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Sammandrag 

Denna uppsats utreder två frågeställningar rörande män och manlighet inom fiktion. 

Syftet med denna text är att försöka få en insikt i hur män porträtteras inom film och 

skönlitteratur, samt hur associationer påverkar gymnasielevers uppfattning av innebörden 

av att vara man. Skönlitteratur och film som inkluderar karaktärerna Odysseus, Batman, 

James Bond och Sherlock Holmes samt teoretisk litteratur med fokus på både genus och 

didaktik används för att besvara frågeställningarna. Dessutom används ett kvantitativt 

frågeformulär för att få in information om gymnasieelevers syn på män och manlighet. 

En av slutsatserna som kan dras utifrån undersökningsresultatet är att ideal och 

egenskaper som användes för att skapa fiktiva manliga karaktärer i antikens Grekland 

fortfarande är närvarande i moderna fiktiva karaktärer. En annan slutsats är att 

populärkulturen har en stor inverkan på vilka associationer till män och manlighet som 

människor har.   
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1. Inledning 

Dagens samhälle är långt ifrån jämställt. Kvinnor möter större motgångar än männen i 

både sociala och professionella sammanhang. Till exempel tjänar män mer pengar än 

kvinnor på arbetsplatser (Mächs, 2014) och samhällets maktstrukturer ser fortfarande ut 

så att män som grupp är priviligierade på kvinnors bekostnad (Stark, 2013). Samma 

problematik finns inom både litteraturens och filmens värld. Det är svårt att argumentera 

emot faktumet att de författare, filmskapare och skådespelare som genom tiderna fått ta 

plats inom sina respektive medier till största delen är män. Det framgår om det så kallad 

Bechdeltestet tillämpas på diverse fiktiva verk (Sarkeesian, 2009. Detta test analyserar 

filmer utifrån olika faktorer för att avgöra om filmen i fråga lyckas skapa en upplevelse 

som är både jämställd och genusmedveten. Dessa faktorer är huruvida filmerna har mer 

än två namngivna kvinnor som har konversioner med varandra som kretsar om annat än 

män (Sarkeesian, 2009). Några av förra årets storfilmer som till exempel Doctor Strange, 

Hacksaw Ridge och The Jungle Book misslyckades med att leva upp till kraven för 

Bechdeltestet och levererade på så sätt filmupplevelser som misslyckades med att förse 

sin publik med en jämställd film (Bechdel Test). Till följd av en patriarkal förminskning 

av kvinnans plats inom litteratur och filmindustri har filmer och böcker där kvinnor är 

involverade i den kreativa processen gått förlorade i tiden. 

 

Dock verkar en förändring av detta vara på väg, även om den både möter motstånd och 

tar lång tid att genomföra. Kvinnor får mer plats inom till exempel filmvärlden och 

kampen om jämställdhet för båda könen reflekteras i en stor del av de filmer och böcker 

som produceras för underhållande ändamål (Cederskog, 2017). Mer nyanserade och 

realistiska framställningar av såväl kvinnor som män syns allt oftare i både film och 

litteratur och bidrar till både reflektioner och diskussioner kring jämställdhet och 

genusfrågor i samhället. 

 

Vikten av jämställdhet och genusfrågor gör det nödvändigt för lärare att implementera 

genusrelaterade begrepp och dess innebörder i sin undervisning. Barn och ungdomar är i 

ett skede av livet när influenser kan hämtas från såväl individer i deras närhet som fiktiva 

karaktärer från filmer, böcker och spel. I och med att samhället förändras måste lärare 

tillhandhålla kunskaper och mentala redskap som är nödvändiga för att eleverna ska 

kunna hantera komplexa ämnen som genus och jämställdhet. En av dessa nödvändiga 

kunskaper är en förståelse av hur media och litteratur påverkar människans 

världsuppfattning och ideologiskapande. Film och litteratur är en del av många 

människors vardag och kan påverka hur de tänker i samband med andra individer och 

händelser i den icke fiktiva världen. Progressionen av jämställdhet i samhället skulle 

kunna gå fortare om en del filmer och böcker inte inkluderade stereotyper och föråldrade 

porträtteringar kring hur män och kvinnor bör bete sig och vara. 

