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Abstract: 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur manligt och kvinnligt gestaltas i filmen Moulin 

Rouge från 1952 och 2001. Teorins utgångspunkt baseras på genus, makt och Laura Mulveys 

teori om den manliga blicken. Metoden för analysen grundar sig i observationer av respektive 

film som sedan kopplas samman till teorin. Resultatet av undersökningen visar en behandling 

av olika maktrelaterade situationer, vilket ger en bredare syn på begreppet genus genom att 

visa och förklara att makt är ett mångtydigt och omfattande begrepp.  
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1. Inledning 

I samhället omges vi av en mängd aspekter om hur män och kvinnor bör vara och inte vara. 

Redan från att vi föds får vi ett bestämt kön och i och med samhällets olika strukturella 

kulturer växer vi sedan in i ett genus. Frågan är sedan hur detta kan framträda i den filmiska 

världen? Och hur den framställningen påverkar publiken? Eftersom vårt samhälle förändras 

med tiden leder det till att även reglerna för hur filmindustrin får framställa kvinnor och män 

ändras. Vilka upptäckter går att notera i två filmer med 49 års mellanrum som båda berör den 

historiska platsen Moulin Rouge?    

 

1.1 Bakgrund - Moulin Rouge som historisk plats i 1800-talets Paris 

Maria Kristina Wascher har skrivit en avhandling om utvecklingen av platsen Moulin Rouge 

som 1889 öppnade i stadsdelen Montmartre i Frankrike.1 Flertalet människor flockades till 

Moulin Rouge eftersom platsen snabbt blev känd för sin spektakulära underhållning som  

pardansen cancan som började utföras år 1830. Även intresset för kvinnan blev stort i 

exempel som konst, litteratur och politik.2 

 

Under den senare delen av 1800-talet var Paris en öppen plats för prostitution och därmed kan 

staden utgöra en symbolik för den manliga åtrån att syna kvinnan i sin underkastelse.3 Den 

manliga sexualiteten kunde som otillfredsställd utgöra ett hot, vilket gjorde att prostitution 

ansågs vara en alternativ lösning på problemet. Följaktligen blev Moulin Rouge en plats som 

nyttjade dansen för att bjuda in till frestelse för de manliga besökarna. Dansen var inte längre 

en föreställning för underhållning utan förändrades till att bli en uppvisning av kvinnor som 

uppträdde för att fresta männen. Wascher skriver vidare att detta resulterade även i att flertalet 

kvinnor började göra männen sällskap när de lämnade platsen. Med tanke på detta tog det inte 

lång tid innan Moulin Rouge och prostitution blev sammankopplat.4 Genom den utvecklingen 

förtydligas genusperspektivet och kvinnligt respektive manligt synliggörs allt mer när 

kvinnorna började uppträda för männens blickar.   

 

 

 

                                                        
1 Wascher, Maria Kristina, ”An exploration into the history of the Moulin Rouge, from 1889 to the present”, 

Avhandling (Northern Illinois University, 2008), s. 1. 
2 Wascher 2008, s. 11. 
3 Ibid. s. 1. 
4 Ibid. s. 13. 
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Motiv för konst och film 

En man som kom att betyda mycket för historien om Moulin Rouge är konstnären och 

grafikern Henri de Toulouse-Lautrec som bland annat målade av den berömda sångerskan, 

Jane Avril.5 En ytterligare målning, som är en av hans mest kända är ”At Moulin Rouge, The 

Dance” som visar danshallens energi i Paris. Verkets färger är effektfulla med sina kontraster 

som leder åskådarens blick och Toulouse-Lautrec är känd för att på detta sätt ha skildrat olika 

stunder i arbetarklassens parisiska nattklubbar. Toulouse-Lautrec designade även affischer för 

nattklubben som bidrog till en period med hög konst och kulturell utveckling i Paris.6 

 

Den första versionen av Moulin Rouge filmatiserades år 1952 av regissören John Huston som 

även skrev manuset tillsammans med Anthony Veiller. Filmen baserar sin handling på 

historien om konstnären Henri De Toulouse-Lautrec som lever med ett fysiskt handikapp från 

en olycka som skedde i hans barndom. I vuxen ålder inleder han ett alkoholmissbruk i de 

välkända kvarteren i Montmartre och sågs ofta på nattklubben Moulin Rouge.7 49 år senare 

efter denna film publicerades valde regissören Baz Luhrmann att tillsammans med 

manusförfattaren Craig Pearce skapa en annan handling i en ny version. Historien är 

inledningsvis en ljus berättelse om en man som flyttar till Paris för att förverkliga sina 

författardrömmar, men gradvis försvåras hans vardag när han faller för en kvinna vars liv 

bygger på en tragisk bakgrund.8  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka händelser i scener hämtade ur två olika filmatiseringar 

av platsen Moulin Rouge för att sedan kunna jämföra dessa. Vår jämförelseanalys kommer 

utgå från ett genusperspektiv, vilket innebär att vi kommer studera närmare hur kvinnligt och 

manligt skildras i respektive film. För att studera filmernas genusperspektiv kommer vi 

använda filmteoretikern Laura Mulveys teori om den manliga blicken, vilket består av 

publikens-, kamerans- och karaktärens blick. För att få en tydlig förståelse för hennes tankar 

valde vi att använda oss av en översättning av hennes teori. Valet av genusperspektiv grundar 

sig i ett intresse för hur olika filmer gestaltar kvinnligt och manligt. Vår upplevelse är att 

                                                        
5 Donald Bruce, ”Toulouse-Lautrec’s Troupers perform at the Courtauld gallery”, Contemporary Review, nr 

1702, 2011. 
6 Berardo Di Matteo ”et al”, ”Art in Science: The Artist and The Disease: The Exemplary Cases of Renoir and 

Toulouse-Lautrec”, Clinical Orthopaedics and Related Research, nr 10, 2017. 
7 John Huston, Moulin Rouge, Romulus Films, 1952 [DVD]. 
8 Baz Luhrmann, Moulin Rouge!, Bazmark Produktions, 2001 [DVD]. 

http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=person&itemid=138117
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genusstudier inom film är varken omtalat eller utvecklat och därav anser vi att vår studie kan 

utöka forskningsområdet för filmindustrin. Vår förhoppning är att de två versionerna av 

Moulin Rouge ska kunna lyfta fram genus utifrån olika perspektiv och att vi genom det kan 

argumentera för hur området på olika sätt kan uttrycka sig. 

 

- Hur gestaltas relationer mellan män och kvinnor i filmerna Moulin Rouge från 1952 

och 2001?  

- Hur kan det genusperspektiv som framträder i filmerna förstås genom Laura Mulveys 

teori om publikens-, kamerans- och karaktärens blick?  

 

2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Genus, kön och samhällsstrukturer 

Docenten Ulrika Dahl har skrivit om genusvetenskapliga begrepp och berättar att historien 

bakom begreppet genus härleds till latinets betydelse för bland annat härkomst, stam och 

kön.9 Vidare beskriver hon att vid födseln får vi människor ett manligt eller kvinnligt kön och 

sedan följs vi åt av genusets ”regler” kring exempelvis hur vi ska klä oss eller vad vi väljer att 

arbeta med. Begreppen kön och genus förklarar Dahl som motsatspar, eftersom hon anser att 

kön är något vi tilldelas av naturen och genus är något vi växer in i genom samhällets olika 

kulturella strukturer. Hur dessa strukturer ser ut i samhället ändras ständigt med tiden.10 Det 

kön/genus som vi förknippas med påverkar sedan hur våra liv formas och det är även genom 

dessa begrepp som vi förstår oss själva och omvärlden, beskriver Dahl. Vidare menar hon att 

det dessvärre inte går att svara på innebörden av att tala om man/kvinna eller 

maskulint/feminint eftersom det förändras i samband med att tiden och samhällets 

konstruktion intar nya riktlinjer. Benämningarna används dock för att beskriva byggnationer 

av grupper som i sin tur har sina karaktärsdrag och funktioner. På grund av denna uppdelning 

anser Dahl att kön/genus är tätt sammankopplat med olika maktstrukturer som har sina tydliga 

skiljaktigheter.11           

 

                                                        
9 Ulrika Dahl, ”Kön och genus, feminitet och maskulinitet”, i: Anna Lundberg och Ann Werner (red): En 

introduktion till genusvetenskapliga begrepp, Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016, s 17. 
10 Dahl, 2016, s. 15-16 
11 Ibid, s. 16 
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2.2 Genusmaktordning 

Ulrika Dahl skriver att den maktordning som sägs vara en grund till skillnaderna är 

patriarkatet som oftast underordnar hela den kvinnliga strukturen och därmed även den 

feministiska aspekten. Patriarkatet kan även benämnas som könsmaktsordning, genussystem 

och heteronormativitet, men förklaringen på dessa är mångtydiga trots att de flesta är eniga 

om att det handlar om skillnader som definieras genom en hierarki.12 

 

Begreppet genussystem introducerades i Sverige av professorn Yvonne Hirdman som även 

utvecklade genusteori som analysredskap.13 Genussystemet bygger på två principer, nämligen 

att särskilja manligt och kvinnligt samt att mannen är den överordnade i hierarkin. Enligt 

Hirdman blir det som ett kontrakt som handlar om idealtyper av man och kvinna som i 

huvudsak förhåller sig till varandra och behåller hierarkiska skillnader.14 Hirdman bygger sitt 

resonemang på antropologen Gayle Rubins ”The sex/gender system” och de båda förklarar 

sina system som att det är en organisering av samhälle utifrån kön. Skillnaden är dock att 

Rubin även menar att organisation av släktskap, familj och arbete hänger ihop med 

organiseringen av sexualitet och begär. Vidare förklaras det med att vissa heterosexuella 

handlingar och mönster skapas utan att vara nödvändiga och att sexualitet på det sättet utgör 

en stor del för att förstå genus i hierarkier.15   

 

2.3 Genus påverkan på samhällsnormer 

Forskaren Michell Göransson hävdar att normer är sådant som människor tar för givet för hur 

något bör vara och genusforskare kan konstatera att de flesta samhällen formas av normer 

rörande kropp, sexualitet och känslor. Han menar att många människor sorterar ofta kroppar 

utifrån olika faktorer som kön, etnicitet och om kropparna kan nyttja alla sina funktioner eller 

inte. Enligt honom sexualiseras en del kroppar till att bli objektiva inför andras begär och att 

de förväntas vara sexuella istället för asexuella. Vidare menar Göransson att människor 

förväntas vara kännande individer och att det sexuella jaget ofta sammanflätas med känslor 

som kärlek och förälskelse. Göransson diskuterar även hur känslor kan kategoriseras utifrån 

människor och karaktärsdrag, vilket innebär att vissa förknippas med älskvärd eller att vara 

hatad medan andra kan förknippas med fara eller frihet. Detta är några aspekter som gör att 

                                                        
12 Dahl, 2016, s. 16 
13 Historiska institutionen, ”Yvonne Hirdman – Historiska institutionen”, 2013. 
14 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, Kvinnovetenskaplig 

tidskrift, nr 3, 1988, s. 51-52 
15 Gayle Rubin, ”The traffic in women: Notes on the ’Political Economy’ of sex”, i: Nicholson, Linda J (red.): 

The second wave: a reader in feminist theory. New York: Routledge, 1997, s. 32-33  
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genusforskning och feministisk forskning har riktat uppmärksamhet på kroppar, sexualitet och 

känslor. Området sexualitet berör normer och många feminister menar att kvinnors kroppar 

sexualiseras och objektifieras världen över och detta synliggörs i medier, konst och 

populärkultur. Samtidigt betonar vissa feminister att området även kan vara en väg till 

frigörelse från normer som bland annat bestämmer vilka människor som förväntas njuta och 

hur.16 Vi anser att dessa resonemang till stor del är aktuella idag trots att samhälle och normer 

förändras samt att det även kan finnas andra faktorer att ta hänsyn till.  

