländska actionfilmerna från 80-talet har vapen och explosioner 

en framträdande plats i filmen. Trots att det skiljer sig mer än 30 år mellan filmerna finns 

alltså likheter vilket troligen har sin förklaring i de olika världsdelarnas kulturideal, mansideal 

och preferenser.  

 

4. Teori 

I denna del av uppsatsen kommer jag presentera teorin som jag kommer att använda mig av i 

analysen. Jag kommer att utgå från ett genusperspektiv eftersom jag vill undersöka 

maskulinitet och mansideal. Jag kommer att särskilt fokusera på teori kring hur en man gör 

för att upprätthålla sin maskulinitet men även teori som hanterar gestaltningen av den manliga 

kroppen i film. Teorin kommer att grundas i Michael Kimmels bok Manhood in America: A 

cultural History (1996) men även Raewyn Connells uttalanden och studier om maskulinitet i 

relation till kroppen. Michael Kimmel är en amerikansk sociolog som är specialiserad på 

genusforskning och Connell är en australisk sociolog som fått stort inflytande inom 

mansforskningen med sin bok Maskuliniteter (1995).  

 
4.1 Mansforskningen 

I samband med att den feministiska forskningen tog fart under mitten av 1900-talet kom 

mansforskningen att bli en forskning som släpades efter. Den tidiga kvinnoforskningen 

intresserade sig för kvinnors villkor och identiteter men trots detta reste den även liknande 

frågor om män och manlighet. Hur såg mannen egentligen ut? Vilka problematiska sidor har 

manlighet? Denna typ av frågor skapade insikten om att manlighet framkommit igenom en 

historisk process (Ekenstam, 2006, 20). Det är utifrån dessa insikter som mansforskningen 

uppstod ur. Centralt för mansforskningen är att maskulinitet är ett historiskt föränderligt 

fenomen. Vad som ansågs maskulint förr i tiden behöver inte ses som maskulint idag. Orden 

maskulint och feminint beskriver därför bara grupper och strukturer som tilldelats olika 

karaktärsdrag och funktioner säger Ulrika Dahl i sitt kapitel i skriften En introduktion till 

genusvetenskapliga begrepp (Dahl, 2016, 16). 

Allt kan kategoriseras som maskulint eller feminint beroende på vad man har för 

preferenser. Jag tror att de flesta människor har sin egen uppfattning om vad som 

kännetecknar begreppen. Det är också så att maskulint är en motpol till feminint och vice 
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versa, det vill säga att det maskulina justeras och ändras i kontext eller kontrast till det 

feminina (Dahl, 2016, 15).  

Definitionen av mansideal är helt klart lika otydlig som definitionen maskulinitet men 

det finns delar som har undersökts. Manlighet som ideal eller idealtyp har sett olika ut igenom 

historien. Allt från den ”self-made man” som under industrialiseringen kännetecknas av 

ekonomisk framgång till de mansideal som präglats av det aristokratiska och kristna arvet 

samt manliga egenskaper som självkontroll, mod, styrka och känslokontroll (Ekenstam, 2006, 

25–27).  

 

4.2 Hegemoni 

Hegemoni är ett begrepp som är centralt inom mansforskning. Hegemoni handlar i grunden 

om ledarställning och det är precis det ordet betyder. Begreppet härstammar från Antonio 

Gramscis analys av klassrelationer. För att enklare förklara hegemoni så handlar det kulturellt 

om att acceptera den rådande ordning som sitter. En kulturell dynamik som gör att en grupp 

kan upprätthålla en ledande position i samhället (Connell, 1995, 115). För att koppla 

maskulinitet till hegemoni har begreppet hegemonisk maskulinitet framkommit. Connell 

förklarar begreppet så här: 

 

Hegemonisk maskulinitet kan definieras som den konfiguration av genuspraktik som innehåller det 

för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet. På så sätt garanteras (eller 

förmodas gör det) mäns dominanta position och kvinnors underordnande. 

(Connell, 1995, 115). 

 

Connell menar alltså att den hegemoniska maskuliniteten upprätthåller den dominerande 

positionen i ett visst mönster av genusrelation. Connell hävdar också att det inte alltid är de 

uppenbara bärarna av hegemonisk maskulinitet som är de mäktigaste, det kan också vara 

andra idealtyper som skådespelare eller fiktiva karaktärer (Connell, 1995, 115). Detta är av 

stor relevans för mig då jag just analyserar fiktiva karaktärer ur ett maskulint genusperspektiv. 

 

4.3 Manligheten 

Jag kommer nu att redogöra Kimmels teorier om maskulinitet. Eftersom Kimmels teorier 

grundar sig i hur manlighet utvecklats under tiden genom att männen ständigt varit tvungna 

att söka bekräftelse, kommer Kimmels teori fungera som en utgångspunkt för min analys. Den 

kommer vara användbar eftersom mina utvalda filmer är från olika tider men även fungera 
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som teori för att se om filmernas karaktärer passar in i Kimmels beskrivning av mannens 

bevisning. 

Kimmel beskriver mannens transformation under 1800-talet från jordbrukare och 

självägda företagare till en anställd lönearbetare som utgångsläget till varför män var tvungna 

att bevisa sin manlighet (Kimmel, 1996, 4). Eftersom männen inte längre kunde bekräfta sin 

manlighet igenom självständighet påbörjades ett försök till bekräftelse igenom att leva upp till 

hur en man ansågs bete sig (Kimmel, 1996, 4). Efter att Kimmel påbörjat sin forskning, som 

han inledningsvis grundade i det feministiska perspektivet, kom han till insikt att manlighet 

egentligen inte handlar om längtan efter dominans. Det handlar om längtan att inte bli 

dominerad, alltså att vara okontrollerad (Kimmel, 1996, 4). Idén om att testa och bevisa sin 

manlighet kom att bli en central del av de amerikanska männens liv. Kimmel hävdar att 

längtan efter manligheten i grunden alltid handlar om mannens försök att uppnå, demonstrera 

och bevisa sin maskulinitet. Det är på det sättet ett socialt arv som format det moderna 

manlighetsidealet. Precis som för 200 år sedan finns det enligt Kimmel idag en rädsla hos 

män. Inte en rädsla för just andra män, men mer en rädsla om vad andra män tycker, speciellt i 

relation till att framstå som mindre manlig eller svag (Kimmel, 1996, 4). Det handlar om en 

rädsla som grundar sig i en status, att socialt eller privat inte vara den som är mindre mäktig, 

stark, rik och framgångsrik (Kimmel, 1996, 6). Trots att majoriteten av bevisningen utförs 

mot andra män finns det även en bevisning som är riktad mot kvinnan, där män är beredda att 

utsätta sig för enorma risker för att påvisa sin manlighet för kvinnor. Dock anser inte Kimmel 

att den bevisningen är den som står i centrum, men han förnekar inte heller att den finns, 

tvärtemot (Kimmel, 1996, 5).  

 

4.4 Den manliga kroppen 

Jag använder mig av Connells teorier om den manliga kroppen eftersom ”Hardbodies” genren 

till stor del har en karaktär som visar upp sin kropp. Jag vill därför använda mig utav en teori 

som kan stärka mina argument om varför karaktärerna till exempel väljer att visa upp sina 

kroppar i olika situationer.    

Connell förespråkar att den fysiska upplevelsen av manlighet är central för den 

kulturella tolkningen av genus (Connell, 1995, 92). Hon menar att vi ofta betraktar vårt liv 

med kroppsliga erfarenheter i centrum utifrån en förståelse av vem och vad vi är. På det sättet 

tolkar jag Connells uttalande som att mycket av vad som strukturellt indelas som maskulint är 

relaterat till kroppen. Det kan alltså handla om hur kroppen kan hamna i centrum i samband 
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med till exempel mansideal. Ett exempel som Connell ofta återkommer till är maskulinitet i 

relation till sport. Att en man som har förmågan att utföra ett uppträdande av hela kroppen 

beundras. Dessa förebilder blir de största inom tävlingsidrotten (1995, 94). Connell hävdar att 

kroppen är ofrånkomlig i relation till hur vi kulturellt tolkar maskulint och feminint. Till 

exempel att maskulint genus är en känsla i skinnet, särskilda muskelformer eller hållningar 

(Connell, 1995, 92). 

