
 

 
 

 
 
Examensarbete 
Kandidatuppsats inom bildproduktion 
Oenigheten mellan fans och kritiker: The Last Jedi 
 
 

En innehållsanalys av de kritiska positionerna kring Star 
Wars Episode VIII: The Last Jedi. 
 
 
 
 
Författare: Mathias Rudervall 
Handledare: Stefan Björnlund 
Examinator: Cecilia Strandroth 
Ämne/huvudområde: Bildproduktion 
Kurskod: BQ2042 
Poäng: 15 Högskolepoäng 
Examinationsdatum: 2020-04-07 
 
Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 
Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa 
och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 
 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 
Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina 
arbeten open access. 
 

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

Ja ☒ Nej ☐ 
 
 

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



 

 
 

Abstract: 
Detta är en kvalitativ innehållsanalys av de kritiska positionerna kring den kontroversiella 
filmen Star Wars Episode VIII: The Last Jedi. Den innehåller en omfattande överblick om hur 
Star Wars kritiserats förr och nu för att sätta perspektiv på ämnet, samt information om hur 
fans och så kallade ”fandoms” ibland fungerar som ett ”hivemind” när det kommer till 
tyckande och organisering på nätets sajter och forum. 
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1 Inledning  
Star Wars är en sci-fi filmserie som skapades av George Lucas. Den har varit ett 

kulturfenomen sedan dess filmpremiär 1977. Köerna till dess biovisningar kunde sträcka sig 

kring kvarter och gator. Sedan 1977 har 11 filmer inklusive spin-offs haft premiär och 

massvis med Star Wars-leksaker samt prylar säljs än idag, särskilt Star Wars Lego. Jag såg 

Star Wars först när jag var i 7-årsåldern. Sedan dess var jag besatt under min barndom med 

George Lucas skapelser. Jag spelade spelen, läste serierna, köpte Legot och såg såklart på 

filmerna om och om igen. Man skulle kunna säga att jag var ett stort fan. 

 

Star Wars Episod VIII: The Last Jedi hade först premiär i USA den 15:e december 2017. 

Förväntningarna var höga på The Last Jedi.1 Och längtan hade varit stor efter att Star Wars 

Episod VII: The Force Awakens hade sin premiär två år innan med stor framgång. Den 

mottogs väl av både kritiker och åskådare.2 Ivriga fans och barnfamiljer fyllde biosalonger 

världen över för att få veta hur det skulle gå i fortsättningen Episod VIII: The Last Jedi.3 

 

Efter premiären var besvikelsen stor hos många av fansen, detta representeras starkt i 

recensionerna som kom allt eftersom, enligt kritikersajten Rotten Tomatoes har kritiker givit 

filmen 91% sammanlagt (som motsvarar 9.1/10), medan fans gav filmen 43%.4  Recensions-

sajten Metacritic skiljer sig inte mycket med 81% hos kritiker och 44% hos fans.5 Detta tyder 

på en stark uppdelning kring mottagandet av The Last Jedi mellan fans och kritiker. The Last 

Jedi var dessutom den mest diskuterade filmen år 2017 enligt Metacritic.6  

 
1 Anand, Sumit. Movies in Mind: Star Wars The Consciousness Awakens. Australian & New Zealand Journal of 
Psychiatry. Vol.50, nr 8, 2016. 
2 D’allesandro, Anthony. Busch, Anita. Sunday Is Strong For ‘Force Awakens’ With All-Time $60.55M; Final 
Opening-Weekend Record At $247.97M -Monday Update. Deadline 2015. 
 https://deadline.com/2015/12/star-wars-force-awakens-box-office-thursday-night-previews-1201669166/ 
(Hämtad 2020-02-01) 
3 Framöver kommer filmerna tituleras som The Last Jedi samt The Force Awakens i uppsatsen. 
4 Rottentomatoes. https://www.rottentomatoes.com/m/star_wars_the_last_jedi (Hämtad 2020-02-04.) 
5 Metacritic. https://www.metacritic.com/movie/star-wars-episode-viii---the-last-jedi (Hämtad 2020-02-01.) 
6 Metacritic. https://www.metacritic.com/movie/star-wars-episode-viii---the-last-jedi (Hämtad 2020-02-01.) 

https://deadline.com/2015/12/star-wars-force-awakens-box-office-thursday-night-previews-1201669166/
https://www.rottentomatoes.com/m/star_wars_the_last_jedi
https://www.metacritic.com/movie/star-wars-episode-viii---the-last-jedi
https://www.metacritic.com/movie/star-wars-episode-viii---the-last-jedi
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Bild 1: Procentuell representation av resultatet från alla recensioner från kritiker och fans på Rottentomatoes. 

 

Förvisso hade The Force Awakens och The Last Jedi två olika regissörer, J.J. Abrams och 

Rian Johnson. Rian Johnson tog stora risker där han exempelvis hade skrivit avgörande plot 

twists för huvudkaraktärerna för att i sina egna ord ”subvert expectations”, undvika 

förväntningar.7 Samtidigt så var J.J. Abrams film The Force Awakens mer traditionsenlig och 

dedikerad till ”fan service” i form av återvändandet av klassiska karaktärer som Han Solo och 

Leia samt hänvisningar till originaltrilogin.8 Men det som var annorlunda denna gång är det 

faktum att journalister och filmkritiker till största del var överens om att The Last Jedi var en 

av de bästa Star Wars filmerna någonsin. Så pass att The Last Jedi har ett högre totalt betyg 

på Metacritic än fan favoriten Rymdimperiet slår tillbaka (1980) som fans gav total 9.1/10 

vilket är den högsta poängen för en Star Wars film betygsatt av fans.9  

 

Att veta hur en fan-kultur i kontrast till kritiker reagerar kring förändring kan vara väldigt 

intressant att forska kring på grund av att det kan ge filmskapare en blick över hur man kan 

forma en produkt för att gamla såväl som nya fans kan uppskatta dess helhet. Det är inte 

heller första gången fans av en skapelse reagerar starkt på ett negativt vis. En liknande 

situation var när Dreamworks och Netflix annonserade en omstart (reboot) av She-Ra serien 

från 80 talet, den nya serien heter She-Ra and the Princess of Power (2018). En del fans av 

He-Man och She-Ra universumet starkt på grund av att huvudkaraktären She-Ra inte såg ut 

 
7 Chichizola, Corey. Rian Johnson Explains Why He Took So Many Risks In The Last Jedi. Cinemablend.  
https://www.cinemablend.com/news/2478428/rian-johnson-explains-why-he-took-so-many-risks-in-the-last-jedi 
8 Perez. Rodrigo. ‘Star Wars: The Force Awakens,’ The Legacy-Quel, And The Rising Danger Of Fan Service. 
Indiewire. 2015-12-21. https://www.indiewire.com/2015/12/star-wars-the-force-awakens-the-legacy-quel-and-
the-rising-danger-of-fan-service-95872/  
9 Metacritic. https://www.metacritic.com/movie/star-wars-episode-v---the-empire-strikes-back/user-reviews 
(Hämtad 2020-02-04) 

https://www.cinemablend.com/news/2478428/rian-johnson-explains-why-he-took-so-many-risks-in-the-last-jedi
https://www.indiewire.com/2015/12/star-wars-the-force-awakens-the-legacy-quel-and-the-rising-danger-of-fan-service-95872/
https://www.indiewire.com/2015/12/star-wars-the-force-awakens-the-legacy-quel-and-the-rising-danger-of-fan-service-95872/
https://www.metacritic.com/movie/star-wars-episode-v---the-empire-strikes-back/user-reviews
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som hon ursprungligen gjorde.10 Hur kommer det sig då att professionella kritiker och fans 

kan se så annorlunda på filmer? Och vem har tolkningsföreträde? 

 

1.1 Begreppsförklaring  
 

I min uppsats kommer bland annat termer som ”fans” och ”kritiker” användas för att urskilja 

dessa grupperingar. Här presenteras de viktiga begrepp som kommer att användas. Dessa ord 

har sina ursprung från engelskan. En stor del av dem centrala orden i min uppsats kommer att 

skrivas ut på engelska, mestadels på grund av att diskursen online talas tills största del om på 

engelska. Sedan finns även en rad andra ord som ofta används i olika sammanhang som 

ibland är filmrelaterade eller Star Wars relaterade och även politiska sammahang som är 

nödvändiga att förklara. 

 

Fans: Konsumenter, oftast hängivna till produkten (Star Wars).  

 

Kritiker: Professionella skribenter och journalister från tidningar eller hemsidor som skriver 

inom en traditionell kontext, nämligen kulturjournalistik. Givetvis kan dessa individer också 

vara fans, men för enkelhetens skull kommer de endast relateras till som ”kritiker” i sin roll 

som skribenter. 

 

Metacritic: En av de största hemsidorna för film, spel och musikkritik. Här kan även 

användare rösta ner eller upp andra användares recensioner. Sajten är öppen för att vem som 

helst med ett konto ska kunna skriva och rösta på andras recensioner. 

 

Rotten Tomatoes: Även en av de största hemsidorna för samma syfte som Metacritic. 

Skillnaden är framförallt att Rotten Tomatoes har en urskiljning mellan kritiker där endast de 

som är professionella kritiker som jobbat flera år inom branschen på en välkänd tidning blir 

igenkända som ”Top critics”.11 Kritiker som skriver för mindre kända tidningar kallas endast 

för ”critics”. 

 
10 Abad-Santos, Alex. The fight over She-Ra’s Netflix redesign, explained. Vox. 2018-07-18. 
https://www.vox.com/2018/7/18/17585950/she-ra-redesign-controversy-netflix (Hämtad 2020-02-03.) 
11 How Can I Become a Top Critic on Rotten Tomatoes? Huffpost. 2017-10-23. 
https://www.huffpost.com/ (Hämtad 2020-03-10). 

https://www.vox.com/2018/7/18/17585950/she-ra-redesign-controversy-netflix
https://www.huffpost.com/
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Original-trilogin: George Lucas Star Wars-trilogi från 1977-1983. Filmserien handlar om 

kriget mellan rebellerna och rymd imperiet samt historien mellan Darth Vader och Luke 

Skywalker. 

 

Prequel-trilogin: George Lucas Star Wars-trilogi från 1999-2005. Filmserien handlar om 

klonkriget och Darth Vaders ursprung. 

 

Sequel/Disney-trilogin: Disneys Star Wars-trilogi från 2015–2019. Filmserien handlar om 

rymd imperiets återkomst och den mystiska huvudkaraktären Rey. 

 

Kanon: Upprättade begränsningar som har hand om narrativet, karaktärer och storyn inom en 

fiktiv värld.12 Star Wars har exempelvis massvis med böcker som tillhör det så kallade 

”Expanded universe” eller bara kort, ”EU”. Men nuförtiden anses många av dem inte vara 

”kanon” enligt Disney som har skapat sitt eget universum som officiellt anses som ”kanon”. 