 

2.4 Makt – Intentionell, strukturell och relationell 

För att få en tydligare bild av vad vi menar med makt har vi valt att använda oss av 

sociologiprofessorn Mats Franzéns beskrivning av begreppet.17 Franzén anser att de två 

vanligaste maktbegreppen som används är det intentionella- och det strukturella 

maktbegreppet. Det intentionella består av en eller flera personer som beroende på situation 

har olika mycket makt. Franzén sammanfattar grunden i begreppet som en sammanställning 

av två aspekter: att det finns ett syfte eller strävan hos den som utövar makten och att det finns 

något som ger kraft till att fullfölja sin strävan. Det strukturella maktbegreppet skiljer sig från 

det intentionella genom att denna makt behandlar ett förhållande mellan två eller flera 

personer som bygger på över- och underordning. Franzén förklarar att det inte är viljan som är 

den ledande aspekten utan hur makten är formad och till vilken omfattning. Det strukturella 

maktbegreppet beskrivs som en strukturerad uppdelning i samhället bestående av människors 

olika positioner med mer eller mindre bestämmande funktion. Klass är exempel på en av 

indelningarna och en annan är genus.18 De två maktbegreppen används inte bara till vardags 

utan motsvarar även två huvudsakliga samhällsteoretiska ståndpunkter. Det strukturella 

kopplas till strukturteorier som fastlägger de huvudsakliga förhållandena och institutioner som 

bestämmer samhällsvillkor. Motsatsen blir det intentionella som hör till olika handlingsteorier 

med aktörer som handlar utifrån situation och syfte.19  

 

Franzén diskuterar även ett tredje maktbegrepp, det relationella, som enligt honom för 

samman delar av de ovannämnda begreppen om handlande aktörer och bestämda relationer. 

Han menar att makt finns i alla sorters relationer och att det behövs ett förhållande mellan 

                                                        
16 Michell Göransson, ”Kropp, sexualitet och känslor”, i: Anna Lundberg och Ann Werner (red): En introduktion 

till genusvetenskapliga begrepp, Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016, s 39 
17 Uppsala universitet, ”Mats Franzén – Uppsala universitet”, 2019.  
18 Ted Goldberg (red.), Samhällsproblem, Studentlitteratur, Lund, 2010 s. 86-87 
19 Ted Goldberg 2010, s. 88 
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olika parter för att en makt ska kunna existera. Vidare förklarar han att makt inte behöver 

handla om föremål, vilket gör att den aldrig kan erövras. Två exempel som uttrycks i 

vardagsspråk är ”De har gripit makten” eller ”De har förlorat den”, två uttryck som inte kan 

kopplas ihop med den relationella makten eftersom den inte har med något yttre att göra.20 I 

samhället omges vi av en mängd olika relationer exempelvis patriarkatet som enligt Franzén 

inte ska förbindas som en absolut storhet utan istället som samlingar av maktrelationer. Han 

förklarar att patriarkatet har en speciell historisk stabilitet, men trots det är makten rörlig.21 

Sammanfattningsvis vis är den relationella makten något som kan anses som dynamiskt i och 

med att den aldrig är fullständig utan kan förändras.22  

 

2.5 Laura Mulvey – Feministisk filmteoretiker 

Eftersom vi har valt att använda Laura Mulveys teori som metod vill vi först ge våra läsare 

kunskap om vem hon är och därför kommer vi kort sammanfatta hennes bakgrund. Mulvey 

föddes år 1941 i Oxford och under 1970-talet blev hon en framstående filmteoretiker. Hon 

skrev för tidskrifter som Spare Rib och Seven Days och undersökte kritiskt frågor om 

åskådares identifiering samt deras förhållande till den manliga blicken. Hennes skrifter, 

framförallt Visual Pleasure and Narrative Cinema från 1975, hjälpte till att bygga upp 

grunden för feministisk filmteori. Tillsammans med sin man, Peter Wollen, gjorde Mulvey 

filmer som berör feministisk teori, semiotik, psykoanalys och vänsterpolitik. Filmerna 

utforskar bland annat de områden som är centrala för Mulveys texter, nämligen kvinnors 

ställning i förhållande till vad som sägs om patriarkatet, symbolers språk och manlig fantasi.23 

 

2.6 De tre blickarna 

I vår analys kommer vi använda Laura Mulveys teori om den manliga blicken som enligt 

henne utgår från publikens-, kamerans- och karaktärens blick. Mulvey förklarar att inom 

populärfilm framställs vanligen kvinnan som den passiva och betraktade inför den aktiva 

mannens blick. Vidare menar hon att i film kan mannens blick enkelt styras och vägledas, 

vilket kan leda till att mannen upplever den fiktiva världen som verklig. Därmed kan följden 

bli att illusionen av den fiktiva världen skapar ett begär och en lust hos mannen.24 Vi upplever 

                                                        
20 Ted Goldberg 2010, s. 90  
21 Ibid. s. 92 
22 Ibid. s. 91  
23 BFI Screenonline, ”BFI Screenonline: Mulvey, Laura (1941-) Biography”, 2003. 
24 Laura Mulvey, ”Visuell lust och narrativ film”, ursprungligen publicerad som Visual pleasure and narrative 

cinema i Screen vol. 16 nr. 3, 1975. Texten hämtad ur Tidskrift för genusvetenskap, nr 4, 2013, s 55-56 
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dock att Mulvey inte är konkret när hon förklarar blickarna och att de är svåra att separera, 

vilket innebär att vi till stor del får utgå från egen tolkning.  

 

Publikens blick 

Mulvey förklarar att publikens blick är betraktelsen av det färdiga materialet.25 Vår tolkning 

av denna blick är att den riktar männens uppmärksamhet på det som är syftet att visa. 

Vanligtvis visualiseras det med närbilder som leder vidare till en omöjlighet att titta på något 

annat.  

 

Kamerans blick 

Kamerans blick beskrivs enligt Mulvey från den manliga fotografens perspektiv, vilket vi 

anser som grunden i och med att de andra blickarna inte finns utan kamerans inspelade 

material.26 För att vidareutveckla har vi som författare tolkat kamerans blick som den som 

även vägleder publikens blick eftersom att allt visas genom kameran. Exempel som 

kameraåkningar och långa tagningar kan bidra till en närhet i filmen, vilket gör att kamerans 

blick blir svår att förklara genom att den går hand i hand med publikens blick. Vår uppfattning 

av Mulvey är att hon inte skiljer på dessa blickar, men vi har gjort valet att försöka separera 

dem för att vara så tydliga som möjligt. Därmed har vi i vår analys valt att tolka att det är 

kamerans blick när mannen kan välja vad han vill betrakta i bilden, vilket är möjligt i hel- och 

halvbilder till skillnad från publikens blick som vi kopplar till närbilder.  

 

Karaktärens blick 

Utifrån Mulvey har vi uppfattat karaktärens blick som personernas perspektiv i filmen och hur 

de ser på sin omgivning. Detta kan ge publiken en uppfattning om situationen ur karaktärens 

perspektiv och dennes synsätt.27 

 

2.7 Sigmund Freuds betydelse 

För att förstärka grunden till Laura Mulveys argument om de tre blickarna valde vi att utöka 

vår teori och tidigare forskning med syfte att få en djupare förståelse för hennes tankar. För att 

skapa en ytterligare förståelse anser vi att det är relevant att kort förklara skoptofili och 

                                                        
25 Mulvey 2013, s 56 
26  Ibid. s 56 
27 Ibid. s 56 
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voyerism som psykiatrikern Sigmund Freud använde i en del av sina teorier.28 Freud placeras 

inom ramen av relevans på grund av att Mulveys resonemang om publikens-, kamerans- och 

karaktärens blick till större delen bygger på dessa begrepp. Sigmund Freud grundade det som 

från mitten av 1890-talet kallas psykoanalys, vilket kort kan förklaras som en samling av 

teori, metod och behandling inom psykologi och psykoterapi.29 För vår undersökning är 

därmed psykoanalysens huvudområde inte av betydelse, men den innehåller begreppen 

skoptofili och voyerism och det är dessa som även är relevanta för Mulvey. 

 

Skoptofili och Voyerism 

Freud förklarar att Skoptofili och voyeurism är två begrepp som är förknippade med varandra 

och handlar om driften i att betrakta andra människor i ett sexualiserande syfte. Eftersom 

betraktelsen bygger på en åtrå i att titta blir de visuella intrycken betydelsefulla för att sedan 

väcka den sexuella driften. Intrycken av en delvis dold kropp gör sedan att nyfikenheten 

bevaras och denna känsla försöker i sin tur få tillgång till det sexuella objektet genom att 

avslöja det dolda. Freud menar att denna nyfikenhet kan övergå till att bli perversion om 

njutningen i att titta, skoptofili, begränsar sig till objektets könsorgan eller ignorerar gränsen 

till att kunna bli obehaglig, voyeurism. I perversioner som handlar om att någon tittar och 

någon blir betraktad utgörs dessutom det sexuella målet av två former, nämligen en aktiv 

aktör och en passiv. Utifrån Freuds resonemang om betraktelse och perversion kan vi tolka 

skoptofili som njutning i att betrakta sexuella handlingar eller nakna kroppar, vilket kan ske 

genom exempelvis film eller konst. Skoptofilin kan sedan övergå till att bli voyeuristisk när 

njutningen innebär en dold betraktare, vilket kan vara när någon smygtittar på andras sexuella 

umgänge utan deras samtycke.30 

 

Mulvey använder Freuds tankar om skoptofili och voyeurism när hon diskuterar 

tillfredställning av en lust och njutningen i att titta. Hon bygger sina argument på samma 

tanke om att det finns en drivande part och en passiv samt att båda begreppen kan användas 

när hon resonerar utifrån film.31 Vi anser att skoptofili kan skapas när publiken njuter av 

filmers intima handlingar samt i vissa situationer när karaktärer betraktar varandra, vilket 

                                                        
28 Sigmund Freud, On sexuality: three essays on the theory of sexuality and other works, New ed., 

Harmondsworth: Penguin Books, 1991. 
29 Sigmund Freud, Psykoanalysens teknik, Stockholm: Natur och kultur, 2002. 
30 Sigmund Freud, On sexuality: three essays on the theory of sexuality and other works, New ed., 

Harmondsworth: Penguin Books, 1991, s. 69-70. 
31 Freud 1991, s 69-70 
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utgör en stor del av Mulveys teori. Den voyeuristiska aspekten kan likt skoptofilin skapas 

mellan karaktärer i filmer, men även genom en illusion inför publiken att det som händer är 

privat.   

 

3. Metod och material 

För att besvara ovannämnda frågeställningar har vi observerat de två versionerna av filmen 

Moulin Rouge och sedan applicerat Laura Mulveys teori om publikens-, kamerans- och 

karaktärens blick. Vi valde att göra en undersökning av respektive film för att finna aspekter 

som vi sedan kunde koppla samman med genus och genom det kunna analysera hur manligt 

och kvinnligt gestaltas i respektive version. Under tiden som vi såg filmerna i sin helhet skrev 

vi ner tidskoden för varje intressant sekvens eftersom det tydliggör i analysen när händelserna 

utspelar sig. Vid varje observation förde vi även anteckningar för att minnas vad vi ansåg var 

intressant och relevant för vår analys. När den processen var klar sammanställde vi våra 

utvalda sekvenser för att sedan välja ut tre exempel för vardera köns gestaltning i respektive 

film. Sekvenserna såg vi sedan ett flertal gånger och utökade dessa med ett antal bilder genom 

att ta skärmdumpar för att ge läsarna en inblick i hur scenernas gestaltningar ser ut. 

 

3.1 Illusionen som skapas av kamerans blickriktningar 

I det audiovisuella fyller arbetet med kameran en viktig funktion eftersom detta tekniska 

fenomen skapar filmens förmåga att via blickriktningar bestämma fokus. Enligt Laura Mulvey 

finns det tre olika sorters blickar, publikens, kamerans och karaktärens blick som alla 

tillsammans bygger upplevelsens effekt för åskådaren. Illusionen som blir av kameran och 

den filmiskt fiktiva världen skapar i sin tur en adaption för publikens öga, vilket gör att 

åskådaren får en närhetskänsla som om fiktionen skulle vara verklig.32 Mulvey menar vidare 

att dessa tre blickar tillsammans skapar den manliga blicken och denna teori har vi valt att 

använda i vår undersökning. Efter varje exempel kommer en analys att redovisas och i dessa 

analytiska delar appliceras Mulveys teori på filmernas gestaltningar. Vi kommer behandla 

manlig respektive kvinnlig gestaltning separat och eftersom teorin handlar om tre blickar 

kommer ett exempel för varje blick redogöras. Det resulterar i att filmerna genererar sex 

exempel var och dessa analyseras genom att presentera en film i taget. Valet att använda 

Laura Mulveys teori grundar sig i en nyfikenhet huruvida filmerna stödjer hennes argument 

                                                        
32 Laura Mulvey, ”Spelfilmen och lusten att se”, i: Hedling, Erik (red): Modern filmteori 2, Lund: 

Studentlitteratur, 1995, s. 42-43.  
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och genom hennes resonemang hoppas vi kunna få en bredare syn på gestaltning inom film. 

