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Abstract: 
 
Denna uppsats undersöker förändringar som sker inom filmserien Pirates of the 

Caribbean med fokus på hur de tre inriktningarna: Klass, genus och frihet 

utvecklar sig genom filmerna. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de tre 

ideologiska samhällsstrukturerna utvecklas genom filmserien för att 

förhoppningsvis kunna dra en slutsats gällande kopplingen mellan strukturernas 

utveckling och filmseriens fallande betyg på Rotten Tomatoes. I analysen har 

filmerna noggrant analyserats utifrån de tre ideologiska inriktningarna för att se 

hur de utvecklat sig i seriens uppföljare. Resultatet gav tydliga tendenser av att var 

film i serien tappat kontakt med någon av de strukturer som tidigare presenterats. 

Vissa strukturer utvecklas genom filmens handling medan andra försvinner utan 

förklaring. Utan att kunna dra en säker slutsats misstänker uppsatsförfattaren att 

diskontinuitet som skapats vid osammanhängande utveckling av 

samhällsstrukturerna i filmen kan vara en bidragande orsak till att filmerna fått ett 

lägre omdöme för var film som släppts i serien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Pirates of the Caribbean, ideologi, klasskillnad, genus, 
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Förord: 
 
Uppsatsförfattaren vill rikta ett stort tack till sin handledare Joakim Hermansson 

som med stort engagemang, långdragna men effektiva metaforer och humor stöttat 

mig som akademisk författare och skapat en stor entusiasm bidragit till att 

uppsatsen utvecklats till vad den är idag, med bland annat så få ”där” och ”vi” som 

möjligt. 
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1. Inledning 
Pirates of the Caribbean, idag bestående av fem filmer, är en filmfranchise som 

adapterades på ett tema-parksåk på Disney World år 2003. Filmen The Curse of 

the Black Pearl (1) skapades som en stand-alone film med planer på två uppföljare 

och när filmen blev en succé och drog in sex gånger produktionskostnaden så fick 

de två uppföljarna kort därpå grönt ljus för att produceras, utan att manus ännu 

fanns. Det understryker hur filmstudior kan lockas till att producera filmer utan att 

nödvändigtvis bry sig om berättelsen i filmerna så länge filmen genererar pengar. 

Ett minskat intresse för själva berättelsen kan innebära kontinuitetsproblem och 

uppföljarfilmer riskerar därför att bidra till att den samhällsstruktur som filmserien 

skildrar blir osammanhängande. Detta är något som franchisen Pirates of the 

Caribbean kan ha drabbats av.  

 
1.1 Bakgrund 
Uppföljarna Dead Man’s Chest (2) och At World’s End (3) är i sig en form av 

adaptioner av den första filmen, som båda fått blandad kritik av fans och kritiker, 

men det råder ett missnöje om hur dessa två förhåller sig till den första filmen. 

Recensenten Darren Franich skriver i Entertainment Weekly (2017) att folk inte 

tycker om den andra filmen i serien för att den sviker verkligheten som gestaltas i 

den första filmen. ”The silent-comedy fight scenes, with rolling windmills and 

cliffside cage-spheres, are cartoonish to Speed Racer-y extremes. After that, the 

franchise could never recover the particular magic of the first film,” menar han. 

Franich understryker att Dead Man’s Chest inte är seriös i jämförelse med den 

första filmen och förklarar att nya strukturer som kannibaler och The East India 

Trading Company (EITC) mer speglar en faktisk kolonial historia än tema-

parksåket på Disney World som den första filmen baserades på. Franich upplever 

att Pirates of the Caribbean’s fyra uppföljare misslyckas med att återkoppla till 

minnen av originalverket, något som enligt John Ellis kunnat förlänga nöjet av det, 

vilket John Ellis menar är viktigt för upplevelsen av adaptioner (1982:3–4). 

Recensenten Chaim Gartenburg ger några förtydligande exempel i The Verge 

(2017) om detta och menar att grundläggande struktur av universumet som Jacks 

kompass eller skeppet Den Svarta Pärlan blir trubbiga när filmskaparna verkar 

glömma bort vad dessa strukturer ska innebära.  



 

2 
 

 

De betygsammanställningar som görs på Rotten Tomatoes visar en stadigt 

sjunkande trend, film efter film (2020). Den första filmen i serien The Curse of the 

Black Pearl har ett betyg på 79%; den andra filmen Dead Man’s Chest har ett 

betyg på 53%; den tredje filmen At World’s End har ett betyg på 44%; den fjärde 

filmen On Stranger Tides har ett betyg på 33% och den femte filmen Dead Men 

Tell No Tales har ett betyg på 30% (se diagram 1). 

 
Diagram 1: Betygsutveckling av Pirates of the Caribbean franchisens fem filmer 

 

Den första filmen The Curse of the Black Pearl är med marginal den högst 

betygsatta filmen i serien. Däremot behöver ett högre betyg inte nödvändigtvis 

betyda att en film är bättre än en annan, men statistiken visar tydligt på en 

förändring till det sämre vad gäller mottagandet av Pirates of the Caribbean-

franchisen. Denna uppsats ställer frågan om detta kan bero på minskad koppling 

till originalet och förlorad kontinuitet av berättarstruktur som gör att 

samhällsstrukturerna faller samman.  
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1.2 Syfte och Frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att belysa hur gestaltningen ideologiska 

samhällsstrukturer kan påverka kontinuiteten i filmserier. För att uppnå detta 

undersöks hur representationen av klass, genus och frihet utvecklas genom 

filmserien Pirates of the Caribbean. Då filmserien, för var film som släppts, 

mottagit ett lägre betyg vill denna uppsats försöka få svar på ifall diskontinuerlig 

användning av strukturerna kan vara en faktor för detta. Denna uppsats kommer 

förhoppningsvis kunna upplysa filmskapare och manusförfattare om de 

utmaningar som kan uppstå vid skapandet av filmserier och uppföljarfilm och 

hoppas kunna bidra till bättre och mer genomtänkta uppföljare i framtiden. De 

frågeställningarna som uppsatsen har i syfte att besvara är: 

- Hur utvecklas de ideologiska samhällsstrukturerna: Klass, genus och frihet 

genom filmerna? 

- Stöter uppföljarna på kontinuitetsproblem när de utvecklar de olika 

strukturerna och i så fall vilka? 

 

1.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning som förklarar vad franchises är, hur de 

fungerar samt skillnaden mellan franchises, filmserier och uppföljare. Det redogörs 

även för hur de första tre filmerna i Pirates of the Caribbean ses på som en trilogi 

och vad det innebär. I detta avsnitt redovisas även tidigare forskning om Disney 

och den ideologi som företaget förmedlar genom sina filmer som kan kopplas med 

de ideologiska samhällsstrukturer som används i Pirates of the Caribbean 

filmerna. Samt tidigare forskning om kontinuitetsproblematik i Pirates of the 

Caribbean filmerna.  

 

1.3.1 Skillnaden mellan franchises och uppföljare 

En franchise är en filmserie bestående av tre eller flera filmer som på något vis är 

kopplade till varandra som till exempel Pirates of the Caribbean som idag består 

av fem filmer. Franchisefilmer marknadsför sig ofta på fler än en plattform och det 

är inte ovanligt att franchisefilmer producerar ett sortiment av leksaker och spel 

inspirerade av filmen. Jennifer Forrest skriver i Second takes: Critical Approaches 
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to the Film Sequel (Jess-Cooke & Verevis, 2010:32–33) att filmkritiker började 

använda ordet franchise istället för filmserie för att betona det kommersiella värdet 

i en filmserie framför det konstnärliga värdet i en uppföljare. Skillnaden mellan en 

filmserie och uppföljare kan enligt Forrest definieras olika men något som ska 

skilja dem åt är att filmstudiorna riktar sig mot olika publiker. Filmserier ska vara 

lockande för den publik som söker underhållning medan uppföljare ska vara mer 

lockande för den publik som söker större estetiska ambitioner och psykologiska 

utmaningar. Men trots att filmserier och uppföljare riktar sig mot olika publik ska 

det vara svårt att definiera skillnaden mellan dem, dels då filmkritiker ofta blandar 

ihop termerna och då både filmserier och uppföljare båda kan upprepa 

originalfilmens titel och till exempel lägga på ett nummer för att åskådaren enklare 

ska kunna placera filmen i produktionsordning. Forrest skriver att den faktiska 

skillnaden mellan uppföljare och filmserie går bortom den tekniska definitionen 

och ska ha att göra om karaktärerna som presenteras och hon skriver: “The true 

sequel offers characters that have psychological depth, that seem to live and 

breathe beyond the screen, as opposed to the stock characters of series films who 

always behave in the manners of conventional to them”. Trots att denna uppsats 

inte analyserar hur äkta karaktärerna i Pirates of the Caribbean upplevs så följer 

den utveckling som karaktärerna gör och kan därför komma att dra nytta av denna 

information av hur karaktärer upplevs äkta eller inte i filmserier och uppföljare.   

 

Då Pirates of the Caribbean började som en stand-alone film med planer på två 

uppföljare kan de första tre filmerna av vissa, klassas som en trilogi. Däremot finns 

det punkter som skiljer de från en trilogis beskrivning. Forrest skriver att i en 

trilogi ska de två första filmerna kännas oavslutade, vilket skapar behovet av 

uppföljarna för att avsluta berättelsen, vilket gör det logiskt att tre filmer behövs 

för att förmedla hela berättelsen (2010:44). Då The Curse of the Black Pearl (1) 

fungerar som en stand-alone film är det argumenterbart ifall de första tre filmerna 

är en trilogi eller inte, men något som är klart är att den fjärde filmen On Stranger 

Tides och den femte filmen Dead Men Tell No Tales är uppföljare.  