 

Botar: Botar på nätet är program som utför olika syften utifrån sin programmering 

automatiskt. Vanligtvis utför botar simpla uppdrag i en sådan mängd som människor inte hade 

kunnat.   

 

Fandom: En subkultur av fans med samma intressen som samverkar på nätet och i 

verkligheten.  

 

Community: En virtuell gemenskap. Kan bestå av hemsidor, bloggar och forum där fans kan 

samverka och kommunicera.  

 

 

 

 

 

 

 
12 Dictionary. Canon. https://www.dictionary.com/browse/canon (Hämtad 2020-03-12). 

https://www.dictionary.com/browse/canon
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet och målet med denna undersökning är att undersöka vad det är som fans och kritiker är 

oense om kring The Last Jedi och sedan diskutera hur och varför det kunnat bli sådana stora 

skillnader i tyckandet på grund av olika anledningar. Till följd av detta kommer det diskuteras 

kring vem Star Wars tillhör och vem som kan ha rätt i den här diskussionen mellan fans och 

kritiker. 

 

1.2.1 Frågeställning 
 
Vad är kritiker och fans oense om kring The Last Jedi? 

 

Denna frågeställning har valts på grund av de väldigt olika utgångspunkterna fans och kritiker 

kan ha. Exempelvis kan kritiker höja vissa moment i filmen som fansen inte tycker om och 

vice versa. Det kan finnas många olika anledningar för varför det är så, dels så är 

professionella kritiker som skriver för större tidningar till viss del bundna till traditionell 

journalistik och riktlinjer medan fans inte nödvändigtvis är bundna till någon form av 

tyckande eller tänkande bortom den som de själva etablerar kollektivt på forum och hemsidor.  

 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Vad är Star Wars? 
 
1977 hade filmen Stjärnornas krig premiär i USA.  Den skrevs och regisserades av George 

Lucas och var en enorm succé som drog hem hela 503 miljoner dollar jorden runt.13 Senare 

kom två uppföljare, Rymdimperiet slår tillbaka (1980) och Jedins återkomst (1983). 

Stjärnornas krig (1977) handlar om striden mellan gott och ont, specifikt striden mellan 

Rymdimperiet och rebellerna, men också om Skywalker-familjen som har en okänd bakgrund 

och en stark koppling till ”The Force” som är en kraft som tillåter användare att lyfta objekt 

med bara tankarna och se in i andras tankar. Det finns i nuläget tre trilogier, dessa är 

originaltrilogin från 70–80 talet som består av de ovannämnda filmerna. ”Prequel-trilogin” 

som gjordes under 90-talet och tidiga 00-talet och består av Star Wars: Episod I – Det Mörka 

hotet, Star Wars Episod II – Klonerna anfaller, samt Star Wars Episod III – Mörkrets hämnd. 

 
13 Box office mojo. https://www.boxofficemojo.com/release/rl2759034369/ (Hämtad 2020-02-03) 

https://www.boxofficemojo.com/release/rl2759034369/


 

6 
 

Till sist den nya trilogin som kännetecknas som Sequel trilogin eller ”Disney” trilogin 

eftersom Disney köpte rättigheterna till Lucasfilm 2012 och därmed Star Wars.14 Sedan kom 

också två ”spin-offs” i form av Solo: A Star Wars story och Rogue One. Star Wars kom att bli 

ett stort kulturfenomen där mängder av böcker, serietidningar, serier och leksaker skapats.15 

 

 

 
Bild 2: Filmaffischerna till alla släppta Star Wars filmer förutom The Rise of Skywalker (2019) och The Clone Wars (2008). Varav The last 

Jedi befinner sig sist. Lägg märke till den visuella enigheten som därmed kan leda till en viss förväntan på innehåll och karaktärer. 

 
 
1.3.2 Star Wars idag 
 

The Last Jedi skapade stor kontrovers vid sin premiär, många av fansen gav filmen oerhört 

dåliga recensioner vilket går att se på bland annat Metacritic.16 Men dessa negativa 

recensioner i ren protest var särskilt synliga på Rotten Tomatoes.17 Somliga ansåg här att Rian 

Johnson hade förstört Star Wars med ologiska beslut kring story och karaktärsutveckling som 

 
14 The Walt Disney Company. https://www.thewaltdisneycompany.com/disney-to-acquire-lucasfilm-ltd/ 
(Hämtad 2020-02-03) 
15 Svenska titlar används för de fösta 6 filmerna, sedan används engelska titlar för Disneys Sequeltrilogi eftersom 
Disney övergav svenska titlar. 
16 Metacritic. https://www.metacritic.com/movie/star-wars-episode-viii---the-last-jedi/user-reviews (Hämtad 
2020-02-01) 
17 Rotten Tomatoes. https://www.rottentomatoes.com/m/star_wars_the_last_jedi#audience_reviews (Hämtad 
2020-02-01)  

https://www.thewaltdisneycompany.com/disney-to-acquire-lucasfilm-ltd/
https://www.metacritic.com/movie/star-wars-episode-viii---the-last-jedi/user-reviews
https://www.rottentomatoes.com/m/star_wars_the_last_jedi#audience_reviews
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senare radades upp av nyhetssidor.18 Samtidigt uppskattade många kritiker den oförutsägbara 

och vågade storyn i The Last Jedi.19 

 

Att producera en Star Wars-film i nutid är inte lätt överhuvudtaget, det finns fans som 

förväntar sig att skaparna av filmerna vet vad de gör när det kommer till tolkningen av Star 

Wars universumet. Detta är dock inte första gången en Star Wars-release blivit kontroversiell, 

när Star Wars Episod I: Det mörka hotet visades först på bio 1999 så blev resultatet att både 

kritiker och fans blev besvikna (51% för kritiker, 61% för åskådare på Metacritic).20 

 

Dock när Star Wars köptes av Disney 2012 så blev mycket av franchisen moderniserad för att 

bli mer mångfaldig. Detta reflekteras även i den nya sequel-trilogin (episod VII, VIII och IX) 

där det finns fler kvinnliga huvudkaraktärer än någonsin innan i Star Wars.21 Kanske försökte 

Disney nå ut till en bredare publik, eftersom majoriteten av fansen både då och nu är män.22 

Män har dessutom generellt en tendens att föredra actionäventyr.23 Detta kan väcka frågor 

kring huruvida just de manliga fansen reagerar till en sådan förändring, men samtidigt så fick 

Star Wars: Rogue One (2016) som också hade en kvinnlig huvudkaraktär och mer mångfald 

ännu mer positiv feedback av fans än av kritiker (65% kritiker, 76% åskådare enligt 

Metacritic).24  

 

Det bör också nämnas att när kontroversen rådde så fick Rian Johnson och filmteamet mycket 

fientlig och personlig kritik på Twitter och andra sociala medier. Många ilskna fans delade 

med sina frustrerade tankar riktade mot bland annat en av skådespelarna vid namn Kelly 

Marie Tran som senare tog bort sina Instagram inlägg efter kritiken och glåporden riktade mot 

 
18 Anonym skribent. The 8 biggest complaints angry Star Wars fans seem to have about Last Jedi. Cinemablend 
2017. https://www.cinemablend.com/news/1745540/the-8-complaints-angry-fans-seem-to-have-about-star-wars-
the-last-jedi (Hämtad 2020-02-01) 
19 Stewart, Sara. ”The Last Jedi” Is a daring, high-octane masterpiece. New York Post. 2017-12-12 
https://nypost.com/2017/12/12/the-last-jedi-is-a-daring-high-octane-masterpiece/ (Hämtad 2020-02-01) 
20 Tobias, Scott. ”The Phantom Menace” wasn’t great, but its force still runns strong. 
https://www.nytimes.com/2019/05/17/movies/star-wars-phantom-menace-anniversary.html The New York 
Times. 2017. 
21 Lopez, Ricardo. Women and Non-White Characters Are Speaking More in Recent Star Wars Movies. Variety. 
2017-08-12. https://variety.com/2017/film/news/star-wars-diversity-dialogue-bechdel-test-rogue-one-
1202633473/ (Hämtad 2020-02-02.) 
22 Moore, Peter. Star Wars more popular with men than women. Yougov. 12-18-2015 
https://today.yougov.com/topics/lifestyle/articles-reports/2015/12/18/star-wars 
23 Webster, James G. Ratings Analysis. 2006 s.181 
24 Metacritic. https://www.metacritic.com/movie/rogue-one-a-star-wars-story (Hämtad 2020-02-03.) 

https://www.cinemablend.com/news/1745540/the-8-complaints-angry-fans-seem-to-have-about-star-wars-the-last-jedi
https://www.cinemablend.com/news/1745540/the-8-complaints-angry-fans-seem-to-have-about-star-wars-the-last-jedi
https://nypost.com/2017/12/12/the-last-jedi-is-a-daring-high-octane-masterpiece/
https://www.nytimes.com/2019/05/17/movies/star-wars-phantom-menace-anniversary.html
https://variety.com/2017/film/news/star-wars-diversity-dialogue-bechdel-test-rogue-one-1202633473/
https://variety.com/2017/film/news/star-wars-diversity-dialogue-bechdel-test-rogue-one-1202633473/
https://today.yougov.com/topics/lifestyle/articles-reports/2015/12/18/star-wars
https://www.metacritic.com/movie/rogue-one-a-star-wars-story
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henne.25 Dock reagerade filmteamet även tillbaka mot fansen, de besvarade bland annat med 

glåpord som “Manbabies!”.26  

 

1.3.3 Vad är fans? 
 

Ordet ”fan” i engelskan har sitt ursprung från sena 1600-talets England som en förkortning till 

”fanatic” som då i svenskan blir ”fanatiker”. Efter att journalister kallande passionerade 

basebollåskådare för ”fans” så blev termen senare använd för att beskriva dedikerade film och 

musikkonsumenter.27 Några av de mest karaktäriserande egenskaperna för fans i grupp är 

deltagande i form av åskådning och social interaktion. Genom dessa interaktioner så delar 

fans med sig av tankar och känslor kring innehållet de intresseras av.28 Att samverka ansikte 

mot ansikte på mässor och online är en viktig del för att fortsätta diskursen. För då förs 

dialogen kring handling, karaktärer, framtiden och vad man gillar samt inte gillar kring ett 

verk som Star Wars inom en fan-kultur. När det kommer till Star Wars har fans även en 

tendens att gå i stora grupper till premiärer och så kallade mässor som nu ofta kallas 

”konvent” eller ”conventions” i engelskan utklädda till sina favoritkaraktärer.29 Detta kallas 

”cosplay” vilket är ett fenomen som blivit populärt bland fans av popkultur. Somliga 