Vi anser även att hennes teori passar vår vision med undersökningen eftersom att de tre 

blickarna gör att vi angriper området genom olika sätt att titta.   

 

3.2 Urval och avgränsning 

Idén till uppsatsen kom när vi såg en dokumentär som innehöll delar av filmen Moulin Rouge! 

från 2001, vilket gjorde att en vilja om att fördjupa oss i filmen uppstod. Genom Moulin 

Rouge! blev det sedan naturligt att följa linjen för genusperspektivet eftersom filmen belyser 

diskuterbara aspekter kring manligt och kvinnligt. För att mer djupgående kunna diskutera 

genusperspektivet bestämde vi oss även för att arbeta med versionen från 1952 och genom det 

kunna jämföra mönster och skillnader i filmernas val av gestaltning. Att basera vårt arbete på 

både manligt och kvinnligt var redan från början en självklarhet eftersom vi vill vara neutrala 

och understryka vikten av att diskutera båda och samspelet emellan. På olika sätt pågår ett 

ständigt samspel mellan män och kvinnor och för att upprätthålla en hel och rättvis bild ville 

vi inte välja bort den ena eller den andra.  

 

Uppsatsens avgränsning att fokusera på hur kvinnligt och manligt presenteras har sin grund i 

en nyfikenhet på hur den gestaltningen uttrycker sig i två helt olika berättelser som i sin tur 

kan förknippas med genusperspektivet. I arbetsprocessen kommer vi dock behöva ta hänsyn 

till att det är 49 år mellan filmerna eftersom tid och samhällen förändras och därmed även 

förhållandena för kvinnor och män. Det ska även understrykas att filmernas gestaltningar är 

fiktiva, vilket kommer innebära en frånvaro av konkretion när vi måste skilja på fiktion och 

verklighet. Även om ett konkret resultat förmodligen uteblir av vår jämförelseanalys strävar vi 

ändå efter att utläsa aspekter i gestaltningarna som kan vara av värde för framtidens 

filmindustri. Vi har inte valt att specifikt avgränsa gestaltningarnas presentation genom 

berättarkomponenter som bild, ljud eller musik utan istället genom Mulveys tre olika blickar. 

Analysen avgränsades genom att vi valde ut några händelser från vardera film och sedan 

förstärkte vi med stillbilder för att visuellt förtydliga innebörden av texten. 

 

3.3 Metodkritik 

Metoden att observera två filmer och sedan applicera Laura Mulveys teori om publikens, 

kamerans och karaktärens blick har brister på grund av avsaknaden av konkretion. En aspekt 

är att våra två filmer endast är två av många, vilket innebär att uppsatsen inte kan avgöra 

huruvida de flesta filmer följer Mulveys teori eller inte. Hennes utgångspunkt är dessutom 
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Hollywoodfilm samt att artikeln Visual pleasure and narrative cinema som innehåller teorin 

om de tre blickarna publicerades 1975, vilket kan göra teorin inaktuell för våra filmer.33 

Första versionen av Moulin Rouge skapades flera år innan Mulveys artikel om de tre blickarna 

medan den andra gjordes flera år efter. Teorin behöver dessutom inte överensstämma med all 

sorts film och genom detta finns därför en problematik med att använda Mulveys teori i 

analyserna av filmerna Moulin Rouge. 

 

Uppsatsens syfte att granska filmernas gestaltning av manligt och kvinnligt har även en 

ständigt närvarande tidsaspekt som förmodligen har påverkat skaparnas sätt att berätta. Vi kan 

inte fastslå avsikten med skaparnas beslut, men med en förförståelse för att samhällen 

förändras kan vi ana att en större frihet för att visa erotiska aspekter fanns 2001. När det gäller 

erotik och nakenhet bör därmed den senare versionen ha haft fler möjligheter i sin gestaltning 

medan det säkerligen fanns andra riktlinjer på 1950-talet. Detta visar att skaparna av den 

första versionen förmodligen hade kunnat välja ett annat berättande om de haft en likvärdig 

frihet som på 2000-talet. För att behålla en korrekt och balanserad text måste vi därmed vara 

medvetna om fiktion och verklighet.  

 

3.4 Etiska överväganden 

Som vi beskrivit ovan kommer vår uppsats att bygga på analyser av två filmer som sedan 

diskuteras utifrån relevant teori om genus och makt. Filmerna vi har använt oss av har vi 

betalat för att kunna se och utöver det har vi inte gjort några intervjuer eller annan typ av 

undersökning som involverat andra människor. Efter att vid Högskolan Dalarna tagit del av 

Forskningsetiska nämndens (FEN) förhållningsregler anser vi därmed inte att denna uppsats 

berör aspekter som kan skada personers integritet eller andra etiska ståndpunkter.34  

 

3.5 Samarbetet 

Vi som skriver denna uppsats är två studenter som studerar på Film och TV programmet på 

Högskolan Dalarna. Under utbildningen har vi samarbetat i praktiska arbeten samt att vi har 

likvärdiga intresseområden, vilket blev grunden för att skapa uppsatsen tillsammans.  

 

Valet av ämne diskuterade vi fram tillsammans och även under arbetsprocessen har vi fattat 

våra beslut gemensamt. Analysen fick ta form först och eftersom uppsatsen handlar om 

                                                        
33 Mulvey, 2003 
34 Vetenskapsrådet, ”Forskningsetiska principer inom humanistiska-samhällsvetenskaplig forskning”, 2002. 
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gestaltning av manligt och kvinnligt valde vi att dela upp dessa två för att effektivisera 

skrivprocessen. Den tanken använde vi även i kapitlen efter analysen för att få skriva om det 

vi redan var bekant med och resterande delar delades upp för att uppnå en jämn fördelning. 

Skrivprocessen genomfördes individuellt för att sedan gemensamt granska och sammanställa 

till en enhetlig struktur. 

 

4. Analys av Moulin Rouge från 1952 

Den första versionen av filmen Moulin Rouge, regisserad av John Huston, är en romantiserad 

skildring om den franske konstnären Henri de Tolouse-Lautrec och handlar både om hans liv 

och konstnärskap. Konstnären levde under skiftet 1800-tal-1900-tal och under den tiden 

besökte han ofta den populära danslokalen Moulin Rouge som var belägen i Frankrikes Paris. 

Det var dock inte utförandet av dans som utgjorde besöken utan den huvudsakliga 

sysselsättningen för Tolouse-Lautrec var att dricka cognac samtidigt som han målade av 

händelser och människor.35 

 

4.1 Mannen 

Publikens blick - Tidskod 1:37:37-1:38:00 

Inför publiken roterar en vit skulptur som föreställer en halvnaken kvinna med endast ett 

skynke som skymmer hennes kropp från höft och ner (Figur 1). Ett ljus faller på skulpturens 

högra sida, vilket gör att delar av kroppen får skuggor som rör sig i takt med rotationen. 

Kameran följer skulpturen till hennes bröst och vidare upp som gör att endast ansiktet och 

delar av hennes högra axel syns i profil. Kameran stannar upp någon sekund för att sedan 

återgå till kvinnans bröst som har blivit upplysta av att skulpturen roterar åt andra hållet 

(Figur 2). Efter detta tonas bilden över till Toulouse-Lautrec och hans vän Myriamme som 

står och betraktar skulpturen (Figur 3).   

     

                                                        
35 John Huston, Moulin Rouge, 1952. 

Figur 1 Halvbild, Skulpturen som 
Toulouse-Lautrec och Myriamme 
betraktar (Moulin Rouge, 1952) 

Figur 2 Närbild, Skulpturens bröst 
(Moulin Rouge, 1952) 

Figur 3 Närbild, Toulouse-
Lautrec och hans vän 
Myriamme betraktar 
skulpturen (Moulin Rouge, 
1952) 
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Analys utifrån Laura Mulvey – Kvinnokroppen i konsthistorien 

Under denna tid när filmen producerades var det känsligt angående vad som fick visas och 

inte gällande kropp och sexualitet, vilket gjorde att skulpturer likt denna användes i utbyte 

mot den verkliga kvinnokroppen. Visualiseringen av skulpturen blir därför ett exempel på 

mannens njutning av att betrakta kvinnan som enligt Mulveys teorier beskrivs som 

skoptofili.36 För att förstärka denna teori tar vi hjälp av konsthistoriens resonemang som 

Patrik Steorn, doktor i konstvetenskap, skriver om utifrån Laura Mulveys argument om hur 

kvinnokroppen skapar sexualiserande effekter. Han menar att det finns en sorts ”konstblick” 

som aktiveras vid synen av en förskönad nakenhet och att det genom detta går att förbinda 

den med en estetisk njutning. Med hjälp av konsthistorien och Mulveys teorier resulterar detta 

i att de erotiska begären är en följd av hur intryckens samlade information berör våra inre 

drifter.37 Enligt oss är sekvensen ett exempel på hur skaparna framställer Toulouse-Lautrec 

som ointresserad genom att fokusera på att han betraktar skulpturen endast för konsten och 

inte för njutning. Ett förmodat beslut av skaparna på grund av känsligheten av att visa det 

sexuella. Sekvensen består däremot av flertalet närbilder på skulpturen, vilket gör att 

publikens blick tydligt fokuseras på den nakna kvinnan som kan leda till en sexuell njutning 

hos publiken. Förmodligen var närbilderna ett sätt för skaparna att undkomma den begränsade 

möjligheten till att visa sexualitet. Om scenen hade skapats i den senare versionen från 2001 

hade denna händelse förmodligen sett annorlunda ut eftersom friheten till att välja vad som 

fick visas på film var större under den tiden. 

 

Kamerans blick - Tidskod 0:16:20-0:16:24 

Kameran visar en halvbild på kvinnor som dansar i en ring framåtböjda med kjolarna över 

huvudet, vilket gör att deras underbyxor syns (Figur 4). Dansöserna utgör en större del av 

bilden med sina vita underbyxor som lyser med sin ljusa färg. I nästa bild synliggörs två 

uppklädda herrar i hatt som beaktar dansöserna. Bilden är i kontrast till den föregående 

mycket mörkare, herrarna har båda mörka kostymer som tar upp en relativt stor del av bilden. 

Bakgrunden är mörk med endast några få röda detaljer och männens ansikten framhävs i en 

ljusare färgton, vilket gör att våra blickar styrs till dem. Herrarna har varsin monokel på ögat 

som de tappar i samma stund som kvinnorna visar underbyxorna, vilket blir ett tydligt tecken 

på en reaktion av förvåning (Figur 5). 

                                                        
36 Mulvey 2013, s 54 
37 Patrik Steorn, ”Visuell lust och narrativ film”, utifrån Laura Mulveys artikel Visual pleasure and narrative 

cinema publicerad i Screen vol. 16 nr. 3, 1975. Texten hämtad ur Tidskrift för genusvetenskap, nr 4, 2013, s 58-

59 



 

 14 

 

         

     

 

 

Analys utifrån Laura Mulvey – Kvinnor som erotiska objekt 

Enligt Laura Mulveys teori kring den manliga blicken är kvinnors uppgift i filmens värld att 

visa upp sig och med sitt utseende bidra till en erotisk effekt för mannen.38 Detta kan 

appliceras på vårt ovanstående exempel när männen utifrån kamerans blick betraktar de 

kvinnliga dansöserna som visar upp sina underbyxor. Vi som publik får se hur männen 

reagerar på detta genom att de tappar monoklerna när de inte är beredda på vad de får se. 