Ytterligare ett intressant påstående som Connell hänvisar till är en studie som handlar om 

amerikanska män som försöker hantera sin situation efter invalidiserade olyckor. Studien 

urskilde tre reaktionen hos männen. En var att de försökte fördubbla sina ansträngningar för 

att uppfylla kvoten i hegemonin. En annan var att de omformulerade definitionen av 

maskulinitet för att föra den närmare en standard de kunde prestera. Den tredje var att avvisa 

den fysiskt stereotypa mannen och röra sig mot en antisexistisk politik (1995, 95). Denna 

studie påvisar hur kroppen direkt är kopplad till maskulinitet. Den slutsatsen är viktig för mig 

då jag är ute efter att analysera hur filmskaparna kan ha använt olika medel för att använda 

karaktärernas kroppar i relation till maskulinitet.  

 

5. Metod och Material 
 

5.1 Avgränsning 

Eftersom Sverige i allra högsta grad tillhör och är influerat av ett västerländskt ideal har jag 

valt ut karaktärer ur filmer som är producerade för en västerländsk publik, i detta fall från 

Hollywood. Jag har på detta sätt avgränsat mig från filmer som är producerade i länder som 

stereotypiskt inte klassificeras med västerländska ideal. På grund av denna avgränsning kan 

jag inte generalisera hur den manliga karaktären porträtteras i film, utan endast utifrån filmer 

som representerar ett västerländskt ideal. Utöver det valde jag att avgränsa mig till filmer jag 

inte sett innan uppsatsens start. Jag hade dock sett uppföljare till två av filmerna men eftersom 

jag inte sett karaktärernas introduktion valde jag dessa ändå. Detta för att så objektivt som 

möjligt analysera karaktärerna utan påverkan av personliga preferenser. Jag har också 

begränsat mig till filmer från 80-talet som kategoriseras under ”Hardbodies” genren. Med det 

menar jag att det finns actionfilmer från 80-talet utöver genren som inte kommer att 

analyseras i uppsatsen. 
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5.2 Material 

Jag har valt totalt tre karaktärer att analysera. Mina urvalskriterier är följande: Två av de tre 

filmerna måste vara från 1980-talet och generellt tillhöra ”Hardbodies” genren. Filmerna från 

1980-talet ska också vara olika i deras narrativa struktur gällande story och plot men även ha 

olika storlek på budget. Från 1980-talet har jag valt två karaktärer. John Matrix (Commando, 

1985) och John McClane (Die Hard, 1988). John Matrix spelas av Arnold Schwarzenegger 

och John McClane av Bruce Willis. Mina kriterier för den tredje karaktären är följande; 

Filmen ska vara från 2010-talet och filmen måste vara en actionfilm. Karaktären jag har valt 

är John Wick (John Wick, 2014) spelad av Keanu Reeves. Filmerna måste också vara 

fristående, det vill säga att det inte finns någon tidigare film där karaktären finns. Filmen får 

inte vara del av någon franchise så länge det inte är den första filmen i franchisen. Som i detta 

fall med Die Hard och John Wick som senare kom att få uppföljare. Detta på grund av att det 

ska vara första gången som publiken introduceras till karaktären. 

Ur filmerna kommer tre scener att analyseras: Karaktärsintroduktion, mottagandet av 

fysiskt våld och klimax. Scenerna ska vara från vardera akt om filmen delas upp i en 

treaktsstruktur. De kategorierna som jag har valt är ofta scener som är typiska för 

actiongenren och förekommer i de flesta actionfilmer. Eftersom karaktärsintroduktionen oftast 

är placerad i början av filmen och klimax i slutet visas förhoppningsvis en utveckling. På det 

sättet kommer scenerna i högsta mån vara jämförbara med varandra. 

 

5.2.1 Commando  

Commando är en actionfilm från 1985 regisserad av Mark L. Lester. Filmen handlar om den 

pensionerade specialagenten John Matrix – spelad av Arnold Schwarzenegger – som blir 

indragen in i sin gamla karriär när han och hans dotter kidnappas av män som lyder under en 

latinamerikans diktator. Diktatorns plan är att med hjälp av John Matrix utföra ett mord på 

diktatorns lands president och om han inte gör det mördar de hans dotter. En före detta 

kollega till Matrix – Bennett är också en person som diktatorn har fått på sin sida. Bennet 

fungerar som en förlängd, våldsam arm åt honom, en sorts bödel. Matrix flyr från planet som 

skulle ta honom till uppdraget och påbörjar sin jakt på diktatorn och gör allt för att rädda hans 

dotter. Filmen Producerades av 20th Century Fox. Filmen hade en budget på $10,000,000 och 

dess totala inkomst var $35,073,978. Efter att filmen debuterade den sjätte oktober 1985 i 

USA kom filmen att spendera tre veckor på de amerikanska topplistorna. Exakt hur filmen 
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mottogs av publiken och kritikerna 1985 är inget som jag hittat. Utöver det var filmen även 

nominerad för bästa specialeffekter av Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films, 

USA året 1986 och bästa unga skådespelerska av Young Artist Awards året 1987. 

 

5.2.2 Die Hard 

Die Hard är en actionfilm från 1988 regisserad av John McTiernan. Die Hard är den första 

delen av Die Hard franchisen. Filmen handlar om New York polisen John McClane – spelad 

av Bruce Willis – som under en julhelg ska besöka sin fru på hennes arbetsplats. 

Arbetsplatsen är i en skyskrapa och den intas av den tyska terroristen Hans Gruber och hans 

män. Terrorattacken maskerar egentligen ett rån som ska ge Gruber och hans män 640 

miljoner dollar i värdepapper. Eftersom McClanes fru är en av gisslan bestämmer sig 

McClane för att sätta stopp för Gruber. Filmen är samproducerad av 20th Century Fox, 

Gordon Company och Silver Pictures. Filmen hade en budget på $28,000,000 och dess totala 

inkomst var $139,109,346. Efter Die Hards succé kom det att fortsätta produceras filmer med 

samma namn. Fyra uppföljare: Die Hard 2 (1990), Die Hard with a Vengeance (1995), Live 

Free or Die Hard (2007) och A Good Day to Die Hard (2013). Filmernas utökande är ett 

tydligt tecken på att filmerna uppskattas hos publiken och blev succéer men även de priser 

och nomineringar som filmen mottog påvisar detta. Utöver fyra vinster för bästa utländska 

film är det Die Hards fyra nomineringar för bästa ljud, bästa klipp, bästa ljudeffekter och 

bästa visuella effekter av Academy Awards, USA året 1989 som ger filmen sin kredibilitet och 

status. Filmen är även rankad på plats 124 av IMDB.com. Trots filmens framgång fanns det 

punkter som kritikerna var missnöjda med. Roger Ebert för Chicago Sun-Times skrev i sin 

recension att filmen var bra utifrån en teknisk synpunkt men att filmen hade onödiga 

förskönanden i sitt manus (Ebert, 1988). Han kritiserar i huvudsak en av birollerna som agerar 

polischef i filmen. Han säger att denna överflödiga och dumma karaktär endast fanns till för 

att stå i vägen för huvudkaraktärens resa och på ett värdelöst sätt förstöra halva delen av 

filmen. Ebert avslutar med att påpeka potentialen i filmen, men så länge denna karaktär 

kvarstod var filmen en enda röra (Ebert, 1988).   

 

5.2.3 John Wick 

John Wick är en actionfilm från 2014 regisserad av Chad Stahelski. Filmen handlar om John 

Wick – spelad av Keanu Reeves – som efter sin frus död får en sista gåva som ska få honom 

tillbaka på fötterna, en hund. Men när den arroganta maffiasonen Iosef Tarasov kommer och 
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stjäl hans bil dödar de också den gåvan han fick av sin bortgångne fru. John Wick – som 

också är en före detta lönnmördare – påbörjar nu ett extremt våldsamt hämndtåg mot maffians 

ledare och familj. Filmen är producerad av Summit Entertainment och Thunder Road 

Pictures. Filmen hade en budget på $30,000,000 och dess totala inkomst var $76,206,239. 

John Wick är numera del av en trilogi. Två filmer efter den första har producerats: John Wick 

2 (2017) och John Wick: Chapter 3 – Parabellum (2019).  

 
5.3 Metod 

Metoden för analysen kommer att grunda sig i Jens Eders modell, även kallad 

karaktärsklockan (Eder, 2010, 21). Karaktärsklockan som Eder tagit fram visualiseras som en 

cirkel med fyra aspekter. Dessa aspekter fungerar som ett verktyg för att konkret beskriva 

karaktärer utifrån olika perspektiv, karaktärsklockan kan användas i sin helhet eller så 

används de aspekter som man anser lämpas för sin egen analys (Eder, 2010, 21). Genom att 

analysera karaktärerna med hjälp av Eders modell – upplever jag – att det finns ett konsekvent 

upplägg om hur materialet och informationen struktureras. De fyra aspekter som Eders modell 

innehar är: Fictional Being, Symptom, Symbol och Artefact. Jag har valt att analysera 

karaktärerna ur aspekterna Fictional Being, Symptom och Symbol.  