”cosplayers” skapar sina egna dräkter som om det vore en typ av mode, medan andra kan ha 

en djup personlig koppling till karaktären denne vill representera. Fans har också ofta en stark 

känslomässig koppling till sina ämnen.30 Detta syns tydligt i de protester på nätet och heta 

diskussioner på Twitter som hänt, inte bara kring Star Wars och The Last Jedi i synnerhet 

men också kring andra verk som exempelvis She-Ra (2018) som blev kritiserat på grund av att 

huvudkaraktärens design förändrades. Förändring kan ofta vara ett tungt ämne för fans, och 

människor i allmänhet. Ett exempel som troligtvis många människor kan relatera till i viss 

mån är att uppleva skiljesmässa som barn, en sådan förändring i ens liv kan känns drastisk, 

särskilt på grund av att du som barn har en känslomässig koppling till dina föräldrar. På ett 

liknande sätt har fans också en känslomässig koppling till exempelvis Star Wars. Då kan 
 

25 Marie Tran, Kelly. Kelly Marie Tran: I Won’t Be Marginalized by Online Harassment. 
https://www.nytimes.com/2018/08/21/movies/kelly-marie-tran.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur The New 
York times. 2018. 
26 Johnson, Rian. Twitter post, 5 juni 2018 6:16e.m., 
https://twitter.com/rianjohnson/status/1004034162435678208?lang=sv  
27 Duffett, Mark., Understanding Fandom: An Introduction to the Study of Media Fan Culture., Bloomsbury 
Publishing, London, 2013. s.28 
28 Ibid. s.63 
29 Ibid. s.64 
30 Ibid. s.68 

https://www.nytimes.com/2018/08/21/movies/kelly-marie-tran.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur
https://twitter.com/rianjohnson/status/1004034162435678208?lang=sv
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förändring till detta verk fans håller kärt också uppfattas som drastiskt, och ibland fel 

beroende på hur pass stora och betydelsefulla förändringarna är. 

 

1.3.4 Twitter-kontroversen kring The Last Jedi 
 

Efter premiären av The Last Jedi (2017) så sveptes diskussionen på sociala medier med en 

storm av hat och ilska, det gick till en sådan längd att fans startade en kampanj på sajten 

change.org där man kan skapa begär i form av namnlistor. Detta gjordes för att vissa fans ville 

att The Last Jedi skulle tas bort från Star Wars ”kanon”.31 Denna fick totalt 116,859 

påskrifter.32 I sin vetenskapliga artikel Weaponizing the haters skriver Filosofie doktor och 

journalist Morten Bay om just detta. Och det visar sig att individer tagit till sig att använda 

fejk-konton och ”botar” för att fortsätta sprida hat riktat mot Rian Johnson och filmen i 

allmänhet.33 Det intressanta här är att det verkar som om ryska botar används när en 

diskussion blir politisk, därför att ett liknande sammanhang uppstod under det amerikanska 

valet 2016. Det Morten fann med sin undersökning av 967 tweets var att 50,9% av dem var 

politiskt motiverade och ibland även botar. 206 av dessa tweets var negativt färgade mot både 

filmen och regissören, slutsatsen här var att 101 stycken eller 10,5% av dessa var riktiga 

användare och fans med negativa åsikter.34 Bland alla dessa konton så fanns 61 vars motiv 

verkade vara politiska och dessa var alla människor enligt Mortens metod. En av dessa 

kommenterade ett twitter inlägg Rian Johnson hade spridit som kritiserade NRA ”North 

American Rifle Association” och därmed amerikansk vapenlag med hjälp av ett citat från The 

Last Jedi. Det här skrev användaren: “Whoever was over quality control at Lucasfilm was 

obviously having ‘naptime’ when you presented the script for The Last Jedi. After the crap I 

witnessed in that movie it figures you’d be a gun grabber.”35 

 

 
31 Bay, Morten. Weaponizing the haters: The Last Jedi and the strategic politicization of pop culture through 
social media manipulation. First Monday. Vol. 23, nr.11, 2018 https://firstmonday.org/article/view/9388/7603 
(Hämtad 2020-02-16.) 
32 Change. Have Disney strike Star Wars Episode VIII from the official canon. https://www.change.org/p/the-
walt-disney-company-have-disney-strike-star-wars-episode-viii-from-the-official-canon (Hämtad 2020-03-12 
33 Bay, Morten. Weaponizing the haters: The Last Jedi and the strategic politicization of pop culture through 
social media manipulation. First Monday. Vol. 23, nr.11, 2018 https://firstmonday.org/article/view/9388/7603 
(Hämtad 2020-02-16.) 
34 Ibid. 
35 Hilliard, Jared. Twitter post. April 2, 2018, 5:12 f.m., 
https://twitter.com/Jayhill422/status/980644115821092864 

https://firstmonday.org/article/view/9388/7603
https://www.change.org/p/the-walt-disney-company-have-disney-strike-star-wars-episode-viii-from-the-official-canon
https://www.change.org/p/the-walt-disney-company-have-disney-strike-star-wars-episode-viii-from-the-official-canon
https://firstmonday.org/article/view/9388/7603
https://twitter.com/Jayhill422/status/980644115821092864
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Somliga av fansen riktade mindre av sin ilska begrundat på partipolitik och mera på 

identitetspolitiken. Enligt Morten förekom sexistisk, homofobiska och rasistiska kommentarer 

där exempelvis en användare skriver följande efter att Seth Rogan var emot många av fansens 

kampanj om att göra om The Last Jedi: “You know how I know you’re gay? You don’t want 

to remake last Jedi”. Större delen av de som protesterade mot The Last Jedi på twitter hade 

starka känslor emot den så kallade SJW (Social justice warrior) agendan, ordet i sig är ett 

skymford mot människor som sägs ha åsikter som kan beskrivas som politiskt korrekta. 

Eftersom de ansåg att regissören av The Last Jedi Rian Johnson och ägaren av Lucasfilm 

Kathleen Kennedy hade blandat in denna så kallande ”SJW” agenda i The Last Jedi. Ett 

exempel som ofta tas upp från filmen av fans är General Holdo som är en kvinnlig karaktär 

som räddar rebellerna från utplåning och får all uppmärksamhet medan en av fan favoriterna, 

Admiral Ackbar dör utan att ett ord kring händelsen nämns, fans reagerade på detta eftersom 

Admiral Ackbar spelade en stor roll i Jedins Återkomst. Morten tar även upp hur Twitter 

användares reaktioner är olika beroende på kön. Av de 108 konton som kunde identifieras 

som kvinnor var endast 5 negativa mot The Last Jedi. 

 

1.3.5 Det mörka hotet och besvikna Star Wars fans 
 

Star Wars: Episod I – Det mörka hotet hade premiär 1999 i USA och Sverige. Det var en 

oerhört efterlängtad film efter att fans av Star Wars hade fått vänta i 16 år på en ny Star Wars 

film. Dock så blev fansen oerhört besvikna efter premiären, och de som ännu är de mest 

besvikna är fansen av originaltrilogin.36 Dock intressant nog fortsatte fansen att se filmen om 

och om igen medan den fortfarande visades, kanske trodde de att de hade missat något? 

Faktum är att filmen drog in över 300 miljoner dollar i ”box-office”, och det samma gällde 

alla andra filmer i prequel trilogin.37 På online forumen så rådde heta diskussioner kring 

filmen, somliga fullkomligt avskydde näst intill varenda aspekt av den, medan andra tyckte 

den var medioker, och få gillade den.38 De mest besvikna fansen blev kallade ”bashers”, dessa 

individer ansåg att filmen bara var en misslyckad barnfilm gjord av en skapare (George 

Lucas) som förlorat sin förmåga till att skriva bra berättelser.39 Det var uppenbart att få tyckte 

om filmen. Men de fans som ändå försvarade filmen till viss mån erkände att de fann att 

 
36 Kapbell, Mathew och Lawrence, John Shelton. Finding the force of Star Wars franchise. New York : P. Lang, 
2006. s.243 
37 Ibid. s.243 
38 Ibid. s.243 
39 Ibid. s.243 
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många av filmens aspekter var bristfälliga, dessa individer blev kallade för ”gushers”. Det var 

dessa fans i tur som gjorde återbesök till bion för att se filmen igen för att kanske hitta något 

annat att fästa sig vid och även möjligtvis få sin kvarvarande uppskattning validerad. Det gick 

till en sådan längd att fans började skapa egna fanfilmer med de resurser de hade till vara, 

dessa filmer tävlade man senare med i de så kallade ”Star Wars Fan Film Awards”.40 

Dessutom gjordes så kallade ”fan edits” av Det mörka hotet som senare spreds via internet, 

där en av de vanligaste åtgärderna blev att ta bort scener där den illa omtyckta ”comic relief” 

karaktären Jar Jar Binks var närvarande eftersom många fans ansåg att humorn var för 

barnslig för Star Wars. Enligt många fans och kritiker var konsensus att en av filmens 

huvudsakliga premisser var dess stora brist, just specifikt är denna att handlingen till stor del 

cirkulerar kring beskattandet av galaktiska handelsrutter och politik.41 Andra ansåg även att 

filmen inte alls hade samma intensiva stridsscener som filmerna i originaltrilogin hade, 

troligtvis på grund av att striderna i originaltrilogin hade en känslomässig vikt på grund av att 

striderna var oftast mellan mästare och lärling samt far och son. Dock så är många fans ense 

om idag att slutstriden mellan Darth Maul, Qui Gon och Obi Wan är en av de bästa i alla Star 

Wars serier just på grund av den välgjorda koreografin vilket kan betyda att olika fans ändå 

kan finna nöje av olika typer av filmstrider.  

 

2 Metod och Material 

2.1 Metod 

Min kvalitativa forskningsmetod är en innehållsanalys vilket innebär att jag kommer samla in 

stora mängder av information för att sedan koda och kategorisera dem för att kunna dra 

paralleller och jämförelser mellan likheter och olikheter. Den kommer genomföras på genom 

att välja ut kritik på sidor som Metacritic och Rotten Tomatoes utifrån ett visst urval som 

avgörs från särskilda aspekter som kommer gås igenom i 2.2 Urval. Om kritiken bemöter 

behovet från urvalet så läses den igenom och granskas. Sedan bifogas ett citat från kritiken 

som innehar ett tyckande som kan beskrivas kort i ett sammanhang för att senare kodas som 

antingen positivt eller negativt. Men om kritiken innehar både positiva och negativa punkter 

så kodas den antingen som huvudsakligen positiv/negativ eller som blandad kritik. Givetvis så 

 
40 Kapbell, Mathew och Lawrence, John Shelton. Finding the force of Star Wars franchise. New York : P. Lang, 
2006. s.244 
41 Ibid. s.246 



 

12 
 

kategoriseras all kritik efter vad den berör, antingen karaktärer, ton, tradition och handling. 

