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Abstrakt: 
  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur gender-swapping påverkar en films huvudkaraktärer och 

handling. Filmerna som analyseras är Ocean’s Eleven (2001) och Ocean’s Eight (2018) med hjälp 

av Jens Eders modell karaktärsklockan och Robert McKees teorier om protagonister. Uppsatsens 

resultat visar att filmerna är väldigt lika varandra men att huvudkaraktärerna, förutom det 

uppenbara bytet av kön, skiljer sig åt på sådant sätt att det påverkar filmernas handling på olika 

sätt. 
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1.0 Inledning 
 

Film betyder olika saker för filmskapare och filmpublik. För en filmskapare kan film vara ett 

projekt han eller hon har jobbat och slitit med i flera år. För en tittare kan det vara ett sätt att 

tillfälligt fly en tråkig vardag. Skapare och tittare har olika krav på film. Dessa krav varierar från 

film till film och från person till person. Ett krav kan vara en intressant story som tittaren aldrig 

vill ska ta slut eller en fängslande karaktär som lämnar en tomhet efter sig när eftertexterna rullar. 

En film innehåller många variabler som gör den unik. Starka berättelser och karaktärer är två 

viktiga element i film som går hand i hand med varandra. Karaktärer är en viktig komponent i film 

som behandlas och gestaltas annorlunda beroende på hur manusförfattarna har arbetat med 

karaktärstrukturerna. Karaktärer kan variera från att vara enkla och lättförståeliga, till djupa och 

komplexa. 

 

Historier berättas, framförallt i det västerländska filmlandskapet, om och om igen. Detta öppnar 

dörren till flera diskussioner om hur filmer ofta kan ses som adaptioner av en och samma 

återkommande historia. Adaptioner är omarbetningar av existerande historier som man väljer att 

gestalta och återberätta på nytt med nya tekniker och nya medieformat. En adaption kan variera 

från pjäs till film, bok till film och spel till film. Adaptioner är väldigt populära idag och många 

filmer vi ser kommer från redan älskade pjäser, böcker och spel som man har tagit inspiration från 

för en ny produktion. Remakes har de senaste åren blivit mer förekommande och är väldigt 

populära inom film idag. En remake innebär att man återberättar redan förekommande historier. 

Reboots och spinoffs är begrepp som har blivit populära de senaste åren då filmindustrin 

återberättar och ”startar om” välkända filmer och serier. Reboot är när man startar om en hel 

franchise eller berättelse oberoende av tidigare skildringar. Döda karaktärer kan vara vid liv igen, 

till exempel. En spinoff används ofta för att berätta nya historier med välkända karaktärer från 

andra redan kända filmer och tv-serier. Det är av ytterst stor betydelse för filmen och 

helhetsresultatet hur mycket filmskaparen väljer att förändra en karaktär i en remake, spinoff eller 

reboot. 

 

Ocean’s Eleven (2001) är en heist-film vars handling kretsar kring en riskabel och spektakulär 

tjuvhistoria som utförs av en grupp dynamiska karaktärer. Filmen blev en succé och fick två 

uppföljare: Ocean’s Twelve (2004) och Ocean’s Thirteen (2007). Ocean’s Eleven från 2001 är 

egentligen en remake av originalfilmen som först kom ut 1960. I filmen från 2001 följer vi en grupp 

män som ska göra en stöt på ett kasino i Las Vegas. Filmen har en bred grupp av välkända 
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skådespelare. George Clooney spelar huvudkaraktären Danny Ocean och i andra roller har vi 

skådespelare som Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon och Andy Garcia. Filmserien kom senare 

tillbaka med Ocean’s Eight (2018). Sandra Bullock spelar huvudkaraktären Debbie Ocean, syster 

till Danny Ocean. Hennes grupp består av kvinnliga karaktärer som genomför ett liknande dåd 

istället för manliga karaktärer, till skillnad från de tidigare filmerna. Denna förändring kallas för 

gender swap.  

 

Ocean’s Eight har genomgått en så kallad, “gender swap”. Begreppet har blivit mer populärt den 

senaste tiden och används mest när filmskapare vill återuppliva en franchise, som tidigare fokuserat 

handlingen kring manliga huvudkaraktärer och ersätta dessa med kvinnliga karaktärer istället. 

Filmförfattaren Jesse Hassenger tar upp ett par exempel i artikeln “Gender-swapped and race-

flipped remakes aren’t living up to their potential” på nyhetsidan The Verge. Han tar upp filmer 

som Ghostbusters (1984) och Vad kvinnor vill ha (2000). Båda dessa filmer har fått nya versioner 

i form av gender swap. Ghostbusters (2016) är en reboot på Ghostbusters och Vad män vill ha 

(2019) är en remake. I artikeln ”How does ’Ocean’s 8’ fit into the ‘Ocean’s’ franchise?” skriven 

av författaren Nasim Mansuri för nyhetsidan Hypable, ser Mansuri filmen Ocean’s Eight som en 

spinoff-reboot och menar att den har lärt sig av de tidigare filmernas svagheter och gett nytt liv till 

franchisen. Elena Nicolaou skriver för onlinebaserade underhållningsföretaget Refinery29. På 

hemsidan kommenterar hon den nya trenden av gender-swapped reboots i artikeln ”No More ”But 

With Women” Remakes. Just Make Better Movies For Women.”. Hon menar att även om man har 

gender-swappat Ocean’s Eight märker man att Danny Oceans karaktärsdrag fortfarande existerar i 

Debbie och de andra kvinnliga karaktärerna:  

 

Women deserve to see themselves in wholly original, exciting roles that don’t have the aura 

(and expectation) of Danny Ocean clinging to them like persistent cologne – because, no 

matter how dazzling and spectacular and full of gorgeous gowns the reboot is, the scent of 

Danny Ocean will cling (Nicolau, 2018). 

 

Detta öppnar upp för diskussion kring filmer som Ocean’s Eight identitet och hur de förhåller sig 

till begrepp remake, spin-off och reboot. De olika begreppen påverkar hur den nya filmens 

karaktärer och handling formas på olika sätt i relation till sina föregångare. Eftersom Ocean’s Eight 

verkar göra det på ett unikt sätt gör det den till en särskilt intressant film att studera. 
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2.0 Bakgrund 
I detta avsnitt diskuteras vad remakes, spinoffs, reboots, gender swap och genren heist-film är 

 

2.1 Remakes, spinoffs och reboots 

Rüdiger Heinze och Lucia Krämer skriver om remakes i boken Remakes and Remaking, Concepts 

- Media - Practices (2010). Enligt Rüdiger och Krämer (2010, s.8) är remakes en form av 

återanvändning av en text eller filmidé. De påpekar att det oftast är filmer som redan har varit 

framgångsrika som blir en remake. Även om remakes är väldigt lika sina föregångare kan det vara 

svårt att avgöra om filmpubliken ser en ny film eller inte. De som förmodligen har sett den tidigare 

versionen är en äldre generation av filmtittare och remakes är ett sätt att locka in dessa tittare igen 

genom en nyanserad nyproduktion. Ett bra exempel är Disneyfilmer där filmskapare, genom att 

använda ny filmteknik, lyckas fånga uppmärksamheten av gamla samt nya tittare. Lejonkungen 

(2019), till exempel, är samma historia som Lejonkungen (1994) som berättas igen fast med helt 

ny teknik. Det kan vara en chansning för filmproduktioner att göra remakes.  

 

Heinze och Krämer (2010, s.9) beskriver remake-processen som en slags krock mellan något 

positivt och negativt. Det kan handla om att hålla sig trogen till det som gjorde filmoriginalet 

omtyckt av den tidigare publiken, men att även samtidigt försöka skapa och bidra med något nytt 

och fräscht för ögat. Filmskapare måste underhålla den nya filmpubliken samtidigt som de inte gör 

den tidigare filmpubliken besviken. Remakes skapar en sorts balansgång mellan repetitioner av det 

föregående och nya tillagda skillnader. Filmen i sig blir ett försök att forma nytt material av det 

gamla samtidigt som ikoniska scener hålls vid liv och återgestaltas med ny tolkning utan att förlora 

sin originella charm. Detta skapar en slags växelverkan mellan nytt och välkänt. Filmskapare 

försöker förnya gamla scener så de känns som en originalscen som beskådas för första gången i 

hopp om att ge publiken en fräsch upplevelse och samtidigt undvika känslan av för många 

repetitioner från tidigare verk.  

 

Spinoffs är en sorts uppföljare av filmer eller tv-serier med intressanta karaktärer som redan blivit 

introducerade i varierande grad. Ett exempel är att ta en birollskaraktär från en tidigare serie och 

använda den som huvudroll i en spinoff istället. Det behöver inte alltid vara en biroll som får en 

spinoff. Det kan även vara en plats som man tidigare besökt i filmen eller tv-serien. Spinoffs delar 

alltid samma fiktiva universum som originalproduktionerna de utgår från. Det är bara 

huvudfokusen som skiftar och introducerar på så sätt nya karaktärer och berättelser.  
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Ibland kan filmbolag bestämma sig för att starta om en franchise som de tidigare byggt upp. Detta 

kallas för en reboot och behöver inte hålla sig till det redan etablerade originalmaterialet, till 

skillnad från en remake. Målet är att återuppliva en franchise genom att nollställa historien och 

skapa på nytt, oberoende av originalet. En reboot jobbar vidare ibland med samma karaktärer i 

fokus för att skapa nytt material med ett annorlunda slutresultat. Chuck Tryon skriver om film, tv 

och nya medier. I artikeln Reboot Cinema (2013) diskuterar han Spindelmannen-filmerna. 

Spindelmannen är en populär franchise som idag redan har blivit rebootad två gånger med nya 

skådespelare och nya berättelser. Han påpekar att filmskaparna fick chansen att prova nya tekniker 

när de filmade den första rebooten (2013, s.432). Dessa tekniker existerande inte under 

produktionen av originalfilmen och rebooten gav därför filmen en uppdaterad visuell skillnad på 

den vita duken. Utöver detta har rebooten inte gjort någon större skillnad på kärnan i filmens story 

och karaktärerna, förutom att byta ut skådespelarna. I stora franchisefilmer som Spindelmannen 

förblir karaktären Peter Parker just alltid på något vis Peter Parker. Han förändras inte helt från sin 

ursprungliga kärna. Effekten av växelverkan, dragkampen mellan det nya och det välkända träder 

in här med. Vi vill behålla karaktärens essens - det som fick publiken att fästa sig vid och investera 

sin tid i karaktärens resa.  