Eder skriver att Fictional Beings kan vara den aspekt som är karaktärsanalysens kärna. I 

grunden handlar det om hur karaktären befinner sig och uppför sig i den fiktiva världen. För 

att få grepp om karaktärens motiv och handlingar kan man använda sig av Fictional Beings 

aspekten, det vill säga att man genom att avläsa karaktärens handlingar får en förståelse varför 

hen agerar just på det viset (Eder, 2010, 29). Eders aspekt Fictional Beings kommer vara den 

aspekt som min karaktärsanalys inleds med. Det ger mig möjligheten att inledningsvis skapa 

en fri beskrivning av hur karaktären agerar i den fiktiva världen. Det vill säga att jag genom 

den aspekten kan tolka och argumentera karaktärens handling för att senare komplettera det 

med aspekterna Symptom och Symbol. 

Eder förklarar aspekten Symptom på ett sätt som gör att den är relevant för min uppsats. 

”What causes the character to be as it is, and what effects does it produce” (Eder, 2010, 22). 

Eder menar att karaktärer är ett symptom. Vilka verkliga element av kommunikation har 

skapat dessa symptomer hos karaktären och i motsats till det – vad kommunicerar karaktären? 

(Eder, 2010, 22). I min uppsats är det relevant på grund av mitt genusperspektiv. Eftersom 

min analys av karaktärerna kommer att utgå från ett maskulint genusperspektiv kommer 

aspekten Symptom användas för att poängtera egenskaper hos karaktärerna, som i grunden 

härstammar från ett strukturellt mönster. På det sättet påvisa egenskaper hos karaktärerna som 
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kan vara skapta utifrån dessa strukturella mönster. Hur karaktären kommunicerar och 

påverkar publiken blir då av relevans för min studie, eftersom karaktärerna kan vara skapade 

utifrån olika strukturerade förutsättningar.  

Den tredje aspekten som jag anser vara av relevans för mig är Symbol. Eders 

beskrivning av Symbol grundar sig i att alla symboler har en högre mening. Vad karaktärerna 

står för och vilka indirekta meningar karaktären symboliserar är exempel som Eder påvisar 

(Eder, 2010, 21). I relevans till min uppsats är det viktigt att påvisa vad karaktärerna kan 

representera, symbolisera och förmedla som inte direkt syns med ögat. Det vill säga att 

karaktärens egenskaper, utseende, beteende och utformning symboliserar något annat än vad 

åskådaren initialt lägger märke till. Det är uppenbart att karaktären John Matrix är över det 

normala när det gäller hans fysiska status men vad förmedlar hans kropp egentligen? Eftersom 

aspekten Symbol är av allra högsta grad fritt för tolkning krävs det en utförlig analys och 

argumentation för att bevisa de olika påstådda företeelserna.  

Artifact handlar mer om hur karaktärerna blivit skapta utifrån filmskaparens metoder och 

tekniker. Det vill säga med hjälp av vilka medel representeras karaktären? Medel som till 

exempel: skådespelare, mise-en-scéne, ljuddesign och klippning (Eder, 2010, 26).  

 

6. Tidigare forskning 

I denna del kommer jag att presentera den tidigare forskning som berör ämnet eller filmerna. 

Om ingen tidigare forskning finns kommer även det att presenteras. 

 

Susan Jeffords bok Hard Bodies: Hollywood Masculinity in the Reagan Era (1994) är 

utgångspunkten i majoriteten av den tidigare forskning som jag har valt. Detta på grund av att 

Jeffords uppmärksammade ”Hardbodies” genren i sin bok och därefter kom flertalet författare 

att hänvisa till just henne. Jeffords syfte med boken är att argumentera för centraliseringen av 

den maskulina kroppen i populärkultur och nationalidentitet, men även att undersöka hur 

populariseringen utvecklades av kroppen under åren Ronald Reagan och George H.W. Bush 

var presidenter (Jeffords, 1994, 13). Eftersom Jeffords fokuserar på hur ”Hardbodies” genren 

skapats ur ett politiskt och amerikanskt kulturperspektiv kommer hennes teorier inte användas 

i uppsatsen. Jag har därför istället fokuserat på att använda forskning som är baserad på 

Jeffords definition av den typiska ”Hardbodies” hjälten och dess karaktäristiska delar. Jag har 

på detta sätt avgränsat mitt forskningsområde, där syftet är att undersöka karaktärerna ur ett 

genusperspektiv med fokus på maskulinitet.  
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Den tidigare forskning som jag i huvudsak har använt mig av är en vetenskaplig artikel i 

Film Criticism. Artikeln heter Bodies, Bullets, and Bad Guys: Elements of the Hardbody film 

(2008). I den artikeln presenterar Drew Ayers ”Hardbodies” hjälten och dess karakteristiska 

element. Utöver det argumenterar han även för hur sällan actiongenren kritiseras och att den 

är ett utmärkt exempel för komplexa interaktioner av narrativ, spektakel och maskulinitet. 

Ayers skriver i en artikel i Film Criticism att dessa filmer var ledda av bodybuilder-

skådespelare som visade hypermaskulina karaktärer som med hjälp av sina avklädda kroppar 

tog sig an olika heroiska uppdrag. Filmerna var också igenkända för sitt överdrivna våld och 

sina hyperboliska actionsekvenser. (Ayers, 2008, 41). Ayers berättar att ett grundelement i 

dessa hjältar är fascinationen och fetischisering av den skulpterade manskroppen. Att den 

hypermaskulina kroppen visas upp och feminiseras på samma sätt som den kvinnliga kroppen 

traditionellt visats upp på film. Till exempel långa långsamma åkningar och panoreringar över 

kroppen men även närbilder av specifika kroppsdelar (Ayers, 2008, 43).  

I studien Buff, Tough, and Rough: Representation of Muscularity in Action Motion 

Pictures (2009) analyserar författarna Todd G. Morrison och Marie Halton muskulaturen hos 

de manliga karaktärerna i de topp-säljande actionfilmerna från 1980 till 2006. Resultatet som 

de kom fram till var att de centrala manliga karaktärerna alla var överväldigande muskulösa 

och magra, men även att de sekundära karaktärerna också påvisade denna trend (Morrison & 

Halton, 2009, 68). De hävdar också i studien att de muskulösa männen var mer benägna att 

påvisa en högre grad av fysisk aggression och var mer benägna att använda vapen (Morrison 

& Halton, 2009, 69). De menar att studiens resultat påvisade att majoriteten av de topp-

säljande actionfilmerna visar mycket muskulatur som något positivt. Det vill säga att 

resultatet påvisade ett allomfattande budskap om muskulösa och icke-muskulösa mäns 

subjektiva egenskaper, att det första är bra medan det sistnämnda inte är det (Morrison & 

Halton, 2009, 69).  

Jag har senare hittat ytterligare tidigare forskning i relation till ”Hardbodies” genren. 

Dessa är dock av mindre relevans eftersom dem berör ämnen som är utanför min avgränsning. 

Artikeln Masculinity as Spectacle (1983) skriven av Steve Neale handlar om maskulinitetens 

roll som spektakel i film. Hans motivering till texten hävdar han komma från hur lite forskning 

som egentligen fokuserat på mannens roll inom film, till skillnad från den forskning som berört 

kvinnors roll (Neale, 1983, 2). Neales artikel fokuserar på den fetischisering som actionfilmer 

gör av den manliga kroppen. De erotiska implikationer som är kopplad till den manliga 

publiken, i form av sadomasochistiska fantasier och scener (Neale, 1983, 12). Eftersom jag har 

begränsat mig till hur mannens kropp visas upp och inte varför, ser jag inget syfte till att införa 
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Neales teorier i min analys. Ytterligare nämnvärt är att Neales artikel är skriven innan de filmer 

jag har valt att analysera släpptes.  