Här följer en lista med hur analysen stegvis går till: 

 

1. Kritiken kategoriseras utifrån bland annat karaktärer och händelser från filmen. 

2. Kritikens innehåll kodas som negativt eller positivt. 

3. Sammanhanget i den relevanta kritiken beskrivs. 

4. Citat från kritiken bifogas. 

 

Diskussionen kommer struktureras med varsin avdelning för kritikernas och fansens kritik 

som då kommer undersökas var för sig för att sammanfattas och därmed skapa en helhet kring 

tyckandet. Sedan kommer en analys kring varför fans och kritiker tyckte som de gjorde under 

samma rubriker. Till sist kommer en rubrik för slutsatsen där helheten och resultatet av min 

forskning presenteras. 

 

2.1.1 Innehållsanalys 
 

En innehållsanalys är en metod där stora mängder data samlas in i liknande enheter och 

mönster för att identifiera förhållanden och sammanhang.42 I kvalitativa sammanhang handlar 

det om att tolka informationen, därmed finns det en subjektiv faktor man bör vara medveten 

om.43 innehållsanalysen var ursprungligen en kvantitativ metod, men den går även att 

använda kvalitativt.44 I mitt fall jämför jag kritik i form av filmrecensioner i mängd, detta 

innebär att både mängden och innehållet är relevant för att kunna dra trovärdiga slutsatser och 

urskilja centrala positioner inom kritiken från båda lägren.  

 

För tydlighetens skull så kommer kategoriernas beteckningar vara i linje med texten som 

analyseras, exempelvis så förklaras det i förväg att det som analyseras är karaktärerna i 

filmen. Då innebär detta att alla kategorier utgår från karaktärens namn.45 Eftersom validitet 

och trovärdighet är fundamentalt i en innehållsanalys så har jag ett urvalssystem där endast 

fan recensioner som andra fans ”gillat” till en procentenhet på minst 80% kommer tas med i 

 
42 Given, Lisa M. The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods. 2008. s.120 
43 Ibid. s.120 
44 Ibid. s.120 
45 Ibid. s.121 
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min analys.46 Detta på grund av att det inte hade gynnat helheten om jag tagit med recensioner 

som dessa fans i skara inte håller med om, då blir det svårare att urskilja i jämförelse med 

opponent gruppen kritiker. 

 

2.2 Urval 

Recensioner kommer hämtas från Metacritic, Rotten Tomatoes och IMDB. Metacritic 

använder sig av ett system där användare kan rösta om en annan recension av en användare är 

hjälpsam eller ej och därmed går det till en viss mån urskilja om större delen av fansens 

gemensamma tankar kring ämnet. Urvalet av recensioner bestäms främst av hur pass 

recensenter är ense om saken. Exempelvis så är inte en recension där 1 av 10 användare är 

överens om saken särskilt pålitligt. Däremot, om exempelvis 7/10 är ense kring en recension 

så är den lämplig att analysera då det är bästa sättet att representera denna grupperings 

tankegång med hjälp av Metacritic. Däremot när det kommer till professionella kritiker och 

recensenter så handlar det mer om deras individuella igenkänning som trovärdiga, i mitt fall 

avgörs detta ifall de är beprövade top kritiker på Rotten Tomatoes. För att bli detta måste man 

vara professionell filmkritiker hos en tidning som är inbjuden till Rotten Tomatoes, man 

måste även ha flera års jobberfarenhet hos stora och kända tidningar med ett stort antal läsare 

och vara ansedd av allmänheten, andra kritiker och Rotten Tomatoes som inflytelserik och ha 

recensioner av hög kvalitet.47  

 

Givetvis finns det recensioner från kritiker som präglas av negativitet, dessa kommer också 

representeras. Den viktigaste aspekten när det kommer till urvalet av recensioner är just att 

textens innehåll representerar en helhet och går att knyta till diskussionen. Exempelvis om en 

användarrecension är skriven av ett nättroll och bara innefattar orden ”Den här filmen var 

dålig” så går det inte att vidare tolka den och jämföra med vad kritiker anser. Detta betyder att 

endast de recensioner som är utförliga kommer tas med. Men om en individ skriver ”Den här 

filmen var bra/dålig på grund av x, y, z” så finns det ett innehåll att analysera och jämföra. 

Det har därför inte fungerat att ha med alla top-kritikers recensioner eftersom de ibland 

undviker att skriva precis vad de tycker och beskriver snarare många av sammanhangen i 

filmen vilket inte riktigt går att analysera eftersom det blir ytligt och åsiktsfritt. Detta kan 

 
46 Given, Lisa M. The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods. 2008. s.121 
47 How Can I Become a Top Critic on Rotten Tomatoes? Huffpost. 2017-10-23. 
https://www.huffpost.com/ (Hämtad 2020-03-10). 

https://www.huffpost.com/
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påverka resultaten i analysen om en kritiker håller tillbaka på sitt eget tyckande och det 

innebär även att urvalet för recensioner blir mindre. Sedan kommer det inte vara möjligt att 

skapa referenser till användarrecensioner eftersom alla befinner sig på en och samma sida 

gentemot kritikerrecensioner som är på separata tidningsartiklar. Däremot går det att kopiera 

citaten och söka efter dem på valfri sökmotor för att verifiera, då får man upp just det citatet 

på Metacritic. 

 

2.3 Avgränsningar 

I och med att The Last Jedi (2017) släpptes nyligen innebär det att inte många böcker finns 

just kring ämnet. Däremot så existerar vetenskapliga artiklar som granskat kontroversen just 

på bland annat Twitter. Dessutom så kommer detta innebära att en stor del av källorna även 

kommer att bli tidningsartiklar som granskar ämnet, flera av dessa är intervjuer och inlägg 

från själva skådespelarna och regissörerna. Men detta innebär även att denna diskussion 

kommer föra nya rön som kan bli intressanta att forska vidare kring. Det har forskats kring 

fan-kultur (fandoms) generellt men också just specifikt inom Star Wars. Men inte mycket 

kring just The Last Jedi och diskussionerna som förkom kring filmen på internet i och med 

kritikerstormen. 

 

3 Tidigare forskning 

3.1 Henry Jenkins och Mark Duffet: Deltagarkultur 
 

Henry Jenkins är kommunikations professor och har forskat kring fans av popkultur. Jenkins 

skriver om hur en fan-kultur lever och samarbetar inom en kunskapskrets.48 Han beskriver fan 

kulturer på nätet som det perfekta exemplet av något som kallas ”Levy’s cosmopedia”.49 Det 

han menar med detta är att dessa fan kretsar på nätet är grupper som organiserar sig själva och 

som expanderas med tiden. Dessa grupper producerar, debatterar och cirkulerar mening, 

tolkningar och fantasier i svar till nutida popkultur.50 Exempelvis har fans en tendens att 

skapa ”fanfiction” som är fansens egna tolkningar och expansioner av befintliga filmer eller 

 
48 Jenkins, Henry, Fans, bloggers, and gamers: exploring participatory culture, New York University Press, 
New York, 2006. s.134 
49 Ibid. s.137 
50 Ibid. s.137 
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serier i form av antingen text eller film.51 En av fanfiction-hemsidorna (fanfiction.net) har 

exempelvis 150,000 Harry Potter ”fanfics” skrivna samt 33,000 om Sagan om Ringen.52 

Doktorand och mediakulturforskare Mark Duffett skriver mer om fansens diskurs just online i 

sin studie kring ”fandoms”. Duffet menar att Youtube exempelvis blivit en plattform där klipp 

från kända verk delas och fankritiker kan sprida sitt ord.53 Några av de största fankritikerna på 

Youtube är i dagsläget Jeremy Jahns, Angry Joe och Red Letter Media. Sedan så menar 

Duffet att nätet också gett möjlighet till fans att känna mer närhet till sina idoler och hjältar.54 

Exempelvis så driver skådespelaren till Luke Skywalker, Mark Hamill aktivt sin egen Twitter 

och svarar fans samt deltar i diskurs. Duffet tar upp Lady Gaga som exempel där hon på 

Twitter deltar med sin aktiva fankrets, dock givetvis så betyder det faktum att Lady Gaga har 

en så enorm fankrets att hon inte har möjlighet till att svara precis alla och vara utförlig.55 

 

Jenkins menar att fans är en typ av ”maktlös elit” som inte nödvändigtvis har makten att 

förändra, men som aktivt förändrar uppfattningen av verket, vad det nu må vara.56 Under Star 

Treks tidiga år under 1900 talet så samlades Star Trek fans för inte bara hålla serien vid liv, 

men också samverka för att få igenom ändringar för att få igenom sin egen agenda.57 Star 

Trek fan kultur blev en modell för andra kommande fan-kulturer att skapa forum för att 

debattera tolkningar av ett verk, skapa och sprida skapelser som ovannämnda ”fan-fics” men 

också möjlighet till ”lobbying” mot producenterna av ett visst verk.58 Fans i allmänhet var 

tidiga att använda sig av teknologi som internet för att skapa hemsidor och forum för sin 

verksamhet, dock nämner han också att kvinnliga fans mötte tidig fientlighet från majoriteten 

av internetanvändare som då var män. 

 

Jenkins hänvisar till Filosofie doktor i samtalskommunikation Nancy Baym som menar att 

fans är kända för att dela med sig av kunskap kring ett verk, man delar med sig av ett verks 

 
51 Clements, Mikaella. From Star Trek to Fifty Shades: how fanfiction went mainstream. The Guardian. 08-08-
2018. https://www.theguardian.com/books/2018/aug/08/fanfiction-fifty-shades-star-trek-harry-potter (Hämtad 
2020-03-08) 
52 Duffett, Mark., Understanding Fandom: An Introduction to the Study of Media Fan Culture., Bloomsbury 
Publishing, London, 2013. s.389 
53 Duffett, Mark., Understanding Fandom: An Introduction to the Study of Media Fan Culture., Bloomsbury 
Publishing, London, 2013. s.383 
54 Ibid. s.385 
55 Ibid. s.386 
56 Jenkins, Henry, Fans, bloggers, and gamers: exploring participatory culture, New York University Press, 
New York, 2006. s.138 
57 Ibid. s.138 
58 Ibid. s.138 

https://www.theguardian.com/books/2018/aug/08/fanfiction-fifty-shades-star-trek-harry-potter
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förflutna, om vad som hänt och samlar ihop detta så att alla fans ska kunna vara medvetna om 

hur allt ligger till i kretsarna kring en film, ett spel eller en serie.59 Fan-spekulationer må bara 

verka som undersökande, men enligt Jenkins är dessa spekulationer grund till nya fantasier 

om möjligheter och mening kring ett verk.60 Han hänvisar till franske filosofen, kultur 

teoretiker och media forskare Pierre Lévy och skriver att den kollektiva intelligensen som fans 

i grupp behärskar är som ett ”hive mind” det vill säga att alla måste tycka och tänka likadant, 

och enskilda röster tystas.61 (Ett exempel på detta är just massnedröstningarna av The Last 