 

2.2 Heist-filmer 

Heist-filmer har blivit väldigt populära över åren. Heist-filmer tillhör en filmgenre som kretsar 

kring stölder och brott i samband med utförandet av en riskabel stöt. Daryl Lee har skrivit boken 

The Heistfilm: Stealing with Style (2014) där han diskuterar typiska drag som existerar i genren 

och hur den har utvecklats genom tiden. Lee beskriver att heist-filmer kan vara både en typ av 

gangsterfilm, men också en berättande variant av film noir (2014, s.3). Han menar också att 

karaktärerna ibland är mer komiska än tuffa gangstertyper som typiskt visas i kriminalfilmer (2014, 

s.3). Heist-filmer får oss att heja på rånarna. Filmskapare bygger en viss förståelse och sympati för 

karaktärerna och deras anledning till att genomföra en heist. Detta får oss tittare att vilja se rånarna 

lyckas. I heist-filmen Inception (2010) är huvudkaraktären Dominic Cobb efterlyst för mordet på 

sin exfru som egentligen tagit självmord. Cobb lämnar sina barn och håller sig undangömd tills ett 

tillfälle dyker upp som kan få honom rentvådd. Cobb måste nu dock utföra ett jobb som går emot 

allmän moral och etik. Publiken, genom sympati och förståelse för Cobbs hjärtskärande situation, 

hoppas på att han lyckas genomföra jobbet framgångsrikt, och kan få träffa sina barn igen. 
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Lee (2014, s.4–5) tar upp intressanta fakta om karaktärsdrag som tydligt existerar i heist-filmer. 

Det finns vanligtvis två typer av karaktärer i fokus. Den första typen är ledaren av gänget som styr 

skeppet och bestämmer. Den andra är en sorts mentor som har mest erfarenhet av den kriminella 

världen. Dessa två karaktärer existerar i nästan varenda heist-film. Ibland kan de smältas samman 

för att skapa en enda individuell karaktär. I vissa instanser är det en hel grupp som utför rånet 

tillsammans. Beroende på filmen och filmskaparnas val av karaktärer kan det variera gruppens 

dynamik avseende ledar- och mentortypen. Dessa karaktärer briljerar i olika områden och deras 

unika expertis hjälper gruppen att genomföra rånet. De kan vara experter på att hacka datorsystem, 

köra bil, eller besitta andra tekniska och praktiska egenskaper. År 2001 kom fyra stycken heist-

filmer ut: The Score, Bandits, Heist och Ocean’s Eleven. Filmerna blev väldigt väl mottagna hos 

publiken, men Steven Soderberghs remake av Ocean’s Eleven var mest framgångsrik vilket 

resulterade i uppföljarna Ocean’s Twelve och Ocean’s Thirteen, samt Ocean’s Eight 2018 med 

gender swap. 

 

2.3 Gender swap 

Gender swap har blivit mer aktuellt nu på senaste tiden och har blivit en stor trend i samband med 

en remake, spinoff och reboot. Begreppet gender swap, i filmsammanhang, innebär att en karaktär 

av ett visst kön tar över en franchise som tidigare baserats på det motsatta könet. Ett exempel är 

Ocean’s franchisen där en kvinnlig karaktär tar över och ersätter den föregående manliga rollen. 

Nicolaou (2018) tar upp i sin artikel huruvida filmskapare borde fortsätta göra gender swaps eller 

bara skapa nya filmer. Hon menar att gender swap är ett säkrare kort än att försöka skapa något 

helt nytt. Vid gender swap utgår filmskapare från en film som redan blivit bra mottagen hos 

publiken. Risken är betydligt mindre ekonomiskt. Det blir därför ett lättare val för de flesta 

filmkreatörer att bara göra en gender swap än att utsätta sig för chansningen att skapa något nytt 

som inte blir lika uppskattat. Chansen är större att få en stor publik om filmen använder sig av en 

populär förlaga. Nicolaou (2018) diskuterar även hur kvinnliga skådespelare som är med i en 

gender-swappad film alltid har en extra hög ribba att nå. “In order to succeed critically, the women 

in these reboots must perform the demeaning task of proving themselves to be “as good as” the 

guys that came before them”. I slutändan, vare sig skaparna använder sig av gender swap eller inte, 

måste storyn och karaktärerna fortfarande vara fängslande och intressanta, oavsett hur stora eller 

små skillnaderna är mellan originalet och nyproduktionen. 
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3.0 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur gender-swapping påverkar en films huvudkaraktärer och 

handling. För att ta reda på detta har jag valt att analysera filmerna Ocean’s Eleven och Ocean’s 

Eight. Det här är intressant och relevant i vår samtid då fenomenet gender-swapping har blivit mer 

förekommande och omtalat på senare år. Till min hjälp har jag dessa frågeställningar: 

 

1. Vilka likheter och skillnader finns mellan Danny och Debbie Ocean? 

 

2. På vilket sätt påverkar dessa likheter/skillnader filmernas handling? 

 

Utifrån svaren på dessa frågor så vill jag också försöka definiera vilken typ av film Ocean’s Eight 

är enligt följande fråga: 

 

3. Är Ocean’s Eight att betrakta som en remake, spinoff eller reboot? 

 

4.0 Metod och material 
 
Eftersom jag har valt att jämföra två filmer så passar en komparativ metod bäst. I boken Komparativ 

Metod (2002) skriver Thomas Denk att det är en lämplig metod som används för att ta reda på vad 

för likheter eller skillnader som finns mellan objekt, vilket i mitt fall blir filmerna Ocean’s Eleven 

och Ocean’s Eight och dess huvudkaraktärer. Tillvägagångssättet som lämpar sig bäst för denna 

uppsats är en fokuserad studie, vilket innebär att ett fåtal objekt studeras och jämförs. Enligt 

Thomas Denk är en fokuserad studie bästa valet för att jämföra ett färre antal objekt. Det låg till 

grund för mitt metodval eftersom uppsatsen ämnar undersöka endast två karaktärer från två olika 

filmer, Danny Ocean och Debbie Ocean. Båda är protagonister och huvudkaraktärer vilket 

underlättar analysen då båda står för majoriteten av filmens handling. Jag kommer att analysera 

öppningsscenen och en konfrontationsscen i båda filmerna med protagonisterna i centrum. 

Analysen kommer ta hänsyn till dialogen med fokus på hur de representeras, vad deras vilja/mål 

är, och vilka inre/yttre konflikter de bär på. Efter genomförd analys ska jag jämföra karaktärerna 

som personer, deras relation till andra roller och deras olika konflikter för att se hur mycket Danny 

och Debbie har gemensamt som protagonister. 
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Jag har valt en modell som kallas karaktärsklockan som struktur för min karaktärsanalys. Jens Eder 

är professor inom dramaturgi och har skrivit boken Characters in Fictional Worlds (2010) där vi 

finner modellen som han har skapat. Den är byggd och uppdelad på ett sätt som sorterar ut olika 

element hos en karaktär i en film. Detta kommer vara till stor hjälp då jag ska analysera 

karaktärerna och scenerna med Danny och Debbie Ocean. Jag kommer även att använda mig av 

kapitel sju ”Substances of Story” från boken Story (1998), skriven av manusgurun Robert McKee. 

Boken innehåller en mängd olika dramaturgiska modeller, begrepp och teorier. Just kapitel sju 

diskuterar viktiga egenskaper som förekommer hos en protagonist, vilket i sin tur kommer att 

hjälpa mig identifiera Danny och Debbie som protagonister. Båda dessa analysverktyg, Eders 

karaktärsklocka och McKees teorier om protagonister kommer förklaras mer ingående i uppsatsens 

teoridel. 

 

4.1 Metodkritik 

Eders karaktärsklocka är en mycket användbar modell för karaktärsanalys, men den har en svaghet. 

Eder diskuterar hur människor som skapar och tittar på film tolkar information olika beroende på 

hur de kopplar det de ser till sina egna erfarenheter och verklighet. Människor tolkar intryck olika 

beroende på vad deras kunskaper, fantasi och livserfarenhet är (2010, s.18). Detta innebär att de 

olika delarna i analysen kan påverkas av mina egna erfarenheter och är därför kanske inte samma 

tolkningar av innehållet som någon annan skulle göra.  

 

4.2 Avgränsning 

Min analys kommer att jämföra protagonisterna Danny Ocean och Debbie Ocean. Då gender swap 

blivit mer aktuellt den senaste tiden har jag valt att endast arbeta med filmerna från 2000-talet. 

Danny Ocean finns med i originalfilmen från 1960, men jag har valt att utelämna den karaktären 

från min analys då jag fokuserar min undersökning kring Ocean’s Eleven (2001) och karaktärerna 

i just den filmen. Jag är medveten om genusfrågor som kan komma upp vid undersökning av gender 

swap, men jag kommer inte ha ett genusperspektiv i fokus även om det kommer att beröras i 

uppsatsen. Det som ligger i fokus i analysen och uppsatsen är just gender swap som narrativt grepp. 

Det finns flera intressanta karaktärer i filmerna som kan jämföras och analyseras. Jag har valt att 

inte göra det på grund av uppsatsens omfattning. Dessa övriga karaktärer kommer att presenteras 

och användas ifall de är kopplade till viktiga punkter i protagonisternas karaktärsutveckling.  
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5.0 Tidigare forskning 
 

5.1 Kärnan i karaktären 

Jag har tidigare nämnt diskussioner kring Spindelmannen-filmerna och hur franchisen har 

genomgått två stycken reboots. Filmerna har liknat varandra, och har båda följt ett slags recept 

typiskt förknippat med en Spindelmannen-film. Chuck Tyron beskriver syftet med reboots i sin 

artikel Reboot Cinema (2013). ’’But in all cases, reboots seek to return us to ‘year one’, to the 

origins of a character, so that the story can be retold in a different format or style.” (2013, s.433). 