Ytterligare en artikel är Gender and the Action Heroine: Hardbodies and the Point of 

No Return (1996) skriven av Jeffrey A. Brown. I artikeln berör Brown kvinnliga karaktärer 

inom “Harbodies” genren under 1990-talet. Brown beskriver likt de andra författarna att 

1980-talet dominerades av actionfilmer som visade upp mäns kroppar och gjorde det till en 

central del av genren (Brown, 1996, 1). Utöver det hävdar Brown att kvinnans roll i dessa 

filmer endast finns till för att räddas eller för att bekräfta männens heterosexualitet (Brown, 

1996, 1).  Browns artikel kommer senare att handla om kvinnorna och specifikt hur deras roll 

kom att påverkas under det tidigare 1990-talet. Han hävdar att de roller som under 80-talet 

fylldes av män kom att bytas ut mot kvinnor under 90-talet (Brown, 1996, 1). Filmer som 

Blue Steel (1990), Silence of the Lambs (1990) och Thelma and Louise (1991) är alla filmer 

som porträtterar en kvinnlig hjältinna menar Brown (Brown, 1996, 1). Eftersom Brown i 

huvudsak fokuserar på de kvinnliga hjältarna av ”Harbodies” genren finns det inga av hans 

fokuserande delar som jag kommer att införa i min analys. Dock kommer jag att använda mig 

av Browns påstående om kvinnans roll i de mansdominerande ”Hardbodies” filmerna. 

7. Analys 

7.1 Commando  
 
7.1.1 Scen 1, karaktärsintroduktion 

Första gången vi introduceras till karaktären John Matrix är cirka fyra minuter in i filmen. 

Först visas en bild över ett bergigt landskap med mycket skog. I nästa bild ser vi ett par 

kakifärgade militärskor som går. De efterkommande bilderna består av en motorsåg och en 

arm som är svettig, sen ser vi ansiktet av John Matrix. John Matrix ålder är aldrig uttalad i 

filmen men jag skulle placera honom någonstans mellan 30 och 40 år. Han har blicken framåt 

och bär en stor stock på axeln. Endast iklädd ett vitt linne, byxor och skor går han nerför en 

backe med stocken på axeln och motorsågen i handen, han stannar upp och går sedan mot sitt 

hus och klyver ved. Hans kropp är utmärkande muskulös och definierad. Matrix besitter 

muskler som är ovanligt stora, tydliga och proportionella. 
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Han har en bredare överkropp, smalare midja och stora armar, något som linnet hjälper till 

med att framhäva.  

Det är den här centraliseringen som Ayers och Brown talar om (Ayers, 2008, 41; 

Brown, 1996, 1). I den andra sekvensen efter denna anländer General Kirby – en äldre kollega 

till Matrix. Matrix överraskar honom bakifrån, tar hans vapen och riktar det mot honom på 

vad Kirby säger: ”Silent and smooth, just like always”. De skakar hand och ler mot varandra 

(Commando, 00:10:00). Den sociala status som Matrix besitter verkar härstamma från hans 

karriärsval. Andra karaktärer vet tydligt vem han är och vad han har gjort och han refereras 

och omtalas ofta om som skrämmande av sina jämlika. 

 
7.1.2 Scen 2, mottagandet av fysiskt våld 

Matrix är nu i trädgården hos den mannen som har kidnappat hans dotter. Detta är en scen 

uttagen ur en längre sekvens där Matrix slåss mot kidnapparens män. Han får en granat kastad 

emot sig och han blir skadad. Direkt efter det, med trasig utrustning flyr han nerhukad in i ett 

trädgårdsskjul som står bredvid honom. Han sätter sig vid en bänk som är fylld av 

trädgårdsutrustning. Han ser sig omkring och ser bland annat en yxa, högafflar och 

sågklingor. I de utvalda scenerna är kroppen i fokus. I denna scen beskådar Matrix sina skador 

men han tar även av sig sin väst. Att hans överkropp visas upp blir viktigare än det skydd 

västen skulle ge honom. Han tar sig över sin skadade kropp och grimaserar. Stunden när han 

tycker synd om sig själv är kort och han återgår direkt till att fortsätta sitt dödande.  

Bild 1, Skärmdump ur Commando, 1985, 00:04:31 Bild 2 , Skärmdump ur Commando, 1985, 00:04:47 

Bild 3, Skrämdump ur Commando, 1985, 01:14:47 Bild 4, Skrärmdump ur Commando, 1985, 01:14:51 
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Att det inte finns tid att tycka synd om sig själv är något som scenen absolut förmedlar. 

Det är inte ynka sekunder innan Matrix återigen börjar att leta efter föremål som kan användas 

som vapen. En mördarmaskin som Matrix kan inte tycka synd om sig själv, hans uppdrag är 

inte det. Hans uppdrag är att på ett så våldsamt sätt som möjligt rädda sin dotter. Åter igen blir 

hans kropp den förlängda armen som utför dessa handlingar. Direkt efter att han kontrollerat 

sina skador kastar han sågblad likt en diskus och kapar skalpen på en av männen som står 

utanför.    

 

7.1.3 Scen 3, klimax 

Filmens klimax påbörjas när Matrix till slut hittat sin dotter. Hans dotter har nu blivit tagen av 

Bennett och direkt Matrix konfronterar honom skjuter Bennett Matrix i axeln. I en ångande 

och trång källare med rykande rör, eldar och smuts påbörjas en duell mellan Bennett och 

Matrix. Matrix övertalar Bennet att slåss med honom trots att Bennett har ett vapen. 

Inledningsvis slåss de med kniv och därefter med bara händerna. Det både tas emot och ges 

slag. Till slut tar Bennett fram ett vapen från ingenstans. Det är oklart om vapnet bara låg på 

backen bredvid honom eller att han hade det på sig. Innan han hinner skjuta kastar Matrix ett 

rör från väggen igenom honom, Bennett dör. 

Att klimaxen i actionfilmer oftast slutar i en duellsituation mellan protagonisten och 

antagonisten är inget ovanligt. Ayers argumenterar i sin text att oftast slutar filmen i 

”Hardbodies” genren i en duell, där hjälten får utså mycket skada och till slut vinner över sin 

motståndare (Ayers, 2008, 46). Att duellen mellan Matrix och Bennett följer de klassiska 

schablonerna inom genren kan jag också konstatera. 

 

7.1.4 John Matrix som symbol 

Det jag tidigare diskuterat om kan kategoriseras i Eders modell om Fictional Beings. Nu 

kommer jag istället övergå till vad Matrix kan symbolisera – enligt Eders aspekt.   

Bild 5, Skärmdump ur Commando, 1985, 01:21:55 Bild 6, Skärmdump ur Commando, 1985, 01:23:01 
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Vad John Matrix symboliserar är av högsta grad tolkningsbart. Det vill säga utöver de direkta 

intrycken, vad finns det hos karaktären som representerar något 

annat. För att lättare förklara min tes vill jag påvisa ett exempel 

på vad John Matrix kan symbolisera men jag vill även använda 

mig utav min teori för att påvisa kända symbolvärden hos 

mansidealet. I alla mina utvalda scener visar John Matrix 

överkroppen. I första scenen med endast ett linne och i resterande 

två scener har han baröverkropp. Mitt exempel blir därför i 

kontext till överkroppen. Min tolkning av hans överkropp blir 

som en representation av en gud inom den grekiska mytologin. 

Han är oövervinnelig och starkare än en människa. På grund av 

hans överkropp gör våldet mot honom ingen skillnad, han 

kommer i slutändan stå över 

mänskligheten och vinna. Det är inte bara han själv som är 

medveten om hans kapacitet. Även hans motståndare vet den, 

och de är rädda för den. På detta sätt tolkar mottagaren 

symbolvärdet, som på många sätt kan skilja sig från varandra.  

Utifrån ett genusperspektiv med fokus på mansideal ser 

symbolvärdet annorlunda ut. John Matrix skulle kunna fungera 

som ett kulturideal för att uppnå hegemoni inom 

genusordningen. Det vill säga att med användningen av kultur 

uppnå disciplinära mål eller en standard (Connell, 1995, 223). 

John Matrix kan alltså på detta sätt vara en standard för 

maskulinitet och på det sättet fortsätta få män att acceptera genusordningen.  

På dessa sätt hävdar jag att de fundamentala karaktärsdrag som John Matrix besitter är 

övergripande kopplade till hans kropp och/eller muskler.  