 

Clare Parody skriver vidare om filmserier i Franchising/Adaptation (2011:211) 

och menar att filmserier är något som erbjuder publiken fiktiva upplevelser med 
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längd, djup och bredd samtidigt som producenterna får inkomstströmmar över hela 

medieutbudet. Då en franchise skapar flertal nivåer av engagemang från publiken 

och då originalet redan är framgångsrikt och väl etablerat garanterar det 

producenterna att en konsumentbas kommer att följa franchisen medan den flyttas 

över mellan olika plattformar som spel, leksaker eller nya filmer. Filmserier är 

alltså ett effektivt sätt för företag att få maximal användning av en fiktiv skapelse. 

Ett företag som utnyttjar filmserier är bland annat skaparna av Pirates of the 

Caribbean filmerna, Disney. 

 

1.3.2 Disney 

Disney är en företagskoncern inom nöjesbranschen vars publikmässiga kärna 

utgörs av barnfamiljer. De har producerat mycket barnfilmer som bland annat 

Lejonkungen (1994), Snövit (1937) och Pirates of the Caribbean som kommer att 

analyseras i den här uppsatsen. Disney har ett stort inflytande på sin publik och har 

möjlighet att välja vilka ideologiska budskap de ska förmedla. Henry Giroux och 

Grace Pollock beskriver Disney som en globalt, kulturell institution som kraftigt 

kämpar med att skydda sin mytiska status som förmedlare av god moral (2010:93). 

Detta innebär att till exempel kriminalitet som pirater kopplas till Pirates of the 

Caribbean filmerna inte kan framställas som positiv då det förmedlar dålig moral 

till filmens unga och lättpåverkade åskådare.  

 

1.3.3 Kontinuitetsproblematik 

Kontinuitet i film nämns ofta när det talas om klippning men denna uppsats 

kommer att fokusera på den kontinuitetsproblematik som kan uppstå i filmer när 

grundläggande struktur blir osammanhängande och tappar sin betydelse. Detta är 

något som enligt Franich sker redan i Pirates of the Caribbean’s andra film Dead 

Man’s Chest. Franich skriver så här om filmen: “People don’t like the second 

movie because it betrays the grand reality of the first film. The silent-comedy fight 

scenes, with rolling windmills and cliffside cage-spheres, are cartoonish to Speed 

Racer-y extremes. After that, the franchise could never recover the particular 

magic of the first film”. Det som Franich tar upp är hur verklighetsbilden av den 

första filmen förändrats så pass mycket att han anser att den inte längre känns som 
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densamma. Detta går att koppla till när Harry R. Bortolotti och Linda Hutcehon 

skriver i sin artikel On the Origin of Adaptation (2007: 444) om hur adaption ska 

bestå av likheter till originalets struktur som indikerar ett gemensamt ursprung. Då 

Franich upplever bristande likheter med originalets struktur kan det tyda på en 

bristfällig utveckling som kan vara en orsak till filmseriens sjunkande betyg på 

Rotten Tomatoes. 

1.4. Teori 

I detta avsnitt redovisas teori om kontinuitetsproblematik hos karaktärer, adaption 

och vad trogenhet till originalet har för betydelse inom adaption, en förklaring av 

vad ideologi innebär samt vad begreppen klass, genus och frihet innebär hur de 

kommer att användas under analysen, sist kommer en jämförelse av hur pirater ses 

på historiskt i jämförelse med i film, vilket kommer att ge uppsatsen möjlighet att i 

analysen se ifall piraterna i Pirates of the Caribeban utvecklas till att bli mer 

historiskt korrekta som Gartenburg påstår eller om de fortsätter vara Disneys 

filmiska och barnvänliga version av pirater.  

 

1.4.1 Kontinuitet hos karaktärer 

Jens Eder skriver i Understanding Characters (2010:27) om hur man skapar 

konsekventa karaktärer och menar att mängden information som distribueras av 

karaktären kan förenkla, förvärra eller skapa frustration hos åskådaren och få 

karaktären att upplevas kontinuerlig eller diskontinuerlig. Eder skriver att 

relevanta element av karaktärsinformation ofta presenteras ihop med 

betydelsefulla faser eller sekvenser i berättelsen. Några exempel som Eder ger på 

detta är information som framkommer ur kulminationspunkter i handlingen när 

karaktären får göra beslut i till exempel kriser eller förändringar. Det kan även 

förmedlas information i scener med märkbar dialog eller i framställningar av 

mentala processer som minnen eller scener av empati. Fortsatt menar Eder att ifall 

karaktärsinformation saknas när en karaktär gör ett visst val eller agerar på ett visst 

sätt så kan den verka annorlunda i jämförelse med hur karaktären egentligen är, 

och alltså upplevas diskontinuerlig. Detta kommer analysen ta hjälp av för att se 

ifall brist på information kan få samhällsstrukturer och karaktärer att upplevas 

diskontinuerliga i filmserien. 
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1.4.2 Adaption och trogenhet till originalet 

De fyra uppföljarna till The Curse of the Black Pearl (1) är i sig en form av 

adaptioner av den första filmen och likt adaption så har uppföljare ett behov av att 

behålla trogenhet till originalet. Bortolotti och Hutcheon utgår från homologi när 

de talar om adaption i sin artikel On the Origin of Adaptation (2007:444) och de 

menar att adaption ska bestå av likheter till originalets struktur som indikerar ett 

gemensamt ursprung. Bortolotti och Hutcheon skriver att en adaption ofta döms 

utefter hur trogen den är till originalet, men de menar att trogenhet till originalet 

inte nödvändigtvis är något som antyder på en lyckad adaption då det kan begränsa 

verket från att uppnå sin egen potential och menar att trogenhet till originalet 

därför kan vara irrelevant för den individuella filmens succé om den har 

självständiga kvaliteter som överväger (444). Bortolotti och Hutcheon föreslår att 

det adapterade verket borde se på originalet som en förfader och de liknar adaption 

med den biologiska utvecklingen och trycker på att “descent with modification is 

essential” (446). Som exempel på detta nämner de hur människor och schimpanser 

delar 98 % av sitt DNA vilket tyder på att båda härstammar från samma förfader 

men samtidigt betraktas som sina egna arter. Vidare skriver Bortolotti och 

Hutcehon om hur både biologiska och narrativa adaptioner utvecklas i när miljön 

förändras. För att applicera detta till Pirates of the Caribbean menar Bortolotti och 

Hutcheon att det sker en evolutionär utveckling av berättelsen genom filmerna 

men att de fortfarande borde förhålla sig till en förfader. Filmseriens första 

förfader är tema-parksåket på Disneyland, men i det filmiska universumet är det 

den första filmen The Curse of the Black Pearl som uppföljarna ska hålla sig 

trogen till. Den adaption som Bortolotti och Hutcehon skriver om är främst den 

som sker från ett litterärt verk till film, vilket därför skiljer sig från hur 

uppföljarfilm adapterar den första filmen i en serie. Men deras teori om att se på 

det adapterade verket utifrån dess självständiga kvalitéer och på originalet som en 

förfader kan vara en relevant utgångspunkt för att analysera hur uppföljarna i 

Pirates of the Caribbean franchisen hanterar utvecklingen av de ideologiska 

samhällsstrukturerna mellan filmerna.  
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1.4.3 Ideologi 

James Lull kallar ideologi för organiserade tankar som är bärare av värderingar, 

erfarenheter och förutfattade antaganden. Detta skriver han i Media, 

Communication, Culture: A global Approach (1995:12-13). Lull skriver som 

följande om ideologi: “Ideologies are […] points of view that may or may not be 

“true;” that is, ideologies are not necessarily grounded in historically or 

empirically verifiable fact […] but most often the term refers to the relationship 

between organized thought and social power in large-scale, political economic 

contexts”. Lull skriver att den mest generella förklaringen av ideologi är 

värderingar, anlag eller orienteringar som framförs via kommunikation. Analysen 

kommer att utgå från ideologiska strukturer som tidigt presenteras för att etablera 

samhällsstrukturen i Port Royal, i seriens första film The Curse of the Black Pearl. 

De tre huvudsakliga budskapen som tidigt uppmärksammas är samhällets specifika 

förväntningar på dess invånare som förväntas förhålla sig annorlunda till olika 

invånare, i synnerhet till dem av högre eller lägre klass, kvinnor och kriminella. 

Genom analysen kommer de ideologiska begreppen klass, genus och frihet att 

behandlas. Begreppen kan problematiseras utifrån många aspekter men denna 

uppsats kommer att avgränsa begreppen inför analysen.  