Utifrån Mulveys teori anser vi att denna händelse kan kopplas till hennes resonemang om 

männens njutning att betrakta kvinnan, eftersom att underkläder kan ha en sexualiserande 

antydan.39 Vår upplevelse är att skaparna ”leker” med det förbjudna när de visar kvinnornas 

underbyxor och i nästa bild visar hur männen tappar sina monokler. Antagligen var detta 

något de gjorde för att kunna visualisera hur dåtidens anspelningar mellan män och kvinnor 

kan ha se ut. Denna del kan även vara publikens blick genom att bilden till större del täcks av 

underbyxorna, vilket gör att det är omöjligt att fokusera på något annat. Samtidigt frångår 

händelsen Mulveys teori genom att publiken upplever att kvinnorna njuter av männens 

uppmärksamhet och att de även under filmens gång tävlar mot varandra om vem som får mest 

tid i rampljuset. 40   

 

Karaktärens blick - Tidskod: 0:10:02-0:11:52 

Nattklubbsägaren Charles Zidler och huvudkaraktären Henri de Toulouse-Lautrec vänder 

blicken mot scenen när de hör ljudet av en kvinnlig sångerskas röst. En kvinna vid namn Jane 

Avril står längst upp i en trappa och har precis inlett ett uppträdande inför ett flertal 

människor (Figur 6). När Avril går ner för trappan gör kameran en inåkning som utifrån 

                                                        
38 Mulvey 2013, s 52   
39 Ibid, s 54   
40 Ibid. s 56  

Figur 4 Halvbild, Dansöserna med 
kjolarna över huvudet (Moulin 
Rouge, 1952) 

Figur 5 Halvbild, Herrarna som tappar sina 

monokler efter synen av dansöserna (Moulin 
Rouge, 1952) 
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huvudkaraktärens blick följer henne i helbild. När Avril är nere på de sista stegen fortsätter 

kameran närmare till en halvbild och hon vänder sig om och sjunger nu istället in i kameran 

(Figur 7). Illusionen av detta gör att det blir som en ”lek” mellan henne och huvudkaraktärens 

blick som genom kameran backar successivt bakåt medan hon fortsätter närma sig. Allt detta 

sker i en tagning med kvinnan till större delen centrerad i bild. Kvinnan är under hela 

sekvensen tydligt ljussatt, vilket gör att hon sticker ut från de övriga. Hennes kläder bidrar 

även till att hon syns tydligt med sin vita klänning och med det röda skynket som är virat runt 

hennes höft. Under hela sekvensen blir hon iakttagen av män runtom i lokalen och publiken 

får även se Henri de Toulouse-Lautrec som tittar noga medan han målar av henne (Figur 8).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys utifrån Laura Mulvey – När konstnärens blick bryter teorin 

Sekvensen ovan utgår ifrån huvudkaraktärens blick genom att vi i inledande del får se 

konstnären Henri de Toulouse-Lautrec vända sig om för att söka sin blick till Jane Avril. På 

grund av detta blir kamerans perspektiv i enhet till hur han skulle kunna tänkas följa henne. 

Skaparna har valt att stanna kvar i en lång tagning, vilket vi anser bidra till en realism för 

scenen i och med dess flöde som inte avbryts av klippning. Mulveys teori om kvinnan som 

objektifierad är något som gestaltas, men inte enligt vår uppfattning av Toulouse-Lautrec utan 

av männen som intensivt betraktar Avril. Konstnären är enligt oss inte intresserad av henne 

Figur 8 Närbild, Henri de Toulouse-
Lautrec målar av Jane Avril (Moulin 
Rouge, 1952) 

Figur 7 Halvbild, Jane Avril 
sjunger in i kameran (Moulin 
Rouge, 1952) 

Figur 6 Helbild, Jane Avril inleder sitt framträdande (Moulin Rouge, 1952) 
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utan ser henne bara som ett motiv till sitt pågående verk. Jane Avril observeras utifrån 

Toulouse-Lautrecs synvinkel och hans blick förstärks genom den långa tagningen eftersom 

publiken kan känna hur han betraktar henne. Dock följer det inte enligt oss Mulveys teori om 

den manliga blicken eftersom Toulouse-Lautrec inte beaktar henne utifrån ett erotiskt syfte.41 

Med det argumentet menar vi endast hur vi tolkar det utifrån framställningen av den fiktiva 

karaktären Toulouse-Lautrec. Han hade förmodligen presenterats annorlunda om 

filmindustrin på den tiden inte hade varit begränsad med vad som fick visas och inte gällande 

exempelvis objektifiering och sexualitet.    

 

Kameran följer Avril i en jämn rörelse när hon går nerför trappan och genom att hon är tydligt 

ljussatt och klädd i vitt fastnar blicken på henne. Hennes kläder är ett exempel på att det är 

hon och hennes kropp som är i fokus med den vita färgen som kan symbolisera oskuldsfullhet 

samt det röda som har kopplingar till erotik.42 Den tydliga ljussättningen och männens sätt att 

betrakta Jane Avril kan ställas i kontrast till Mulveys argument om den voyeuristiska 

separationen mellan publiken och den filmiska världen. Mulvey menar att separationen ger 

utrymme för publikens egna fantasier genom avgränsningen som bildas beroende på filmens 

ljussättning. Avgränsningen till filmen utvidgas med en mörkare färgskala som betonar 

upplevelsen av att något är privat, vilket gör detta exempel till dess motsats med sitt markanta 

val av ljus.43 Genom tydliga ljuskällor anser vi att en närhets känsla kan skapas och publiken 

får därmed en större möjlighet till att ta del av den fiktiva världen.  

 

4.2 Kvinnan 

Publikens blick - Tidskod: 0:08:35-0:09:30 

Kvinnan i prickig klänning samtalar med konstnären om sin ilska för en annan kvinnlig 

dansös som hon tidigare haft en dispyt med. Genom att kameran fortsatt är bakom Toulouse-

Lautrec synliggörs det att denna dansös kommer fram i bakgrunden och stannar till höger 

bakom den förstnämnda kvinnan. Dansösen blir arg när hon hör vad kvinnan säger, vilket 

resulterar i att hon sparkar kvinnan som faller framåt, men lyckas ta emot sig innan hon faller 

till golvet. I samband med att kvinnan rätar upp överkroppen övergår bilden till en halvbild på 

kvinnorna som står placerade mot en bakgrund i oskärpa (Figur 9). De tittar med ilska på 

varandra och byter några ord och sedan får publiken en bild på konstnären med en kamera 

                                                        
41 Mulvey 2013, s 53 
42 Brigitte Mral & Henrik Olinder, Bilden retorik i journalistiken, Stockholm: Norstedt, 2011, s. 106 och 110. 
43 Mulvey 2013, s 50 
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rakt framifrån. Han erbjuder ett glas cognac till kvinnan i prickig klänning och i kvinnornas 

halvbild tar hon gladeligen emot glaset som hon sedan kastar i ansiktet på sin rival. En närbild 

på konstnären visar hur han ger samma erbjudande till den andra kvinnan som åter i halvbild 

kastar innehållet på sin konkurrent i prickig klänning. Bilden växlar sedan till en nöjd 

konstnär för att vidare övergå till kvinnorna som inleder ett bråk (Figur 10 och 11). Förutom 

några närbilder för fixering på vissa detaljer följer kameran händelseförloppets rörelsemönster 

och bråket avbryts sedan i en etableringsbild på när andra människor tvingas ingripa. 

 

         

   

     

          

Analys utifrån Laura Mulvey – Manlig makt trots två dominanta kvinnor 

Mulveys teori behandlar tre typer av blickar, men berättar även att kamerans och publikens 

blick inte representeras lika tydligt eftersom den fiktiva världen skulle riskera att brista i sin 

trovärdighet. För att behålla trovärdigheten styrs istället publikens blick omedvetet för att 

undvika en medveten distans till publiken. När kvinnan samtalar med konstnären får publiken 

flera områden att fokusera på för att sedan minimeras distansramen i form av halvbilder, 

närbilder och en mer avlägsen bakgrund. Kvinnornas rivalitet är händelsens kärna, vilket är 

syftet för publiken att titta på genom en fixering på kvinnornas handlingar, men även på 

konstnären som indirekt startar bråket. Toulouse-Lautrec gör att Mulveys teori splittras en 

aning eftersom hans njutning synliggörs i närbilder, men att det enligt vår tolkning inte är ur 

en erotisk synpunkt utan för hans konstnärliga visioner.44 Mulvey förklarar vidare att förutom 

att föra narrativet framåt kan även mannen ha makten att överföra den betraktande blicken till 

publiken. Denna hypotes blir möjlig genom filmer som kretsar kring en bestämd huvudperson 

som publiken kan identifiera sig med. Konstnären Toulouse-Lautrec är en bestämd 

huvudperson och i det ovannämnda händelseförloppet identifieras hans njutning i närbilder, 

vilket i sin tur kan göra att det intrycket överförs till publiken. Njutningen av kvinnorna 

framställs inte genom inaktiva objekt utan snarare som ett betraktat skådespel, vilket kan 

                                                        
44 Mulvey 2013, s 56 

Figur 9 Halvbild, De 
två kvinnorna (Moulin 

Rouge, 1952) 

Figur 10 Närbild, Nöjd 
konstnär (Moulin Rouge, 

1952) 

Figur 11 Halvbild, 
Kvinnorna inleder bråket 

(Moulin Rouge, 1952) 
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spegla en manlig maktstruktur trots de två dominanta kvinnorna.45 

 

Kamerans blick - Tidskod: 0:08:17-0:08:26 

En kvinna med rött hår och prickig klänning dansar, med bestämda steg, framför två herrar 

som synar dansgolvet på Moulin Rouge. Första bilden på händelsen är i form av en halvbild 

med en kameraplacering bakom de två herrarna. Kvinnan blir centrerad mellan herrarnas höga 

hattar och ljuset från taklamporna gör att blickens fokus landar på henne (Figur 12). Med en 

hög kick sparkar kvinnan av den ena mannens hatt i samma stund som en halvbild blir synlig 

på de två förvånade herrarna. Bilden återgår sedan till att visa kvinnan som fortsatt är i fokus 

med sitt röda hår och klänningens färgstarka överdel. Hennes blick söker sig till mannen utan 

hatt som i sin tur har ett glas med whisky i sin hand. Innan mannen hinner dricka tar kvinnan 

glaset och dricker samtidigt som hon går förbi den andra mannen. I takt med att kvinnan går 

följer kameran med i en kort åkning som avbryts med en närbild på männen när kvinnan ger 

tillbaka ett tomt glas. I nästa bild har kvinnan hunnit passera männen och utgör därmed en 

större centrerad position. Kameran fortsätter att följa henne fram till att konstnären Henri de 

Toulouse-Lautrec synliggörs i högra sidans nedre del. Kvinnan bibehåller en dominant effekt 

med en kropp som tar över bildens vänstra del och med sin färgstarka ton i kontrast med 

konstnärens mörka färgskala (Figur 13). 

 

     

     

 

 

 

 

Analys utifrån Laura Mulvey – Kvinnans dominanta utstrålning 

Kameran blir ett viktigt verktyg för vad och hur filmens byggstenar ska visas eftersom att 

kameran fungerar som en förlängning av våra ögon. Genom den manliga blicken beskriver 

Laura Mulvey hur kameran tenderar att visa det som bör vara attraktivt att titta på, vilket ofta 

är den kvinnliga kroppen. I exemplet ovan är kameran som ett öga bakom herrarna på kvinnan 

som står i fokus, men bryter mot teorins resonemang genom att vara sparsam med att visa 

kvinnans kropp samt att kameran behåller sitt avstånd till henne. Kvinnans dominanta 

utstrålning tränger igenom teorins mönster och valen i hur kameran används följer hennes 

                                                        
45 Mulvey 2013, s. 53  

Figur 12 Halvbild, Kvinnan 
dansar framför de två herrarna 
(Moulin Rouge!, 2001) 

Figur 13 Halvbild, Den kvinnliga dansösen 
står bestämt framför Toulouse-Lautrec 
(Moulin Rouge!, 2001) 
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maktstruktur genom att inte skapa påtagliga bildutsnitt på kvinnokroppens detaljer.  

Mulveys teori bygger på att det är mannen som har makten oavsett om han är åskådare, 

karaktär eller filmfotograf, men exemplet är snarare en presentation av en kvinnlig aktivitet. 

Kvinnan utgör styret av scenens rörelsemönster inför två inaktiva män och inför en kamera 

som hela tiden följer hennes handlingar.46 Kamerans perspektiv och kvinnan som bestämmer 

dess rörelser blir därför en motpol när Mulvey diskuterar om hur film är strukturerad för att 

tillfredsställa manliga fantasier. Hon menar även att film kontrolleras av män och att manliga 

åskådare ska kunna identifiera sig med dessa, vilket gör att exemplet kan upplevas som en 

feministisk motsvarighet.47  

 

Karaktärens blick - Tidskod: 0:14:32-0:15:11  

Sångerskan Jane Avril har sedan en stund tillbaka suttit och samtalat med Henri de Toulouse-

Lautrec, men plötsligt byts det till en närbild när hon istället fäster blicken på en man lite 

längre bort (Figur 8). De båda utgör en karaktärsblick från att mannen synliggörs i form av en 

helbild och framhävs med ljussättning, en klädsel i rött och blått samt en nästintill centrerad 

position (Figur 9). Han höjer sitt glas för att signalera uppmärksamheten till henne och sedan 

visas en närbild på Avril som gör likadant, vilket indikerar på att mannens blick har besvarats 

(Figur 10 och 11). 