 
7.2 Die Hard 
 

7.2.1 Scen 1, Karaktärsintroduktion 

Första gången vi introduceras till John McClane är cirka en minut in i filmen. Han sitter på ett 

plan och greppar hårt om armstödet med sin hand medan planet landar. Resenären bredvid 

noterar McClanes spända uttryck och frågar om han inte gillar att flyga. Därefter ger 

resenären ett tips på hur han gjort för att slippa vara flygrädd. Planet stannar och McClane 

Bild, 7, Okänd konstnär, Farnese 

Hercules, 216 

e.kr.https://www.pinterest.ca/pin/4572561
68386292617/ [2019-11-07] 

Bild 8, Svartvit bild från inspelning, 

Commando, 1985 
https://www.pinterest.se/pin/1828180660
93696112/ 

 
 

https://www.pinterest.ca/pin/457256168386292617/
https://www.pinterest.ca/pin/457256168386292617/
https://www.pinterest.se/pin/182818066093696112/
https://www.pinterest.se/pin/182818066093696112/
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reser sig upp. Under hans arm sticker en pistol fram i ett hölster. Resenären ser rädd ut men 

McClane berättar att han är en polis och att han har varit det i elva år. McClane tar ner en stor 

nallebjörn med röd rosett på från bagageutrymmet ovanför honom, han möter en flygvärdinna 

på vägen ut och de ger varandra en blick. Blicken blir tydligt markerad. För mig är blicken 

svår att tolka. Det kan handla om att de båda träffats förut eller att flygvärdinnans blick ska 

påvisa McClanes utseende och charm. McClane går sedan för att hämta sitt bagage.   

 

Ayers hävdar att de flesta filmerna inom ”Hardbodies” genren utesluter de romantiska. 

Eventuella partners eller heterosexuella förhållanden sätts åt sidan och hjälten och hans 

uppdrag är det som filmen vill poängtera. Ayers berättar även att Die Hard är en film som 

bryter mot det mönstret (Ayers, 2008, 55). McClane har en fru och är på väg att träffa henne, 

vilket gör att han är del av ett heterosexuellt förhållande men han utbyter även intima blickar 

med andra kvinnor. Han framstår mer som den klassiskt charmiga medelklasspolisen i 

inledningen av filmen än som någon supersoldat. Blicken kan även fungera som en 

berättarmetod för att stärka tesen om att John McClane är ett svin, vilket i sin tur leder till ett 

känslosammare klimax när han erkänner att han gjort misstag. Likt John Matrix vill jag påstå 

att McClanes ålder är mellan 30 och 40 år. Han är välbyggd till kroppen och är varken 

utstickande längre eller kortare än någon av de andra i filmen. Hans fysiska attribut i övrigt är 

inte heller något som särskiljer honom från de andra. Möjligen är han mer vältränad än de 

övriga. 

 

Bild 9, Skärmdump ur Die Hard, 1988, 00:01:16 Bild 10, Skärmdump ur Die Hard, 1988, 00:01:51 
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7.2.2 Scen 2, Mottagandet av fysiskt våld 

Det är flera scener i filmen där McClane utsätts för fysiskt våld. Den scenen jag har valt är en 

scen där McClanes motståndare använder hans halvnakna kropp emot honom. Men det är 

även en scen där McClane tvingas återhämta sig själv och ta hand om sina skador för att 

kunna fortsätta. Scenen börjar med att Hans Gruber och hans kollega uppmärksammar att 

McClane är barfota. Gruber beordrad sin kollega att skjuta sönder glasväggarna till det 

rummet McClane gömmer sig i. Eftersom McClane är barfota kommer han skadas eller 

eventuellt kapitulera eftersom han måste gå över det krossade glaset. McClane ser en väg ut, 

kollar på allt glas på backen, kollar på sina fötter och flyr sedan. Han släpar sig själv till slut 

in på ett badrum med sina blödande fötter efter sig, ett spår av blod följer honom. Han sätter 

sig och börjar att dra ur glasskivor ur undersidan av sina fötter samtidigt som han pratar på 

radion till polisen utanför.  

 

Att Gruber tar vara på chansen att skada eller döda McClane genom glaset leder till att 

McClane nu måste återställa sin kropp, han måste läka det som är trasig för att fortsätta sitt 

uppdrag. Detta moment är inget som är ovanligt hos genren. Den läkande ritualen ser ofta 

olika ut med de fundamentala momenten är ofta lika varandra. En av Ayers delar är just 

självvållad smärta genom att reparera sin kropp, det vill säga att det är hjälten själv som måste 

läka sina skador (Ayers, 2008, 44). Den kroppsliga reparationen blir när McClane själv drar ur 

de stora glasskivorna ur fötterna. Utöver den direkta intention som scenen har som möjligen 

påvisar att McClane är en tuffing som kan stå ut med mycket smärta så kan det även påvisa 

något annat. För det första att McClane är mänsklig, han blöder och kan dö som alla andra. 

För det andra att McClanes skador återigen är en koppling till kroppen och dess centralisering.  

 

Bild 11, Skärmdump ur Die Hard, 1988, 01:39:03 

 

Bild 12, Skärmdump ur Die Hard, 1988, 01:39:52 
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7.2.3 Scen 3, Klimax 

Filmens klimax är långt, därför har jag valt att endast använda mig av en del i det. Gruber och 

hans män är i slutfasen av sin plan och måste få alla som är gisslan till taket. När de väl är 

samlade på taket kommer McClane för att ta ner dem in i byggnaden igen eftersom han vet 

om Grubers plan – att spränga taket. Han är tvungen att avlossa skott i luften för att få ner den 

stora folkmassan. Därefter kommer de helikoptrar som är planerade att skjuta Gruber och 

hans män. De tror att McClane är en av terroristerna och öppnar eld. Samtidigt som McClane 

blir beskjuten av männen i helikoptrarna måste han på något sätt ta sig ner från taket. Han 

hittar en brandpost med tillhörande brandslang som han använder för att fira sig ner från taket. 

Han gungar till och skjuter sönder rutan framför honom och tar sig in i byggnaden. 

 McClane har en tendens att prata högt till sig själv när han är ensam, han sätter alltså 

ord på sina tankar trots att han är ensam om att höra dem. Ett exempel på detta är när 

McClane ska med hjälp av vattenslangen fira ner sig på utsidan av den höga byggnaden. 

McClane säger:  

 

Oh John, what the fuck are you doing? How the fuck did you get into this shit? I promise I will 

never even think about going up in a tall building again. Oh, God, please don’t let me die! 

(Die Hard, 01:55.31) 

 

Under filmens gång är det vid flertalet gånger som McClane hamnar i en situation där han 

ställs inför ett till synes omöjligt problem. Han pratar högt för sig själv och löser problemet. 

Det går inte att förbise att det fungerar som ett bollplank för hans egna tankar, hans ego 

förvandlas till en fysisk person som han kan bolla idéer med, och på det sättet ta sig an även 

de svåraste uppgifterna. När han pratar med sig själv är det alltid i nedvärderande ton och 

språk och han pratar som om han är rädd eller inte har något självförtroende. Det vill säga en 

del av McClane som inte är hjälten.  

 

Bild 13, Skärmdump ur Die Hard, 1988, 01:54:42 

 

Bild 14, Skärmdump ur Die Hard, 1988, 01:56:26 
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7.2.4 John McClane som symbol 

Det starkaste symbolvärdet som McClane besitter är hans brist på självförtroende. Dock är det 

bara något som McClane själv uttalar, trots att han gång på gång genomför de farliga 

utmaningarna. Det är alltså inte hans brist på självförtroende i form av att inte fullfölja 

utmaningarna som är intressant, det är hans uttalande om dem. Det vill säga att hans 

uttalanden egentligen inte har någon relation till hans handlande. Det högst normala vore att 

påpeka risken och sedan inte fullfölja handlingen men det gör inte McClane. Utöver det mest 

uppenbara att uttalandena har en komisk intention finns ett symbolvärde som är kopplat till 

hur en man ska agera i riskfyllda situationer. McClanes uttalanden till sig själv, som nämnt i 

analysen, skapar en uppfattning om att han är rädd. Trots att han påpekar detta fullföljer han 

utmaningen. Detta kan i sin tur påvisa hur en man ska hantera riskfyllda situationer. Det 

handlar alltså om att som man fullfölja riskabla utmaningar trots rädslan för att göra dem. 

Detta kan dock anses som en högst normal egenskap hos en hjälte, att genomföra riskabla 

utmaningar, vare sig man vill eller inte.  