 
Klass 

Klassamhället kan ses som ett system i vilket människor delas upp i grupper 

baserade på upplevd social eller ekonomisk status. David B. Grusky definierar i 

The Past, Present, and Future of Social Inequality (2001:9) klassystemet utifrån en 

fördelning av ekonomiska förutsättningar och tillgångar. De olika klasserna i 

samhället har likheter med varandra då alla präglas av de ekonomiska 

förutsättningarna. Detta system är dock inget som uppstod ur intet. Begreppet 

klassamhälle institutionaliserades visserligen genom Karl Marks texter, men även 

det feodala- och slavsamhället beskriver Grusky som präglade av uppdelning av 

samhällshierarkier efter ekonomiska förutsättningar. Begreppet klassamhälle 

började användas redan 1763, strax efter att Pirates of the Caribbean filmerna 

utspelar sig, vilket enligt manusförfattarna Terry Rossio och Ted Elliot är mellan 

1720–1760. Men trots detta så existerade fortfarande fenomenet dessförinnan och 

är därför applicerbart. Pirates of the Caribbean har liksom annan fiktion möjlighet 
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att våldföra sig på historien för att spegla filmernas samtid genom historiska 

händelser. De klassystem som presenteras i Pirates of the Caribbean filmerna 

fungerar som en representation för att tydliggöra fenomen som finns idag.  

 
Genus 

Genus är ett begrepp som används för att urskilja det sociala beteendet mellan 

kvinnor och män berättar Judith Butler i Your behavior creates your gender 

(2012). Ho förklarar: ”We act, and walk, and speak, and talk in ways that 

consolidate the impression of being a man or being a woman” och menar att 

normativa sätt att uppföra sig på skapar en uppfattning av vad en man eller kvinna 

kan identifieras genom. Denna uppsats kommer inte att hantera HBTQ-normer 

även om det finns intressanta aspekter hos Jack Sparrow som kan analyseras 

utifrån detta perspektiv, utan denna uppsats kommer att fokusera på kvinnliga och 

manliga normer med fokus på Elizabeth Swann som genom filmerna utmanar de 

kvinnliga normerna när hon byter sin sociala klasstillhörighet, frigör sig och klär 

sig och beter sig mer och mer som en man, eftersom hon tillåts omforma sitt genus 

som pirat men inte som adlig. De normer som behandlas i filmerna är inte 

nödvändigtvis historiskt korrekta utan kan precis som fallet är med gestaltningen 

av klassystemet vara en anpassad version av historien för att tydliggöra fenomen 

som finns idag, men den historiska gestaltningen som görs av genus i filmerna 

öppnar upp möjligheter för åskådaren att placera en egen tolkning av de genus som 

presenteras i filmerna.  

 
Frihet 

Charles Taylor skriver i What’s Wrong with Negative Libetrty (1997:377) 

“freedom consists just in there being no obstacle. It is a sufficient condition of 

one’s being free that nothing stand in the way” och menar att frihet innebär rätten 

för den enskilde individen att tala, tänka och agera som en vill utan något som 

hindrar en. Till exempel att ha rätten att identifiera och/eller definiera sig som 

Elizabeth tillåts göra som pirat men inte som adlig i Pirates of the Caribbean 

filmerna. Grusky diskuterar i sin text olika formuleringar för frihet som ger 



 

10 
 

begreppet olika betydelser, men begreppet kommer i denna uppsats att utgå från 

beskrivningen av frihet som rätten att agera, tala och tänka utan hinder.  

 

1.4.7 Pirater i verkligheten och på film 

Michael D. High skriver i artikeln “Pirates without piracy: criminality, rebellion, 

and anarcho-libertarianism in the pirate film” (2014) att klassiska piratfilmer som 

Pirates of the Caribbean inte gör några försök till att efterlikna den historiska och 

kulturella bilden av pirater, utan att filmpiraterna sällan och oftast aldrig utför 

sjöröveri. High skriver att det historiskt sätt finns tre dominanta tolkningar av 

pirater som kriminella, rebeller och/eller anarkistiska liberaler, men att då 

pirathistorien är tvetydig och därmed går att ifrågasättas skrivs dessa tre tolkningar 

ofta om i Hollywoodfilmer och ersätts med tolkningar av pirater som individuell 

och liderlig skurkaktighet, hjältedåd, idealiserad frihet, ytliga uppror och/eller även 

genusförändringar. High skriver fortsatt i sin artikel: “While all the films utilize 

these three ways of understanding piracy to suite their own ideological and 

industrial imperatives, they do so by minimizing and at times erasing the very act 

of piracy”. High understryker att när de tre dominanta tolkningarna av historiska 

pirater ersätts av andra tolkningar så separerar dem oftast piraterna från de 

handlingar som egentligen ska definierar dem. Då Pirates of the Caribbean är en 

av de filmserier som skriver om de tre dominanta tolkningarna av pirater kan det 

vara intressant att jämföra hur filmens pirater förhåller sig utefter de omskrivna 

exempel som High nämner.  

 

1.5. Metod och material 

I detta kapitel redovisas de tillvägagångssätt som kommer att användas för att 

genomföra analysen, urvalet av de fem Pirates of the Caribbean filmerna som 

kommer att analyseras, undersökningens mest väsentliga avgränsningar, de 

förkortningar som kommer att användas, samt en kort synopsis av de fem filmerna 

så att även de läsare som inte sett filmerna enklare kan ta del av analysen.  
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1.5.1 Tillvägagångssätt 

I denna uppsats kommer en innehållsanalys att göras för var film i Pirates of the 

Caribbean franchisen för att undersöka hur seriens uppföljare utvecklar de 

ideologiska samhällsstrukturerna: Klass, genus och frihet med utgångspunkt från 

den första filmen i serien The Curse of the Black Pearl. Innan analysen kommer en 

kort summering av filmerna att göras tillsammans med en presentation av de 

väsentliga karaktärerna för analysen så att även de läsare som inte sett filmerna 

enklare kan ta del av analysen. Analysen kommer sedan att delas upp i de tre 

samhällsstrukturerna och varje kapitel kommer att inledas med en analys av hur 

strukturen används i originalfilmen för att sedan analysera hur strukturen används 

och utvecklas i filmseriens uppföljare. Vid lämpliga tillfällen i analysen kommer 

tidigare forskning att kopplas samman med observationerna och viss diskussion 

förs av resultatet redan i analysen. Målet med analysen är att se ifall strukturerna 

följer en röd tråd eller ifall det uppstår en diskontinuitet i utvecklingen. I 

diskussionskapitlet kommer sedan en diskussion att föras om huruvida en 

diskontinuerlig användning av strukturerna kan vara en bidragande faktor för 

filmseriens sjunkande betyg. 

 
1.5.2 Urval av filmfranchise och filmer 
Filmserien som kommer att analyseras är Pirates of the Caribbean som idag består 

av de fem filmerna:  

- The Curse of the Black Pearl (Gore Verbinski, 2003) 

- Dead Man’s Chest (Gore Verbinski, 2006) 

- At World’s End (Gore Verbinski, 2007) 

- On Stranger Tides (Rob Marshall, 2011) och 

- Dead Men Tell No Tales (Joachim Rønning och Espen Sandberg, 2017) 

 

Filmserien gör sig till en lämplig kandidat då den ses på som en franchise, en 

stand-alone film med fyra uppföljare eller en trilogi med två uppföljare, och som 

etablerats i tidigare forskning ska dessa olika typer av filmer rikta in sig till olika 

publik och innehålla olika slags karaktärer, vilket kan öka risken för diskontinuitet 

i utvecklingen av filmseriens samhällsstrukturer.  
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1.5.3 Avgränsningar  

Uppsatsen kommer på grund av sin begränsade skrivtid och antalet filmer endast 

att avgränsa sig till att fokusera på hur de tre ideologiska samhällsstrukturerna 

utvecklas genom filmserien och den påverkan som utvecklingen kan ha på 

filmserien som helhet. Då ideologi är ett väldigt brett begrepp kommer analysen att 

endast fokusera på utvecklingen av de tre samhällsstrukturerna: Klass, genus och 

frihet, som alla är grundläggande strukturer i samhället i The Curse of the Black 

Pearl. 

 

1.5.4 Förkortningar 

Titlarna på filmerna i serien är långa. För att underlätta läsningen kommer 

förkortningar av filmerna att användas i fortsättningen. Därför kommer Pirates of 

the Caribbean: The Curse of the Black Pearl i fortsättningen att benämnas Black 

Pearl, Pirates of the Caribbean: At World’s End som World’s End, Pirates of the 

Caribbean: On Stranger Tides för Stranger Tides och Pirates of the Caribbean: 

Dead Men Tell No Tales för Tell No Tales. Dead Man’s Chest kommer att fortsätta 

kallas för Dead Man’s Chest och kooperationen the East India Trading Company 

kommer på grund av sitt långa namn i fortsättningen att benämnas EITC. En 

numrering av filmerna kommer även att användas vid behov i form av en siffra 

mellan 1–5 som visas inom parentes. 

 

1.5.4 Synopsis och presentation av väsentliga karaktärer 
I filmseriens första film Black Pearl presenteras för första gången filmseriens mest 

väsentliga karaktärer: Guvernörsdottern Elizabeth Swann, smeden Will Turner, 

den ökände piraten Jack Sparrow och piratkaptenen Barbossa som med sin 

besättning lever under en förbannelse. I Black Pearl kidnappas Elizabeth av 

Barbossa och Will tvingas fria Jack Sparrow för att få hjälp att rädda henne. I 

Dead Man’s Chest (2) försöker Jack undkomma en blodskuld till Davy Jones 

genom att söka efter död mans kista som innehåller Davy Jones hjärta. Jack 

utnyttjar både Will och Elizabeth för att finna den men när Jack inte lyckas 

förhandla med Davy Jones låser Elizabeth fast honom på skeppet som dras ned till 

havets botten av kraken medan hon flyr med besättningen. I World’s End (3) 

försöker Will, Elizabeth och Barbossa rädda Jack från Davy Jones locker för att 
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samla piratlorderna inför ett sista slag mot EITC som hotar piraternas frihet. Will 

blir dödad av Davy Jones, men återkommer som kapten över Den Flygande 

Holländaren. I Stranger Tides (4) träffar Jack en gammal flamma som råkar vara 

kapten Svartskäggs dotter. Jack får guida Svartskägg, hans dotter och besättning 

till ungdomens källa med hjälp av hans kompass. I Tell No Tales (5) frias kapten 

Salazar från Jacks förflutna från djävulens triangel och ger sig ut efter att hämnas 

på Jack Sparrow.  