 

Analys utifrån Laura Mulvey – När objekt och subjekt förenas till en 

I exemplet ovan uppmärksammar Jane Avril att mannen fokuserar på henne, vilket gör att hon 

själv blir aktiv och besvarar detta. Hon svarar på nytt när hon höjer glaset och hennes ständiga 

bemötande bidrar därmed till att driva situationen i deras gemensamma riktning. Detta följer 

Mulveys aspekt att mannen är drivande, men frångår det samtidigt genom att Avril uppskattar 

uppmärksamheten och bryter teorins resonemang om den passiva kvinnan.  

 

                                                        
46 Jönköpings kommun, “The male gaze – teorin om den manliga blicken”, 2019. 
47 Chaudhuri, 2006, s. 31 

Figur 8 Närbild, Jane Avril 
får syn på en man längre 
bort (Moulin Rouge, 1952) 

Figur 9 Helbild, Mannen som 
betraktar Jane Avril (Moulin 
Rouge, 1952) 

Figur 11 Närbild, Jane Avril 
höjer sitt glas mot mannen 

(Moulin Rouge, 1952) 

Figur 10 Helbild, Mannen höjer 
sitt glas mot Jane Avril (Moulin 

Rouge, 1952) 
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En blick mot någon beskrivs som en form av maktstruktur och Mulvey betonar den 

patriarkala makten och studerar hur kvinnor representeras utifrån den. Både Jane Avril och 

mannen blir ett objekt och ett subjekt på samma gång när de tittar och samtidigt blir tittade på, 

vilket betyder att kvinnan representeras som likvärdig i sin dominans. Bildmässigt blir 

upplevelsen att Avril dessutom behåller en beständig blick eftersom att mannen visas i en 

längre tagning och att hans helbild växlar till hennes närbild. I den klassiska 

Hollywoodfilmen, som är Laura Mulveys utgångspunkt, anses det vara ett brott mot normen 

när en karaktär ser rakt in i kameran och Avrils närbild skulle kunna upplevas som ett 

exempel på det. Det är som att hennes blick talar till publiken och mannen samtidigt, vilket 

blir en motsats till Hollywoodfilmens vision om en sluten värld. Publiken blir plötsligt ett 

betraktat objekt och att samtidigt få kvinnan i en närbild gör att den manliga maktstrukturen 

rubbas.48 Även om det patriarkala får konkurrens kan dock en annan synvinkel diskuteras som 

istället styrker Mulveys teori om det kvinnliga objektet. Hon menar att objektet oftast filmas i 

ett mjukt fokus och är visuellt erotiskt att titta på, vilket passar i exemplet med ljussättningen 

som lyser upp den sminkade kvinnans nakna hud.49 

 

5. Analys av filmen Moulin Rouge! från 2001  

I den andra versionen av filmen, regisserad av Baz Luhrmann, skildras en annan historia som 

handlar om den unga Christian vars dröm är att etablera sitt författarskap, vilket han flyttar till 

Paris för att göra. Genom en slump kommer Christian i kontakt med en grupp bohemer som 

utövar sina intressen inom konstnärskap, musik och teater. Gruppen är verksam som ensemble 

på Moulin Rouge och genom dessa träffar Christian den prostituerade artisten Satine som han 

förälskar sig i. Harold Zidler som är värd på Moulin Rouge behöver kapital av hertigen för en 

föreställning och eftersom att hertigen i utbyte vill ha Satine kommer detta utgöra hindret för 

kärleken mellan henne och Christian.50 

 

5.1 Mannen 

Publikens blick - Tidskod 0:58:52-0:59:25 

Karaktären Harold Zidler har innan denna sekvens upptäckt Christian och Satine med att ha 

kysst varandra, vilket inte är enligt reglerna för vad Satine får göra. Satine är en prostituerad 

                                                        
48 Dagmar Brunow, ”Visuell lust och narrativ film”, utifrån Laura Mulveys artikel Visual pleasure and narrative 

cinema publicerad i Screen vol. 16 nr. 3, 1975. Texten hämtad ur Tidskrift för genusvetenskap, nr 4, 2013, s 65 
49 Chaudhuri, 2006, s. 35 
50 Baz Luhrmann, Moulin Rouge!, 2001. 
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kvinna på Moulin Rouge som vi tolkar är förbjuden att bli kär eller vara med någon man 

utanför arbetstid. Zidler är upprörd över att hon har varit med Christian i och med att hertigen 

lägger ner pengar på att deras teaterföreställning ska kunna ha möjlighet att genomföras. 

Hertigen har även en vilja om att göra Satine till en stjärna, en riktig skådespelerska. Scenen 

tydliggör publikens blick med extrema närbilder på Zidler som skäller ut Satine (Figur 12). 

Närbilderna förstärker hur upprörd han är över vad Satine har gjort, vilket understryker hans 

maktposition i kontrast till hennes visualitet i halvbild (Figur 13). Med en placering till höger 

ger bildspråket henne en mindre roll eftersom Zidlers placering till vänster gör att han 

synliggörs först. Zidlers upplysta ansikte tillsammans med det röda skynket till höger i bild 

gör dessutom att fokuset söker sig till honom och att valet av högersidans färgton framhäver 

en dominant effekt.51  

 

     

     

 

 

 

 

Analys utifrån Laura Mulvey – Makt och underordning 

Mulveys teori om kvinnan som objekt fortsätter att visas även i denna del av filmen, men 

enligt oss skiljer sig detta exempel genom att den manliga blicken visas ur en maktbaserad 

vinkel och inte ur ett erotiskt perspektiv. Zidler förmedlar för oss som publik att det är han 

som bestämmer och att Satine inte har något annat val än att sluta träffa Christian. Skaparna 

har valt att visa detta genom att använda sig av extrema närbilder som visar Zidlers 

ansiktsmimik, vilket ger en känsla av obehag. Vidare förklarar Mulvey att vissa filmer formas 

av en ledande karaktär som publiken kan identifiera sig med. Detta gör att karaktären har 

inflytande på publikens uppfattning om filmens skeende. Genom att Zidler är placerad på ett 

sätt som gör att åskådaren inte kan undgå honom kan följden bli att publiken precis som han 

ser Satine som underordnad.52    

 

 

 

                                                        
51 Mral och Olinder, 2011, s. 106 
52 Mulvey 2013, s 53 

Figur 12 Närbild, Zidler skäller ut Satine 

(Moulin Rouge!, 2001) 

Figur 13 Halvbild, Satine när hon blir 
utskälld av Zidler (Moulin Rouge!, 
2001) 
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Kamerans blick - Tidskod 1:41:58-1:42:18 

Under en teaterföreställning står Satine nästintill centrerad i bild när karaktären Harold Zidler 

kommer fram bakom henne och placerar sina armar runt hennes kropp när han uttrycker orden 

”She is mine” (Figur 14). Strax efter gör hertigen detsamma från sin plats i publiken, men 

eftersom det inte tydligt framgår att de hör varandra skulle det kunna vara hans reaktion av 

Zidlers kroppsliga agerande (Figur 15). Vidare förflyttas kameran bakåt och ju längre bak den 

kommer synliggörs det tydligare var Zidler har placerat sina händer. En hand håller på Satines 

ena bröst och den andra är vid hennes underliv. Hans huvud syns till vänster i bild bakom 

Satine och en intensitet skapas i hans bestämda blick, medan hon uppgivet tittar ner i marken. 

Runtom står det en mängd människor med armarna utsträckta mot dem, vilket gör att filmens 

publik riktar ett allt större fokus på Zidler och Satine (Figur 16). Hela sekvensen har en 

genomgående blå färgton med ett ljus som faller till större delen på Satine och hennes kropp 

som endast bär en bh utsmyckad med kristaller och ett par långbyxor. 

 

Analys utifrån Laura Mulvey – Kroppslig objektifiering 

Mulveys teori om kvinnans objektifiering synliggörs i denna sekvens genom att kamerans 

blick successivt framhäver hur Zidler betraktar Satine. Eftersom att Zidler står bakom henne 

sker detta genom hans kroppsspråk när han omfamnar henne med sina händer som placeras på 

bröst och nära intill underlivet. Genom att Zidlers blick bibehålls på filmens publik förstärks 

hans maktstruktur och sammantaget med kroppsspråket skapas en objektifierande effekt av 

henne som ägodel. Det uppstår även en konkurrerande makt mellan Zidler och hertigen 

genom att hertigen också uttrycker att Satine är hans. När kameran successivt etablerar mer av 

bilden blir gestaltningen av Satine som det betraktade objektet förstärkt genom att hon blir en 

mittpunkt för allas blickar både i den fiktiva och den verkliga världen.53 Mulvey beskriver hur 

ett skifte kan ske genom att filmens åskådare under korta stunder kan växla från att vara 

subjekt till att istället bli det iakttagna objektet. Under denna sekvens ser de hur Satine blir 

                                                        
53 Mulvey 2013, s. 53 

Figur 15 Närbild, Hertigen säger 
"She is mine" och betraktar Satine 
och Zidler (Moulin Rouge!, 2001) 

Figur 14 Närbild, Zidler placerar 
sina händer på Satines kropp (Moulin 
Rouge!, 2001) 

Figur 16 Halvbild, Zidler med sina händer 
placerade på Satines kropp (Moulin Rouge!, 
2001) 
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begränsad av Zidlers kroppsliga handling samtidigt som han inför filmens åskådare 

objektifierar de genom att uttrycka sin makt.54    

 

Karaktärens blick - Tidskod 0:10:11-0:10:56 

Inledningsvis har Christian och ett antal män precis druckit av den alkoholhaltiga drycken 

Absint. Älvan på flaskans etikett förvandlas till en verklig älva i männens fantasivärld som 

liknar karaktären Satine, vilket är kvinnan som Christian sedan förälskar sig i (Figur 17). 

Sekvensen visas från huvudkaraktären Christians perspektiv som synliggör hur älvan förför 

männen när hon smeker sin kropp på ett sätt som kan antyda till sex, samtidigt tittar hon 

intensivt på männen (Figur 18). Kameran blandar hel och halvbilder på älvan, vilket gör att vi 

får en uppfattning av att Christian tittar på hela henne och hur hon rör sig i hans fantasi. 

Sekvensen utspelar sig när solen har gått ner och mörkret har lagt sig, vilket gör att vi ser 

älvan tydligt utanför fönstret när hon flyger runt. Skaparna har valt att göra älvan ännu 

synligare genom att lysa upp henne lika grön som drycken absint med en placering mestadels 

centrerad i bild. I slutet får vi se hur älvan flyger fram mot publiken genom att hon placerar 

sig närmast i bild med sin blick rakt in i kameran (Figur 19). Efter detta fortsätter hon dansa 

samtidigt som hon klonas till att bli tio gånger så många av sig själv (Figur 20).  

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys utifrån Laura Mulvey – Mannen som betraktar kvinnan sexuellt 

I sekvensen ovan får vi följa med i karaktären Christians fantasi om en älva som förtrollar 

honom ifrån filmens verkliga värld. Älvan rör sig på ett sätt som tydligt kan förknippas med 

en vilja om att förföra Christian, vilket blir ett märkbart exempel som samspelar med Mulveys 

diskussion om mannens betraktelse av kvinnan som sexuellt objekt.55 Sekvensen 

                                                        
54 Brunow 2013, s. 65 
55 Mulvey 2013, s 52  

Figur 17 Närbild, Älvan på etiketten 
(Moulin Rouge!, 2001) 

Figur 18  Halvbild, Älvan förför männen i 

deras fantasi (Moulin Rouge!, 2001) 

Figur 19 Helbild, Älvan tittar rakt in i 
kameran (Moulin Rouge!, 2001) 

Figur 20 Helbild, Älvan är tio gånger så 
många av sig själv (Moulin Rouge!, 2001) 
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exemplifierar även Mulveys teori om att kvinnan inte bara framställs som ett sexuellt objekt 

för karaktärerna utan också finns för att publiken ska få uppleva detsamma. Skaparna byter 

från Christians blick på älvan till att publiken i slutet får uppleva henne närmast kameran. 