Karaktären i en reboot behöver inte förändras men självaste handlingen och utvecklingen får en 

omstart. Reboots bär på så sätt en kärna av karaktären som återanvänds. Kärnan fungerar som en 

utgångspunkt för karaktärens utveckling. Bestämda och oföränderliga kärnkomponenter, 

karaktärsdrag och egenskaper gör det att vi troligtvis aldrig kommer att se en annorlunda version 

av Peter Parker oavsett reboot eller remake. Spindelmannen är en redan välkänd och omtyckt 

karaktär från en serie-tidning och faktum är att publik och fans förmodligen kommer vara kritiska 

ifall filmskapare börjar ändra på Peter Parkers personlighet. Det är även relevant när det kommer 

till gender swap. Ibland vill en del av publiken kanske inte ha en kvinnlig version av en remake 

eller reboot. Vissa kan tycka att karaktären Peter Parker är bra som han är, oförändrad, och måste 

alltid finnas med i en Spindelmannen-film. Karaktären har hittills spelats av tre olika skådespelare. 

Peter Parker är ett utmärkt exempel på en karaktär som genomgår minimal förändring oavsett 

vilken reboot av Spindelmannen vi tittar på. Peter Parkers karaktärsutveckling och konflikter är 

tydliga. De är klassiska ingredienser som återkommer oföränderliga i filmerna, samt i 

serietidningarna.  

 

5.2 Chans för förändring hos välkända karaktärer 

Tobias Hochscherf har skrivit artikeln Bond for the Age of Global Crises: 007 in the Daniel Craig 

Era (2013). Hochscherf diskuterar James Bond-karaktären i den flitigt rebootade franchisen. Ett 

flertal skådespelare har spelat agentrollen genom åren och varje framgångsrik reboot har fött en ny 

Bondstjärna. Med varje ny skådespelare har filmskaparna försökt att ändra karaktärsdrag och 

struktur för att skapa en ny tappning som skiljer sig från den tidigare Bondkaraktären. Hochscherf 

tar upp de olika gestaltningarna där han bland annat, beskriver Roger Moores gestaltning av Bond 

som en vältalig playboy, medan Pierce Brosnan spelade en mer sofistikerad agent. Hochscherf 

(2013 s.302) menar att vi trots detta märker att Brosnans Bondkaraktär besitter element som 

återfinns i Moores tolkning. Daniel Craig trädde in efter Brosnan, och med det ville skaparna ge 

oss Bond i ny och fräsch upplaga. Casino Royale (2006) kom ut och blev en väldigt stor succé med 
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sin make-over. Franchisen håller sig trogen till vissa filmspecifika signalement, men är flexibel 

med huvudkaraktärens kärna. Daniel Craigs Bond var mer sårbar än tidigare versioner. Faktumet 

att Bondkaraktären fortsätter efterlikna sin föregångare är oundvikligt oavsett reboots och 

nytolkningar, en ikonisk karaktär från en franchise är omtyckt av en anledning.  

 

5.3 Gender swap och genusdiskussioner 

Ghostbusters är den senaste franchisen som blivit rebootad med gender swap.  Linnea Warburton 

är en forskarstudent som har skrivit artikeln I Ain’t Afraid of No Ghosts: Positive Female 

Representation in the Ghostbusters (2016) Remake (2018). I den skriver hon om gender swap i 

filmen Ghostbusters. Filmen skapade kontrovers när Hollywood bestämde sig för att göra en reboot 

på Ghostbusters (1984) med gender swap. Hela internet exploderade och trailern till Ghostbuster 

(2016) slog rekord för det mest ogillade klippet på Youtube (2018, s.47). Här har vi ett exempel på 

en redan populär förlaga som har blivit vald som grund till en nyproduktion där gender swap 

använts för att locka publiken. Warburton fokuserar sina argument kring jämställdhetsfrågor men 

tar även upp intressanta fakta angående gender swap i Ghostbuster (2016). Istället för fyra män 

följer vi nu fyra kvinnor i huvudrollerna. Enligt Warburton har skaparna inte bara bytt kön på 

karaktärerna och placerat dem i redan existerande manliga mallar, utan de har faktiskt omarbetat 

rollerna så de inte efterliknar de manliga rollerna från originalfilmen:  

Ghostbusters is a radical shift from the male-centric action movies of the status quo. 

Instead of placing female characters in a man’s world and examining them through a male 

gaze, the women of Ghostbusters are living firmly in a woman’s world. They are not 

accessories meant to further along a male character’s plot. This is their story, and they are 

the ones telling it (Warburton, 2018, s.50). 

Det innebär då att filmskaparna inte bara har gjort en gender swap och startat om handlingen. De 

har även omarbetat karaktärerna så att dem skiljer sig från den tidigare filmen. I den tidigare 

versionen var de manliga karaktärerna forskare och professorer som jobbade med varandra redan 

från början. I versionen med gender swap har man ändrat på detta och skapat nya roller som i sin 

tur ger en ny ingång till filmen. Det påvisar hur mycket en karaktär kan förändras genom en gender 

swap i slutändan.  
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6.0 Teori 
 

6.1 Jens Eders Karaktärsklocka 

Att skapa och förstå karaktärer är en bred diskussion som Eder tar upp i sin bok. Eder menar att 

människors förståelse kring skapande och förståelse av karaktärer varierar beroende på skaparens 

egen livserfarenhet (2010, s.18). Det är ofta ofrånkomligt att filmskapare utvecklar karaktärer 

baserad på sina personliga erfarenheter. Tittarna ska i sin tur kunna se filmen och relatera till 

karaktären på sitt egna sätt. Eder har tagit fram en modell som kallas karaktärsklockan. Denna 

modell kan användas vid karaktärsanalys.  Modellen delar upp en karaktär i fyra olika aspekter 

som sedan analyseras, beskrivas och diskuteras (2010, s.16). Eder menar att modellen kan vara 

väldigt flexibel och hjälpsam för analyser eftersom den delar upp en karaktär i mindre delar för att 

kunna förstå karaktären i ett större sammanhang. Karaktärsklockan går att använda i olika delar av 

en film och kan tillämpas till enkla scener eller hela filmen. Resultaten av en analys kan därför 

variera beroende på om man tillämpar karaktärsklockan till endast vissa delar av en film, eller hela 

filmen från början till slut (2010, s.22). 

 

Figur 1 Jens Eders Karaktärsklocka (2010, s.21) 

Karaktärsklockan är indelad i fyra delar: artefakt, fiktiv figur, symbol och symptom. 

 

Artefakt fokuserar på att analysera kamera- och ljudarbetet i samband med karaktären. Karaktärer 

påverkas och uppfattas annorlunda baserat på hur de gestaltas genom komposition, ljud, ljus och 

klippning. Fiktiv figur berör karaktärens inre och yttre aspekter i den fiktiva världen. Denna del 

analyserar hur karaktärer agerar, reagerar, tänker och känner i olika fiktiva situationer. Symbol 

undersöker vad karaktärer egentligen står för och vad de har för indirekta och underliggande 

betydelser i filmen, i.e. vad karaktären symboliserar och representerar förutom just personen i 

filmen. Symptom undersöker filmskaparens intuitioner med karaktärers beteende och hur publiken 

reagerar till detta.  
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6.2 Robert McKees protagonist 

Då min jämförelse fokuserar kring Danny Ocean och Debbie Ocean är det väsentligt att veta hur 

en protagonist fungerar i en film. Vad kännetecknar karaktären och gör denna till en protagonist i 

en film? Oftast är det den centrala karaktären som är protagonisten. Protagonisten behöver inte 

vara mänsklig, utan kan vara ett djur, en leksak, en seriefigur eller även en robot. McKee menar att 

de viktigaste kännetecken för en protagonist är att den har en fri vilja och mål, och att han eller hon 

agerar och lider konsekvenserna av sina val (1998, s.137). Protagonisten förändras genom filmens 

gång beroende på vad som påverkar karaktären. Det behöver inte bara vara en enda protagonist i 

en film. I olika produktioner kan man ha flera stycken karaktärer som driver en film framåt i rollen 

som protagonist. 

 

6.2.1 Protagonistens vilja 

McKee menar att en stark vilja är en drivande motor hos protagonisten. En karaktär som har en 

kraftfull vilja blir väldigt intressant. Viljan motiverar och leder protagonisten till att göra olika 

sorters avgörande val genom filmens gång. En passiv karaktär som inte vill mycket kan fortfarande 

vara en protagonist, men är inte lika intressant för filmen eller publiken att följa (1998, s.138). 

McKee menar ”A story cannot be told about a protagonist who doesn’t want anything, who cannot 

make decisions, whose actions effect no change at any level.” En protagonist som inte vill något 

speciellt med sig själv eller sitt liv gör det svårt att utveckla en karaktär på ett djupare plan. 

Protagonisten gör inga val och får därför inga konsekvenser, vilket i sin tur får storyn att kännas 

som en stillastående båt på ett ganska intetsägande hav. 

 

6.2.2 Protagonistens mål 

En protagonist ska ha ett mål som hen eftersträvar. Han eller hon ska verkligen vilja ha något eller 

vilja göra något i sitt fiktiva liv. McKee skriver att det ska vara ett mål som protagonisten verkligen 

vill nå och är väldigt medveten om. Vi ska kunna fråga protagonisten och hen ska kunna svara vad 

den verkligen vill i livet (1998, s.138). Detta är viktigt att ha i åtanke under skapandeprocessen av 

en protagonist. Vi lägger även tydligt märke till denna medvetenhet i filmer där vi följer en karaktär 

som har ett bestämt mål den strävar efter. En mer komplex, minnesvärd och fascinerande story är 

dock när karaktären inte är medveten om målet. Det protagonisten tror sig vilja ha är inte vad den 

egentligen vill ha. Det medvetna fungerar som en antites mot det omedvetna.  
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Karaktärsdrag är ytterst viktiga för en protagonists gestaltning. Enligt McKee ska protagonisten 

vara trovärdig och besitta de kvalitéer som behövs för att kunna uppnå de mål och viljor han eller 

hon har. Om en karaktär vill ut i rymden ska vi som publik kunna tro och vara övertygade om att 

protagonisten är kapabel till att klara av det. För att vara trovärdigt till publiken, menar McKee att 

protagonisten måste ha en chans att kunna uppnå sitt mål. Protagonisten som inte har någon möjlig 

chans att uppnå sina mål är inte intressant för tittare. Vi vill inte investera vår tid i något som aldrig 

kan uppnås. Tro och hopp är något som fångar oss och gör protagonisten och storyn mer trovärdiga, 

och därmed är det värt att följa med på resan (1998, s.139).  