 

2. Analys 

I Black Pearl presenteras det tidigt att samhället i Port Royal baseras på specifika 

föreställningar om hur vissa samhällsgrupper i samhället är och dess invånare 

förväntas sålunda leva upp till specifika förväntningar. Några exempel på detta är 

hur de förväntas förhålla sig till andra invånare, i synnerhet till dem av högre eller 

lägre klass, kvinnor och kriminella. Då dessa kategorier presenteras och betonas 

tidigt för att etablera samhällsstrukturen i Port Royal så kommer denna analys att 

utgå från dessa tre exempel. Den första kategorin som kommer att analyseras är 

klassrelationer och förväntningar, med fokus på spelet mellan Will och Elizabeth. 

 

2.1 Klasspel och samhällets förväntningar i Black Pearl 

Klasskillnaden mellan Will och Elizabeth presenteras tidigt i Black Pearl och visar 

hur samhället är uppbyggt av en hierarki som ger Elizabeth, som är guvernörens 

dotter, en väldigt hög status i jämförelse med Will som har betydligt lägre status då 

han endast är smed. Klasskillnaderna som samhället bygger på är dock något som 

Elizabeth inte är bekväm med. Det märks bland annat tidigt i Black Pearl när hon 

ber Will tilltala henne som Elizabeth istället för Miss Swann. Will uttrycker 

däremot inget missnöje mot klasskillnaderna utan väljer att respektera de 

förväntningar som ställs på honom och insisterar på det formella tilltalet. Så när 

Elizabeth frågar Will: “how many times do I have to ask you to call me Elizabeth” 

så svarar han “at least once more, miss Swann, as always”. Elizabeth är fortsatt 

emot dessa förväntningar men accepterar Wills tilltal och säger ”Good day Mr. 

Turner” när hon säger hej då, som ett sätt att bekräfta det formella språket mellan 

dem.  
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Trots Elizabeths höga status i samhället märks att hon inte är den högst uppsatta i 

Port Royal. Kommendör Norrington talar om EITC som toppen av hierarkin i 

samhället, eftersom EITC är de som bestämmer de lagar som Port Royals invånare 

förväntas följa, även när pirater ska hängas. Elizabeths far, guvernör Swann, 

förtydligar detta i slutet av Black Pearl under Jacks hängning, då Elizabeth 

utrycker att hängningen känns fel. Trots att hennes far verkar hålla med henne 

svarar han: "Commodore Norrington is bound by the law, as are we all", för att 

understryka att det inte finns något de kan göra åt saken. När Will däremot gör ett 

misslyckat försök att fria Jack från sin hängning påminner kommendör Norrington 

honom om hans plats i samhället och säger: ”You forget your place, Turner”. Will 

svarar kommendör Norrington med att säga ”it’s right here between you and Jack” 

för att uttrycka att han inte tillhör en viss klass i samhället och att han är människa 

precis som kommendör Norrington och Jack. Elizabeth utnyttjar sin höga status för 

att rädda de båda från hängning genom att ställa sig intill Will och säga orden ”as 

is mine” för att visa för kommendör att hon står på Wills sida och inte heller vill 

tillhöra en viss klass i samhället. För dem båda är det etiken och inte den sociala 

klassen som ger bör ge status och hon ser på Will och Jack som goda män. Genom 

Elizabeths ingripande upphöjs etiken till något som står över klasstrukturen och 

kommendör Norrington kan ursäkta Will eftersom denne agerade med en god 

avsikt.  

 

Förväntningarna på Will börjar förändras då Elizabeth som har hög klass och ett 

sådant inflytande över sin far och kommendör Norrington valt att vara med Will. 

Elizabeths far ifrågasätter en sista gång hennes val att vara med Will och påminner 

henne om att Will är en smed, och understryker att det är ett opassande 

förhållande. Men Elizabeth väljer att vara med Will trots detta och säger till sin far 

“no, he’s a pirate”. Att kalla Will som pirat kan tolkas som hennes sätt att 

underminera klasstrukturerna i samhället då en pirat, till skillnad från en smed som 

har låg klass i samhället, inte har någon klass och är därför fri från samhällets 

förväntningar och klasstrukturer. Att kalla Will för pirat kan tyda på att Elizabeth 

anser att Will står utanför klasstrukturerna och väljer att vara med någon som 
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frigjort sig från klasshierarkins regler och förväntningar. Detta är den 

utgångspunkt som kommande filmer har att utgå från.  

 

2.1.1 Utvecklingen av klasspelet och samhällets förväntningar 

I filmseriens första uppföljare Dead Man’s Chest har Will och Elizabeth nyss 

trotsat samhällets förväntningar på dem genom att inleda en, på grund deras olika 

status i samhället, opassande relation med varandra. Däremot så märks det inte i 

Dead Man’s Chest att Will har en lägre status än Elizabeth och inte heller att han 

är smed. Detta är något som utan förklaring försvunnit ur berättelsen. För den 

åskådare som inte sett Black Pearl innan den ser Dead Man’s Chest så kan Will, 

precis som Elizabeth, upplevas ha växt upp i en familj av högre status i Port 

Royal.  Den brist på information som finns i Wills utveckling är något som Jens 

Eder beskriver som något som kan skapa frustration hos åskådaren (2010:27). 

Denna frustration och de bakomliggande orsakerna bidrar till att Dead Man’s 

Chest upplevs bryta mot kontinuiteten i filmserien.  

 

I början av Dead Man’s Chest är dock betoningen av Elizabeths status lika stark 

som i Black Pearl. När hon och Will nu arresteras för att ha friat Jack i slutet av 

Black Pearl sätts hon i en smutsig cell, men ser extra felplacerad ut på grund av sin 

stora klänning som markerar hennes börd. Men när Elizabeth senare befinner sig 

ute till havs med Jack och hans besättning för att finna Will så är hon klädd som en 

pirat och ser ut att passa in i miljön som en del av besättningen. Den adliga 

bakgrunden framkommer däremot till exempel när hon talar med Jack om hur redo 

hon är för att gifta sig och Jack föreslår att de ska gifta sig, eftersom de är ganska 

lika. Elizabeth markerar klasskillnaden mellan dem genom att säga: “Except for a 

sense of honor and decency and a moral center. And personal hygiene”. Det som 

Elizabeth förtydligar för Jack är dock inte klass som hierarki utan att hennes 

bakgrund gett henne den etik, moral och de seder som hon är uppvuxen med, 

vilket skiljer henne från resten av besättningen. Jack försöker efter denna 

kommentar att övertyga Elizabeth om att hon vill ha mer frihet och en dag kommer 

bli frestad att släppa sin etik och agera som en pirat, på själviska impulser, göra 

något för att hon vill det och inte för att hon förväntas göra det. Detta sker i slutet 

av Dead Man’s Chest när Elizabeth låser fast Jack vid en pelare på sitt skepp för 
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att själv kunna fly från kraken som jagar Jack, varpå Jack kallar henne för pirat. 

Hon svarar inte utan lämnar skeppet. Den adliga bakgrund som Elizabeth kommer 

från blir mindre av något som definierar henne, men publiken får se hennes 

karaktär göra en resa som tar henne från sin adliga bakgrund när hon sätts i 

situationer och agerar mer rebelliskt genom att mer och mer ansluta sig till 

sjöröveriet för att frigöra sig från andras förväntningar, vilket skiljer hennes 

utveckling från Wills, som inte utvecklas i relation till sin bakgrund, som inte 

längre är närvarande i filmerna.  

 

Port Royal som presenterades i Black Pearl är en stad med koppling till London 

som både Will och Elizabeth kommer från. De förväntningar som ställs på Port 

Royals invånare härrör också från London. London presenteras för första gången i 

seriens fjärde film Stranger Tides, då en Mr. Gibbs ställs inför rätta för att vara 

Jack Sparrow och riskerar att hängas för de brott som Jack har begått. Rättegången 

är något som utmärker sig från vad som etablerats i tidigare filmer. I 

öppningsscenen av Black Pearl har pirater hängts, till synes utan rättegång och i 

World’s End presenteras en lång rad av människor, män, kvinnor och barn, som 

hängs utan rättegång när de är anklagade för att vara eller ha hjälpt pirater, på 

order av Lord Cutler Beckett som är en representant för kung George av England. 

Detta gör att rättegången i Stranger Tides sticker ut från i de tidigare filmerna. 

Rättegången i London som Mr. Gibbs befinner sig i har publik som hejar för att 

han ska hängas. En liten flicka i bild hörs säga: ”Hurry daddy! We’ll miss the 

hanging” vilket tyder på att förväntningen av att pirater ska hängas finns kvar i 

samhället i denna film. 