Vidare får vi se älvan klonas till att bli tio gånger så många av sig själv, vilket kan bli en 

liknelse i att publiken också är i en sorts drömvärld.56  

 

I de två ovannämnda delarna bryter skaparna den fjärde väggen genom att älvan tittar rakt in i 

kameran, vilket innebär att den fiktiva världen frångås. En av konsekvenserna som blir av att 

fjärde väggen bryts är att det blir en maktförändring, publiken blir det betraktade objektet som 

älvan har makten över. Älvan blir dessutom den aktivt drivande parten som får Christians 

fantasi att fortsätta framåt och det i sin tur gör honom till den passiva, vilket inte hänger ihop 

med Mulveys resonemang om att mannen är den aktiva och kvinnan den passiva. Dock gäller 

denna fördelning endast i Christians fantasivärld och inte för den riktiga historien. Eftersom 

att det endast sker i Christians tankar bibehåller det kvinnans passiva roll i filmen och 

Christian blir den som fortsatt driver handlingen framåt.57   

 

5.2 Kvinnan 

Publikens blick - Tidskod: 1:20:30-1:20:45 

Denna scen utspelar sig i en stor och öppen lokal med få ljuskällor och med ett okänt antal 

människor som utför pardansen tango. Vi har valt att börja vårt exempel mitt i dansen när en 

etableringsbild visar hur en kvinna växlar mellan att dansa med olika män (Figur 21). I bilden 

dansar kvinnan med mannen i mitten samtidigt som den starkaste ljuskällan lyser upp paret 

medan andra män studerar rörelserna. Fokuseringen på dansen fortsätter under ett ständigt 

växlande av bildutsnitt och det synliggörs hur männen växlar mellan att dansa och att studera. 

Mitt i dansen får publiken även se en man som sjunger till tangons musikaliska stråkar 

samtidigt som dansarna rör sig tätt intill varandra. I slutet av sekvensen framhävs dansarnas 

erotiskt smekande händer följt av en bild på deras ben, vilket även visar att kvinnans upplysta 

strumpbyxa är centrerad (Figur 22 och 23). Publiken får hela tiden ett fokus på dansen genom 

                                                        
56 Mulvey, s 53  
57 Ibid. s. 52 
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rytmiken från dansarna, stråkarna och sången som leder varje rörelse samt ljuset som riktar 

blicken. 

 

Analys utifrån Laura Mulvey – Illusionen av att ta del av något privat 

Inledningsvis kan Freuds teori om skoptofili användas igen eftersom kvinnan dansar med en 

man i taget och medan det sker njuter resterande män av att betrakta henne och hennes 

rörelser. Freud menar att skoptofili är en drift i ett sexuellt sammanhang och att det kan vara 

en lust att betrakta, men även en lust i att bli betraktad. Med dansens rytm och förföriska 

berättade kan det vara en gemensam nämnare för männen och kvinnan att känna en njutning i 

samrörelse med varandra.58  

 

Mulvey diskuterar även hur filmen är formad efter den manliga blicken genom voyeurism 

som kan innebära ett intresse av att betrakta sådant som anses vara privat ur ett naket 

perspektiv. Utifrån det perspektivet kan en separation mellan filmens värld och publikens 

blick skapas som ger utrymme för åskådarna att utveckla sina egna fantasier.59 Teorin om 

voyeurism följs i denna scen när en mörk och nedtonad miljö ger en omedveten påverkan för 

publikens blick genom att kontrasten mellan mörkt och ljust innebär en illusion av att titta in i 

ett privat handlande. Genom bristen på färger blir publikens distansram mindre i händelsens 

närbilder medan de större bildutsnitten lämnar en separerande lucka som publikens blickar 

fyller i med sin egen fantasi. Scenen är öppen för den fantasin i den inledande 

etableringsbilden medan utrymmet för publikens egna tankar minimeras i de erotiska 

höjdpunkterna som när kvinnan står centrerad mellan två män som smeker hennes kropp.60 

När utrymmet för egna tankar minimeras kan scenen upplevas som att vi är delaktiga i deras 

dans och att vi skulle kunna vara en av männen, vilket gör att vi ingår i det privata.  

 

 

                                                        
58 Mulvey 2013, s 50 
59 Chaudhuri, 2006, s. 34 
60 Mulvey 2013, s. 50 

Figur 21 Helbild, Kvinnan kastas 

mellan männen (Moulin Rouge!, 2001) 

Figur 22 Närbild, Kvinnan och de två 

männen dansar tätt intill varandra 

(Moulin Rouge!, 2001) 

Figur 23 Närbild, Kvinnans 

strumpbyxor (Mouline Rouge!, 2001) 
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I publikens ögon kan detta även uppfattas som en gestaltning av kvinnlig utsatthet och en 

tydlig manlig blick genom att männen i filmen applicerar sin egen fantasi på den kvinnliga 

gestalten. Kvinnan blir som en visualisering av männens begär och medan de hela tiden för 

takten styrs kvinnan i riktningarna under männens vilja, vilket i sin tur kan bli en gestaltning 

för berättandet i filmen.61 

 

Kamerans blick -  Tidskod: 0:26:18-0:27:12 

Christian besöker Satine för att framföra en dikt medan hon tror att han är hertigen som hon i 

sin tur ska ha ett sexuellt möte med. Kamerans blick visar inledningsvis en etableringsbild på 

Satine som i en säng utför erotiskt dominanta signaler mot Christian som blir alltmer nervös 

(Figur 24). Kameran fångar sedan upp honom i samband med att han vänder sig om och 

därmed synliggörs hans reaktion på hennes handling (Figur 25). Bildspråket växlar därefter 

mellan hans nervositet i halvbild och hennes förvåning i helbild. När Christian vänder tillbaka 

blicken mot Satine har hon lagt sig ner och öppnat upp för vad hon tror att mötet är till för, 

vilket gör att Christian vänder sig om igen. En närbild observeras på hans panikslagna 

ansiktsuttryck som växlar till Satines lustfyllda frustration och sedan tillbaka till Christian på 

nytt. Han vänder sig om återigen när hon har satt sig upp och de byter några ord samtidigt 

som kamerans blick växlar mellan deras respektive närbilder. Efter ordbytet tror Satine att 

Christian menar att han behöver hjälp i det sexuella syftet, vilket visuellt framhävs när hon i 

en helbild går fram till honom för att vara behjälplig. Kamerans blick följer upp med en 

närbild på Christian för att sedan ge handlingen en intimitet i form av en halvbild som gör en 

kameraåkning in till en närbild genom att följa Satines rörelse. Nästa etableringsbild visar 

sedan deras täta positioner till varandra och i samband med att hon trycker sin hand mellan 

hans ben synliggörs Christians reaktion (Figur 26). Efter en påtaglig kamerablick på Satine tar 

hon bort handen och slänger sedan ner honom i sängen. Det visuella växlar mellan de båda 

samtidigt som hon positionerar sig över Christian som försöker tala med en kvinna som inte 

lyssnar (Figur 27). Satine använder istället sin förföriska dominans samtidigt som hon 

knäpper upp hans skjortknappar för att kunna utföra mötets sexuella handling. 

                                                        
61 Mulvey 2013, s. 52 
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Analys utifrån Laura Mulvey – Kvinnan som ett hot 

När Laura Mulvey diskuterar kvinnor som objekt tar hon stöd av Sigmund Freud när han 

menar att det finns en åtrå i att betrakta andra människor som objekt. I exemplet för denna 

analys framträder dock kvinnan som den drivande och mannen som inte vill titta och därmed 

inte vill falla för behovet att behöva bli tillfredsställd. Trots att teorin fallerar utifrån 

karaktärernas perspektiv kan det ändå överensstämma för publiken och kameran eftersom 

Mulvey utgår från att alla tre aspekter kontrolleras av män. Med hjälp av kamerans blick och 

val av bildutsnitt framhävs kvinnans sexuella anspelningar samt mannens reaktioner, vilket 

kan skapa en njutning av att få ta del av deras agerande. Eftersom kamerans blick i närbilder 

ramar in erotiken och reaktionen av fenomenet kan njutningen bildas i form av att den 

filmiska världen blir som en spegel för åskådarens egen identifikation. Mulvey menar att 

filmen kan ha en tillräckligt stor påverkan på sin publik att de tillfälligt förlorar sitt verkliga 

jag, vilket psykoanalytikern Jacques Lacans teorier är ett stöd för. 62 Lacan hävdar att 

spegelbilden är viktig för barnets jag-utveckling och att denna bild blir ett slags ideal-jag som 

i sin tur påverkar hur barnet i vuxen ålder identifierar sig med andra.63 Utifrån exemplet kan 

en identifikation utgöras både hur en förföriskt dominant kvinna kan inverka på män, men 

även hur män kan skapa den viljan hos kvinnan.  

 

 

                                                        
62 Chaudhuri, 2006, s. 34 
63 Jacques Lacan, Écrits: Spegelstadiet och andra skrifter, Stockholm: Natur och kultur, 1989, s. 18-19 

Figur 24 Helbild, Satine i sängen (Moulin Rouge!, 2001) Figur 25 Närbild, Christians reaktion på Satine 
(Moulin Rouge!, 2001) 

Figur 26 Närbild, Christian reaktion på Satines handling 
(Moulin Rouge!, 2001) 

Figur 27 Halvbild, Satine tar kommandot över 
situationen (Moulin Rouge!, 2001) 
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Freuds teori om lusten att titta på människor objektivt kallade han för skoptofili och liksom 

Lacan refererar han till barnstadiet när han menar att människor är nyfikna på varandras 

kroppar. Ett exempel på detta är närvaro eller frånvaro av en penis och Freud förklarar vidare 

hur pojkar tror att penisens närvaro finns hos alla fram till att de får se att deras mammor inte 

har någon. På grund av frånvaron av en penis kan kvinnor anses vara ett hot mot den manliga 

blicken och en lösning på det är att försköna henne till en fetisch av en ofarlig kvinnlig avbild. 

Med kamerans blick och rörelser kan scenen som diskuteras istället vara ett alternativ på att 

gestalta kvinnan som ett hot när hon går fram och trycker upp sin hand mellan mannens ben 

och sedan kastar ner honom i sängen.64 

 

Karaktärens blick - Tidskod: 1:13:38-1:15:04 

Scenen utgör en repetition av en teaterföreställning som hertigen observerar och som han 

sedan berättar att han inte gillar slutet på. I närbild visas det hur karaktärerna blickar mot 

varandra genom att hertigen syns utifrån Satines perspektiv och att Christian sedan framträder 

ur hertigens synvinkel (Figur 28 och 29). Tillbaka i hertigens närbild börjar han upprört 

samtala med föreställningens ansvarige Harold Zidler och en kameraåkning gör att utsnittet 

blir tätare och tätare. Konversationen avbryts när Satine börjar tala samtidigt som hon går ner 

för scenens trappor i riktning mot hertigen. När hon är något steg från honom framhävs hon 

med en lägre kameraplacering och efter det framträder hertigen i en halvbild utifrån hennes 

blick (Figur 30 och 31). En halvbild på när Satine fortsätter framåt övergår till en närbild på 

hertigen och händelsen avslutas sedan med att kameran fångar reaktionen från Christian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
64 Chaudhuri, 2006, s. 38 

Figur 28 Närbild, Hertigen tittar på 
Christian (Moulin Rouge!, 2001) 

Figur 29 Närbild, Christian tittar på 
hertigen (Moulin Rouge!, 2001) 

Figur 30 Halvbild, Satine tittar på 
hertigen (Moulin Rouge!, 2001) 

Figur 11 Halvbild, Hertigen tittar på 

Satine (Moulin Rouge!, 2001) 
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Analys utifrån Laura Mulvey – När kvinnan tar kontrollen över makten 

I början av scenen kan handlingen upplevas som stillastående, men narrativet fortskrider 

istället genom att karaktärernas blickar utgör gestaltningen. Christian har precis uttalat sig på 

ett sätt som får hertigen att reagera och utifrån Satines perspektiv påvisas maktstrukturen i 

hans blick. Detta berör Mulveys argument om den kontrollerande mannen utifrån en annan 

vinkel, vilket innebär att Satine bevittnar hertigens maktstruktur när hans kontroll över henne 

hotas av Christian.65 Hertigen fortsätter sedan att passa in på Mulveys teori när han efter 

enbart blickarnas gestaltning driver historien framåt genom att konfrontera den ansvarige 

Zidler. Vi upplever dock att Satine aldrig blir synad som ett erotiskt objekt, men med 

kameraåkningens hjälp skapas en alltmer dominant karaktärsblick hos hertigen.66 Blicken är 

riktad mot kameran och därav blir det ett exempel på att det avviker från Hollywoodfilmens 

vision om en sluten värld.67  

 

Satine avbryter sedan hertigen i sin konfrontation samtidigt som hon börjar gå mot honom, 

vilket ger upplevelsen av att maktstrukturen byter kön eftersom kvinnan blir aktiv inför en 

inaktiv man. Kameran hjälper till att ge en hotfull bild av kvinnan när en längre tagning 

synliggörs på hennes väg mot mannen och även när hon framhävs med en låg kameraposition 

som tvingar åskådaren att titta upp på henne. Karaktärsblicken som följer är utifrån kvinnans 

synsätt och Mulvey menar att när den typen av vinkel dominerar berättandet svalnar eller 

utesluts den tillfredställande effekten. Vidare förklarar hon att Hollywoodfilmer gjorda för en 

kvinnlig publik resulterar i en kritik mot den manliga blicken och att filmen på det sättet inte 

ger plats för kvinnliga åskådare. Mulvey valde sedan att ompröva det argumentet genom att 

hävda en kvinnlig njutning av fantasin om att ha kontrollen i berättandet.68 Genom denna 

analys kan scenen vara ett exempel på hur den kontrollen i ett och samma händelseförlopp 

kan växla och synliggöra både en manlig och en kvinnlig maktstruktur.  