Jedi på Metacritic, där användare som delade med sig av positiva åsikter kring filmen blev 

nedröstade.) Jenkins menar att dessa kollektiv av kunskapsfördelning inte kan bli stoppade av 

varken ”mediamonarkier” som TV eller internationella ekonominätverk som är i behov av att 

kontrollera vilken information som presenteras, detta gör då att den dynamiska och kollektiva 

naturen av denna typ av kunskapsutbyte ”underminerar” traditionella typer av expertis och 

motverkar försök till att få till en form av ”ekonomi” där viss mening betyder mer än andra.62 

Från Duffets perspektiv så anländer nyheter kring ett verk omedelbart och fansens reaktion 

likaså på grund av onlineinteraktion.63 Fansen kan dessutom organisera sig själva utan 

behovet av kommersiella kanaler.64 Duffet menar även att detta har skiftat de professionella 

kritikernas roll från att vara självstyrande till att vara konsumentguider som get förslag om 

vad som bör ses eller undvikas, deras bedömningar placeras nämligen nuförtiden bredvid 

vanliga åskådare på sajter som RottenTomatoes.com.65  

 

 I sin bok Convergence Culture skriver Jenkins mer om fans och konsumenters behov och 

villkor när det kommer till media. Exempelvis så menar han att webben blivit en 

okontrollerad och oförväntad form av konsumentdeltagande mot media där medieindustrin 

ibland tvingats konfrontera sina egna mål med deras kommersiella intressen.66 Jenkins 

hänvisar till antropologen och författaren Grant McCracken som menar att medieproducenter 

måste ta sig an konsumenters krav att delta för annars skulle de förlora intresset hos de mest 

 
59 Ibid. s.139 
60 Ibid. s.140 
61 Ibid. s.140 
62 Ibid. s.140. 
63 Duffett, Mark., Understanding Fandom: An Introduction to the Study of Media Fan Culture., Bloomsbury 
Publishing, London, 2013. s.390 
64 Ibid. s.392  
65 Ibid. s.392 
66 Jenkins, Henry, Convergence culture: where old and new media collide, [New ed.], New York University 
Press, New York, 2008. s.133 
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aktiva och passionerade konsumenterna till konkurrenter som visar sina fans mer tolerans.67 

Jenkins menar att medieindustrin är mer och mer beroende av aktiva och hängivna 

konsumenter som sprider ordet kring verk i en fullsatt medieindustri. I vissa fall söker sig 

dessa företag till att använda sig av fansens kreativitet för att sänka deras 

produktionskostnader.68 Men det bör även nämnas att företagen är rädda för vad som kan ske 

om konsumenternas makt går utanför deras kontroll. 69 Konsumentmakt kan vara att aktivt 

välja vad man som konsument vill lägga sina pengar på, för i grund och botten kan pengar 

styra vad för filmer eller serier som blir och inte blir av. Exempelvis så gick mindre 

människor och såg The Last Jedi och The Rise of Skywalker på bio och somliga fans menade 

att de vägrade gå och se filmerna för att de inte ville stötta Disney med sina pengar. 

 

4 Teori 

4.1 Fan-kultur 

Fan-kultur har länge varit ett fenomen som forskats kring. En av dem som forskar kring ämnet 

nyligen är doktorand och mediakulturforskare Mark Duffett. Han beskriver hur fans i nutid 

använder sig av internet och specifikt sociala medier för att skapa diskurs men också 

protester.70 Dessa protester kan komma i form av hatkampanjer på Twitter som riktades mot 

regissören till The Last Jedi, Rian Johnson.71 Såhär kan grupper av fans agera just på grund av 

att de är i en position av relativ maktlöshet där de agerar som ett moraliskt kollektiv medan 

företag kan agera som om lagen vore på deras sida.72 Dessa olikheter i maktpositioner kan 

vara avgörande när det kommer till mentaliteter inom fans, de kan se det som en form av 

revolution mot högre makter och anse att sin egen syn är korrekt utifrån detta moraliska 

perspektiv som Jenkins nämner i Duffetts bok.  Det är dock inte alltid som fans ser företag 

eller media som fienden. Mark menar att fansens huvudsakliga tillgivenhet är till 

 
67 Ibid. s.133 
68 Ibid. s.134 
69 Ibid. s.134 
70 Duffett, Mark., Understanding Fandom: An Introduction to the Study of Media Fan Culture., Bloomsbury 
Publishing, London, 2013. s.407 
71 Bay, Morten. Weaponizing the haters: The Last Jedi and the strategic politicization of pop culture through 
social media manipulation. First Monday. Vol. 23, nr.11, 2018 https://firstmonday.org/article/view/9388/7603 
(Hämtad 2020-02-02.) 
72 Duffett, Mark., Understanding Fandom: An Introduction to the Study of Media Fan Culture., Bloomsbury 
Publishing, London, 2013. s.408 

https://firstmonday.org/article/view/9388/7603
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karaktärerna, författarna och storyn och inte till industrin.73 Fans har även en tendens att ta sig 

an roller inom deras gemenskap på forum och på konvent. Duffett tar upp exempel där fans 

exempelvis har agerat som kuratorer av historia kring ett verk som de senare spridit vidare till 

nya generationer för att hålla engagemanget vid liv.74 Duffett hänvisar återigen till Jenkins 

och drar parallellen mellan hur fans i en så kallad ”community” på nätet ibland fungerar som 

politiska aktörer i ny media, de undersöker och finner hur de kan använda sin kollektiva makt 

för att skapa förändring och agera som en typ av agentur i dagens mediesamhälle.75 

Exempelvis så ville fans så gärna ha tillbaka Evan McGregor som Obi-Wan i en serie eller en 

film, vilket är på väg att bli en verklighet. Troligtvis dels på grund av fansens engagemang. 

 

Fans är bara människor och precis som vem som helst kan de vara rationella, partiska, kritiska 

och liberala.76 Vem som helst kan vara ett fan, du kanske redan är ett fan när du regelbundet 

kollar på Melodifestivalen, då skulle man kunna säga att du är ett fan av Melodifestivalen. 

Detta ställer frågan vad måttstocken egentligen är. Givetvis kan man vara fan i olika typer av 

nivåer, från aktiv åskådare och konsument till hängiven fanatiker med en näst intill religiös 

följning av ett eller flera verk. Frågan om identitet kan vara en komplicerad sådan eftersom 

det är en mänsklig fråga i grund och botten.  

 

4.2 Filmkritik och Star Wars 

När Prequel-trilogin utsattes för mycket negativ kritik från både fans och kritiker så 

konstaterade Lucas att filmerna var gjorda för barn.77 Det mörka hotet (1999) ansågs av några 

att vara en fullkomligt fruktansvärd film.78 Men när Stjärnornas Krig (1977) släpptes så fick 

filmen ofta mycket positiv kritik. Chefs kritikern på The New York Times Vincent Canby 

skrev efter releasen att filmen var en vacker film gjord med omsorg.79 Däremot så hade inte 

Canby samma syn på Rymdimperiet slår tillbaka (1980) och Jedins återkomst (1983) då han 

ansåg att ”magin” som Stjärnornas Krig (1977) förde med sig nu var borta och att Jedins 

 
73 Ibid. s.408 
74 Ibid. s.409 
75 Ibid. s.410 
76 Ibid. s.211 
77 Alexander, Julia. George Lucas reiterates Star Wars is for ‘12-year-olds,’ calls out ‘mean’ critics. Polygon. 
2017-04-13 https://www.polygon.com/2017/4/13/15288998/george-lucas-star-wars-celebration (Hämtad 2020-
03-10) 
78 Kapbell, Mathew och Lawrence, John Shelton. Finding the force of Star Wars franchise. New York : P. Lang, 
2006. s.268 
79 Ibid. s.266 

https://www.polygon.com/2017/4/13/15288998/george-lucas-star-wars-celebration
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Återkomst hade problem med gestaltningen eftersom han inte alltid förstod var han befann sig 

i filmerna och kände sig borttappad i handlingen. En annan kritiker under samma tidning vid 

namn Janet Maslin recenserade Det mörka hotet (1999) och skrev att filmen i sig hade kvar 

den häftiga Star Wars känslan, men att den genomgått en kontrovers på grund av karaktärer 

som betecknades som stereotypiskt asiatiska vilket också bidrog till att förhindra filmens 

popularitet.80 När Klonerna Anfaller (2002) kom så fick den kritik för att i princip vara en 2-

timmars leksaksreklam där somliga kritiker menade att filmen inte bara var mer än en 

”processerad masskultursprodukt”.81 Alla var dock inte negativa gentemot Klonerna Anfaller 

en kritiker vid namnet David Denby menade att filmen hade en visuell storhet men också den 

saknade känslomässig vikt.82 Andra kritiker menade att Klonerna Anfaller bara var en liten 

förbättring över Det Mörka Hotet eftersom George Lucas vision verkade ha fragmenterats och 

blivit för splittrad.83 Men alla kritker var dock inte överens här heller då andra menade att 

filmen hade en intressant handling men att den framförallt var spännande.84 Regissören och 

skaparen av Star Wars George Lucas fick även personlig kritik där kritiker ansåg att han var 

en medioker berättare som förlorat sitt samband med skådespelare. Dock så vände det när 

Mörkrets Hämnd (2005) släpptes då den ansågs som bättre än Stjärnornas Krig (1977) på 

grund av dess energi och vackra gestaltning.85 Vissa ansåg att George nu var en mer innovativ 

regissör än Peter Jackson och Steven Spielberg på grund av hans användande av modern 

teknik som green-screen, animation och andra effekter. Kritikern Roger Ebert från Chicago 

Sun-Times menar att Star Wars serien i helhet är affektiv i dess påverkan på åskådaren vilket 

kan tolkas som att åskådare blev känslomässigt tilltalade och fick en koppling på så vis till 

filmen.86 Robert ansåg att när han såg på Star Wars så tappade han sitt analytiska perspektiv 

och kända sig snarare indragen i handlingen, och även om Rymdimperiet Slår Tillbaka var en 

mörk film så kändes den ändå beundransvärd enligt Robert. I helhet menar han att den första 

trilogin är väldigt kul att se. 

 
80 Ibid. s.266 
81 Kapbell, Mathew och Lawrence, John Shelton. Finding the force of Star Wars franchise. New York : P. Lang, 
2006. s.267 
82 Ibid s.268 
83 Ibid s.269 
84 Ibid s.270 
85 Ibid s.267 
86 Ibid s.270 
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5 Analys 

5.1 Innehållsanalys av kritiken 

5.1.1 Analysstruktur 

I min analys har de kommande sidorna numrerade block där information presenteras. I 

blocken kommer först ett citat från en recension jag valt ut utifrån min urvalsprocess. Detta 

citat kodas sedan som antingen positivt, negativt eller som blandad kritik vilket innebär att 

den tar upp både positiva och negativa aspekter. Efter detta beskrivs citatet med vardagligt 

språk för att förtydliga dess mening för dem som inte är insatta i Star Wars eller inte har sett 

filmen. Till sist analyseras kritiken per kategori. Alla fanrecensioner kommer hämtas från 

Metacritic medans alla kritikerrecensioner hämtas från Rotten Tomatoes. 