 

Även i filmseriens femte film Tell No Tales märks det att en hierarkisk ordning 

finns i samhället vars invånare förväntas förhålla sig olika till de som är av högre 

eller lägre klass, till kvinnor eller kriminella. Det märkts till exempel när Henry, 

som är Wills och Elizabeths son och en av de nya protagonisterna, misstänker att 

hans skepp är på väg att segla in i djävulens triangel. Då skyndar sig Henry upp till 

däck för att varna sin kapten, men Henry likt sin far Will, tas inte på allvar på 

grund av sin låga status i besättningen.  
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I Tell No Tales återkommer karaktärerna Will och Elizabeth. Will är fortsatt 

kapten över skeppet Den Flygande Holländaren som han blev kapten över i slutet 

av World’s End. Elizabeth återkommer i slutet av filmen för att träffa Will som 

blivit friad från Den Flygande Holländarens förbannelse som hindrat honom från 

att gå på land och träffa Elizabeth. Klasskillnaden som försvann mellan Will och 

Elizabeth i Dead Man’s Chest återkommer i denna film rent visuellt, när Elizabeth 

bär en liknande klänning som den som hon bar i Black Pearl som klassmarkör, 

medan Will har på sig piratkläder. Valet av Elizabeths klänning i Tell No Tales kan 

ha varit ett försök att återskapa den klasskillnad mellan dem och upplevelsen av 

förbjuden kärlek som fanns i Black Pearl. Den adliga klänningen utmärker sig 

däremot ur ett kontinuitetsperspektiv eftersom de kläder som Elizabeth bar i 

eftertextscenen av World’s End var lediga och såg något mer passande ut för en 

före detta pirat (se bild 1 och 2). Ur ett kontinuitetsperspektiv hade det varit mer 

logiskt att hon burit liknande kläder som hon bar i slutet av World’s End, även i 

Tell No Tales. 

 

   
Bild 1: Elizabeth i At World’s End (2007) Bild 2: Elizabeth i Dead Men Tell No Tales (2017) 

Elizabeth bär en pösig vit skjorta under en grön, mönstrad  Elizabeth bär en stor, detaljerad klänning som ser ut att ha 

väst och, från vad man kan se, en lång och pösig brun kjol.  en korsett till rygg. Hon bär ett dekorerat, guldigt halsband,  

Hennes hår ser något tilltufsat ut och har satts upp i en  pärlörhängen och har lätt lockat hår i en uppsättning som 

lätt uppsättning som tagit bort håret från ansiktet.                   tagit bort håret från ansiktet. 

 

Som tidigare nämnts är klasskillnad en grundläggande struktur i samhället i seriens 

första film Black Pearl, men redan i första uppföljaren Dead Man’s Chest 

förändras denna struktur och är inte längre drivande för berättelsen. Will som inte 

längre har kontakt med sin bakgrund som smed och som nu bemöts med mer 

respekt i samhället kan upplevas ha samma status i samhället som Elizabeth, vilket 

utmärker sig från hur deras relation gestaltades i den första filmen Black Pearl när 

deras olika status i samhället skapade en känsla av förbjuden kärlek. För att koppla 

till vad Bortolotti och Hutcheon skriver om i On the Origin of Adaptation om hur 

det adapterade verket, i detta fall uppföljaren, borde se på originalet (Black Pearl) 
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som en förfader istället för ett original för att kunna utveckla sin fulla potential 

trycker de på att ”descent with modification is essential” för en lyckad adaption 

(446). Då Dead Man’s Chest fick ett sämre betyg än originalet går det att dra 

slutsatsen att den inte lyckades göra en bra adaption av originalet, och kanske kan 

Wills förlorade koppling till sitt ursprung vara en anledning varför. Däremot lyfter 

Bortolotti och Hutcheon om hur trogenhet till originalet kan vara irrelevant för den 

individuella filmens succé, om den har självständiga kvaliteter som överväger 

(444), men då Dead Man’s Chest har ett fallande betyg kan tyder det på att filmens 

självständiga kvaliteter som inte överväger. 

 

Likt Will tappar även Elizabeth kontakt med sin bakgrund genom filmerna, men 

till skillnad från Will så får åskådaren se hur detta utvecklar sig genom filmerna, 

under vilka hennes resa utvecklar henne till att bli mer av en pirat och får henne att 

släppa kontakten med sina adliga karaktärsdrag, vilket gör att den klass som 

Elizabeth kommer från utvecklas istället för att försvinna som den gjorde i Wills 

fall. I Tell No Tales (5) återkommer Elizabeth däremot med en överklassklänning 

lik den hon bar i första filmen Black Pearl. Klänningen antyder att Elizabeth tagit 

sig tillbaka till ett högre klassamhälle sedan sist hon syntes i slutet av World’s End. 

Detta kan ses som en sluten cirkel då Elizabeth och Will upplevs komma tillbaka 

till deras ursprungspunkt i Black Pearl, men då publiken inte får se Elizabeth ta sig 

tillbaka till ett högre klassamhälle kan denna scen däremot upplevas 

diskontinuerlig i förhållande till tidigare händelser då hon konsekvent hade burit 

mer piratliknande kläder som i slutet av World’s End. 

 

2.2 Genus i Black Pearl – Normer och sexualisering 

Det finns stereotypa förväntningar på män och kvinnor i Black Pearl men denna 

uppsats kommer att fokusera på de förväntningar som sätts på de kvinnliga 

karaktärerna i filmserien samt den sexualisering och objektifiering som sker av 

dem, specifikt Elizabeth som är med i filmerna 1, 2, 3 och 5, Angelica som är med 

i seriens fjärde film och Carina som är med i seriens femte film. 

 

Tidigt i Black Pearl presenteras en yngre Elizabeth på ett skepp tillsammans med 

sin far, kommendör Norrington och hans besättning. En Mr. Gibbs i besättningen 
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säger att det ger otur att ha med sig en kvinna ombord, även om det är en miniatyr 

sådan och antyder på Elizabeth. Redan här etableras en syn på kvinnor som 

opassande i miljöer som kan kräva fysiskt arbete och ses på som ”en mans miljö”. 

En äldre Elizabeth är fortsatt sedd på som opassande i manliga miljöer och hon 

förväntas tillsammans med andra kvinnor i samhället bära åtsittande klänningar 

som gör det svårt att andas för att se vackra ut, och de manliga karaktärerna inte 

nödvändigtvis bryr sig om deras egenskaper. Elizabeths utseende är något som 

nämns av flera i filmen, bland annat av kommendör Norrington som när han friar 

till henne säger ”You’ve become a fine woman Elizabeth” för att förmedla att han 

blivit attraherad av henne.  

 

Elizabeth blir som många andra kvinnor i filmen utsatta för sexualisering och 

objektifiering på grund av att hon är kvinna. När Elizabeth till exempel är fången 

på skeppet Den Svarta Pärlan erbjuds hon en stor, röd klänning som kaptenen 

Barbossa vill att hon ska ha på sig under en middag med honom. När Elizabeth 

inte vill ha på sig klänningen säger piraterna Pintel och Ragetti att om det är fallet 

får hon äta middag med besättningen naken. Piraterna skrockar till och gör 

snuskiga ansiktsuttryck innan Elizabeth bestämmer sig för att ta klänningen. 

Antydan mot sexuell upphetsning av de manliga piraterna görs även när Elizabeth 

blir bedd att ta av sig samma klänning när hon ska gå på plankan. Hon blir 

ståendes i endast ett nattlinne medan piraterna visslar förtjust mot henne. Synen på 

kvinnor som objekt för männen att använda ligger gömd i filmens dialoger som till 

exempel under Elizabeths middag med Barbossa när han berättar för henne hur 

hans besättning slösat guld på sällskap, vilket är en barnvänlig term för 

prostituerade. Och även Jack gör antydan till att han haft ett flertal sexuella 

umgängen med kvinnor när han och Will anländer till Tortuga och han förklarar 

för Will att ifall alla hamnar i världen var som Tortuga skulle ingen man någonsin 

känna sig ensam, och tyder på att kvinnorna i Tortuga är villiga att ha sexuellt 

umgänge.  

 

Elizabeth gör genom sin resa i Black Pearl ett flertal saker som anses vara 

opassande för kvinnor att göra. Som att segla på ett skepp samt ge order till 

besättningen, slåss mot pirater och även bär herrkläder vid ett tillfälle. Elizabeth är 
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däremot inte den första kvinnliga karaktären i Black Pearl som bär herrkläder. 

Piraten Anamaria som är bekant med Jack sedan tidigare ses bära lösa och manliga 

kläder i form av byxor, skjorta, en stor kappa, hatt och bandana. Hon agerar som 

de manliga piraterna utefter självisk vinning. Vid ett tillfälle riktar hon en pistol 

mot Elizabeth, villig att lämna över henne till Barbossa för att garantera sin egen 

säkerhet. Anamaria är en tuff och självständig kvinna till skillnad från många 

andra kvinnor i filmen som presenteras som osjälvständiga och maktlösa. Att 

Anamaria utmärker sig från övriga kvinnor i samhället understryker Jack när Mr. 

Gibbs, precis som i början av filmen, nämner att det är otur att ha med en kvinna 

ombord och Jack svarar med att det vore värre att inte ha med sig henne. 

 

I slutet av Black Pearl har Elizabeth frigjort sig någorlunda från de förväntningar 

som satts på henne som kvinna, men klädesmässigt går hon i slutet tillbaka till att 

bära en stor och sofistikerad klänning som hon gjorde i början av filmen. Detta 

tyder på att hon fortfarande klär sig som en kvinna förväntas göra, men att hennes 

utveckling snarare skett på ett personligt plan.  