 

 

 

 

                                                        
65 Chaudhuri, 2006, s. 31 
66 Ibid, s. 35 
67 Brunow 2013, s 65 
68 Chaudhuri, 2006, s. 40 
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6. Resultat 

Efter att ha analyserat hur filmernas gestaltningar kan förstås genom Laura Mulveys teori blev 

resultatet en redogörelse av utvalda maktrelaterade situationer. Dessa situationer är fiktiva 

presentationer av manligt och kvinnligt som kopplas med teori och tidigare forskning samt att 

filmerna jämförs. För att förenkla för läsarna valde vi att beskriva det som vi upplever kan tala 

för berättelsens helhet i respektive film. När vi diskuterar manliga presentationer har vi valt 

att endast beröra versionen från 1952 i jämförelsen eftersom vi anser att filmens 

huvudkaraktär skiljer sig för mycket från teorin. Vi anser att teori och tidigare forskning 

tillsammans med filmerna utgör ett bredare spektrum för hur de olika 

presentationerna utrycker sig. Denna del av uppsatsen kommer därför att behandla dessa 

genom att diskutera de utifrån vår tidigare forskning om genus och makt. 

 

6.1 Manlig makt 

Från vår analys har vi valt två karaktärer som går att knyta till mannen som makthavare. Båda 

valen ingår i filmen Moulin Rouge! från 2001, vilket är hertigen och Harold Zidler som på 

olika sätt upplevs som överordnade. Mats Franzén förklarar makt genom tre begrepp, den 

intentionella, strukturella och den relationella makten som vi nedan redovisar med koppling 

till våra karaktärer.  

 

Intentionell, strukturell och relationell makt  

Hertigen använder det intentionella maktbegreppet eftersom han har en vilja att göra Satine 

till en skådespelerska, vilket vi tolkar som att han vill tjäna pengar på hennes framgång. Mats 

Franzén förklarar begreppet genom att det handlar om att subjektet som har makten har en 

vilja och ett mål med en viss avsikt.69 Vidare leder det till att Satine försätts i underläge 

gentemot hertigen eftersom han är anledningen till att deras föreställning blir av. Oavsett om 

Satines vilja är att vara med hertigen eller inte har hon inget val på grund av sitt yrke som 

prostituerad. Detta exempel kan även kopplas till det relationella maktbegreppet med hertigen 

som rangordnas högre än den prostituerade samtidigt som han vill uppnå en personlig 

framgång.70  

 

                                                        
69 Ted Goldberg 2010, s. 86-87 
70 Ibid. s. 90-92 
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Den andra sortens makt, den strukturella, kan appliceras på Harold Zidler genom att han är 

överordnad karaktären Satine på grund av hans yrkesroll som chef över de prostituerade.71 

Franzén förklarar att makten grundar sig i ett förhållande bestående av två eller flera personer 

varav den ena parten är den som härskar över den andra. Den sortens makt finns i samhället i 

olika former genom att individer ordnas i olika positioner med mer eller mindre makt. I 

sekvensen när Satine blir utskälld av Zidler gestaltas ett tydligt exempel på att han har makten 

över henne eftersom yrket som prostituerad gör henne till ett ”objekt” som han styr över. 

Relationen mellan Satine och Zidler bidrar till ett ytterligare exempel av den relationella 

makten med en man som är hierarkiskt högre än kvinnan.72 

 

Moulin Rouge! från 2001 visar även en objektifiering under föreställningen när Zidler tydligt 

placerar sina händer på Satines kropp.73 Att kvinnor gestaltas som objekt är något både 

genusforskningen och feministisk forskning diskuterar med tanke på det stora fokus på 

kvinnokroppen som sexualiseras runtom i världen. I detta exempel finns även en 

konkurrerande makt mellan Zidler och hertigen eftersom de båda uttrycker orden ”She is 

mine”. Denna konkurrerande makt kan kopplas till den relationella makten i och med hertigen 

och Zidlers interaktion med varandra och maktförändringen som sker mellan dem.74 Genom 

sitt kroppsspråk har Zidler övertaget i denna situation medan hertigen i det föregående 

exemplet är den överordnade eftersom föreställningen är beroende av hans kapital.  

 

Genom att på dessa karaktärer applicera Mats Franzéns maktbegrepp samt aspekten om 

kvinnlig objektifiering kan vi tolka en jämförelse med versionen från 1952. Den första filmen 

av Moulin Rouge väljer att spegla den fiktiva konstnären Toulouse-Lautrec på ett sätt som 

kan uppfattas som en intelligent och ensam man. Eftersom vi upplever att han inte besitter en 

maktposition som hertigen och Zidler blir det en skillnad i filmernas presentation av de mest 

framträdanden männen. Vid appliceringen av Mats Franzéns maktbegrepp förtydligas 

hertigens och Zidlers auktoritära ledarskap, vilket blir en kontrast till konstnären. Toulouse-

Lautrec uppfattas inte som auktoritär utan snarare som sin egen ledare och en man som utan 

att bestämma över andra skyddar sin integritet samt sina intressen. På grund av detta tolkar vi 

det även som att den fiktiva konstnären inte sexualiserar kvinnor, vilket blir en ytterligare 

skillnad i jämförelse med hertigen och Zidler. Dessa två män besitter olika typer av 

                                                        
71 Ted Goldberg 2010, s. 86-87  
72 Ibid. s. 90-92 
73 Göransson 2016, s. 39 
74 Ted Goldberg 2010, s. 91-92  
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chefspositioner i en miljö med prostitution, vilket tyliggör deras objektifiering i situationer 

med den prostituerade Satine. Gestaltningen av Toulouse-Lautrec upplevs istället som en 

frånvaro av objektifiering när han prioriterar sin konstnärliga förmåga. Som vi tydligt nämnt 

tidigare kan denna frånvaro speglas av dåtidens åsikter att inte visa den sidan av verkligheten i 

en fiktionaliserad värld. 

 

6.2 Kvinnlig makt 

Analysen innehåller två exempel som belyser kvinnlig makt och filmens versioner har ett 

exempel vardera, vilket betyder att de båda kan exemplifiera avvikelser ifrån Mulveys teori. I 

versionen från 1952 handlar exemplet om kvinnan i prickig klänning som dansar fram till två 

betraktande herrar och hur hon under hela händelseförloppet signalerar makt genom 

kroppsspråk och en målmedveten utstrålning. Den andra versionen exemplifierar en annan 

form av kvinnlig makt genom tanken att ett erotiskt förförande ska vägleda till syftets 

ändamål när Satine tror att hon ska ha ett sexuellt möte med Christian. De två typerna av 

kvinnlig makt följer den mångtydiga linjen när forskningen om genus menar att det är svårt att 

förklara innebörden av man/kvinna och maskulint/feminint. Trots kvinnlig makt kan det 

erotiska förförandet ändå falla under ramen för Mulveys teori om det feminina medan det 

förstnämnda exemplet istället skulle kunna förklaras som en konkurrens mot kvinnan som 

underordnad.75 De ovannämnda exemplen kan dessutom appliceras på den intentionella 

makten genom kvinnornas intention att nå ett mål med sitt handlande.76  

 

Målmedvetna kvinnor 

Eftersom att Satine är prostituerad och att hennes yrke därmed bygger på att vara sensuell 

följer det Gayle Rubins syn att sexualitet hänger ihop med släktskap, familj och arbete. 

Hennes liv och uppgift som prostituerad gör att hon förväntas vara sexuell samt kunna bemöta 

männens begär, vilket exemplet ovan tydligt återger när hon använder sin förföriska sida. I 

exemplet använder hon dock sin sexualitet för att vägleda mannen, vilket frångår både 

Mulvey och vår text om genus som betonar att det är kvinnor som sexualiseras. Teorierna 

menar vidare att en del kroppar bör vara sexuella inför andras begär medan Satine snarare 

utnyttjar den aspekten och istället får makten själv.  77  

 

                                                        
75 Dahl 2016, s. 16 
76 Ted Goldberg 2010, s. 87 
77 Dahl 2016, s. 17 
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Vi anser att kvinnan i prickig klänning aldrig övergår till att bli ett erotiskt objekt håller sig 

istället utanför teoriernas ramar och bryter mot genusforskningens uttalanden om normer 

rörande kropp, sexualitet och känslor.78 I sina handlingar som när hon sparkar av hatten för 

den ena mannen och dricker upp innehållet ur hans glas kan hon uppfattas som en konkurrent 

till patriarkatet, som enligt genusforskningen oftast underordnar den kvinnliga strukturen.79 

Genom detta förminskar kvinnan skillnaderna mellan de två maktstrukturerna och att hon kan 

bli en motsägelse till Yvonne Hirdmans argument att särskilja manligt och kvinnligt med 

mannen som hierarkins överordnade. Den kvinnliga idealtypen blir därmed ifrågasatt och 

hierarkins byggnation på den patriarkala grunden konkurreras ut när en jämbördig kvinna 

skapas.80  

 

6.3 Maktkamp kvinna mot kvinna 

Det första exemplet som i jämförelse med både genusforskningen och Mulveys teori blir 

mångtydigt är de två kvinnornas bråk i versionen från 1952. Mittpunkten i händelsen är deras 

rivalitet och att tillfredsställa den betraktande konstnärens lust är inte viktigt, vilket istället gör 

detta till en maktkamp kvinna mot kvinna. Kvinnornas rivalitet kan kopplas till den 

relationella makten genom att det finns en interaktion mellan dem och att deras makt över 

varandra är föränderlig.81 Genom detta fallerar resonemangen om kvinnan som sexualiserad 

och exemplet blir snarare en frigörelse från det normativa.82  

 

6.4 Maktordningen bryts 

Hertigens påverkan på föreställningen framträder när han konfronterar Harold Zidler och 

eftersom att Zidler är beroende av kapital försätts han i ett underläge. Genusforskningen 

menar att patriarkatet är något som kräver en hierarki och i situationen som diskuteras uppstår 

en rangordning mellan männen när den ena är beroende av den andra. Det blir en tydlig 

maktskillnad mellan man och man innan Satine avbryter konfrontationen och hertigen 

bemöter motstånd av en, i den situationen, överordnad kvinna.83 Karaktärernas interaktion 

med varandra och den maktförändring som sker visar exempel på den relationella makten.84 

Filmen gör därmed en maktförändring till en kvinnlig överlägsen medan genusforskningen 

                                                        
78 Göransson 2016, s. 39 
79 Dahl 2016, s. 16 
80 Dahl 2016, s. 17 
81 Ted Goldberg 2010, s. 90-91 
82 Göransson 2016, s. 39 
83 Dahl 2016, s. 16 
84 Ted Goldberg 2010, s. 90-91 
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diskuterar de hierarkiska skillnaderna med ett överordnat patriarkat som utgångspunkt. 

Genom ovanstående resonemang följer inte filmen och genusforskningen som vi har läst 

samma linje utan situationerna bygger istället på andra vinklar av makt som teorin inte lägger 

någon vikt på.85 Samtidigt som det sista exemplet blir en motsägelse till genusforskningen vi 

tagit del av kan den maktförändringen istället överensstämma med den relationella makten 

som nämnts ovan. 