 

6.2.3 De tre olika konflikterna 

McKee diskuterar konflikter hos karaktärer. I boken har vi en modell som är baserad på en cirkel 

med tre olika typer av konflikter som en karaktär kan tänkas brottas med under sin existens (1998, 

s.145): 

 

 

Figur 2 Robert McKees Three Levels Of Conflict (1998. s.146) 

Den första ringen omfattar en karaktärs inre konflikter. Beroende på karaktärens vilja och agerande      

brottas han eller hon med sitt inre. Känslor, tankar och kropp kan kopplas till olika situationer hos 

en karaktär. En karaktär som har förlorat någon/något kan ha inre konflikter som presenteras som 

känslomässiga problem, eller brottas karaktären med sin kropp för att han eller hon inte är stark 

nog för att kunna hantera en viss situation omedelbart (1998, s.145). 
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Den andra ringen analyserar det personliga och sociala planet av konflikter. En karaktärs personliga 

konflikter kan vara kopplingar till personer som hen har starka band till. Relationer, vänskaper och 

familj är personliga band där konflikter kan existera eller utvecklas. Protagonisten behöver lösa 

dessa konflikter.  

 

Den tredje och sista ringen i modellen handlar mer om de yttre problemen som kan ske runt en 

karaktär. Dessa externa dilemman kan vara allt möjligt från världen som berör just protagonisten. 

Det kan vara konflikter och motstånd från ett företag eller arbetsplats, till en naturkatastrof som 

krockar med karaktären och skapar problem (1998, s.147). 

 

7.0 Analys 
 

7.1 Analysbeskrivning 

Denna analys granskar och behandlar scener från filmerna Ocean’s Eleven och Ocean’s Eight. 

Danny och Debbie Ocean är huvudkaraktärerna som kommer att vara centralfokus i analysen. De 

undersökta scenerna har valts just för att de är väldigt lika varandra i filmerna. Analysens 

uppdelning är som följande: först beskrivs filmernas synopsis individuellt varefter analysen delas 

upp i fyra scener totalt med två scener från varje film. Dessa scenanalyser består av en genomgång 

av handlingen, följt av bearbetning av varje scen, först med hjälp av Eders karaktärsklocka, och 

sedan av McKees teorier kring protagonister. Efter avklarad analys av två scener kommer en 

sammanfattning med jämförelse. 

 

7.1.1 Synopsis Ocean’s Eleven 

I Ocean’s Eleven får vi följa Danny Ocean (George Clooney) som har precis fått lämna fängelset. 

Eftersom han blivit frisläppt tidigare än planerat får han inte lämna delstaten han befinner sig i. 

Danny låter sig inte stoppas av detta och har redan en nytt rån planerad. Hans plan är att slå till mot 

tre kasinon i Las Vegas: Bellagio, Mirage och MGM Grand. Dessa tre kasinon ägs av entreprenören 

Terry Benedict (Andy Garcia). Danny planerar att stjäla 150 miljoner dollar ur ett övervakat 

kassavalv under ett boxningsevenemang, men för att lyckas behöver han rekrytera ett team. Danny 

möter upp sin närmaste vän och högra hand Rusty Ryan (Brad Pitt). De kommer fram till att de 

behöver totalt elva olika personer som är duktiga inom olika områden för att lyckas med rånet. 

Gruppen får sig en rejäl överraskning när det avslöjas att Dannys exfru Tess Ocean (Julia Roberts) 

nu dejtar Terry Benedict. Detta skakar förtroendet mellan Rusty och Danny då Dannys riktiga 
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agenda avslöjas. Rusty ställer Danny mot väggen: vad kommer Danny att välja när det kommer till 

kritan, pengarna eller Tess? Danny är övertygad om att han kommer att få kakan och äta den med. 

I slutändan lyckas de lura Terry genom att manipulera övervakningskamerorna så att de visar Terry 

en falsk stöt medan de i själva verket promenerar ut genom dörren med 150 miljoner dollar. Danny 

som tidigare blivit placerad i ett isolerat rum på kasinot, på grund av en händelse med Terry när 

han var på dejt med Tess, blir omhändertagen av polisen då Terry ringt dem efter den mycket 

irriterande pengarförlusten. Efter tre till sex månader blir Danny utsläppt från fängelset igen. 

Utanför väntar Rusty och Tess på honom. De åker iväg i en bil förföljda av Terrys män. 

 

7.1.2 Synopsis Ocean’s Eight 

I Ocean’s Eight får vi följa Debbie Ocean (Sandra Bullock) i huvudrollen. Debbie är syster till 

Danny Ocean som i denna film har dött. Filmen börjar med Debbie sittandes i ett förhör i fängelset 

efter vilket hon blir utsläppt. Debbie, precis som sin bror, är kriminell och har i sin tur också redan 

något planerat. Hon möter upp sin före detta pojkvän Claude Becker (Richard Armitage) som är 

anledningen till varför hon satt i fängelse och skrämmer upp honom. Efter detta möte tar sig Debbie 

till en bar där hennes goda vän och högra hand Lou (Cate Blanchett) jobbar. Debbie berättar om 

sitt nya rån. Planen är att stjäla ett värdefullt diamanthalsband, Toussaint, som är värt 150 miljoner 

dollar. Detta måste ske under den kommande Met-galan, och för att lyckas stjäla halsbandet måste 

Debbie och Lou ordnar att snobben Daphne Kluger (Anne Hathaway) har på sig smycket under 

galan. Debbie rekryterar fler medbrottslingar för att lyckas med rånet och när gruppen är komplett 

börjar de planera stöten steg för steg. Lou börjar inse att planen egentligen har som mål att sätta dit 

Debbies före detta pojkvän Claude. Debbie försäkrar Lou att stöten bara handlar om att stjäla 

halsbandet. Kvällen till Met-galan har kommit och alla är på plats för att utföra stöten. För att sno 

halsbandet har gruppen lagt något i Daphnes mat som tvingar henne att använda toaletten för att 

spy. Vakterna till halsbandet märker därefter att det är försvunnet och beslutar sig för att låsa in 

alla i byggnaden till halsbandet dyker upp igen. Debbie och hennes liga har sedan tidigare förberett 

en 3D-printad kopia av halsbandet som de använder för att lura vakterna med att halsbandet 

upphittats igen. Senare i filmen får ägarna av halsbandet reda på att det är en kopia. John Frazier 

(James Corden) som är bedrägeriutredare blir inkallad för att leta efter det riktiga halsbandet. 

Frazier, som redan känner till Debbie och hennes kriminella bakgrund, upptäcker att Debbie var på 

galan och misstänker att hon ligger bakom stölden. Daphne har nu anslutit sig till gruppen och 

hjälper dem att lösa situationen genom att plantera delar av halsbandet hos Debbies ex Claude. 

Daphne har även hjälpt gruppen att samla bevis och vittnen som fäller Claude och skickar honom 
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till fängelset. I slutet av filmen avslöjar Debbie att de inte bara lyckats stjäla halsbandet, utan även 

alla andra smycken från Met-galans utställning under tiden de var inlåsta. 

 

7.2 Handling scen 1 – Öppningsscen Ocean’s Eleven 
 
Det första vi hör är fängelsevakter som pratar och galler som öppnas. Sedan ser vi en tom stol i ett 

tomt rum. Vi är i ett förhörsrum inne i fängelset och en man kommer in och sätter sig på stolen 

iklädd fängelsekläder. Mannen presenterar sig själv som Daniel (Danny) Ocean och sitter framför 

en jury som diskuterar sannolikheten att han kommer att begå brott igen om han frisläpps. Juryn 

nämner att Danny är misstänkt för ett dussin bedrägerier. De frågar honom om brottet han sitter 

inne för var en engångsföreteelse eller om han bara råkade åka fast just den gången. Danny svarar 

att hans fru hade lämnat honom och att han därför var olycklig och självdestruktiv. En jurymedlem 

frågar Danny om han tror sig kommer hamna i trubbel igen ifall han blir frigiven. Danny svarar att 

hans fru endast lämnat honom en gång och att han inte tror att hon kommer att finnas med i bilden 

för att kunna göra det igen. Förhöret avslutas efter att juryn frågar Danny vad han kommer att göra 

om han blir frigiven. Vi får inte höra Dannys svar, utan ser bara att han blickar över juryn framför 

honom. Han blir därefter eskorterad för att hämta sina tillhörigheter som han hade på sig då han 

blev arresterad. Han stirrar på sin bröllopsring och kramar om den i handen. Danny öppnar därefter 

dörren och tar sig ut ur fängelseområdet.  