 

2.2.1 Utveckling av normer och sexualisering 

Den resa som Elizabeth tagit i Black Pearl har gjort henne mer självständig. Efter 

att ha varit fängslad i en av Port Royals celler beger hon sig till Lord Cutler 

Beckett och hotar honom med en pistol för att få honom att signera kaparbrevet 

som ska garantera Wills säkerhet innan hon ger sig iväg för att leta efter honom. 

När Elizabeth seglar till Tortuga för att leta efter Will är hon förklädd som en man 

för att inte dra någon uppmärksamhet till sig själv, dels då hon är kvinna och 

kvinnor inte förväntas segla, och dels då hon är efterlyst av EITC. Att Elizabeth 

förklär sig som en man ger symbolik med att hon inte längre är den osjälvständiga 

och hjälplösa kvinna som hon var i början av Black Pearl.  

 

Trots att Elizabeth blivit mer självständig blir hon fortfarande sexualiserad, av 

bland annat Jack som när han träffar henne för första gången förklädd som en man 

säger ”You know, these clothes do not flatter you at all. It should be a dress or 

nothing. I happen to have no dress in my cabin”. Kommentarer som dessa 

fortsätter att ges till Elizabeth men hon blir allt mindre underskattad och får mer 



 

21 
 

respekt av de manliga piraterna, som Anamaria hade i Black Pearl. Detta syns i 

scenen när Elizabeth försöker stoppa piraterna Pintel och Ragetti från att sno Davy 

Jones kista. När Elizabeth har glömt sitt svärd drar Pintel och Ragetti sina svärd 

mot henne med dem blir avbrutna av Davy Jones besättning som kommer mot 

dem. När Pintel och Ragetti ser detta flyr dem och kastar sina svärd till Elizabeth. 

Det faktum att de kastar sina svärd till henne är ett bevis på att de erkänner hennes 

talang av fäktning som minst lika bra som deras egna och överlåter ansvaret att 

fäkta bort piraterna till henne.  

 

I World’s End blir Elizabeth ännu mer självständig, detta syns till exempel i början 

av filmen när hon i Singapore sjunger på en sång och blir avbruten av tre män, 

varpå en av dem berättar att det är en farlig sång att sjunga särskilt för en ensam 

kvinna. Efter att Barbossa kommit fram och frågar mannen varför han tror att hon 

är ensam, frågar mannen Barbossa ”Are you her protector” varpå Elizabeth tar en 

kniv mot mannens hals och säger ”What makes you think I need protecting”. Men 

trots att Elizabeth blivit mer självständig sker det fortfarande en sexualisering av 

henne. I scenen efter görs till exempel en kroppsvisitering på Barbossa och 

Elizabeth varpå mannen som visiterar dem vänligen ber Elizabeth att klä av sig för 

att se ifall hon gömmer några vapen på sig. Elizabeth tar av sig en god mängd 

vapen och rycker sedan gulligt på axlarna för att se oskyldig ut, men när hon gör 

ansats för att gå in ber mannen som visiterar henne ännu en gång at vänligen klä av 

sig, men denna gång med en sexuell antydan. I samma scen när Barbossas 

besättning gömmer sig under golvet de står på under sitt möte med Sao Feng 

passar piraten Ragetti på att kika upp under Elizabeths kjol och fnissar till.  

 

Denna form av sexualisering fortsätter även i den fjärde filmen Stranger Tides när 

filmseriens nya kvinnliga huvudroll är Angelica, Jacks gamla flamma. Angelica är 

från början en väldigt självständig kvinna. När hon presenteras för första gången 

går hon förklädd som Jack, en man, som Elizabeth i Dead Man’s Chest, vilket 

även här kan ha en symbolik som menar att hon är självständig och har samma 

möjligheter att göra saker som män i den här världen. Som att till exempel vara 

förste styrman. Trots att Angelica går mot många av de förväntningar som finns på 

kvinnor så märks det att samma förväntningar fortfarande är kvar. När Jack till 
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exempel får reda på att förste styrman är en kvinna blir han överraskad och 

ifrågasätter detta med att säga ”Her? The first mate is a her”. Detta är däremot 

ingenting som påverkar Angelica. Hon utmärker sig från kvinnor i tidigare filmer 

då hon är väldigt självständig och ett flertal gånger visar sig ha samma förmågor 

och möjligheter som män, utan att ifrågasättas för det. Angelica gör, till skillnad 

från Elizabeth, många sexuella antydningar som till exempel när hon springer in i 

Jack som riktar ett svärd mot henne för att få henne att stanna upp. Angelica säger 

till Jack: “How is it we can never meet without you pointing something at me” 

med en sexuell antydan. Att Angelica gör en kommentar som denna utmärker 

henne från andra kvinnor då kommentarer som denna endast gjorts av män i 

tidigare filmer. 

 

I seriens femte film Tell No Tales är det Carina som är den nya kvinnliga 

huvudrollen. Carina är en självständig kvinna som är vetenskapligt lagd och 

hennes intelligens får henne vid ett flertal tillfällen att misstas för en häxa. Trots att 

Carina är självständig som Angelica är i Stranger Tides och Elizabeth blir i Dead 

Man’s Chest finns det fortfarande en syn i samhället av att kvinnor inte kan eller 

bör göra samma saker som män. I denna film blir det något tydligare, till exempel i 

början av filmen när Carina går in i en butik som har en skylt utanför som det står 

”No dogs. No women” på. I samma butik ställer Carina om ett teleskop så att det 

blir korrekt, varpå butiksägaren besviket säger ”No woman has ever handled my 

Hershall before”. När Carina berättar för butiksägaren att hon är astronom och 

därför vet hur hon ska ställa in teleskopet anklagas hon för att vara en häxa. Men 

att vara en häxa är inte det enda Carina misstas för att vara. När hon befinner sig 

ute till havs med Henry, Jack och hans besättning förklarar hon hur hon ska läsa av 

”kartan som ingen man kan läsa” genom att beskåda stjärnhimlen. När piraterna 

inte förstår henne kallar de henne för häxa och hon försöker förklara hur hon ska 

använda en kronometer för att se vilken riktning de ska segla mot och hon berättar 

att hon är en horolog. Uttrycket misstar piraterna för att vara prostituerad och 

kallar henne hädanefter för detta. Det sker även i denna film en sexualisering av 

Carina när hon till exempel klär av sig för att hoppa ur en jolle och simma till land. 

Henry säger efter att hon hoppat i vattnet ”I saw her ankles” varpå Jack svarar med 

att säga ”You would had seen a lot more if you’d had kept your cake whole shut”. 
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Carina gör likt Angelica kommentarer som tyder på att även hon gör sexuella 

kopplingar till olika handlingar. Till exempel när Henry fångar henne runt rumpan 

för att hindra henne från att hängas. Henry frågar Carina ifall de är allierade varpå 

Carina svarar med att säga ”Considering where your hand is I’d say we’re more 

than that”.  

 

Sammanfattningsvis så blir eller är alla de större kvinnliga karaktärerna 

självständiga och de trotsar samhällets förväntningar på kvinnor som hjälplösa och 

maktlösa. Men sexualiseringen av kvinnor finns fortfarande kvar. Det finns ett 

mönster i att män vill se kvinnor nakna och det är något som både Elizabeth och 

Carina utsätts för, men inte Angelica.  

 

2.3 Frihet i Black Pearl 

Den tredje kategorin som etablerar samhällsstrukturen i Port Royal är synen på 

pirater som kriminella. Då pirater inte är placerade i någon klass i samhället, som 

nämnts under klasskapitlet, har de därför ingen skyldighet att följa samhällets lagar 

eller förväntningar utan är fria att göra sina egna val, vilket är varför samhället ser 

på pirater som kriminella. Men till skillnad från invånarnas föreställning av pirater 

så ser piraterna på sig själva som fria, vilket presenteras längre ned i analysen.  

 

Första gången det talas om pirater i Black Pearl är i öppningsscenen när en yngre 

Elizabeth säger att det vore rätt så spännande att få träffa en pirat, men blir 

korrigerad av dåvarande löjtnant Norrington som säger att pirater är vidriga och 

vilda varelser och även berättar som följande: ”I intend to see to it that any man 

who sails under a pirate flag, or wears a pirate brand gets what he deserves. A 

short drop and a sudden stop”. Detta indikerar på samhällets negativa syn på 

pirater som även delas av Will Turner, vilket kommer fram i hans möte med Jack 

när han berättar att han övar med sina svärd tre timmar om dagen för att kunna 

döda en pirat ifall han någonsin skulle träffa en.  

 

Den första gången pirater introduceras i filmen är när Jack Sparrow gör en episk 

entré, seglandes in mot Port Royal i sin sjunkande jolle. Jack seglar förbi tre 

skelett som hänger intill en skylt som säger ”Pirate ye be warned” och skeletten 
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skapar därmed en koppling av att piraternas frihet inte är självklar, utan något som 

hotas. När Jack ser skeletten tar han av sin hatt och gör en salut som ett tecken på 

respekt mot de fallna piraterna (se bild 3, 4 och 5). När Jack sedan kliver på 

bryggan i Port Royal strosar han malligt fram utan bekymmer. Jacks ostördhet av 

hans sjunkna skepp ger känslan av att han inte är begränsad av materiella ting, 

något som även det tyder på frihet.  