    

En av historiens äldsta nedskrivna berättelser är Homeros Odyssén. Trots att texten är 

omkring 2 700 år gammal verkar en majoritet av de ideal och attribut som Homeros 

använder för att beskriva den manliga huvudkaraktären Odysseus återfinnas i en stor del 

av dagens fiktiva manliga karaktärer. Om så är fallet finns en mansbild från antiken kvar 

i modern underhållningsmedia. Om detta stämmer kan ett antikt mansideal leva vidare 

genom litteratur och film och påverka hur en del människor ser på mäns och kvinnors 
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plats i samhället. Kan en medvetenhet kring denna problematik hjälpa människor att inse 

och ifrågasätta litteraturens och filmers porträttering av kön?   

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera och observera hur män och manlighet 

porträtteras och uppfattas inom litteratur och film samt hur denna porträttering påverkar 

elevers uppfattning av manlighet inom såväl fiktion som verklighet. Undersökningen görs 

också för att samla in information som kan bli aktuell vid vidare genusstudier och 

undervisningsplanering inom läraryrket. Det insamlade materialet kan användas i 

uppbyggnad av undervisning och som grund för reflektion och självinsikt hos elever på 

gymnasienivå. Film och litteratur har mer inflytande över människans tankar än vad 

många elever är medvetna om, därför är det viktigt att ungdomar får kunskaper om hur 

de påverkas av det de ser och läser. Uppsatsen har följande frågeställningar som 

utgångspunkt. 

 

 - På vilka sätt har de attribut och de ideal som associeras med män och manlighet inom 

modern litteratur och film förändrats sedan Homeros Odyssén skrevs?  

 

- Vilka fysiska och sociala attribut associerar gymnasielever män och manlighet med 

inom litteratur och film och finns det en korrelation mellan dessa associationer med 

elevernas bild av hur en man bör vara i den icke-fiktiva världen? 

 

3. Metod och material  

Undersökningen består av två huvuddelar. En som baseras på skönlitteratur och en del 

som är inriktad på resultatsökande via ett kvantitativt frågeformulär. Teoretiskt baserad 

litteratur är inkluderad i båda huvuddelarna och reflektionerna. Resultatet av de två 

delarna i undersökningen jämförs med tidigare forskning.  

 

3.1 Urval av skönlitteratur 

Det skönlitterära urvalet som används i denna uppsats är Homeros epos Odyssén, Sir 

Arthur Conan Doyles första deckarberättelse om Sherlock Holmes, En studie i rött, Ian 

Flemmings första spionthriller om James Bond, Casino Royale och serietidningar 

centrerade kring karaktären Batman. Benämningen ”modern roman” används för att 

beskriva romanerna som kretsar kring Bond och Holmes. En Studie i Rött beskrivs i 

vanliga fall inte som modern litteratur då den publicerades 1887, men i förhållande till 

Odyssén är boken relativt modern. De moderna skönlitterära verken har valts på grund av 

böckernas popularitet i nutiden och på grund av att huvudkaraktärerna i böckerna har 

porträtterats flera gånger i film under flera år. Karaktärerna i de moderna romanerna 

fortsätter att utvecklas och anpassas i och med att trender, normer och berättartekniker 

förändras med tiderna, vilket i sin tur ökar möjligheterna till analys av hur karaktärerna 

har förändrats under årens lopp. Samma karaktärer porträtteras också i filmer eller serier 

som utspelar sig under 2010-talet vilket gör att karaktärer från en annan era introduceras 

in i en tidsperiod de ursprungligen inte är skapta för. Karaktärernas olika inkarnationer 

skapar också en bra förutsättning för jämförelse då min utgångspunkt är att de attribut 

som används för att beskriva Odysseus och hans manlighet finns kvar i moderna 

karaktärer. Om detta stämmer blir Odysseus en arketyp för porträtterandet av män inom 
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västerländskt berättande och manlighet från en annan era kommer till uttryck i en ny 

tidsålder.  