 

6.5 En förstärkt kvinnomakt  

Resonemanget om en kvinna som får en utökad makt styrker vi med exemplet om älvan som 

blir drivande i männens fantasi och sedan även inför publiken.86 Eftersom att 

genusforskningen inte bygger på en kvinna i framkant blir därmed exemplet en motpol till vår 

teori. Dock uppfattas älvan inledningsvis som sexualiserad och att männen betraktar henne 

som älskvärd, vilket istället följer forskningens resonemang om känslor och objektifiering.87 

Älvan formas i enhet med hur hon bör vara, vilket stämmer med genusforskningens tankar om 

genusets ”regler” för exempelvis kläder och förväntade ageranden. Forskningen frångås sedan 

när hon utnyttjar sin sexualiserade utstrålning och därmed innefattar makten att driva fantasin 

framåt.88 Hennes maktövertag när hon visar på en vilja att fresta männen i deras fantasi är 

dessutom exempel på den intentionella makten. I slutet vänder hon sig till publiken och 

framträder i en maktposition även inför dessa, vilket förstärker motpolen till 

genusforskningen genom att hennes styre utvidgas.89  

 

Utifrån ovanstående redogörelser under kategorin för kvinnlig makt beskrivs det hur utvalda 

situationer förhåller sig till vår teori och tidigare forskning. Med dessa redogörelser kan även 

ytterligare jämförelser utläsas mellan filmerna. Först väljer vi att jämföra kvinnan i prickig 

klänning från första versionen med Satine från den andra versionen. I jämförelse med 

varandra upplever vi att dessa kvinnor gestaltas helt olika och enligt ovan förhåller de sig på 

olika sätt till teori och tidigare forskning. Trots att vi beskriver kvinnorna när de besitter en 

makt på olika sätt upplever vi att de blir en form av motsatspar. Satine som använder sin 

förföriska sida blir en kontrast till kvinnan i prickig klänning som snarare kan uppfattas som 

auktoritär på ett liknande sätt som hertigen och Zidler. Filmskaparna speglar åter en frånvaro 

                                                        
85 Dahl 2016, s. 16 
86 Dahl 2016, s. 16 
87 Göransson 2016, s. 39 
88 Dahl 2016, s. 16 
89 Ted Goldberg 2010, s. 87 



 

 35 

av objektifiering i versionen från 1952, vilket även synliggörs i beskrivningen på kvinnornas 

bråk. Älvan i versionen från 2001 upplever vi inledningsvis som objektifierad innan hon likt 

Satine använder sin förföriska sida som en form av makt. Exemplet när Satine konfronterar 

hertigen och Zidler kan enligt oss uppfattas som en makt med både förföriska och 

auktoritära inslag. Det är som att om hon ska nå fram med sin avsikt i konfrontationen måste 

hon bli jämbördig med herrarnas auktoritära ledarskap.  

  

Vi tolkar dessa mönster och skillnader mellan filmerna utifrån skaparnas fiktiva gestaltning av 

relationer mellan män och kvinnor. Efter jämförelse av dessa upplever vi filmerna till största 

delen som varandras motsatser när det gäller makt och objektifiering av kvinnor. Versionen 

från 1952 kan även visa på kvinnlig auktoritet, en egenskap som istället de framträdande 

männen har i den senare versionen. Detta kan vara för att objektifiering och erotik inte hade 

samma möjlighet att visas under 1950-talet, vilket belyser realtionen mellan fiktiv film och 

verklighet samt påverkan på publiken. 

 

7. Sammanfattning och slutdiskussion  

Tanken med denna undersökning var att analysera händelser från två versioner av Moulin 

Rouge och genom det kunna jämföra hur deras val av berättande presenterar manligt 

respektive kvinnligt. För att kunna utföra detta valde vi att som metod använda Laura 

Mulveys teori om publikens, kamerans och karaktärens blick. De tre blickarna som hon 

bygger sina argument på nyttjade vi när vi undersökte filmerna för att med fler synvinklar 

kunna analysera gestaltningarna. Efter att ha redovisat ett antal exempel landade analysen i ett 

resultat som redogör en sammankoppling med teori och tidigare forskning samt jämförelser 

mellan filmerna. Vår upptäckt blev att filmernas gestaltning tillsammans med vår teori och 

tidigare forskning skapar en bredare syn för ämnet genus genom att både förklara och visa att 

makt är ett mångtydigt och omfattande begrepp. 

 

7.1 Historiens röda tråd 

I vår bakgrund valde vi att ge läsarna en relevant historik om både Moulin Rouge och 1800-

talets Paris för att skapa en inledande förståelse för platsen och dess utveckling. Enligt 

historien kunde en otillfredsställd sexualitet hos män utgöra en problematik, vilket gjorde att 

prostitution fick mer uppmärksamhet och ett utökat intresse för kvinnor skapades. I vår text 

om platsen Moulin Rouge synliggörs en likvärdig utveckling genom att först vara känd för sin 
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underhållning och sedan bli förknippat med prostitution. Inom yrket som prostituerad blev 

dansen plötsligt ett sätt för kvinnorna att försörja sig när de började uppträda för att 

tillfredsställa männens lust. Detta framhävs i synnerhet i filmatiseringen från 2001 och 

upptäckten som framkom efter att ha sett båda versionerna var att filmerna följer historien.  

 

Första berättelsen följer konstnären Henri de Toulouse-Lautrec som i enlighet med vår 

bakgrund var en viktig person för Moulin Rouge och i den underhållande dansen bevarade 

han stunderna genom sin konst. Filmen följer den fiktiva konstnärens liv innan Moulin Rouge 

började förknippas med prostitution, vilket innebär att handlingen inte berör att kvinnor 

tillfredsställer män. Prostitutionen får istället en betydande roll i den senare filmatiseringen 

eftersom mycket bygger på att den kvinnliga huvudrollen är prostituerad och det i sin tur 

tydliggör manlig makt med henne som underordnad. Vi anser att detta filmiska berättande är 

intressant eftersom skaparna tillsammans skildrar en enhetlig historia och att kvinnorna 

upplevs ha en högre maktposition i filmen från 1950-talet. Den upplevelsen gör att vi bör 

återkoppla till att filmerna innebär fiktionaliserade världar och att versionen från 1952 

skapades under andra omständigheter. Den senare versionen kan därmed vara en 

problematisering av det som inte kunde visas på 1950-talet, vilket endast gör upplevelsen till 

en uppfattning utifrån gestaltningen.  

 

7.2 Kvinnlig och manlig gestaltning 

Enligt oss har filmen från 1952 en intressant gestaltning av kvinnan som mestadels självsäker, 

envis och dominant medan kvinnorna i den senare versionen oftast uttrycker osäkerhet, att 

vara underordnad och mindre värd. Detta följer männens maktstrukturer i respektive film och 

på grund av att gestaltningarnas skillnader är stora blir relationerna mellan karaktärerna en 

intressant aspekt att rikta in sig på. Vi har särskilt valt att utifrån filmerna diskutera ett fåtal 

karaktärer eftersom vår upplevelse är att de på olika sätt framhävs mer än andra.  

 

Den fiktiva karaktären Henri de Toulouse-Lautrec, från Moulin Rouge 1952, är enligt oss en 

fascinerande man som under filmens gång kommer i kontakt med ett antal kvinnor, men trots 

det behåller uppmärksamheten på sin konst. Enligt analysens exempel när Toulouse-Lautrec 

betraktar sångerskan Jane Avril tittar han enligt vår tolkning endast för konsten och detta 

synliggörs även när han enligt oss utan någon erotisk baktanke målar av de två kvinnorna som 

inleder ett bråk. Om vi som författare endast ser till filmen i sig anser vi att exemplen visar att 

Laura Mulveys teori inte är någonting som Toulouse-Lautrec följer eftersom hans konst inte 
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visar tecken på att underordna kvinnor och genom det blir han istället en motpol till 

patriarkatet. Framställningen av karaktärerna är dock gjorda med begränsad frihet till vad som 

fick visas under 50-talet och med det menar vi att Toulouse-Lautrec hade kunnat presenterats 

annorlunda om det varit en annan tid.  

 

Filmen från 2001 som producerades med en större frihet blir istället en motsats gällande den 

kvinnliga och manliga gestaltningen eftersom kvinnorna framställs som underordnade 

männen. En av kvinnorna är Satine som flertalet gånger objektifieras för att tillfredsställa de 

män som styr hennes handlingar, vilket leder in på Zidler som är ett hinder för Satines egen 

vilja på grund av sin position som chef. Enligt oss är Zidler en dominant man som följer 

Mulveys teori genom hans sätt att utnyttja kvinnor utifrån yrkesrollen han besitter. En annan 

intressant relation är den mellan Zidler och hertigen som i vissa situationer leder till en 

maktkonkurrens dem emellan. Exempel på det är när Zidler förbjuder Satine att vara med 

Christian, vilket till största delen är för att rädda föreställningen som hertigen bidragit med 

pengar till. Eftersom Zidler är beroende av kapital gör det att bidraget placerar hertigen i en 

högre maktposition, vilket är intressant för den manliga makten eftersom en konkurrens 

uppstår. Förutom det är det även intressant vad hertigen har för mål med att ekonomiskt 

hjälpa föreställningen, är det för att komma Satine närmare eller handlar det endast om ett 

maktbehov?  

 

Efter att ha undersökt och diskuterat utifrån våra filmer kan vi se att berättelserna genererar 

olika gestaltningar av kvinnligt och manligt, vilket kan bidra till fler synvinklar för framtidens 

filmindustri. Förutom att kunna diskutera fler synvinklar var valet att jämföra filmerna även 

en fördel eftersom vi genom det kunde se kopplingen mellan filmerna och historien om 

Moulin Rouge. Eftersom att genusforskningen vi tagit del av menar att kvinnor är de 

underordnade kan det tolkas som ett bakslag när filmskaparna väljer att gestalta utifrån 

historien. Detta eftersom gestaltningarna i filmen från 1950-talet kan uppfattas som en 

frånvaro av underordnade kvinnor medan den senare versionen visar något annat. Bakslaget 

berör därmed frågan om jämställdhet och om publiken inte tänker på samhällens utveckling 

kan filmerna tillsammans uppfattas som en fiktivt försämrad kvinnlig situation. En jämförelse 

av filmerna har gjort det tydligt för oss att berättelsernas olikheter förmodligen beror till 

största delen på samhällets skillnader med ett 49-årigt mellanrum. Första versionen baseras på 

den fiktivt reserverade konstnären och hans konst, vilket kan tyda på ett sätt att berätta när 

manligt och kvinnligt i film inte fick skildras på vilket sätt som helst. Den fiktiva konstnären 
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Henri de Toulouse-Lautrec kan tolkas som en konstruktion för att dölja hur det verkligen var 

på den tiden. Objektifiering av kvinnor förekom antagligen även på 1950-talet, men på grund 

av begränsningen för att visa sexualitet och objektifiering framgår inte det som i versionen 

från 2001. 

 

7.3 Laura Mulveys tre blickar 

Användningen av Laura Mulveys teori om de tre blickarna gjorde att vi fick reflektera över 

hur filmer kan framställa människor på olika sätt och hur det sedan kan påverka publiken. 

Med tanke på att människor ständigt påverkas av film anser vi att det är viktigt att filmskapare 

noga tänker igenom sina val kring gestaltning eftersom påverkan på publiken sker på olika 

sätt. På grund av Mulveys teori och att hon är en feministisk filmteoretiker tolkar vi hennes 

resonemang som en protest mot Hollywoodfilmens gestaltning av kvinnor och män, vilket vi 

ser som ett försök till att minimera objektifieringen av kvinnor. Att hon resonerar utifrån tre 

blickar gör att gestaltningarna synliggörs från tre perspektiv och det i sin tur förstärker hennes 

argument. En fördjupad förståelse skapas med de olika perspektiven, men utifrån vår 

undersökning är det ändå anmärkningsvärt att hon endast utgår från att allt kontrolleras av 

män. Eftersom vår uppsats påvisar både kvinnliga och manliga avvikelser från Mulveys teori 

ställer vi oss kritiska till hur lämpligt det är att endast utgå från ett av könen.  

 

7.4 Genusforskning och makt  

Med detta arbete har vi fått en inblick i både genusforskningen och Mats Franzéns 

resonemang om makt, vilket har resulterat i egna slutsatser utifrån deras åsikter om hur 

maktstrukturer kan se ut. Vår tolkning är att genusforskningen har en utgångspunkt i att 

kvinnan i jämförelse med patriarkatet är den underordnade, men enligt Franzén är patriarkatet 

något som kan anses föränderligt och inte som en absolut storhet. Genom att våra sekvenser 

exempelvis visar maktförändringar med kvinnan som blir överordnad kan Franzéns 

förklaringar om makt bli en utökning till genusforskningens resonemang. Sammanfattningsvis 

är inte vi helt eniga med genusforskningens syn på grund av deras statiska förhållningssätt till 

mannen och kvinnan. Vår åsikt är likt Mats Franzéns att makt är något som uppstår i 

relationer mellan människor och därav är föränderlig beroende på situation och omständighet. 

Eftersom vi belyser att makt både är rörligt och komplext är vår förhoppning att framtidens 

filmindustri tar hänsyn till det och därmed diskuterar manligt och kvinnligt utifrån fler 

perspektiv.  
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