 

   
Bild 3: Jack gör en salut mot Bild 4: Skelett hänger i snara intill en     Bild 5: Jack gör ansats mot bryggan i  

skeletten som hänger intill skylten. skylt som säger ”Pirates ye be warned”     Port Royal från sin sjunkande jolle 

 

Trots den fria bilden som skapas av Jack så gör han tidigt en kriminell gärning när 

han snor med sig en påse pengar från hamnkaptenen. Men Jack upplevs inte som 

en tjuv när han stjäl pengarna utan han upplevs ta pengarna simpelt nog för att han 

kan och ger sig själv friheten att göra det, trots att det är en kriminell gärning.  

 

Kopplingen mellan pirater och frihet framkommer även i dialog mellan Jack och 

Elizabeth när de är strandade på en öde ö. Jack talar om för Elizabeth hur skeppet 

Den Svarta Pärlan, som han genom filmen kämpar med att få tillbaka, är frihet och 

säger: ”Wherever we want to go, we go. That’s what a ship is, you know. It’s not 

just a keel and a haul, and a deck, and sails, that’s what a ship needs. But what a 

ship is, what The Black Pearl really is, is freedom”. Friheten att göra egna val, ta 

sig dit en vill och vara den man vill är enligt Jack definitionen av frihet.  

 

2.3.1 Utvecklingen av frihet 

I dialog mellan Jack och Elizabeth i Dead Man’s Chest fortsätter Jack tala om 

piratlivet som frihet. Det framkommer när Jack försöker övertyga Elizabeth om att 

hon en dag kommer att agera som en pirat då hon strävar efter frihet. Han säger att 

hon en dag kommer att agera på själviska impulser och kommer agera på ett visst 

sätt för att hon vill göra det och inte för att hon förväntas göra det.   



 

25 
 

I Dead Man’s Chest och World’s End blir hotet av piraternas frihet ett mer centralt 

tema när Lord Cutler Beckett och EITC hotar att ta den friheten ifrån dem. Lord 

Cutler Beckett vill utrota pirater och hans motivation för detta framkommer tydligt 

i konversation med Will i början av Dead Man’s Chest. Will blir erbjuden en 

överenskommelse som innebär att Will ska hämta tillbaka Jacks kompass genom 

att erbjuda honom ett utbyte som innebär att Jack ursäktad för sina kriminella 

gärningar och får segla som en fri man, som kaparkapten i anställning av England. 

Wills svar till detta är att han tvekar på att Jack skulle överväga en anställning till 

att vara samma sak som att vara fri. Till detta skrockar Beckett och säger ”Jack 

Sparrow is a dying breed. The world is shrinking, the blank edges of the map filled 

in. Jack must find his place in the new world or perish”. Denna dialog mellan Will 

och Beckett visar tydligt på Becketts ståndpunkt som motiverar utrotningen av 

pirater med att dem inte längre passar in i den nya världen och är en döende art 

som måste anpassa sig efter hur världen nu ser ut. Kartan som målas på Lord 

Cutler Becketts kontor tyder på att världen börjar kartläggas och ger piraterna 

mindre yta att röra sig fritt på.  

Hotet av EITC fortsätter även i den tredje filmen World’s End (3). I filmens 

öppningsscen ses närmare ett hundratal människor bestående av män, kvinnor och 

barn hängas för att vara dömda för sjöröveri, eller för att ha hjälpt människor 

dömda för sjöröveri. Det hot som EITC sätter på piraternas frihet får dem att kalla 

in ”the bretheren court” för att enade slåss mot Lord Cutler Beckett och den 

engelska flottan för att få behålla sin frihet.  

 

När Elizabeth i World’s End gått över till att bli pirat, som Jack sa att hon skulle 

göra i Dead Man’s Chest, talar hon själv om piratlivet som frihet. När piraterna 

samlats för att slåss mot den engelska flottan som visar sig vara mycket större än 

vad de räknat med överväger de att fly för att inte dö. Elizabeth säger då till sin 

besättning “Then what shall we die for? […] The bretheren will still be looking 

here, to us, to the black pearl to lead. And what will they see? […] They will see 

free men, and freedom”. Elizabeth uppmuntrar piraterna att vilja slåss för sin frihet 

och trycker på deras egenskaper som styrkan i deras ryggar och modet av deras 

hjärtan. Hon förklarar hur den engelska flottan ska se gnistan av deras kanoner och 

höra ringen av deras svärd och får piraterna att upplevas som under-dogs, som med 
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oddsen mot sig väljer att kämpa för sin frihet och sedan vinner. När Lord Cutler 

Beckett har dött och piraterna vunnit striden mot den engelska flottan så försvinner 

även det stora hotet mot piraterna och de är fria att segla över haven igen.  

 

I den fjärde filmen Stranger Tides är Jack på jakt efter ungdomens källa, vilket är 

den ultimata symbolen för frihet då det friar en från livets bittra slut. Några yttre 

hot mot piraternas frihet finns inte i Stranger Tides då filmens antagonist, 

Svartskägg, själv är pirat. I Stranger Tides är det snarare piraternas individuella 

frihet som hotas, som till exempel när Mr. Gibbs tidigt i filmen sätts i rättegång 

och hotas hängas då han är anklagad för att vara Jack Sparrow. Men den mest 

intressanta aspekten om frihet är Barbossas val om att hänga upp pirathatten och 

segla som kaparkapten i den engelska flottan, vilket är något som erbjöds Jack av 

Lord Cutler Beckett i Dead Man’s Chest. Barbossas val om att bli kaparkapten 

upplevs till en början något oklar, men det visar sig genom filmen att han valde att 

bli kaparkapten för att få möjligheten att med en stark och utrustad besättning ge 

sig efter Svartskägg som kostade honom hans skepp, hans besättning och sitt ben. 

När Barbossa och Jack blivit fastbundna av den spanska flottan berättar Barbossas 

om hur Svartskägg attackerade Den Svarta Pärlan utan förvarning eller möjlighet 

för förhandling och han berättar om hur skeppets rep och linor slingrade sig runt 

besättningen som ormar, och hur han vart tvungen att skära av sitt eget ben för att 

fly. Han säger till Jack: ”I am the master of me ship, not Blackbeard, I am the 

master of me fate, not Blackbeard” och förklarar hur han gjorde det han behövde 

för att överleva och behålla sin frihet att välja när han ska dö. Barbossas val om att 

överge sin frihet är en temporär uppoffring för att få möjligheten att hämnas på 

Svartskägg. När Svartskägg sedan dött tar Barbossa över hans besättning och ger 

sig iväg för att fritt segla över haven igen.  

 

Frihet är vad som definierar en pirats liv, men i Tell No Tales (5) är Will som är 

kapten över Den Flygande Holländaren förbannad till att behöva föra själar som 

dör till havs till den andra sidan. Trots att Will seglar fritt över haven har han 

fortfarande ett arbete att göra, och som Will säger i Dead Man’s Chest så tror han 

inte att någon som Jack skulle anse ett arbeta vara samma sak som att vara fri. Då 

Will genom filmerna utvecklats till att själv bli pirat kan man dra slutsatsen att 
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Will inte heller ser sig själv som fri. Den huvudsakliga berättelsen i Tell No Tales 

handlar om hur Will och Elizabeths son Henry försöker finna Poseidons treudd 

som ska kunna bryta alla havets förbannelser och därmed göra sin far fri igen.  

 

Trots att temat om frihet finns kvar i filmen så skriver Franich i Entertainment 

Weekly om hur seriens mest trovärdiga framställning försvinner, då han skriver: 

”No longer is piracy some magnificent break from tradition; now piracy is the 

tradition” och Franich understryker sin besvikelse av att piratlivet inte längre är 

något som karaktärerna strävar efter eller får kämpa för att behålla som i tidigare 

filmer, då Tell No Tales, som i Stranger Tides, inte har något större, yttre hot mot 

piraternas frihet. Piraterna i Jacks besättning har gått från att vara under-dogs som 

kämpar för sin frihet till att vara ointelligenta fyllon som tar den för givet. Detta 

märks dels på hur Jacks karaktär utvecklats då han byter sin kompass, som är hans 

vägvisare och leder honom till det han vill mest i livet, mot en flaska rom. Det 

märks även i scenen när Carina, som är vetenskapligt lagd, försöker förklara för 

piraterna att en horolog inte är en prostituerad och att en astronom inte föder upp 

åsnor. När piraterna fortsätter blanda ihop begreppen frågar Carina öppet ifall alla 

pirater är såhär korkade, varpå besättningen nickar mot varandra och svarar ja. 

Men trots att det större hotet mot piraternas frihet är borta finns det fortfarande 

individuella hot mot dem. Jack blir till exempel jagad av kapten Salazar som vill 

döda honom och även Barbossas frihet blir hotad i filmen då kapten Salazar 

attackerar och förstör många av hans skepp. I slutet av filmen kommer däremot 

Barbossa att göra den största uppoffringen i filmen då han offrar sitt eget liv för att 

garantera sin dotter Carinas frihet att överleva.  

 

Frihet är ett genomgående tema i alla filmerna men de används och hotas olika. I 

Black Pearl hotas piraternas frihet av kommendör Norrington, i Dead Man’s Chest 

och World’s End hotas piraternas frihet av Lord Cutler Beckett och EITC, i 

Stranger Tides finns det inte något större, yttre hot mot piraterna, men deras 

individuella frihet är det som hotas. Jack är på jakt efter den ultimata symbolen för 

frihet, medan Barbossa temporärt övergett sin frihet för att få möjligheten att ha 

ihjäl Svartskägg. I Tell No Tales finns inte heller något yttre hot mot piraternas 
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frihet, men Henry som försöker bryta alla havets förbannelser kommer ge 

förbannade pirater som Will sin frihet tillbaka.  
 