 

Två av de äldsta texterna i den västerländska kanonen är Homeros verk Illiaden och 

Odyssén. Trots att Illiaden innehåller en äldre porträttering av män än Odyssén väljer jag 

att fokusera på Odyssén på grund av hur karaktärerna porträtteras. Även om Akilles, 

protagonisten i Illiaden, framställs som en stor hjälte för grekerna, är hans mål långt ifrån 

ädla. Odysseus i Odyssén stämmer mer överens med den traditionella bilden av en manlig 

huvudkaraktär i det västländska berättandet trots att även han gör moraliskt tvivelaktiga 

dåd. Därför blir Odysseus en tydligare arketyp för manlighet inom västländsk litteratur 

än Akilles. 

 

Jag väljer också att fokusera på västerländskt berättande och har bara valt skönlitteratur 

som är skriven av män. Det västländska berättandet används dels för att begränsa arbetets 

omfång, dels eftersom de populäraste böckerna och filmerna som konsumeras i Sverige 

är av västländskt ursprung (Svenska Filminstitutet 2017). Valet av manliga författare är 

en följd av valet av litterära karaktärer som används i arbetet. De fiktiva karaktärerna som 

har fortsatt att vara populära under en längre tid är skapade av män. En orsak till detta är 

att kvinnors fiktion inte framhävdes under de tidsperioderna då dessa karaktärer skapades. 

Karaktärer som Harry Potter kommer nära i popularitet men är istället en för ny skapelse 

för att ha förändrats med tiderna. 

 

Det kvantitativa frågeformuläret är också en faktor som spelar roll i valet av fiktiva 

karaktärer. En av frågorna i formuläret ber informatörerna nämna en fiktiv karaktär. 

Batman, Sherlock Holmes och James Bond är återkommande svar på denna fråga, vilket 

visar att dagens ungdomar konsumerar och påverkas av filmer och litteratur som 

inkluderar dessa karaktärer. Det blir svårt att förneka dessa karaktärers relevans om 

ungdomar i åldrarna 16–19 har dem i åtanke när de blir ombedda att nämna en fiktiv 

karaktär.  

 

3.2 Urval av teoretisk litteratur 

Urvalet av teoretisk litteratur baseras på två faktorer. Först och främst används teorierna 

som en grund för reflektioner och analyser. Grundfakta om teoretiska begrepp och teorier 

är nödvändigt för att ge en utförlig överblick över de ämnen denna text undersöker. Ett 

exempel på detta är Ronny Ambjörnssons bok Mansmyter som används för att ge ett 

teoretiskt ramverk åt karaktären James Bonds bakgrund. Den andra faktorn som urvalet 

baseras på är huruvida texten är aktuell för den undersökningen jag själv gör. I och med 

att ämnet jag skriver om specificeras utifrån mina två frågeställningar så prioriteras 

litteratur som har en direkt koppling till frågeställningarna. Ett exempel på sådan litteratur 

är böcker som berör film och dess påverkan på människans världsuppfattning och 

ideologibildning.  
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3.3 Resultatinsamling via ett kvantitativt frågeformulär  

En av frågeställningarna denna text försöker besvara är hur elever uppfattar manlighet i 

film och litteratur. För att besvara denna frågeställning blir det nödvändigt att samla in 

exempel på elever i en gymnasieskolas associationer till manlighet och män. För att få ett 

relativt snabbt och omfattande resultat är det lättaste tillvägagångssättet att använda 

kvantitativa intervjuer i form av ett frågeformulär. En kvalitativ undersökning kan ge en 

mer personlig inblick i vad eleverna tycker, men metoden har också en del faktorer som 

kan påverka hur deltagarna svarar. Dels kan eleverna prata med varandra om vad 

intervjun handlar om och ändra sina svar baserat på det, dels kan röstläget som används 

och följdfrågor som jag ställer påverka resultatet. Frågeformuläret eliminerar dessa 

faktorer när det genomförs under kontrollerade former, elevernas svar blir inte påverkade 

av andra faktorer och resultatet framställer en rättvis representation av elevernas åsikter. 