 

 

Figur 3 (00:00:54:). Danny sitter i förhörsrummet 
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Figur 4 (00:02:01:). Danny kramar om bröllopsringen 

 

7.3 Eders karaktärsklocka – Öppningsscen Ocean’s Eleven  

7.3.1 Artefakt 

Artefakt är vad vi kan se på bild som resultat av hur filmskaparna manipulerat effekter som 

påverkar scenen som, bland annat, ljud, ljus och klippning, för att skapa olika gestaltningar och 

representationer av karaktären. I öppningsscenen av Ocean’s Eleven har vi bara ljud att förlita oss 

på för att gissa var vi befinner oss. Med hjälp av röster från vakter och galler som rör på sig vet vi 

att vi befinner oss i ett fängelse. Den första bilden vi får se är en trästol i ett rum med ett fönster 

som är täckt med stålgaller och en stor fläkt på väggen. Karaktären Danny Ocean, iklädd 

beigefärgade fängelsekläder, kommer in i bild och vi kan inte se honom i helhet förrän han sätter 

sig ner på stolen. Efter ett par sekunder av förhörsdialog klipper bilden närmare till Dannys ansikte 

under tiden han blir frågad vad han kommer att göra om han blir frigiven. Bilden klipps sedan till 

en scen där han eskorteras av en säkerhetsvakt. Det klipps ytterligare till en bild där han är klädd i 

kostym och håller hårt i en vigselring. Danny går därefter ut från fängelseområdet och är en fri 

man. Vid detta tillfälle har filmen nu presenterat sin centrala karaktär. Med hjälp av både dialog 

och bild vet vi att han har varit gift. Med hjälp av den rytmiska musiken som spelas när han blir 

tillfrågad vad han kommer att göra vid eventuell frigivning, blir vi övertygade om att han har något 

i görningen trots att vi aldrig får höra honom svara på frågan. 

 

7.3.2 Fiktiv figur 

Mallen för fiktiv figur hjälper oss att förstå karaktären djupare än hur han gestaltas med bara 

artefakt. Vi får inblick till att kunna förstå karaktärens tillstånd och hur han agerar/reagera. I 

öppningsscenen introduceras Danny Ocean. Under dialogen med juryn lär vi oss att Danny är en 

lugn person som vet hur han ska agera under ett förhör. Juryn försöker att pressa Danny med olika 

frågor, specifikt om det finns en chans att han hamnar tillbaka i fängelset. Han ger dem anledningen 
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till varför han har hamnat där i första början. Hans fru lämnade honom vilket fick honom att agera 

destruktivt. Vi vet nu att Danny kommer från ett brustet äktenskap. Detta lämnar oss med svar, 

men även nya frågor om vem han är. Danny behåller sitt lugn, och hans fokus rubbas inte under 

förhöret. Han verkar ha gått vidare emotionellt från skilsmässan då han inte visar några starka 

känslor eller reaktioner när hans exfru kommer på tal. Juryn undrar om Danny kommer att hålla 

sig i styr fortsättningsvis och vad han kommer att göra om han blir frigiven. Han svarar inte och 

bilden klipper till en scen där han rör sig mot utgången för att hämta sina kläder. I nästa bild håller 

han i sin bröllopsring och kramar den hårt i handen. Scenen har uppnått sitt mål att visa oss Dannys 

sårbarhet och att han faktiskt inte gått vidare med sitt kärleksliv eller släppt taget om sina känslor 

för sin exfru. Han är fortfarande väldigt berörd och påverkad av denna spruckna relation. 

 

7.3.3 Symbol/Symptom 

Danny symboliserar redan i början av scenen någon som har gått emot lagen. Placeringen av var 

han befinner sig, ett fängelse, stärker symbolen av kriminalitet. Danny har gått emot lagen och 

symboliserar en kriminell personlighet. Han blir utsläppt i slutet av första scenen och vi får mer 

eller mindre bekräftelse, via hans beteende under förhöret, att han inte kommer vara laglydig och 

att han redan har planerat sitt nästa brott. Vi kan se att han symboliserats på två olika sätt: en man 

som inte vill ändra på sig, och en man som inte lärt sig av sina första misstag. 

 

7.4 McKees protagonist – Öppningsscen Ocean’s Eleven 

McKee menar att en protagonist är den centrala karaktären i en film, vilket i detta fall är Danny 

Ocean. Han är den första karaktären som introduceras. Vi förstår från scenen att han har en stark 

vilja och specifika mål. Ett av hans mål är att vinna tillbaka sin fru vilket avslöjas med hjälp av 

scenen där han håller i ringen efter att han har blivit utsläppt. I första scenen får vi inblick till de 

olika sorters konflikter som McKee menar att en protagonist brottas med (1998, s.145). Antydan 

på inre konflikt hos Danny får vi när han tittar på sin ring och vi uppfattar dem starka känslor han 

har kopplat till den. Vi vet att han bär på ett djupt känslomässigt sår. Känslor är en av de inre 

konflikttyperna som finns i modellen. Den yttre konflikten han brottas med är sociala förhållanden. 

Denna sociala konflikt framställs av Danny när han beskriver sin relationsstatus med sin exfru. 

Hon har lämnat honom och det har fått Danny att agera självdestruktiv. Den externa konflikten han 

har är med staten och fängelset som stoppar honom från att leva ett liv utanför lagens ramar och 

enligt hans egna regler.  
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7.5 Handling scen 2 – Öppningsscen Ocean’s Eight 
 
I den här scenen blir vi introducerade till karaktären Debbie Ocean. Hon sätter sig ner på en stol i 

ett förhörsrum framför en jury som diskuterar hennes villkorliga frigivning. Juryn undrar vad 

Debbie kommer att göra när hon kommer ut.  Från konversationen får vi reda på att Debbies bror, 

Danny Ocean, är död. Debbie svarar att hon bara vill leva ett normalt liv och hålla sig undan 

problem. Bilden klipps sedan till Debbie som är ombytt och upptagen med att sminka sig. Hon har 

bytt om till sina vanliga kläder som hon hade på sig innan hon blev tagen. Hon börjar småprata 

med en fängelsevakt. Debbie tar på sig en klocka. Vakten frågar om den är stulen. Debbie säger att 

det är hennes brors klocka. Vakten frågar om Debbie har ärvt klockan, men hon svarar att hon har 

snott den av Danny. Det visar sig att hon har en överenskommelse med vakten där de hjälps åt att 

smuggla in cigarettpaket till fängelset. Vakten frågar Debbie var hon ska ta vägen nu. Debbie svarar 

att hon har 45 dollar och att hon kan åka vart hon vill. 

 

 

Figur 5 (00:00:57:). Debbie sitter i förhörsrummet 

 

Figur 6 (00:02:22:). Debbie håller i Dannys klocka 

7.6 Eders karaktärsklocka – Öppningsscen Ocean’s Eight  

7.6.1 Artefakt 

Med hjälp av ljudet av dialogen och rummets utseende förstår vi att vi är i ett förhörsrum. Debbie 

Ocean är iklädd orange fängelsekläder. Vi får inte se juryn som förhör henne men vi hör deras 
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talande röster. När Debbie lämnar fängelset klipps bilden till utgången där vi ser en massa 

övervakningskameror och vakter. Via en spegel drar kameran över till Debbie. Hon har nu på sig 

något som ser ut som dyra plagg och hon använder en glasvägg som spegel för att applicera rött 

läppstift. När hon tar emot sina resterande ägodelar tar hon upp en klocka. Klockans baksida har 

namnet Danny och två tärningar ingraverat. Tärningarna står på en sexa och femma vilket 

tillsammans är elva. Sista bilden visar oss Debbie gående ut från fängelset. 

 

 

7.6.2 Fiktiv figur 

Debbie kommer från en familj med kriminell bakgrund. Hon är syster till den bortgångne Danny 

Ocean. För att inte hamna i fängelse igen måste Debbie undvika folk som berör kriminalitet. Under 

dialogen får vi reda på att hela hennes släkt är relaterad till kriminalitet. Hon övertalar förhörsjuryn 

att hon inte suktar ett kriminellt liv och att hon aldrig har velat ha det i första början. Debbie älskar 

sin bror trots att kriminalitet fanns i hans blod. Men kriminalitet lever inte kvar i hennes ådror. 

Debbie agerar som om hon vore ångerfull. Vi blir övertygade om att hon inte vill annat än att lämna 

livet som hon fötts till bakom sig.  En av anledningarna till att hon råkade hamna i fängelse var att 

hon föll för fel person. Debbie visar känslor och blir emotionell när hon diskuterar frisläppningen. 

Debbie är sårbar och vill inget annat än att leva ett laglydigt och ödmjukt vardagsliv. I mitten av 

scenen då hon blir frisläppt, ser vi Debbie. Hon ler mot vakten medan hon drar sitt röda läppstift 

över munnen innan hon går mot utgången och plockar upp sina sista saker. Här har vi förstått att 

Debbie har kriminalitet i blodet. Hon är en lömsk person som gör allt för att lyckas får sin vilja och 

väg igenom. Vakten ger Debbie hennes saker och en klocka dyker upp som visar sig tillhöra Danny 

Ocean. Hon tittar på klockan ett tag innan hon sätter på sig den. Detta signalerar att hon har varit 

väldigt nära sin bror. Diskussionen med vakten om cigarettaffären ger oss mer inblick i Debbie. 

Resultatet av scenen visar oss vem Debbie är på riktigt. Hon är kriminell och en flitig bedragare 

precis som hennes familj. Hon spelar sårbar och ledsen i förhöret vilket bara är en fasad för att 

lyckas övertala juryn att släppa henne fri. Debbie är inte rädd för att spela alla kort för att få som 

hon vill. Vi får veta att hon har ett kärleksproblem men vi vet inte exakt vilka känslor hon bär på 

då hon inte nämner det under förhöret. Den energin hon utstrålar i slutet av scenen är att hon inte 

kommer leva ett laglydigt vardagsliv. 
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7.6.3 Symbol/symptom 

Debbie symboliserar en bedragare med många ansikten. Hon gör allt i sin väg för att få det hon vill 

ha. I början av scenen är hon känslosam och vill inget annat än att få en nystart i livet. Debbie 

verkar inte ha kontroll över sin situation, men när hon väl fått godkännande att lämna fängelset 

byter hon fasad och är personen med kontroll. Spegeln som syns när kameran panorerar för att få 

Debbie i bild har använts som symbol för att visa att hon har mer än ett ansikte. Bilden visar Debbie 

och hennes reflektion i spegeln samt en till reflektion av henne i skyddsglaset hon står framför för 

att måla sitt läppstift. Vi ser, på så sätt, mer än ett ansikte i bilden. Valet av färg på läppstiftet kan 

antyda på att Debbie egentligen inte är så tyst och blygsam av sig då röd är en färg som vanligtvis 

sticker ut och fångar vår uppmärksamhet väldigt lätt. Röd färg används ofta i samband med 

varningsskyltar. Detta är möjligtvis filmskaparnas sätt att uppmana oss tittare att se upp. Debbie är 

inte det fromma lammet vi först blev lurade till att tro att hon är. 