 

5.1.2 Kort synopsis om The Last Jedi 

The Last Jedi utspelar sig efter The Force Awakens (2015) och följer hjältinnan Rey som vill 

ta reda på sitt ursprung och bli en Jedimästare med hjälp av sin mentor Luke Skywalker 

medan General Leia försöker rädda Motståndsrörelsens flotta från utrotning från 

RymdImperiets efterträdare, den så kallade ”First Order”. 

 

5.1.3 Användarrecensioner  

Kategori 1: Karaktärer 
1 

Citat: ” Luke being Not-Luke and dying on a rock from doing nothing but using the Force,” 

Kod: Negativ kritik. 

Sammanhang: Gestaltningen av Luke följer inte traditionen. 

2 

Citat: “Luke denigrated to the worst garbage of human being and with powers ridiculous for a Jedi, he died 

stupidly, please remake this film, this film should never had existed.” 

Kod: Negativ kritik 

Sammanhang: Luke Skywalker skrevs på ett sätt som får honom att framstå som ”orealistisk” inom Star Wars 

ramar. 

3 

Citat: “Not giving Luke a final amazing lightsaber duel is asinine. The greatest Star War character ever was 

treated like a burdensome character to deal with and so they just did away with him unceremoniously. I 



 

21 
 

understand that I am upset because of how they handled Luke Skywalker and not upset with the quality of the 

movie itself..” 

Kod: Negativ kritik 

Sammanhang: Luke Skywalker behandlades som en börda och avskaffades på ett oceremoniellt vis. 

4 

Citat: “The characters sucked. John Boyega is basically a placeholder for most of the movie who passively does 

nothing as events happen around him. His Asian girl companion was, as mentioned before, obviously 

shoehorned into the script to appeal to a demographic. Snoke is killed off without any backstory whatsoever. 

Daisy continues to be all powerful without any preceding struggle. “ 

Kod: Negativ kritik. 

Sammanhang: Karaktärerna var dåliga på grund av påtvingade demografiska beslut, att huvudantagonisten dör 

utan bakgrund och att huvudkaraktären har krafter utan att behöva kämpa för det. 

5 

Citat: ” The new movies. Never build up characters up the same way. Who cares about that new pilot? Who 

really cares about Ren like you cared about Princess Leia? These people never grew or were introduced like a 

family as in the first movies. The were just individuals wandering around the plot points on separate paths. This 

did not allow you to become emotionally invested with them.” 

Kod: Negativ kritik. 

Sammanhang: The Last Jedi saknar karaktärsuppbyggnad. 

6 

Citat: ” The plots were also disappointing. The theme was failure, I got that quickly,but the film was a failure. 

Seriously, after the movie in just walked out with my nephew and we both just said we didn't want to talk about 

it. Everyone I've spoken to who saw it thought it played for cheap laughs and made fun of characters who 

deserved better plotlines and character arcs. There were some amazing things about this movie. But it 

fundamentally failed to engage me or excite me. I don't want to see the next movie. I don't want to watch more 

meaningless pap which critics have portrayed as the best ever Star Wars ever. I won't watch the next one.” 

Kod: Negativ kritik. 

Sammanhang: Dålig handling på grund av att filmen gjorde narr av karaktärer som förtjänade mer, samt dålig 

humor. 

7 

Citat: “The Last Jedi has a great dynamic between Rey, Luke and Kylo Ren. But it also has glaring problems 

like an overly long story where everything feels underdeveloped with glaring plotholes, characters acting 

completely out of character (Luke) and adding pointless new characters and subplots. Instead of focussing on the 

exciting parts (Reys training) we constantly cut to the mildly interesting escape attempt of Leias fleet and an 

attrociously bad side story with Finn and some uninteresting side characters.” 

Kod: Mestadels negativ kritik. 

Sammanhang: Bra dynamic mellan vissa karaktärer, outvecklad story, karaktärer agerar som de inte gjorde 

enligt tradition. Meningslösa tillägg i handlingen. 

8 
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Citat: “Well that wasn't Star Wars. Apparently, Lea is a spaceship with innate powers that Anakin would be 

envious of after his years upon years of training. Luke is not Luke but some emotionally unstable hermit. If I go 

on it will be spoilers... whoever wrote this just shoehorned in "cool" ideas that he got from three-year olds. The 

story is contrived and awkward. I can see why Star Wars fans want the movie removed from cannon, long live 

Jar Jar!” 

Kod: Negativ kritik. 

Sammanhang: Inte som Star Wars ska vara. Luke beter sig inte som han borde. Konstig handling. 

 

Analys 1: Karaktärer 
 
Uppenbarligen har flera fanrecensenter reagerat starkt på just behandlingen av de klassiska 

karaktärerna. Framförallt behandlingen av Luke där användare 1 menar att Luke helt enkelt 

inte agerade som han då ”borde”, troligtvis i enlighet med Star Wars-traditionen. En annan 

menar att karaktärerna från originaltrilogin gjorts narr av. Användare 2 visar på betydligt mer 

ilska i sin text, denne menar att Luke behandlats som ”human trash” och dog på ett dumt vis, 

individen avslutar även med en önskan om att de ska göra om filmen vilket är en tanke som 

denne inte är ensam om att ha med tanke på namnlistan på sajten change.org som fick fler än 

100,000 signaturer för att The Last Jedi skulle tas bort från Star Wars-kanon. 3 är lika 

besviken på just gestaltningen och hanteringen av Luke Skywalker, men till skillnad från de 

andra så ansåg denna användare att filmen ändå var av bra kvalitet trots detta. Dock gällande 

de andra karaktärerna i filmen så hade 4 en del att säga kring dem, 4 menade att somliga 

karaktärer var onödiga och andra påtvingande för att bemöta ett demografiskt behov vilket är 

intressant eftersom det är ett väldigt politiskt påstående. 
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Bild 3: Visar på representationen av kön och etnicitet i Star Wars, då jämfört med nu. 

 

I bild 3 ovanför så ser vi hur ofta kvinnor syns och hörs i Star Wars sedan Stjärnornas krig 

(1977) till Rogue One (2016). Inte bara är majoriteten av åskådare män, majoriteten av 

individer som representeras i filmerna är också män. Möjligtvis kan detta bidra till att 

filmerna blivit en form av ”killklubb” vilket Disney har försökt ändra på eftersom The Force 

Awakens (2015) har betydligt mer deltagande av kvinnliga skådespelare än tidigare filmer.  

 

Användare 5 visar stor besvikelse på grund av bristen av karaktärsuppbyggnad i jämförelse 

med originaltrilogin. Denna reaktion förekom troligtvis på grund av att fans ibland har 

behovet av känslomässig anknytning för att kunna relatera och skapa band med karaktärerna 

som de gjorde när Star Wars ursprungligen kom. Detta är tydligt eftersom flera användare 

uppenbarligen är känslomässigt anknutna till bland annat Luke och Leia. Återigen nämner 

användare 7 och 8 gestaltningen av Luke som ologisk i proportion till med hur han agerade i 

tidigare filmer och mera anspråk på hur ointressanta de nya karaktärerna är med ytterligare att 

anspråk på förståelsen för att ta bort The Last Jedi från Star Wars kanon. En annan intressant 

aspekt är att somliga nya karaktärer benämns av vissa användare vid deras riktiga namn eller 

som ”the asian girl”, som om de inte vore välkomna i Star Wars. 

 

Kategori 2: Handling 
9 

Citat: ” The plot doesn't have any sense, severe abuse of jokes, many SW's rules violated, many "plot twists" are 

just bad ones, too much politics in the movie (girls are smart, men are stupid and violent, all white men are all 

nazis except for Luke, rich people are evil in many ways, etc), many dialogs are very bad. The movie is so bad 

that Phantom Menace looks like a master piece compared to it.” 

Kod: Negativ kritik. 

Sammanhang: Ologisk handling för att vara en Star Wars film, för mycket gestaltning av politik. 

 
Analys 2: Handling 
Användare 9 menar att handling var ologisk och full med skämt. Men också att filmen gick 

emot Star Wars ”regler” (kanon) och att de ”plot twists” som förkom var helt enkelt dåliga 

samt att filmen hade för mycket politik i sig. Intressant här är att användare menar att filmen 

får Det Mörka Hotet (1999) att se ut som ett mästerverk trots att Det Mörka Hotet är en film 

som generellt är känd som en av de sämsta Star Wars filmerna enligt både fans och kritiker.  
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Kategori 3: Star Wars-tradition 
10 

Citat: ” It is awful because it attempts to ruin everything about Star Wars that made it such a beloved story in 

the first place. Instead of wisdom, we get book burning. Instead of optimism and faith, we get nihilism. And 

instead of hope, we get pessimism and despair.” 

Kod: Negativ kritik. 

Sammanhang: Filmen försöker förstöra allt som gjorde Star Wars kärt. 

 
Analys 3: Star Wars-tradition 
Användare 10 anser att filmen är hemsk på grund av att den försöker förstöra allt som gjorde 

Star Wars kärt. När användaren syftar på att man istället för hopp fick pessimism så syftar 

denne på att Luke i The Last Jedi inte var samma positiva och hoppfulla karaktär som han var 

i originaltriolgin.  

 
5.1.2 Kritikerrecensioner 

Kategori 1: Karaktärer 
A 

Citat: ” His character (Luke), like that of all other major figures in the picture, has been deepened and made 

more complex by writer-director Rian Johnson, who builds on the groundwork laid down in “The Force 

Awakens.” Ridley’s Rey is more nuanced, cautiously exploring her growing connection to the Force.”87 

Kategori: Karaktärer. 

Kod: Positiv kritik. 

Sammanhang: Luke har blivit en mer fördjupad och komplicerad karaktär. Rey är mer nyanserad. 

B 

Citat: ” There isn't as much of the late Carrie Fisher's General Organa (otherwise known as Princess Leia) as 

might be hoped. But her big moments are worth waiting for, especially her scenes with Dern, who plays the 

lilac-haired Admiral Holdo as a typical Dern character, full of fretful good intentions but with steel beneath.”88 

Kategori: Karaktärer. 

Kod: Positiv kritik. 

Sammanhang: Vill se mer av Carrie Fisher (Leia).  Men gamla och nya karaktärer har bra moment i filmen och 

porträtteras som starka. 

 
87 Andersen, Soren. ‘Star Wars: The Last Jedi’: a great force is with us.  Seattle times. 2017- 12 -13. 
https://www.seattletimes.com/entertainment/movies/star-wars-the-last-jedi-a-great-force-is-with-us/ (Hämtad 
2020-03-13). 