Utöver budskapet att män inte ska lyssna på sina känslor finns budskapet att män 

faktiskt har känslor. McClanes uttalanden bekräftar just detta. Att McClane som hjälte i huvud 

taget berättar för publiken att han är rädd och inte tror på sig själv ger därför bekräftelsen att 

män har dessa tankar och rädslor, något som oftast saknas hos andra actionhjältar, till exempel 

John Matrix.   
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7.3 Jämförande analys   

Att filmerna i stort skiljer sig från varandra är tydligt. Det finns dock estetiska och narrativa 

likheter som gör att filmerna och karaktärerna har ett liknande sätt att utrycka sig.  

Det första jag noterade i mina analyser om karaktärerna är att deras uppdrag är en följd av att 

någon i deras närhet och familj är i behov av hjälp eller i behov av att räddas. I John Matrix 

fall är det kidnappandet av hans dotter, i John McClanes fall är det gisslantagandet av hans 

fru. Skillnaden är i detta fall åldern på de utsatta men den stora likheten är att de båda är 

kvinnor. Jag kan inte förbise att kvinnans roll i detta fall blir att räddas, precis som Brown 

hävdar (Brown, 1996, 1). Att de båda ska rädda någon som är inom deras familj kan påvisa 

hur det är mannens ansvar att vara familjens, och särskilt dess kvinnliga medlemmars, 

beskyddare. Att mannens roll, i detta fall, är att vara den vuxna person som gör vad som helst 

för att skydda sina närstående, vilket är en etablerad könsnorm.  

Ytterligare en likhet som jag uppfattade tidigt är att deras överkropp ofta visas upp utan 

kläder, eller med kläder som inte skyler deras överkropp. Den stora skillnaden i deras 

uppvisande av överkroppen är att John Matrix kropp är betydligt större än John McClanes. 

Det finns en tydligare definition i Matrix muskler men de är även mycket större och mer 

proportionella, det vill säga att hans muskelgrupper är i passande storlek till varandra utifrån 

ett bodybuilder-ideal. Trots denna skillnad ska kroppen ändå visas upp, och vara en central 

del i deras karaktär. Matrix visar upp sin kropp genom att han själv väljer sina kläder och 

utrustning och att han själv väljer att ta av sig den. Medan McClane är tvungen att fly innan 

han hinner klä på sig ordentligt men senare faller in i samma kategori som Matrix att han själv 

väljer att ta av sig det enda som skyler honom.  

Det intressanta i deras val att vara lättklädda är att deras val inte ger dem ett funktionellt 

övertag, det vill säga att genom att klä av sig missgynnar de sig själva. Eftersom deras 

uppdrag är maximalt fysiskt påtvingande och farliga skulle det mest logiska vara att använda 

någon form av klädsel eller utrustning som skydd. För karaktärerna Matrix och McClane är 

inte kläderna skydd, deras kroppar är skyddet. De slåss, tampas, dödar, skadas och övervinner 

andra genom att vara så lättklädda som möjligt.  
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7.4 John Wick 
 
7.4.1 Scen 1, karaktärsintroduktion 

John Wicks karaktärsintroduktion består av ett längre montage. Jag har därför endast valt en 

del ur montaget som enligt mig beskriver hans karaktär som tydligast. Wick har precis 

kommit hem från hans frus begravning. Han plockar undan lite efter gästerna som varit hos 

honom efter begravningen. Wick har en svart skjorta och svarta byxor på sig. Hans 

vardagsrum är inrett i vita och ljusa färger med ett varmt ljus från lamporna. Rummet ser 

städat och dyrt ut. I mitten av städningen ringer det på dörren, Wick öppnar dörren och där 

står en mörk kvinna som ber Wick att underteckna ett dokument, han gör det. Wick står kvar i 

hallen, på backen framför honom står en djurbur. Kvinnan går tillbaka till en skåpbil som det 

står Delivery Service på. Wick sätter sig i vardagsrummet med buren framför sig, i buren 

finns en hundvalp och ett brev. Wick läser brevet som är från hans döda hustru. I brevet 

berättar Wicks fru Helen att han behöver någon att älska och att hennes sjukdom varit tuff för 

dem båda. Hon skriver att nu när hon funnit sin frid är det dags för honom att försöka göra det 

också. Wick börjar att gråta samtidigt som han håller brevet mot munnen. Han samlar sig efter 

en stund och lyfter ut hundvalpen ur buren.  

 

Wick är känslosam i denna scen. Att vara känslosam intill att en närstående dött kan 

dock inte ses som ovanligt, speciellt inte när den personen talar efter sin död, precis som detta 

brev gör. Brevet blir det sista samtalet som Wick får ha med sin fru. Att Wick visas gråtandes 

och känslosam så tidigt i filmen skapar en förutfattad mening om hur Wick är. Det visar hur 

Wick faktiskt hanterar känslor och att han i huvud taget har känslor. Dock är känslorna så 

pass vanliga i relation till hur människor känner vid bortgång av närstående att det ändå lätt 

passerar utan vidare reflektion. Hade visandet av känslor istället varit i relation till något som 

inte är så vanligt, till exempel mäns relation till psykisk ohälsa, hade uppfattningen om Wick 

kunnat se annorlunda ut. I detta fall handlar det om vilka situationer det är acceptabelt för en 

man att gråta. Det är socialt accepterat för en man att gråta vid en närståendes död, men det är 

inte accepterat att gråta i relation till psykisk ohälsa, då det kan hota Wicks maskulinitet. 

Bild 15, Skärmdump ur John Wick, 2014, 00:06:35 

 

Bild 16, Skärmdump ur John Wick, 2014, 00:06:48 
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Wicks känslosamma introduktion skapar också hans motivation i resterade delar av filmen. 

Att hundens död senare blir den övergripande katalysatorn för Wicks hämndtåg är uppenbart. 

Det var inte bara en hund. Efter Wicks frus död var hunden det enda som gav honom minsta 

hopp, en sista gåva som gav honom chansen att inte behöva sörja ensam. Det tog dem ifrån 

honom.  

 

7.4.2 Scen 2, mottagandet av fysiskt våld 

Den scenen jag har valt för representationen av mottagandet av fysiskt våld är en scen där 

Wick blir överfallen på sitt hotellrum av en kvinna som fått betalt för att döda honom. Scenen 

är i stor kontrast till de andra scenerna där Wick tar skada, framförallt för att han slåss emot 

en kvinna men även på grund av hans klädval. 

Wick har precis varit hos läkaren och sytt ihop sina tidigare skador. Han ligger nu i sängen 

och återhämtar sig. Han är iklädd en vit t-shirt och korta ljusblå shorts, på sin högra arm har 

han en mitella. Hans t-shirt är blodig. Medan han vilar är det en person som siktar på Wick 

med ett vapen från andra sidan gatan, även han betald för att döda Wick. Han tittar på Wick 

genom ett kikarsikte. Innan han hinner skjuta Wick ser han hur en kvinna tar sig in i rummet 

och smyger upp bakom Wick. Mannen på andra sidan gatan skjuter ett skott bredvid Wick för 

att få honom att reagera. Wick ser kvinnan som han känner igen och kallar för Perkins. 

Perkins försöker skjuta Wick men han hinner flytta på sig, därefter påbörjas en längre strid 

emellan dem efter att Wick slagit hennes pistol ur händerna. De tampas och kastas runt på 

hotellrummet i en våldsam dans. Perkins säger ”You were always a pussy” samtidigt som hon 

slår Wick. Perkins hänger sedan på Wicks rygg och Wick kastar henne ner på ett bord som 

står bredvid. Han tar sedan ett lakan som han förblindar Perkins med, slår henne i ansiktet och 

kastar till slut henne igenom en glasruta. Detta får henne att fly krypandes ut ur lägenheten. 

Wick kommer ikapp, sätter en pistol mot hennes huvud och ber henne om information om 

Iosef Tarasov, mannen som dödade hans hund och även har stulit hans bil. Perkins berättar det 

hon kan och får sedan ett slag emot huvudet så hon svimmar. 

 

Bild 16, Skärmdump ur John Wick, 2014, 00:57:15 

 

Bild 17, Skärmdump ur John Wick, 2014, 00:58:59 
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Trots att han inte är helt avklädd får vi här se Wick som mest avklädd. I filmen är han 

oftast helt påklädd, i kostym med skyddsväst under. Bortsätt från två scener i början av filmen 

då han är iklädd t-shirt och byxor. Genom att han är lättklädd blir han sårbar. Kostymen är det 

han förknippas med och är bekväm med. Det är just när han är som mest sårbar som någon 

eller några lyckas attackera honom utan att han ser det komma. Repliken som Perkins säger är 

det som intresserar mig mest. Det är som hon också i stunden märker Wicks sårbarhet 

eftersom hon ser honom både lättklädd och skadad och hennes replik syftar till det. Hon är 

van att se honom propert klädd i mörka färger och just i denna stund är det helt tvärt om. På 

det sättet försöker hon förminska honom. I stunden som Perkins säger ”You were always a 

pussy” fryser Wick till i en sekund och Perkins får övertaget. Hennes kommentar fungerar, för 

stunden. Att det just är en kvinna som påtalar Wicks sårbarhet gör att det svider extra mycket. 