3. Diskussion och slutsats 

I detta kapitel diskuteras analysen som gjorts för att analysera utvecklingen av de 

tre samhällsstrukturerna: Klass, genus och frihet i filmserien Pirates of the 

Caribbean, hur uppsatsens teori och metod varit hjälpsam för genomförandet av 

analysen eller på något sätt begränsat den, sedan ges förslag på vidare forskning 

baserat på denna uppsats upptäckter.  

 

3.1 Diskussion om utveckling av strukturer 

Det som denna analys har redovisat är hur de tre grundläggande 

samhällsstrukturerna: Klass, genus och frihet utvecklas genom filmserien Pirates 

of the Caribbean. Dessa tre strukturer etablerar hur samhället Port Royal ser ut och 

fungerar och de blir direkt relevanta för berättelsen i Black Pearl (1) då de skapar 

utgångspunkten till varför berättelsen utvecklar sig som den gör. Som till exempel 

så gör klasstrukturen i samhället med sin syn på kriminella så att Jack som nyss 

räddat Elizabeth från att drunkna ska hängas bara för att han är pirat, att Elizabeth 

och Will inte kan vara med varandra på grund av deras olika status och att Will 

inte tas på allvar av kommendör Norrington när Will ifrågasätter hans beslut om 

hur de ska rädda Elizabeth för att han är smed, vilket betonas av kommendör 

Norrington när han säger: ”You’re not a military man, you’re not a sailor. You are 

a black smith”. Det är denna klasstruktur som får Will att behöva begå sjöröveri 

för att själv kunna rädda Elizabeth. Hade han tagits på allvar trots sin låga status 

hade han aldrig behövt fria Jack och begå sjöröveri, utan han hade kunnat rädda 

Elizabeth tillsammans med kommendör Norrington och hans besättning. 

Genusstrukturen som finns i samhället gör att Elizabeth vid ett flertal gånger 

underskattad endast för att hon är kvinna, och denna struktur är något som 

Elizabeth kämpar med att trotsa och hon blir genom filmen mer självständig. 

Dessa två strukturer vävs in i den tredje och slutgiltiga strukturen: Frihet. När Will 

och Elizabeth slår sig fria från det förtryck som klass- och genusstrukturerna bidrar 
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till frigör dem sig, och får, likt piraterna, möjlighet att agera utefter själviska val 

och inte endast utefter hur de förväntas agera.  

 

De frågeställningar som analysen hade som mål att besvara var: 

- Hur utvecklas de ideologiska samhällsstrukturerna: Klass, genus och frihet 

genom filmerna? 

- Stöter uppföljarna på kontinuitetsproblem när de utvecklar de olika 

strukturerna och i så fall vilka? 

 

Genom analysen framkom det att de tre strukturerna fortsätter närvara genom 

seriens alla filmer men det som urskiljer sig mellan filmerna är hur strukturerna 

används som ett sätt att driva berättelsen på eller inte. I Dead Man’s Chest och 

World’s End försvinner klasskillnaden mellan Will och Elizabeth och frihet blir 

den drivande strukturen för berättelsen. I Stranger Tides är genusstrukturen den 

mest centrala som drivs genom berättelsen då Angelica konstant trotsar de 

förväntningar som sätts på kvinnor genom att bära byxor, vara förste styrman eller 

ha en attityd och till exempel ge sexuella kommentarer till män, saker som alla 

anses vara opassande för kvinnor. I Tell No Tales utvecklas fortsatt 

genusstrukturen men även frihetsstrukturen. Trots att det inte finns något större, 

yttre hot mot piraternas frihet så drivs berättelsen av att Henry försöker fria sin far 

från en förbannelse, vilket handlar om frihet, fast på en mer personlig nivå. Synen 

på kvinnor i Tell No Tales är även den en drivande del av berättelsen då Carina, 

likt Angelica i Stranger Tides gör ett flertal saker som anses opassande för 

kvinnor, som att vara vetenskapligt lagd och ha en attityd.  

 

Något som framkom genom analysen är att de tre samhällsstrukturer på något sätt 

är med i alla filmer, men att alla tre aldrig används samtidigt för att driva fram 

berättelsen som i originalfilmen Black Pearl. Det är antingen en eller på två av 

dessa strukturer som driver berättelsen, men alla tre används inte samtidigt i någon 

av uppföljarna. Klasstrukturen i samhället är den som återkopplas minst, redan i 

Dead Man’s Chest har klasskillnaden mellan Will och Elizabeth försvunnit utan 

förklaring men trots att klasstrukturerna märks av genom filmerna i form av till 

exempel Lord Cutler Beckett som har högre auktoritet än någon invånare i Port 
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Royal så används denna struktur inte längre för att driva berättelsen framåt. Den 

bristande kopplingen till originalfilmens strukturer kan vara en anledning till att 

filmseriens betyg sjunkit för varje ny film som släppts i serien.  

 

3.2 Diskussion om filmserier 

Trots att Pirates of the Caribbean filmerna har fått lägre och lägre betyg så går det 

fortfarande väldigt bra för filmerna ekonomiskt, vilket förmodligen är varför 

filmerna fortsatt produceras. James D.T.J skriver i sin artikel ”Why It Doesn’t 

Really Matter If The Lion King Is Good” på Zimbio om hur den nya Lejonkungen 

filmen kommer dra publik oavsätt om den är bra eller inte då publiken vill ha 

nostalgi och inte perfektion. Han skriver vidare och förklarar att publiken inte 

förväntar sig ett mästerverk när de går för att se den nya live-action versionen av 

Lejonkungen utan de går för att de älskade originalet och hoppas få återuppleva 

bara en gnutta av den känsla som originalet erbjöd dem. Då nya filmer som 

Lejonkungen eller någon Pirates of the Caribbean uppföljare fortsätter att dra 

publik så genererar det pengar till filmbolagen som kommer att fortsätta producera 

uppföljare och remakes så länge det garanterar de pengar.  

 

En filmserie som inte fortsatt producera fler uppföljare är Back To The Future 

(1985, 1989, 1990). Filmseriens manusförfattaren Bob Gale säger i en intervju 

med BBC News (Youngs, 2020) ”You don’t sell your kids into prostitution” och 

liknar skapandet av fler filmer i en serie med prostitution. Liknelsen som Gale gör 

understryker hur filmstudior vill skapa filmer utan att de nödvändigtvis bryr sig 

om berättelsen i filmerna, så länge filmen genererar pengar. Ett minskat intresse av 

själva berättelsen kan innebära kontinuitetsproblematik i berättelsen då intresset 

för pengar tagit över. Därför kan uppföljarfilmer riskera att bli osammanhängande 

till den första filmen i serien och detta är något som Pirates of the Caribbean 

franchisen kan ha utsatts för.  

 

3.3 Funktionen av metod och teori 

Metoden gav analysen en tydlig mall att utgå från och att dela upp de tre 

ideologiska samhällsstrukturerna i var sin rubrik var en effektiv uppdelning som 
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förenklade skrivandet av analysen, samt gav större möjlighet för fokus på den 

specifika strukturen. Att påbörja analysen med fokus på hur strukturen som 

analyserats användes i originalfilmen Black Pearl var ett effektivt sätt att sedan 

jämföra hur strukturen utvecklats i seriens uppföljare. Däremot kan det ha varit bra 

med en egen sammanfattning i slutet av varje struktur för att snabbare kunna 

jämföra och tolka utvecklingen som skett mellan filmerna.  

 

Den teori som nämnts i uppsatsen har varit olika relevant för analysen. Teorin som 

täckte kontinuitet hos karaktärer gav en viktig insikt gällande distributionen av 

information och hur bristen på den kan leda till diskontinuitet, trots att den inte 

blev applicerad på karaktärerna. Bortolotti och Hutcehons forskning om adaption 

och trogenhet till originalet gav hjälpsam information som var bra att ha med i 

ryggsäcken vid analyserandet av strukturernas utveckling mellan filmer. High’s 

artikel om historiska pirater i jämförelse med filmpirater var även intressant att ha 

med sig genom analysens gång. Trots att den inte återkopplades till finns det 

intressanta tolkningar av pirater som i en annan uppsats kunnat vara bidragande.  

 

3.4 Vidare forskning 

Några intressanta områden som uppmärksammats genom uppsatsen är Elizabeths 

karaktärsutveckling som görs genom de tre första filmerna. Författarna till Pirates 

of the Caribbean Ted Elliott och Terry Rossio säger att Elizabeth är filmernas 

tänkta protagonist. Hon är den första karaktären som presenteras i Black Pearl och 

hon är den karaktär i filmerna som gör den största karaktärsutvecklingen då hon 

går från att vara en dam i nöd med en underliggande äventyrslust till en tuff och 

självständig piratkung.  

 

Det Forrest skriver om i Second takes: Critical Approaches to the Film Sequel om 

hur karaktärer är vad som skiljer en uppföljare från en filmserie finner jag väldigt 

intressant och får mig att undra ifall utvecklingen av karaktärerna, istället för 

utvecklingen av samhällsstrukturerna i Pirates of the Caribbean kan visa på ännu 

tydligare utveckling av filmserien, då karaktären Jack Sparrow utvecklats väldigt 

långt från den pirat som presenterades i Black Pearl. 
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