88 Star Wars: The Last Jedi review: One of the most intelligent blockbusters of the year. The Age. 2017-12-14. 
https://www.theage.com.au/entertainment/movies/star-wars-the-last-jedi-review-one-of-the-most-intelligent-
blockbusters-of-the-year-20171214-h048dl.html (Hämtad 2017-12-13). 

https://www.seattletimes.com/entertainment/movies/star-wars-the-last-jedi-a-great-force-is-with-us/
https://www.theage.com.au/entertainment/movies/star-wars-the-last-jedi-review-one-of-the-most-intelligent-blockbusters-of-the-year-20171214-h048dl.html
https://www.theage.com.au/entertainment/movies/star-wars-the-last-jedi-review-one-of-the-most-intelligent-blockbusters-of-the-year-20171214-h048dl.html
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C 

Citat: ” With his trusty Looper cinematographer Steve Yedlin behind the lens for the film’s epic scenes, Johnson 

makes the multiple trials and temptations of the story worth caring about and gaping at. He also makes the 

villains truly villainous, unlike most recent blockbusters, with Andy Serkis and Adam Driver upping their evil 

games as the First Order’s Supreme Leader Snoke and lead warrior Kylo Ren..”89 

Kategori: Kinematografi, karaktärer. 

Kod: Positiv kritik. 

Sammanhang: Episka scener, Johnson skriver bra antagonister. Antagonister är gestaltade som onda på ett 

trovärdigt sätt i jämförelse med andra stora filmer i nutid.  

 
Analys 1: Karaktärer 
Kritiker A skriver om hur Luke i The Last Jedi har blivit en mer djupare och komplicerad 

karaktär vilket tyder på att denna nya tolkning av Luke inte nödvändigtvis behöver vara 

negativ. Kritker B syftar på att Carrie Fisher (Leia) fick stora och betydelsefulla moment i 

filmen fastän denna hade velat se mer av henne. I led med tidigare kritiker så berömmer 

kritiker C filmen för att vara episk i sin gestaltning. Intressant här är hur kritiker i det stora 

hela uppskattar de nya karaktärerna som mer nyanserade, starka och antagonisterna som 

trovärdiga i sin gestaltning som ondskefulla karaktärer. 

 
Kategori 2: Handling 
D 

Citat: “Johnson makes sure that Jedi is bursting at the seams with knockout fun surprises, marvelous adventure 

and shocking revelations that will leave your head spinning. Even those few jaded doubters, the ones still reeling 

from the disastrous trilogy of prequels perpetrated by George Lucas, will roar like Wookies and holler, “Holy 

****!” 

Kategori: Handling. 

Kod: Positiv kritik. 

Sammanhang: Filmen är äventyrssam, har bra överraskningar och plot twists. 

E 

Citat: “Yet Johnson tweaks these callbacks far more cunningly than his predecessor, J.J. Abrams, did his own 

in The Force Awakens: He flips their sequences, he toys with their meaning, and—in that crucial scene 

especially—he sets up certain expectations and then confounds them. Does the movie, like its predecessor, rely 

on familiar tropes a bit more than it should? Yes, I think it does. Is it, at a solid two-and-a-half hours, 

 
89 Howell, Peter. The Last Jedi is a Star Wars movie that seeks love, and deserves it. The Star. 2017-12-12. 
https://www.thestar.com/entertainment/movies/review/2017/12/12/the-last-jedi-is-a-star-wars-movie-that-seeks-
love-and-deserves-it.html (Hämtad 2020-03-13) 
 

https://www.thestar.com/entertainment/movies/review/2017/12/12/the-last-jedi-is-a-star-wars-movie-that-seeks-love-and-deserves-it.html
https://www.thestar.com/entertainment/movies/review/2017/12/12/the-last-jedi-is-a-star-wars-movie-that-seeks-love-and-deserves-it.html
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considerably longer than it needed to be? Yes, that too. But it’s still a pretty damn good movie, arguably the best 

the franchise has offered since Empire.”90 

Kategori: Handling. 

Kod: Mestadels positiv kritik. 

Sammanhang: Filmen skapar förväntningar och förvirrar dem. Lite för mycket troper. Bästa Star Wars sedan 

The Empire Strikes Back. 

 

F 

Citat: ” Well, with The Last Jedi I finally got to see my dreams come true. More importantly, in ways far cooler 

(complete with tension and dramatic purpose and story advancement) than I ever could imagine. Rian Johnson, 

writer and director of this film, took my Star Wars reveries and served them back to me with vast improvements. 

- what is so extraordinary about The Last Jedi is that this is the first post-Lucas Star Wars film that feels free to 

dance to its own beat.”91 

Kategori: Handling. 

Kod: Positiv kritik. 

Sammanhang: Filmen gör sin egen sak, annorlunda och förbättrat jämfört med tidigare Star Wars filmer.  

G 

Citat: ” The Last Jedi is a film of moments. There are perhaps a half-dozen of them: goose-pimple inducing, 

fist-pump encouraging, heart-racing bursts of cinematic satisfaction. The problem is that the narrative threads 

connecting them are lazily knitted and sometimes tangled or broken. The overall plot is underwhelming and 

there’s far too much padding” 

Kategori: Handling. 

Kod: Blandad kritik. 

Sammanhang: Filmen har bra och häftiga moment men underväldigande handling. 

 

H 

Citat:” Johnson is operating firmly within the Lucasfilm framework; narratively speaking, he’s playing with, not 

transcending, the ancient hero’s-journey template of the series. Yet The Last Jedi gets some new life out of those 

conventions. “92 

Kategori: Handling. 

Kod: Positiv kritik. 

 
90 Orr, Christopher. The Last Jedi: The Best Star Wars Movie Since 1980?. 2017-12-14. 
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2017/12/the-last-jedi-may-be-the-best-star-wars-movie-since-
the-empire-strikes-back/548363/?utm_source=feed (Hämtad 2020-03-13.) 
91 Hoffman, Jordan. Star Wars: The Last Jedi in-depth fan review: 'I finally got to see my dreams come true'. The 
Guardian. 2017-12-14. 
 https://www.theguardian.com/film/2017/dec/14/star-wars-the-last-jedi-in-depth-fan-review-i-finally-got-to-see-
my-dreams-come-true (Hämtad 2020-03-13.) 
92 Dowd, A.A. The Last Jedi locates that middle-chapter, Empire Strikes Back mojo. Avclub. 2017-12-12. 
 https://www.avclub.com/the-last-jedi-locates-that-middle-chapter-empire-strik-1821221823 (Hämtad 2020-03-
13). 

https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2017/12/the-last-jedi-may-be-the-best-star-wars-movie-since-the-empire-strikes-back/548363/?utm_source=feed
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2017/12/the-last-jedi-may-be-the-best-star-wars-movie-since-the-empire-strikes-back/548363/?utm_source=feed
https://www.theguardian.com/film/2017/dec/14/star-wars-the-last-jedi-in-depth-fan-review-i-finally-got-to-see-my-dreams-come-true
https://www.theguardian.com/film/2017/dec/14/star-wars-the-last-jedi-in-depth-fan-review-i-finally-got-to-see-my-dreams-come-true
https://www.avclub.com/the-last-jedi-locates-that-middle-chapter-empire-strik-1821221823
https://www.avclub.com/the-last-jedi-locates-that-middle-chapter-empire-strik-1821221823
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Sammanhang: Filmen är trogen till Lucasfilm i narrativet. Johnson skapar nytt liv i traditionella Star Wars 

konventioner genom att leka med hjältens-resa formeln. 

I 

Citat: “You may see some things coming of course, such as the chance to say a tearful goodbye to Princess Leia 

forever (the late great Carrie Fisher in her swan song), but for the most part, you never know where the next 

jump to hyperspace is going to land you, and that’s flat-out exhilarating.”93 

Kategori: Handling 

Kod: Positiv kritik. 

Sammanhang: Handlingen är oförutsägbar och spännande. 

 
Analys 2: Handling 
Majoriteten av kritikerrecensionerna som analyserats med berömmer filmen för att vara 

spännande och full med oförutsägbara händelser (twists) som kritiker I menar får en att aldrig 

veta vad som kommer hända härnäst vilket denne då fann vara spännande. Intressant här är 

hur kritiker E jämför filmen med Rymdimperiet Slår Tillbaka (1980) och anser att The Last 

Jedi är den bästa hittills sedan dess. Dock så nämns inte prequel-trilogin alls vilket är 

förståeligt eftersom många kritiker har sedan 90-talet sett ner på prequel-trilogin. Sedan anser 

kritiker H gentemot fanrecensenter att regissören Rian Johnson har jobbat inom det så kallade 

ramverket för Lucasfilm och Star Wars. Kritikerna verkar inte vara imponerade av 

användandet av den klassiska ”hjältens-resa” formeln vilket Star Wars är känt för att följa. 

Generellt verkar alla twists uppskattas medan typiska Star Wars konventioner inte är lika 

uppskattat hos dem kritikerrecensioner jag gått igenom. En annan negativ aspekt som togs 

upp var att filmen var inte väl ihopsatt och att handlingen var underväldigande. Detta liknar 

hur kritiker på 90-talet ansåg att Det Mörka Hotet hade en alltför fragmenterad och sprallig 

handling som gick att alla möjliga håll och därmed kunde vara svår att följa på grund av att 

George Lucas vision verkade fragmenterad. 

 

Kategori 3: Ton 
J 

Citat: ” “The Last Jedi” is a sweeping and grandiose film, and it’s also far funnier than any other “Star Wars” 

film has attempted to be. Johnson pitches the tone just right, with actual jokes and visual gags peppered amongst 

 
93 D´Souza, Karen. Review: ‘Star Wars: Last Jedi’ is best since ‘Empire Strikes Back’. Mercury news. 2017-12-12. 
https://www.mercurynews.com/2017/12/12/star-wars-the-force-is-strong-with-the-last-jedi/  (Hämtad 2020-03-
13). 

https://www.mercurynews.com/2017/12/12/star-wars-the-force-is-strong-with-the-last-jedi/
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the stunning action set pieces, as well as earnest and emotionally moving moments of heroism and self-

sacrifice.”94 

Kategori: Ton. 

Kod: Positiv kritik. 

Sammanhang: Rolig och grandiös film med rörande moment. 

 
Analys 3: Ton 
När det kommer till filmens ton så menade kritiker J att filmen var grandiös och roligare än 

någon annan Star Wars film har försökt vara. Här troligtvis en otydlig hänvisning till Det 

Mörka Hotet (1999) eftersom den filmen var en av de första Star Wars filmerna med en 

”comic relief” karaktär vilket blev hårt kritiserat eftersom det ansågs vara för barnsligt. Men 

denna gång ses humor som positivt i The Last Jedi. Återigen menar även kritiker J som många 

andra att filmen var imponerande visuellt med fantastisk action vilket är något som Star Wars 

ofta är uppskattat för. 