Hon kastar honom till backen. När han reser sig upp från fallet ser Wick arg ut, han biter ihop 

käkarna. I resterande delen av kampen har Perkins övertaget, hade det inte varit för Wicks 

överlägsna storlek hade utgången sett annorlunda ut.  

 

7.4.3 Scen 3, klimax 

John Wick har fått ett tips om vart Iosef Tarasovs far, Viggo Tarasov, befinner sig. Viggo 

försöker att fly från Wick genom att ta sig till en helikopter. Wick åker ikapp honom med sin 

bil och påbörjar en jakt i att försöka få tag i honom. De befinner sig vid en hamn. Det är 

mörkt ute och det åskar och regnar. Viggo och hans män sitter i två större bilar medan Wick 

sitter i en amerikansk sportbil. Wick rammar bilarna och lyckas köra in i en av bilarna så den 

faller ner från en hög kant. Den andra bilen rammar han så den sladdar in i en pelare och 

kommer till stopp. Viggo beordrar sina män att döda Wick men Wick med hjälp av bilen och 

sin pistol lyckas döda alla män och till slut är det bara Viggo kvar. Viggo kör in i Wicks bil 

och han trycks ut mot en hög kant men Wick lyckas hoppa ut ur bilen innan den faller. Nu 

öser regnet ner och Wick ser hur Viggo går mot helikoptern. Viggo säger” No more guns, 

John”. Wick slänger ifrån sig sin pistol och går mot Viggo. En duell mellan dem startar och de 

slåss nu med händerna mot varandra. De slår mot varandra, kastas till backen och utbyter 

enklare fraser. Till slut tar Viggo fram en kniv som han använder mot Wick. Wick låter Viggo 

sticka honom i magen så att han kan bryta Viggos arm. Han tar sedan Viggos kniv och sticker 

Viggo i övre delen av bröstet, de båda faller till marken. Wick tar sig om sitt blodiga sår och 

Viggo dör. Wick lämnar sedan platsen.  
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Likt de flesta actionfilmer avslutas John Wick med ett klimax där protagonisten möter 

antagonisten i en duell. Att vapen och bilar också är en del av actiongenren är inte heller 

sällsynt. Wick använder både bilar samt vapen för att utföra sina handlingar. Bilens vanliga 

funktion som är ämnat för transport blir här ett vapen. I scenen sladdar han bilen in i en man 

så att han dör. Det finns inte heller någon stund i scenen där Wick tappar självförtroende. Han 

är helt säker på vad han gör och agerar helt utan rädsla. Lusten efter hämnd är det som 

förblindar hans rationella tänkande. Att Wick inte känner rädsla kan även härstamma från 

hans rädsla för att misslyckas. Att även Wick själv vill leva upp till det ideal som finns hos 

hans jämlika. Eftersom manligheten ständigt måste bevisas och presteras, och den man som 

misslyckas med det löper en risk för att bli förkastad och marginaliserad (Kimmel, 1996, 8). 

Eftersom Wick nu är tillbaka i den bransch han lämnat och inte längre har sin fru som familj 

att falla tillbaka till utmanas Wicks manlighet. Den ställs på prov och testas, han får alltså inte 

visa sig svag inför sina jämlika. Den pressen och sociala struktur som finns inom Wicks yrke 

tvingar honom att förbise rädslan och riskerna. Att dö är mer värdigt än att visa sig omanlig. 

Wicks mördartåg kanske inte är en konsekvens av mordet på hans hund, det kanske istället är 

en konsekvens av Wicks behov att bevisa sin egen manlighet.  

 

7.4.4 John Wick som symbol 

Jag vill nu diskutera olika symbolvärden hos Wick men även diskutera aspekten symptoms. 

Av största sannolikhet är John Wick en produkt av regissörens vision. Regissören Chad 

Stahelski karriär som är präglad av stunts, martial arts och action har skapat John Wick. 

Genom Stahelskis idealbild av den perfekta actionhjälten har Wick formats av en modell som 

är en blandning av Stahelskis tidigare erfarenheter. Det som initialt visade sig för mig i 

relation till vad Wick kan symbolisera var Wicks stympning av manlighet och dess 

konsekvenser. Innan Helens död hade Wick ett heterosexuellt förhållande, en cool bil och god 

ekonomiskt status. Något som definitivt faller in i den generella uppfattningen om manlighet. 

När dessa delar senare kom att försvinna, fruns död och stölden på bilen, utmanas Wicks 

manlighet. Wicks personlighet, som rent av är uppbyggt på dessa ideal splittras. Den 

Bild 18, Skärmdump ur John Wick, 2014, 01:25:37 

 

Bild 19, Skärmdump ur John Wick, 2014, 01:29:53 
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symboliken som jag vill betona handlar om hur en mans bevisning av sin egen manlighet får 

ödeläggande konsekvenser, speciellt emot människor i hans närhet. Jag anser att detta 

fenomen, att mäns bevisning av sin egen manlighet får konsekvenser, är inget fenomen som är 

nytt.  

 

8. Diskussion  

I denna del kommer jag att inledningsvis diskutera filmerna och karaktärerna sinsemellan. 

Därefter kommer en större diskussion påvisa vad karaktärerna John Matrix, John McClane 

och John Wick har gemensamt gällande maskulinitet.  

 

Det finns uppenbara, stora skillnader mellan filmerna. Filmernas olikheter grundar sig i deras 

narrativ, visioner och budget men även igenom deras sätt att fördela sig själva inom 

actiongenren. Commando kom att tydligt följa in i de typiska ”Hardbodies” strukturerna som 

Drew Ayers talar om - det heroiska uppdraget och fetischisering av den manliga kroppen 

(Ayers, 2008, 41). Die Hard tenderar, till skillnad från Commando att tänja på genrens 

gränser trots dess likheter med Commando. Die Hard har också en tydlig plats i ”Hardbodies” 

genren på grund av dess gestaltning av McClane och det heroiska uppdraget men tillskillnad 

från Commando besitter Die Hard en mer nyanserade hjälte. Detta som påvisas sig genom 

min analys av John McClane: heterosexuella förhållanden och bristen på självförtroende. 

”Hardbodies” hjältarna John Matrix och John McClanes avstånd till den mer moderne 

John Wick är dock större, vilket var väntat med tanke på filmernas ålder. Att John Wick har 

egenskaper som passar in i ”Hardbodies” genren är ett påstående som inte helt saknar grund, 

men olikheterna är för stora för en sådan generalisering. Olikheter som klädval och 

kroppsfetishering är de delar som är mest betydande för att göra en sådan slutsats. John Wicks 

kropp är aldrig något som centraliseras. Kroppen visas aldrig helt bar i filmen och den har inte 

en dominerande roll, speciellt inte i den mån att kroppen blir en igenkännande faktor för 

filmen. Tillskillnad från Commando och Die Hard där hjältens kropp är en allomfattande del 

av filmen. Vad John Matrix och John McClane gör fel med sina klädval gör John Wick rätt, i 

kontext till uppdraget. Wicks klädval ger honom skydd. En skyddsväst som i detta fall ger 

honom en viss del skydd mot finkalibriga vapen och en heltäckande klädsel som ger honom 

skydd mot en mindre del fysiskt våld men även mot väta och vind. Utöver karaktärernas 

klädval är det uppdraget som skiljer dem. John Wicks uppdrag är inte att rädda någon, han 

faller då inte in i rollen som familjens beskyddare.  
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Kan då slutsatsen dras att actiongenren haft en enorm utveckling och att den moderna 

hjälten inte alls har något gemensamt med 80-talets kroppsfixerade hjälte? Absolut inte. Det 

alla karaktärerna har gemensamt är direkt kopplat till maskulinitet. Alla tre filmer tycks 

demonstrera Kimmels grundläggande tes, det vill säga hur bevisningen och testandet av 

manligheten alltid är närvarande (Kimmel, 1996, 4). Trots att deras uttryck om den är olika, 

maskerade av olika faktorer finns en underliggande gemensam struktur som alla våra tre 

hjältar besitter - bevisningen och återtagandet av sin egen maskulinitet. 