 
7.7 McKees protagonist – Öppningsscen Ocean’s Eight 

Debbie Ocean är den centrala karaktären i Ocean´s Eight. Det är henne vi först ser i bild och den 

person som verkar ha flera mål i livet. Det första vi får lära oss om Debbie är att hon sitter i 

fängelset. Hon har hamnat där på grund av att hon föll för fel person vilket tyder på en konflikt 

grundad i en misslyckad romans och saknad tillit. Konflikter som berör känslor, kropp och tankar 

ingår i första konfliktringen (1998, s.145). Debbie bär på dessa sorters konflikter. Vi blir 

informerade om att hennes döda bror och hela hennes familj är besläktade med kriminalitet. Debbie 

lider fortfarande av förlusten av Danny och detta märker vi när hon tittar på klockan och stryker 

med fingret över det inristade namnet. Debbies yttre konflikter kretsar kring hennes relation till 

hennes familj och den förlorade kärleken hon tidigare har haft. Vi kommer till den slutsatsen 

baserat på det som tidigare nämnts under förhöret. De externa konflikterna som Debbie brottas med 

som karaktär är fängelset och staten. Det är dessa två entiteter som står mellan Debbie och hennes 

frihet. 

 

7.8 Sammanfattning av scenanalyser – Scen 1 & 2 
 
Danny och Debbie har jämförts i scenerna. I artefaktdelen av karaktärsklockan har båda scener 

representerat ett fängelse och introducerat huvudkaraktärerna. Scenerna är identiska och det finns 

inga stora skillnader på sättet som karaktären blir introducerad på. Det enda som skiljer sig är färger 

och klippning. Scenen visar oss hur Danny blir eskorterad till utgången, för att sedan klippa till 

honom klädd i kostym tittandes på sin bröllopsring. I Debbies fall klipper scenen till en bild där 
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hon redan är ombytt och speglar sig framför en glasvägg. Vi ser att hon ler och sätter på sig läppstift. 

Debbie har också ett föremål som hon tar upp och tittar på, nämligen Dannys klocka. Dessa 

specifika delar av scenerna är identiska till varandra. Det som skiljer sig i scenerna är en dialog 

som Debbie har med vakten som visar sig vara en person hon redan är bekant med. 

 

Något båda har som analysdelen fiktiv figur behandlar, är att de båda har kärleksproblem. Danny 

har blivit lämnad av sin exfru, och Debbie föll för fel person. Både Danny och Debbie förklarar att 

anledningar till varför de har hamnat i fängelset är på grund av vad som tidigare hänt i deras 

kärleksliv. Danny säger att han blev destruktiv, och Debbie låter mer besviken vilket tyder på att 

hennes tillit till sin före detta partner har krossats. Detta ger oss slutsatsen, redan i öppningsscenen 

av filmerna, att båda har haft dåliga förhållanden. De båda utstrålar olika energier i scenerna. Danny 

är mer lugn och sansad i förhöret, medan Debbie verkar mer desperat och känslosam i sin dialog. 

Men när de båda kommer ut från förhöret kan vi se en skiftning. Danny avslöjar sin sårbarhet och 

den känslosam smärta som grundats i att han har blivit lämnad av sin exfru. Debbie utstrålar istället 

en kaxig attityd som tyder på kontroll och att allt hon har sagt i förhöret bara var en fasad. Detta 

bekräftas även genom utbytet hon har med vakten angående interna affärer under sin fängelsetid. 

Debbie är duktig på att manipulera och påverka folk för att få det hon vill ha. 

 

Öppningsscenerna från båda filmer symboliserar förtroendet samhället vill ha för personer som 

tidigare har suttit inne och som beviljats en andra chans. Scenerna kan också tolkas som en varning; 

kriminella bör inte ges en andra chans eftersom de inte går att lita på.  

 

7.9 Handling scen 3 – Konfrontationsscen Ocean’s Eleven 
 
Rusty, Dannys högra hand, har upptäckt att Tess Ocean (Dannys exfru) är Terry Benedicts flickvän. 

Rusty frågar Danny om de kan prata ostört varefter de ställer sig en bit bort från gruppen. Rusty 

ber Danny att erkänna att stöten inte har något att göra med att vinna tillbaka Tess, och hotar med 

att dra sig ur om så är fallet. Danny försäkrar honom att det inte helt och hållet handlar om Tess. 

Han förklarar hur för att de ska lyckas med en riskabel stöt som denna måste dem ha inställningen 

av att de inte har något att förlora. Danny menar att han redan har förlorat allt som varit värt något 

och kan därför utföra jobbet utan att blinka. Rusty kontrar med att stöten nu handlar om att stjäla 

två saker från Terry: pengarna och Tess. Rusty frågar vilken av dessa två Danny kommer att välja 

om han att bara kan stjäla en, och han påpekar även att Tess inte går att dela i elva bitar mellan 

gruppmedlemmarna, vilket pengarna däremot gör. Danny är övertygad att om planen går igenom 
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som tänkt så kommer han inte att behöva välja. Scenen avslutas med att Rusty lägger armarna i 

kors och tittar runt osäkert. Danny frågar hur Tess såg ut när han såg henne. Rusty svarar att hon 

såg snygg ut. 

 

 

Figur 7 (00:46:07:). Rusty konfronterar Danny 

 

7.10 Eders karaktärsklocka – Konfrontationsscen Ocean’s Eleven 

7.10.1 Artefakt 

Danny och Rusty är båda välklädda med skjorta och kostym vilket passar in väl i den lyxiga Las 

Vegas miljön. Rummet de befinner sig i är fyllt med en massa olika verktyg och tillbehör som 

tillhör planeringen av stöten. Rusty har tidigare upptäckt vem Terrys flickvän är, och ber att få 

prata enskilt med Danny. Kameran klipper till en bild där vi ser de gå mot utgången medan de 

påbörjar sin dialog. De står båda mot utgången och vi kan se att det är kväll. Vi ser ett fåtal höga 

byggnader från ett långt avstånd i bakgrunden. Vi kan dra slutsatsen att dessa byggnader är kasinon 

och hotell tillhörande Las Vegas centrum. Fokus i bilden ligger på Danny och Rusty som diskuterar 

situationen som har uppstått. Danny rör vid ringen som sitter på hans ringfinger medan de pratar. I 

bakgrunden till vänster syns en skylt som visar en stor upplyst cirkel som kan liknas vid ett 

bokstaven O, siffran 0, eller en ring.  

 

7.10.2 Fiktiv Figur 

I scenen utspelar sig en viktig dialog mellan Danny och hans bästa vän Rusty. Det som debatteras 

är vare sig Danny har en annan agenda bakom utförandet av stöten annat än pengarna eller inte, 

eftersom Rusty nu är medveten om att Tess dejtar deras rånoffer Terry. Scenen ger oss en djupare 

förståelse av vad Dannys riktiga känslor är och var hans tankar ligger. Vi förstår mer om vem han 

är som karaktär. När Rusty hotar med att lämna gruppen ifall stöten egentligen handlar om Tess 

bevisar Danny ännu en gång att han är en lugn, sansad och kontrollerad person oavsett vilken 
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pressande situation han befinner sig i. Han lugnar ner Rusty och menar att det inte handlar om Tess. 

Danny ljuger inte heller och medger att hon faktiskt finns med i tankarna.  Tidigare under filmen 

är vi endast medvetna om pengarna som underliggande faktor bakom Dannys motivation för att 

utföra stöten. Inga andra anledningar har ännu avslöjats. Konfrontationen, däremot visar oss att 

pengarna inte är Dannys högsta önskan. Detta bekräftas ännu mer när Danny tar upp sin hand och 

rör vid ringen som sitter på hans finger. I slutändan förstår vi att Danny faktiskt vill göra allt han 

kan för att vara med sin exfru Tess igen. Han tänker dock inte låta detta stå i vägen för stöten utan 

försäkrar Rusty att de kommer att lyckas stjäla både pengarna och Tess ur Terrys händer. Danny 

är fast besluten och vet att han kommer att lyckas med sin plan. Framgången av denna plan är hans 

viktiga mål och högsta önskan. Scenen lyckas med att visa oss hur Danny är en ytterst självsäker 

karaktär som vet exakt vad han vill ha, och vi vet vad han är kapabel till att göra för att få det han 

önskar. 

 

7.10.3 Symbol/Symptom 

I scenen finner vi flera symboler. Kostymerna de har på sig symboliserar makt, vilket passar in i 

maktpositionerna som Danny och Rusty har. De är elva personer i heist-gruppen men det är Danny 

och Rusty som mer eller mindre bestämmer. Las Vegas, som kryllar av kasinon och hotell, 

symboliserar pengar. Vi har två kostymklädda män, de befinner sig i ett varuhus precis utanför 

pengarnas stad Las Vegas. Kontrasten mellan deras utstyrsel och var de håller hus förstärker 

symboliken till kriminaliteten som råder under hela scenen. Den mest iögonfallande och intressanta 

symbolen är skylten till vänster om Danny: en stor upplyst cirkel. Cirkeln, eller en ring, kan 

symbolisera Dannys äktenskap och knyter samman med vigselringen som har varit ett föremål i 

fokus från första scenen. Cirkeln kan tolkas för evighet då den går runt, runt och aldrig har något 

slut, vilket i sin tur symbolisera Dannys envishet och öde. Han ger aldrig upp och kommer nog 

därför alltid hamna tillbaka på samma spår om och om igen. Hans livsmönster upprepar sig. Skylten 

som lyser skarpt ut över staden kan även vara ett O som står för Ocean och hans cirkel av 

medbrottslingar som planerar att ta över Las Vegas. 