 

6 Diskussion 

6.1 Frågeställning: Vad är fans och kritiker oense om? 

6.1.1 Fans 

I de recensioner jag analyserat har fansen uppenbarligen mestadels tyckt illa om 

karaktärsbehandlingen. I det stora hela så har fans uppenbarligen en stark känslomässig 

koppling till karaktärerna och Star Wars-traditionen. Den karaktären som oftast tas upp är 

Luke Skywalker som är huvudkaraktären från originaltrilogin. Luke hade en tydlig 

karaktärsbåge i originaltrilogin där han gick från att vara en bondpojke till en Jedimästare 

över 3 filmer. Han blev en slags ikon för hopp och vilja i storyn och i fansens ögon. Medan i 

The Last Jedi så är Luke i princip motsatsen genom filmen ända fram till slutet där han 

slutligen hjälper till, men inte på ett sätt som många av fansen gillade. Användare 1,2 och 3 

menade dels att Luke inte porträtterats realistiskt inom Star Wars ramar och att han inte agerat 

i linje med hur han agerat förr. Användare 3 förväntade sig en duell mellan Kylo Ren och 

Luke vilket inte går att klandra eftersom duellerna är oftast en höjdpunkt i filmerna för många 

fans. Denna hantering av Luke betraktades på ett vis som man kan kalla oceremoniellt, kanske 
 

94 Walsh, Katie. Review: ‘Star Wars: The Last Jedi’ is an epic space opera. Detroit Free Press. 12-12-2017. 
 https://eu.freep.com/story/entertainment/2017/12/12/review-star-wars-last-jedi-epic-funny-impressive-space-
opera/108539124/ (Hämtad 2020-03-13.) 

https://eu.freep.com/story/entertainment/2017/12/12/review-star-wars-last-jedi-epic-funny-impressive-space-opera/108539124/
https://eu.freep.com/story/entertainment/2017/12/12/review-star-wars-last-jedi-epic-funny-impressive-space-opera/108539124/
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för att uppnå en annan typ av spänning i form av att undvika förväntningar eller ”subverting 

expectations” som Rian Johnson benämnde det.95 Samtidigt bör man tänka på att fans av Star 

Wars är oerhört förväntansfulla, och om inte dessa förväntningar på något vis mättas så kan 

det bli starka reaktioner som vi då såg först kring Det Mörka Hotet (1999) och sedan Twitter 

kampanjen kring The Last Jedi och mass nedröstningarna på Rotten Tomatoes. Faktum är att 

inte bara fansen reagerade på bland annat hanteringen av Luke Skywalker, utan skådespelaren 

till Luke, Mark Hamill själv sa till Rian Johnson vad han tyckte om sin egen karaktär i The 

Last Jedi. “I pretty much fundamentally disagree with every choice you’ve made for this 

character”.96 Dock så sade Mark Hamil senare i en tweet att han ångrade vad han sagt.97 

 

6.1.2 Kritiker 
 
Däremot verkar kritiker ha uppskattat den oförutsägbara storyn, vilket inte är förvånande då 

kritiker har haft en tendens att uppskatta nytänkande och Rian Johnson sätt med ”subverting 

expectations” vilket fansen reagerat starkt emot. Historiskt sätt så var intressant nog inte 

denna typ av nytänkande lika uppskattat av kritiker när prequel-triolgin gick på bio, nog för 

att dessa filmer mer gestaltade krig mellan olika faktioner samt striden mellan gott och ont, 

Jedi och Sith. Men det George Lucas uppfann på nytt var en helt ny värld med nya planeter, 

nya karaktärer så som gamla. När det kommer till karaktärerna i The Last Jedi så har kritiker 

ansett att både gamla så som nya karaktärer varit nyanserade och komplicerade i sin 

gestaltning vilket fans inte alls håller med om. Något som börjar bli tydligt är att kritiker 

överlag verkar vara trötta på den typiska Star Wars-traditionen som kan sägas vara 

förutsägbar i nuläget. Men är det Star Wars om inte traditionen följs? För kritiker hade 

troligtvis svaret varit ja på en sådan fråga eftersom de uppenbarligen har helt annorlunda 

förväntningar. Men detta behöver inte innebära att kritiker inte finner traditionen viktig, en av 

kritikerna i min analys menade i sitt eget tyckande att The Last Jedi hade följt kanon, i andra 

ord en del av traditionen. Kan detta innebära att fans och kritiker har olika tolkning av vad 

som fundamentalt är Star Wars? 

 
95 Bramesco, Charles. Rian Johnson: ‘Trolling? I’ve had slightly more than most people’. The Guardian. 2019-
11-30. https://www.theguardian.com/culture/2019/nov/30/rian-johnson-trolling-ive-had-slightly-more-than-
most-people (Hämtad 2020-03-13). 
96  Acuna, Kirsten. 'Not my Luke Skywalker': Mark Hamill wasn't happy with the direction of his character in 
'The Last Jedi' either. Insider. 2017 https://www.insider.com/star-wars-the-last-jedi-mark-hamill-not-happy-
with-luke-skywalker-2017-12/SITE_URI_BII (Hämtad 2020-03-12) 
97 Hamill, Mark. Twitter post, December 26, 2017, 11:32 e.m.,   
https://twitter.com/HamillHimself/status/945784443964309505 

https://www.theguardian.com/culture/2019/nov/30/rian-johnson-trolling-ive-had-slightly-more-than-most-people
https://www.theguardian.com/culture/2019/nov/30/rian-johnson-trolling-ive-had-slightly-more-than-most-people
https://www.insider.com/star-wars-the-last-jedi-mark-hamill-not-happy-with-luke-skywalker-2017-12/SITE_URI_BII
https://www.insider.com/star-wars-the-last-jedi-mark-hamill-not-happy-with-luke-skywalker-2017-12/SITE_URI_BII
https://twitter.com/HamillHimself/status/945784443964309505
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6.2 Slutsatser 
 
Men vem har rätt? Tillhör filmen fansen kritiker, eller vanliga biobesökare? Det går att 

argumentera för att fansen på ett vis förtjänar att få åtminstone en del av sina önskningar och 

förväntningar uppfyllda, vilket då kallas ”fan service”. Med tanke på att Star Wars inte hade 

blivit det kulturella fenomen det idag är utan fansens hängivenhet. Det är dock uppenbart att 

fans och kritiker har helt olika förväntningar på Star Wars, ena sidan förväntar sig nytänkande 

och den andra förväntar sig att traditionen följs. Men detta innebär givetvis inte att tillägg så 

som nya karaktärer inte accepteras, utan det förväntas av framförallt fans att de följer reglerna 

(kanon) som George Lucas skapat. Man såg ner på huvudprotagonisten i Disney-trilogin Rey 

på grund av att hon tillsynes inte behövde träna eller gör mycket för att få tillgång till sina 

krafter och bli mer mäktig än Luke och Kylo Ren vilket förargade fans som menade att man 

måste träna och kämpa för att få tillgång till sina krafter och bli en fullfjädrad ”Jedimästare”. 

Men samtidigt så följde en av huvudkaraktärerna i prequel-trilogin Anakin Skywalker en 

liknande karaktärsbåge där den största skillnaden var att Anakin nästan alltid förlorade sina 

strider mot antagonisterna i Klonerna Anfaller och i Mörkrets Hämnd, förutom en gång. Rey 

däremot har aldrig förlorat vilket innebär direkt för fans att hon inte fullföljt den 

karaktärsbågen som förväntats av henne av just fans. Detta innebär givetvis inte att Rey 

gestaltats utan att ha behövt lyfta ett finger, Rey hade sina prövningar men inte på samma nivå 

som Anakin enligt fans. Sedan finns även aspekten kring åskådar-bas, hur många av alla de 

miljontals som såg The Last Jedi under premiären var egentligen fans? Det är förmodligen 

omöjligt att få reda på. Men om man antar att det finns en tredje opponentgrupp som då är 

vanliga filmåskådare utan agenda förutom att de bara vill uppleva en ”bra” film så försvåras 

frågan eftersom det är omöjligt att alla ska gilla en film. Diskursen kring The Last Jedi gick i 

slutändan så pass långt att den blev politisk med bland annat hatkampanjerna på Twitter 

eftersom Disney och Rian Johnson aktivt hade försökt göra Star Wars mer inkluderande vilket 

i sig inte är ett problem. Dock så bestod en stor andel av hatet av ryska botar och individer 

med politiska agendor snarare än en vilja för att göra Star Wars bättre för alla. Däremot så är 

givetvis majoriteten av Star Wars fans och åskådare män som växt upp med många manliga 

men även några kvinnliga karaktärer och förebilder som de uppenbarligen håller väldigt kärt, 

därav traditionen. Detta behöver inte betyda att män inte kan inspireras och uppskatta 

kvinnliga karaktärer, Leia var ju trotsallt en väldigt älskad karaktär av båda män och kvinnor 

som är fans av Star Wars. Sedan finns ett flertal mindre kända karaktärer som blivit fan 

favoriter så som Ashoka från The Clone Wars (2008–2014) som ofta nuförtiden har jämförts 
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med Rey som en bättre karaktär. Vilket inte nödvändigtvis betyder att Ashoka är bättre 

skriven än Rey, men att Ashoka kan anses följa traditionen som uppenbarligen är just så pass 

viktig. Alla dessa aspekter gör att det kan vara svårt att anse att fans är emot kvinnor i Star 

Wars eller något liknande trots deras negativa åsikter kring just Rey och andra kvinnliga 

karaktärer i The Last Jedi just på grund av att de på samma gång visat stort engagemang hos 

behandlingen av Carrie Fishers karaktär Leia sedan original-trilogin samt den nya karaktären 

Ashoka i The Clone Wars. 

 

 I slutändan går det att konstatera att det fans och kritiker i grund och botten är oense om är 

just Star Wars-traditionen, är den ens viktig och vad innebär den? Svaret på den frågan kan 

man endast som individ besvara eftersom vi alla finner olika mening i film. Men i grund och 

botten bör det ändå nämnas att George Lucas skapelse ”Star Wars” aldrig hade varit sig likt 

om det inte hade varit för fansens engagemang vare sig om det är positivt eller negativt. Sen 

finns också frågan om hur pass kritisk man bör vara när man ser på film, eller om kritik ens 

viktig i förhållande till hur man upplever filmen i kontrast till kulturella värderingar och vad 

som kan kallas för filmstandarder. Det var ju inte så att alla fans avskydde The Last Jedi även 

om majoriteten av fanrecensioner präglades av negativitet. Detta behöver inte betyda att 

filmen var dålig, men det kan betyda att filmen inte passade alla Star Wars-fans förväntningar. 

En intressant sak att poängtera just gällande dåliga Star Wars-filmer är att Prequel trilogin 

som länge ansetts vara de sämsta Star Wars-filmerna någonsin har nu fått en stor skara fans 

som anser att filmerna inte var så dåliga som länge ansetts. Kommer då Disneys Sequel trilogi 

och The Last Jedi anses vara så bristfällig i framtiden som den görs nu? Detta är inte omöjligt 

om nu nya Star Wars-filmer släpps som ännu en gång är kontroversiella i sitt åtagande av fans 

eller kritiker.  
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