I John Matrix fall handlar det om att igenom återtagandet av sin dotter också återta sin 

manlighet. Eftersom dottern i detta fall representerar Matrix roll som familjens beskyddare. 

När dottern bortförs påbörjas fråntagandet av hans manlighet. I resterande delar av filmen är 

det Matrix uppdrag att bevisa sin manlighet för hans jämlika. Men hur kan dotterns 

bortförande vara så pass nervärderande för Matrix manlighet att det får honom att genomgå 

enorma risker för att återta den? Det enkla svaret vore att det är hans dotter – hon måste 

räddas. Ser man det dock som perspektiv att dottern symboliserar Matrix roll som beskyddare 

finns en annan förklaring. Andra män klarar av att skydda sina döttrar, men inte Matrix. 

Genom det påståendet utmanas Matrix manlighet, han kategoriseras direkt under andra män.  

John McClanes situation är liknande. Dock är inte bara McClanes bevisning i relation 

till räddandet av hans familj, det vill säga hans fru, utan också genom hans underdogstatus 

som polis. McClane som påvisats vara en vardaglig medelåldersman som har yrket polis, 

vilket är ett relativt vanligt jobb, till skillnad från John Matrix som är en mer specialiserad 

före detta elitsoldat. Att räddningen av hans fru är en del av bevisningen faller under samma 

argumentation som hos John Matrix, med viss skillnad eftersom just den bevisningen är riktad 

mot en kvinna istället för mot andra män. Kimmels påstående om hur män utsätter sig för 

risker för att bevisa sin manlighet inför kvinnor passar därför in på McClane (Kimmel, 1996, 

5). Att McClane genomgår risker är inget som undgår åskådarens ögon. Han tar själv an 

flertal terrorister, han kastar sig igenom hisschakt och kastar sig ut med hjälp av en 

brandslang från ett högt hus. Utöver bevisningen riktad mot McClanes fru, är det bevisningen 

i McClanes yrkesroll som är den intressanta. Eftersom vi inledningsvis i 

karaktärsintroduktionen får reda på att McClane arbetat som polis i elva år kan det finnas en 

längtan efter en mer betydande yrkesroll som står högre i status än den New York baserade 

vardagspolisen. När terroristerna övertar skyskrapan är det endast, enligt McClane själv, 

McClane som kan stoppa dem, med tanke på hans yrkesval. Direkt finns det en möjlighet för 

McClane att göra något större, vara den personen som är hjälten. Med tanke på hans repliker i 

de mest utmanande scenerna är den rollen något som McClane är ovan vid, att vara hjälte. På 
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det sättet blir uppdraget egentligen en arbetsintervju, ett test för ett mer statusfyllt yrke. 

McClane genomgår alltså en prövning, som vid lyckat resultat kan mätta hans längtan efter en 

mer statusfylld ställning i den hegemoniska ordningen. Kimmels påstående om männens 

rädsla att vara mindre mäktig, rik eller framgångsrik i det sociala eller privata får därför en 

bekräftelse i McClanes uppdrag (Kimmel, 1996, 6).  

John Wick är den karaktär som har förlorat mest. Därför har han också mest att bevisa. 

Det finns två avgörande faktorer som är katalysatorn till bevisningen. Stölden på bilen och 

mordet på hunden. Utöver det finns det redan en underliggande faktor som direkt presenteras i 

filmens början – Helens död. Helen har utöver rollen som hustru även rollen att bekräfta 

Wicks heterosexualitet. Browns påstående om kvinnans roll, specifikt hur den används för att 

bekräfta männens heterosexualitet blir därför också aktuell (Brown, 1996, 1). När dessa tre 

definierande delar av John Wicks liv försvinner hamnar Wick i en identitetskris. Bevisningen 

av hans manlighet fungerar därför också som en bevisning för han själv, att han fortfarande är 

en människa. Innan Helens död hade Wick slutat med sitt yrke och fokuserat på familjen. När 

familjen sedan tas ifrån honom finns det endast en sak som fortfarande definierar honom som 

man, det vill säga hans yrke. Han tvingas därför tillbaka till yrket. Yrket blir Wicks bevisning 

för de andra männen att han fortfarande är manlig.  

Något som tydligt påvisar att dagens actionfilmer fortfarande följer 80-talets typiska 

strukturer är hur klimax ser ut i filmerna Commando och John Wick. Båda scenerna avslutas i 

en duell mellan antagonist och protagonist, vilket i sig själv är vanligt. Det som dock sticker 

ut är duellens spelregler. I båda duellerna säger den ena deltagaren att de inte ska använda 

skjutvapen, dock är kniv okej. Duellen ska alltså utföras så djuriskt som möjligt. De båda 

männen ska använda sina händer för att dräpa motståndaren. Det blir den sista bevisningen 

om vem som är manligast. Dessa två filmers klimaxscener påvisar därför att actiongenren i 

stor del fortfarande ser liknande ut.  

 

8.1 Metodkritik 
Eftersom jag endast valt tre filmer att analysera kan det finnas en kritik mot att urvalet är för 

litet för att göra generella slutsatser i relation till maskulinitet. Själva urvalet av filmerna 

likaså. Hade andra filmer valts hade resultat möjligen sett annorlunda ut, och på det sättet kan 

min analys innehålla felaktiga påståenden. Det kan även riktas kritik mot scenurvalen. 

Eftersom det i andra scener kan påvisas en helt annan sida av karaktären kan analysen 

uppfattas som vinklad eller utlämnande. Det vill säga att jag har använt scener för att endast 

poängtera och bekräfta min egen förutfattade tes. 
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Analysmetoden i form av karaktärsklockan kan också kritiseras eftersom de utvalda 

aspekterna i karaktärsklockan är baserade på tolkning. Det betyder att analysens resultat är 

baserat utifrån mina egna tolkningar av scenerna. Resultatet kan därför variera utifrån vem 

som genomfört analysen. 

Kritik kan riktas mot hur jag valt att påvisa egenskaper och företeelser hos andra män, 

trots att de är karaktärer. Det vill säga att jag påvisat egenskaper som inte nödvändigtvis 

passar in hos alla män. Det kan alltså uppfattas som generaliseringar emot det manliga könet 

som inte representeras av alla män.  

 

9. Slutsats 

Resultatet av min analys blir att trots karaktärernas skillnader i uppdrag, kropp och kläder 

finns det ett gemensamt underliggande uppdrag som handlar om manlighetkomplex. 

Manlighetskomplexet som jag anser karaktärerna har grundar sig i en känsla av bristande 

manlighet. Med det menar jag att karaktärernas bekräftelsesökande och bevisningen för de 

andra mannen tillsammans bygger detta komplex. Det spelar alltså ingen roll i detta fall vilka 

medel man använder för att porträttera den manliga karaktären, eftersom den strukturella 

hegemoniska maskuliniteten ändå blir en faktor som formar karaktären. Eftersom 

maskuliniteten ändras och formas av olika faktorer anser jag att det krävs ett blottande av 

actiongenren som förhoppningsvis kan leda till en bredare insikt om hur nutida filmskapare 

väljer att porträttera mannen.  

Jag ser dock inga drastiska effekter vid att porträttera en manlig man eftersom filmerna 

är så pass avvikande från verkligheten att de allra flesta förstår att det är fiktion. Trots mitt 

påstående förstår jag att det finns konsekvenser vid att porträttera mannen på detta vis. Likt 

Morrison & Haltons studie som påvisade att den muskulösa kroppen kopplades till det 

positiva (Morrison & Halton, 2009, 69) anser jag att det finns en risk för exkludering. De 

flesta män har inte en kropp som John Matrix eller John McClane. Eftersom deras kroppar 

representerar framgång kan det därför meddela män som tittar på filmerna att de är mindre 

värda, och på så sätt fortsätta sprida en toxisk maskulinitet.  

Jag anser att det kan vara viktigt som ung man att förstå att kroppen inte behöver vara 

en symbol för framgång. I John Wick har man frångått just denna problematik, vilket kan vara 

ett tecken på en positiv utveckling. Denna analys har givit mig insikt att actiongenren är 

genomsyrad av underliggande budskap bara man är villig att leta efter dem. Jag anser därför 
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att det är ytterst viktigt att ha en kunskap och en förståelse om vilka ideal man väljer att 

presentera, i synnerlighet om man är en manlig filmskapare som är intresserad av genren. 
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