 

7.11 McKees protagonist – Konfrontationsscen Ocean’s Eleven 

Konfrontationsscenen markerar filmens mittpunkt som avslöjar mer om vad protagonistens vilja 

och mål är. Dannys mål är att stjäla två saker från Terry Benedict: 150 miljoner dollar och Tess. 

Danny planerar att vinna tillbaka sin exfru från Terry Benedict, och detta blir väldigt tydligt efter 

denna scen. Danny brottas med en inre konflikttyp orsakad av hans obalanserade kärleksliv och de 
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känslor han fortfarande har gentemot sin exfru. Hans inre konflikter är kopplade till hans yttre 

konflikter då han väljer att bryta mot lagen och kämpa mot externa hot för att kunna vinna tillbaka 

henne. I scenen brottas Danny även med sin vän Rusty som nu inte riktigt litar på honom. Danny 

måste först övertala Rusty att Tess inte kommer att vara ett hinder för deras planer. De externa 

konflikterna omfattar alla element och faktorer som kan sätta dit Danny och gruppen för rånet om 

något går fel. Danny har även lagen och staten mot sig då överenskommelsen för hans frigivning 

var att han inte fick lämna delstaten. Ändå står han mitt i Las Vegas, en helt annan stad och delstat 

från där han blev frigiven.  

 

7.12 Handling scen 4 – Konfrontationsscen Ocean’s Eight 
 
Debbie och hennes kumpan Lou har samlat ihop gruppen inför den planerade stöten. Planen är att 

stjäla ett diamanthalsband under Met-galan. Halsbandet kommer att bäras av karaktären Daphne 

under galan och för att veta var Daphne kommer att sitta under galan har gruppen tagit fram en 

ritning av bordplaceringarna på en datorskärm. Lou tittar närmare på ritningen och lägger märke 

till ett bekant namn bredvid Daphnes, nämligen Claude Becker. Claude är Debbies före detta 

pojkvän - mannen som satte Debbie i fängelse efter att han lurat henne under ett bedrägeri som de 

båda var involverade i. Lou går ut för att leta efter Debbie som sitter en bit bort utanför lokalen och 

stirrar ut mot hamnen. Lou som nu vet exakt vad det här betyder går rakt på sak och konfronterar 

Debbie. Lou varnar Debbie från att försöka hämnas på Claude med hjälp av stöten. Lou menar att 

detta kan sätta gruppen i ett sårbart läge då Claude kan lista ut att dem är inblandade i stöten. Lou 

fortsätter att fråga Debbie varför hon alltid måste ha en annan dold agenda när de ska göra något 

ihop. Hon avslutar med att hota med att lämna gruppen om Debbie insisterar på att försöka sätta 

dit honom under stöten. Debbie försöker försvara sig själv genom att påpeka att det var Claudes fel 

att hon hamnade i fängelset. Lou skakar lätt på huvudet och säger att han kommer att sätta Debbie 

i fängelse igen. Debbie försäkrar Lou att detta inte kommer att hända. 
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Figur 8 (00:55:33:). Lou konfronterar Debbie 

 

 

7.13 Eders karaktärsklocka – Konfrontationsscen Ocean’s Eight 

7.13.1 Artefakt 

I början av scenen ser vi datorer och bordsplaceringar med namnlappar. Namnen Claude Becker 

och Daphne Kreuger finns placerade vid ett av borden. Bilden zoomas sedan ut och vi kan se att 

Lou och två andra kvinnor stirrar på skärmen med ritningen över bordsplaceringarna. De är klädda 

i vanliga vardagskläder. De befinner sig i ett rum som är fyllt med vardagsrumsdekorationer. Strax 

efter ser vi Lou röra på sig och kameran följer efter. Bilden klipper till hennes ben som rör sig 

utomhus och går över en väg. I nästa bild ser vi Lou som rör sig raskt mot Debbie. Debbie som är 

klädd i svarta kläder och sitter och stirrar ut mot det öppna havet. Vi kan dra slutsatsen att 

karaktärerna befinner sig på en hamn då de är omringade av båtar, bryggor och stora 

lastcontainrar.  Kameran klipper till en närmare bild där vi ser dem båda prata med varandra. I bild 

kan vi även se vattnet som slår mot stranden och en brygga som går tvärs över. På kamerabilder 

bakom Lou kan vi se stora bitar av sten som ligger på backen. 

 

7.13.2 Fiktiv Figur 

Lou är den första karaktären som Debbie tar kontakt med när hon frisläpps för att berätta om den 

nya stöten. Lou litar naivt på Debbie och är övertygad om att stöten bara handlar om halsbandet. 

När Lou sedan upptäcker att namnet, som sitter bredvid Daphne, tillhör Debbies ex Claude Becker, 

sätter hon alla pusselbitar på plats. Lou går ut för att leta efter Debbie som sitter ute och stirrar 

stillsamt ut mot vattnet. Debbie reagerar uppmärksamt på Lou som ropar på henne. Lou nämner 

namnet Claude Becker vilket får Debbie att le lite och svara snabbt att hon inte ligger bakom det. 

I denna situation står Debbie nu inför en ny konflikt som måste lösas. Lou påminner Debbie att 

hon inte är dum och påpekar att hon inte kan utföra två stötar samtidigt. Debbie försöker fortfarande 
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kontrollera situationen och säger att det inte spelar någon roll. Lou litar inte på Debbie nu och hotar 

med att dra sig ur planerna utifall detta handlar om hämnd. Detta sätter Debbie i en svår sits, 

speciellt då Lou påminner henne hur hennes tidigare oärlighet orsakat oönskade resultat. Debbie 

måste nu vara ärlig och berätta att hämnd är en del av planen. Hon berättar hur hon verkligen känner 

och erkänner att Claude faktiskt satte dit henne. Detta visar oss att karaktären Debbie är 

hämndlysten och att diamanterna inte är högst upp på önskelistan. Lou går med på att stanna, men 

hon varnar Debbie att risken finns att Claude listar ut deras planer och avslöjar dem till polisen. 

Debbie svarar direkt och säger med självsäker ton att han inte kommer att göra det. Scenen bygger 

en skarpare bild av Debbie. Hon är målmedveten, självsäker, och vågar visa sina riktiga känslor 

för hennes bästa vän Lou. Oavsett situationen kommer hon att göra allt som krävs för att lösa 

problemet. 

 

7.13.3 Symbol/symptom 

Debbie är fortfarande en bedragare med många ansikten. Hon gör allt som krävs för att få det hon 

vill ha, även om det innebär att tillslut visa sin sårbara sida och sitt riktiga ansikte. Detta är enda 

sättet hon kan lyckas vinna Lous sympati och få henne att förstå hur viktig hämnden mot Claude 

egentligen är. I den här scenen finns vatten med i bild under hela dialogen. Vattnet kan tolkas som 

symbol för Debbie och hennes ombytliga karaktär. Vatten byter skepnad, är alltid i rörelse och kan 

ha lugna strömmar eller aggressiva vågor. Vatten ligger stilla eller går i attack på samma sätt som 

Debbie då hon snabbt kan skifta mellan sin sårbara och manipulativa sida beroende på vad hon vill 

åstadkomma. Vattnet kan även symbolisera reningen av hennes samvete då hon erkänner sanningen 

för Lou. Stora och små stenar ligger i bitar spridda bakom Lou när hon är i bild. Dessa stenar kan 

tolkas att symbolisera hur Debbies planer och vänskap med Lou håller på att fallera på grund av 

att Debbie undanhöll sina hämndplaner. Lou säger i scenen att hon har gjort så mot henne förr 

vilket utmanar hennes tillit igen. 

 

7.14 McKees protagonist – Konfrontationsscen Ocean’s Eight 

Vi förstår Debbie mer som karaktär i scenen. Hon är den centrala, drivande karaktären och vi har 

nu förstått hennes vilja och mål klart och tydligt. En ny inre konflikt utvecklas då Debbie 

konfronteras av Lou. Denna nya inre konflikt krockar med hennes andra redan pågående inre 

konflikter. Pengar har tidigare påvisats vara ett av hennes mål, och nu vet vi att hämnden mot 

Claude också är ett mål. För att kunna nå dessa mål måste Debbie nu lösa situationen som uppstått 

med Lou. Detta lyckas hon göra i slutet av scenen genom att avslöja hur Claude tidigare satte dit 
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henne. Hämndlystnaden har Debbie burit på under tiden hon suttit i fängelse, det är hennes 

drivkraft. Debbies yttre konflikt, den sociala relationen med Lou, kopplas ihop med den inre 

konflikten, kärleksrelationen med Claude. Den externa konflikten ligger i risken som finns att 

Debbie och hela gruppen åker fast utifall Claude förstår vad som är på gång. 

  

7.15 Sammanfattning av scenanalyser – Scen 3 & 4 
 
Konfrontationsscenerna är väldigt lika varandra. Protagonisten blir pressad av sin bästa vän då 

relationen hotas av misstro. I båda fall får kumpanen och högra handen reda på att stöten involverar 

mer än vad huvudkaraktären till en början avslöjat. Både Rusty och Lou konfronterar 

huvudkaraktären enskilt från gruppen. Dialogerna är olika varandra men innehållet är detsamma. 

Både Rusty och Lou hotar med att lämna gruppen ifall en personlig agenda och vendetta är den 

riktiga anledningen bakom stöten. Båda kumpaner varnar också Danny och Debbie och uppmanar 

dem att inte utföra två kupper i en då risken att åka fast är betydligt högre. I Dannys fall innebär 

stöten att vinna tillbaka Tess samt råna Terrys tre kasinon. Och i Debbies fall ligger motivationen 

i att både hämnas mot Claude och stjäla ett diamanthalsband under Met-galan. Det intressanta med 

dessa rån är att summan i båda filmer är totalt 150 miljoner dollar. Detta ger oss en stark likhet i 

stötens pengarsumma. En annan tydlig likhet är att protagonisternas inre konflikter är knutna till 

starka romantiska och känslomässiga relationer de har haft tidigare. Men där tar likheten slut då 

Danny och Debbies intentioner skiljer sig avsevärt. Dannys mål är att vinna tillbaka Tess och 

återbygga deras brustna äktenskap, han vill något gott för deras relation. Debbie, däremot, är ute 

efter att hämnas mot sin före detta pojkvän. Hon vill inte ha honom tillbaka eller bygga ny tillit, 

hon vill krossa honom precis som han tidigare krossat henne. Våra protagonister löser konflikten 

med deras bästa vänner genom att övertyga dem att allt är under kontroll och att allt kommer att gå 

som planerat. Danny försäkrar Rusty att han inte kommer att behöva välja mellan kärlek och pengar 

om det skulle komma till kritan. Lou varnar Debbie om risken att hamna tillbaka i fängelset på 

grund av Claude, men Debbie svarar att det inte kommer att hända. Båda karaktärerna svarar 

respektive person på ett sätt som visar självsäkerhet och våghalsighet då båda protagonister är redo 

för att ta risken för sina mål. 