Det insamlade materialet sammanställs och presenteras i både text och tabellform. 

 

Frågorna är relativt korta i sitt utformande och kräver inte längre svar av informanterna 

Frågorna är anpassade för elever i åldrarna 16–19 år, vilket innebär att litterära termer 

undviks till förmån för ett mer lättillgängligt ordval. Formuläret består av sex frågor. 

Frågorna och en beskrivning av arbetsprocessen som används i förhållande till dessa 

frågor återfinns i nästa avsnitt. 

 

3.4 Frågeformulär 

Frågeformuläret är designat för att användas i helklass under lektionstid. Eleverna skriver 

på ett blankt formulär och får frågorna presenterade en efter en via en Powerpoint. Detta 

för att de senare frågorna inte ska påverka svaret på de tidigare frågorna. Eleverna får inte 

heller möjligheten att ändra sina svar efter att en fråga ställts då svarformuläret viks för 

att skärma av tidigare svar innan nästa fråga ställs. När de sex frågorna besvarats samlas 

samtliga elevers svarsformulär in samtidigt. Frågorna ställs och besvaras under en period 

på femton minuter.  

 

Undersökningen genomförs på Polhemsskolan i Gävle och inkluderar svar från elever av 

båda könen i åldrarna 16–19 år från olika program, både studieinriktade och 

yrkesförberedande. Fyrtiosex elever delar i att besvara frågeformuläret, vilket är något 

mindre än de femtio informatörer jag ursprungligen förväntade mig.  

 

Min roll vid genomförandet av detta frågeformulär är endast som presentatör av frågorna. 

Frågorna läses upp högt från Powerpointpresentationen och nästa fråga presenteras när 

alla informatörer slutat skriva. Endast minimal muntlig interaktion med informatörerna 

görs. Dock måste det poängteras att jag är dessa elevers ordinarie lärare i svenska och 

engelska vilket kan påverka informanternas svar på frågorna. Genus är ett ständigt inslag 

i språkämnet och diskuteras i till exempel litteratur och kulturundervisning. Genom 

tidigare undervisning kan eleverna bilda sig en uppfattning kring vilken sorts svar de tror 

jag vill ha på diskussioner och frågor som berör ämnet genus. Detta kan påverka 

informanternas svar.  
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Följande sex frågor inkluderas i frågeformuläret:     

 

1. Nämn den första skådespelaren som du tänker på. 

 

2. Varför tror du att den skådespelaren dök upp i huvudet först? 

 

3. Nämn en karaktär från en bok eller film. 

 

4. Vad tänker du på när du hör ordet ”manlighet”? Nämn minst tre saker. 

 

5. Vilka egenskaper/färdigheter associerar du med män? Nämn minst tre saker.  

 

6. Nämn tre saker som män i filmer är och tre saker som dem gör. 

 

3.5 Begränsningar 

En av de viktigaste sakerna som måste poängteras med detta arbete är att frågeställningen 

som rör hur associationer till manlighet har förändrats sedan Homeros tid kan besvaras 

på flera olika sätt beroende på vilka moderna fiktiva män som analyseras. Det finns ett 

stort urval av manliga karaktärer inom skönlitteratur och film och det är omöjligt att 

representera alla manliga karaktärer. På grund av detta kan min undersökning inte 

resultera i ett definitivt svar på denna frågeställning, men det är heller inte poängen. Målet 

är att se om de antika grekernas mansideal fortfarande finns kvar inom västländskt 

berättande och hur de i sådana fall anpassats för nutiden. Genom att välja populära fiktiva 

karaktärer och jämföra dem med Odysseus från Odyssén blir det möjligt att fastställa om 

dessa associationer och ideal fortfarande är kvar i modern tid, även om Batman, Holmes 

och Bond inte kan representera alla moderna manliga karaktärer.    