 

8.0 Slutdiskussion 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka vad gender-swapping gör med en films karaktärer och 

handling. En analys har genomförts på fyra scener totalt med huvudkaraktärerna i filmerna Ocean’s 
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Eleven och Ocean’s Eight i fokus. För att jämföra karaktärerna mer detaljrikt har två metoder 

använts: Jens Eders karaktärsklocka och Robert McKees teorier om protagonister.  

 

Frågeställningarna var följande: 

 

● Vilka likheter och skillnader finns mellan Danny och Debbie Ocean? 

 

Undersökningens resultat har visat att det finns likheter och skillnader mellan karaktärerna och 

filmerna efter att de genomgått en gender swap. Dessa filmer är heist-filmer och karaktärerna i 

filmerna har ett specifikt mål. Det som sticker ut skarpast är förstås filmens gender swap som skapar 

förändring i både filmens narrativ och karaktärer. Följdfrågan är om Debbie i sig är fortfarande lik 

den tidigare manliga versionen av huvudkaraktären, Danny, efter att gender swap tillämpats. I 

Ocean’s Eleven är Danny Ocean huvudkaraktären och stöten de ska göra är riktad mot tre kasinon 

i Las Vegas. I gender swap versionen Ocean’s Eight får vi följa med när Debbie planerar att stjäla 

ett halsband under Met-galan.  Detta påvisar hur en stöt i sig kan ändras med gender swap. Danny 

Ocean och hans grupp hamnar i Las Vegas, en atmosfär som kryllar av makt, pengar, spel, sex, 

kasinon, kostymer, och bilar.  Debbie och hennes grupp, däremot, planerar att närvara under Met-

galan för att stjäla ett halsband. Met-galan är världens mest glamorösa och prestigefyllda event som 

representerar exklusivitet, mode, konst, kändisar, smycken, kläder, och allt på en stor röda mattan 

omringad av journalister och kameror. Detta visar oss hur gender swap har placerat karaktärerna i 

stereotypiska könsfack. Danny Ocean fyller stora svarta väskor en summa av 150 miljoner dollar, 

medan vår gender-swappade protagonist stjäl ett smycke värt 150 miljoner dollar. Det som även 

går att notera är skillnaden på hur stöten slutförs från början till slut i filmerna. Danny har sin grupp 

av tio män som gör vad som behövs för att lyckas. I Debbies fall är de åtta kvinnor totalt som i 

slutet får lov att inkludera Daphne i gruppen för att kunna slutföra sista delen av stöten.  

 

• På vilket sätt påverkar dessa likheter/skillnader filmernas handling? 

 

Gender-swappen har påverkat vad som ska stjälas och vart men summan återstår den samma. I 

båda filmerna har karaktärerna en kärlekskonflikt som finns med från början till slut. Detta är också 

den inre konflikten som tynger våra protagonister mest. Dessa inre konflikter är även Danny och 

Debbies främsta motiveringar för stöten, förutom pengarna. Dessa kärleksrelationer representerats 

olika i filmerna. Dannys har blivit lämnad av sin exfru men han lyckas vinna tillbaka henne i 
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slutändan. Konfrontationsscenen mellan Rusty och Danny får oss att förstå att Danny planerar att 

stjäla två saker från Terry, både pengarna och sin exfru. Debbie däremot hamnar i fängelset på 

grund av en man som förrådde henne. Med sin stöt lyckas hon hämnas genom att sätta dit honom 

för stöld. Gender-swappen har behållit originalversionens anledning till varför protagonisten sitter 

fängslad, nämligen kärlek, men har skiftat totalt hur dessa relationer utvecklas.  

 

I Ocean’s franchisen kan vi se hur protagonisten har en oförändrad kärna. Både Danny och Debbie 

Ocean har en bestämd plan för en ny stöt redan i början av filmen. Karaktärerna är skapade och 

placerade i samma startpunkt i båda filmer med ett tidigare brott som bakgrundshistoria. 

Filmskaparna förklarar inte hur varken Danny eller Debbie egentligen har hamnat i den kriminella 

världen. Båda protagonister har en bästa vän och höger hand som de uppsöker efter frisläppningen 

för hjälp. Relationen mellan protagonist och kumpan skakas om i båda filmer på grund av misstro, 

och protagonisterna får då i uppgift att lösa denna oförutsedda konflikt. Vi kan se att högra handen 

är en del av kärnan som filmskaparna bestämt sig för att behålla. Vi lägger även märke till en 

växelverkan mellan den gamla och den nya karaktärens kärna, vilket jag anser har utnyttjats i 

Ocean’s Eight. Resultatet är att vi får se två konflikter som redan fanns i Dannys situation återspela 

sig i Debbies. Inom genren heist-film finns det två tydliga arketypiska karaktärer. Danny och 

Debbie förhåller sig till båda arketyperna som ledare och mentorer. Detta märks genomgående 

tydligt i filmerna då dem är personerna med erfarenheten. De vet hur saker och ting går till, samlar 

taktiskt ihop en grupp och leder vägen till pengarna. 

 

• Är Ocean’s Eight att betrakta som en remake, spinoff eller reboot? 

 

Då filmerna tillhör heist-genren involverar båda narrativ en stöt som måste utföras. Vi får dock 

aldrig riktigt en förklaring eller bakgrundshistoria till hur protagonisterna har hamnat i ett 

kriminellt spår från första början. Den ofrånkomliga kriminaliteten i båda versionen är en del av 

den oföränderliga karaktärskärnan vare sig karaktären genomgår gender swap eller inte. Filmen 

har visat att den förhåller sig mer till en sorts hybrid av alla varianter av nyproduktion än en specifik 

sort tillhörande remake, spinoff eller reboot. En nyversion med gender swap måste använda sig av 

en tidigare existerande film. Filmerna liknar varandra när det kommer till den narrativa aspekten. 

Detta element i sig är vad som förknippar den mest med en remake. Filmskaparna har arbetat med 

gamla scener men gjort justeringar i förhållande till en gender swap. Detta har resulterat i en 

återgestaltning av gamla scener fast med ny tolkning. Det som skiljer sig åt mest är hur filmerna 
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avslutats. I Ocean’s Eleven återförenas Danny med sin fru och gruppen lyckades med stöten. 

Filmen hade kunnat slutat här, men i slutet i filmen ger man publiken en hint av mer att berätta då 

en bil som tillhör Terry mannen de stal från förföljer Danny. Ocean’s Eight, däremot, avslutas med 

stängda dörrar. Debbie lyckas med stöten och sätter dit Claude. Gruppen splittras och vi får se hur 

gruppmedlemmarna använder en del av pengarna för att fullända sina drömmar. Detta val av avslut 

kan peka på att filmskaparna inte var så säkra på hur filmen skulle tas emot hos publiken och fansen 

och bestämde sig därför för att inte lämna några dörrar på glänt utifall det skulle gå dåligt för 

filmen. 

 

Även om filmen ger en sorts återupplivningseffekt till franchisen har den fortfarande inte nollställt 

de tidigare filmerna vilket är grundläggande för en reboot. Det finns inga tecken någonstans i 

Ocean’s Eight på att filmskaparna har ”startat om” franchisen och börjat om på nytt. Filmens reboot 

än ingenting mer än en möjlighet för en ny generation att få uppleva Ocean’s franchisen även om 

det bara har gått 17 år mellan den och Ocean’s Eleven. Då filmen Ocean’s Eight utspelar sig i 

samma fiktiva värld och tidigare karaktärer finns kvar så kan man därför betrakta filmen som en 

spinoff till Ocean’s Eleven. Med detta sagt hade filmen inte behövt ha en gender swap som fokus. 

Debbie Ocean har tidigare aldrig nämnts eller varit med, och hade lika gärna kunnat vara Rustys 

syster. I slutändan är filmens struktur och karaktärer baserade på den tidigare versionen vilket gör 

den till en remake i grund och botten, fast med gender swap som extra nyansering. Ocean’s Eight 

har inte raderat karaktärer från föregående filmer, men tillåter oss följa nya karaktärer som existerar 

i samma fiktiva värld. Detta gör filmen till en sorts spinoff-remake hybrid med gender swap. 

Gender swap har i detta fall inte gjort någonting märkvärdigt för franchisen förutom att den 

introducerat en ny protagonist som befinner sig i liknande konflikter som förra. Konflikterna är 

båda kopplade till kärleksproblem det de delar, Danny vill vinna tillbaka kärleken men Debbie vill 

hämnas på sin förra kärlek.  

 

8.1 Slutord  

Undersökningen har gett mig en bättre förståelse för hur filmer kan förändras på olika sätt med 

hjälp av remake, spinoff, reboot och gender swap, och vad det kan göra för filmers handling och 

karaktärer.  När jag inledde processen av att skriva denna uppsats hade jag svårt att förstå vad 

skillnaderna mellan remake, spinoff, reboot och gender swap exakt var. Efter min undersökning 

har jag förstått att dessa begrepp är flytande och går att kombinera på olika sätt. Olika 

hybridiseringar av dessa begrepp, likt den jag identifierat i Ocean’s Eight, påverkar de nya 

filmernas relation till sina föregångare på olika sätt. Jag önskar att min uppsats kan bidra till mer 
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kunskap om vad dessa begrepp kan göra för film och att den inspirerar till ny forskning inom 

området.  
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