 

4. Bakgrund 

Denna del av texten fokuserar på de skönlitterära karaktärerna och deras bakgrunder. 

Eftersom de skönlitterära karaktärerna användas senare i diskussioner blir det nödvändigt 

att utförligt beskriva vilka de är och hur de fungerar. Forskning kring hur popkultur, film 

och litteratur påverkar läsarnas uppfattningar kring maskuliniteter och genus kommer 

under sektionen ”Tidigare Forskning”. Jämförelser och liknelser mellan de olika 

skönlitterära karaktärerna undviks i denna sektion, istället inkluderas detta i sektionen 

”Diskussion”.  

 

4.1 Definition av ordet ”ego” 

”Ego” är ett ord som återkommer i både bakgrunds och diskussionssektionerna och 

behöver därför definieras då ego kan associeras med ett stort urval av faktorer. I denna 

text kommer ordet ”ego” att referera till den beskrivningen som Cambridge dictionary 

ger. Cambridge dictionary beskriver ego som en persons uppfattning av sig själv med 

fokus på hur viktig individen anser sig själv vara. Individens uppfattning kring hur viktig 

dennes färdigheter är för framgång inkluderas också i beskrivningen. (Cambridge 

dictionary, 2017).     
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4.2 Odysseus – Den manliga arketypen inom västerländskt berättande?   

En av västvärldens äldsta fiktiva karaktärer är Odysseus, som är protagonisten i Homeros 

Odyssén. Som en del av ett av de viktigaste skönlitterära verken genom tiderna är det 

svårt att förneka karaktären Odysseus vikt i den västländska litteraturhistorien. Utöver 

originalhistorien är även Odysseus en återkommande karaktär inom film som besitter 

flertalet av de egenskaper som moderna actionhjältar har i filmer.  

 

Redan i början av Odyssén står det klart att Odysseus är en man utöver det vanliga. Han 

är en man som ser extremt bra ut och är både starkare och noblare än alla andra män. Han 

är också en krigshjälte från Greklands krig mot Troja som är på väg hem till sin fru efter 

flera år ifrån henne. Resan hem är långt ifrån problemfri, Odysseus tvingas kämpa mot 

såväl bestar som gudar för att nå sitt hem. De missöden han stöter på under sin färd hem 

kostar honom både män och år. Till sist når han dock hem. Under Odysseus frånvaro har 

andra män sätt sin chans att försöka få gifta sig med hans fru, vilket medför att Odysseus 

måste visa att han är deras överman. Detta gör han genom att använda sin styrka för att 

skjuta med en pilbåge som ingen av de andra männen är kapabla till att använda. Efter sin 

bragd, dödar han alla friare och återförenas med sin fru (Lagerlöf 2012).    

 

En stor del av Odysseus karaktär är hans ego. Odysseus är så pass säker på sina egna 

förmågor att han till och med struntar i råd från gudarna. Karaktärerna han möter i 

berättelsen bidrar också till Odysseus stora ego då han sällan socialiserar med människor 

utan att de blir hänförda av hans storhet. Vid ett tillfälle i berättelsen möter Odysseus till 

exempel en kung och drottning som erbjuder honom parets dotters hand i giftermål efter 

att han berättat om sina äventyr (Lagerlöf 2012, 110). Han är också snabb till konflikt om 

någon förolämpar honom vilket är uppenbart när en yngre krigare kränker honom när han 

inte deltar i en turné. Om någon försöker få honom att framstå som en mindre man än vad 

han själv uppfattar sig som så åtgärdar han genast detta genom att visa sig som sin 

förolämpares överman (Lagerlöf 2012, 117). 

 

 Odysseus självbild är inte helt obefogad då han visar om och om igen att han är en mycket 

kapabel krigare, både mentalt och fysiskt. Vid ett tillfälle i texten använder Odysseus sin 

list för att överlista en cyklop som tagit honom och hans män till fånga. Med en noga 

kalkylerad plan lyckas han överlista cyklopen och även förblinda honom innan Odysseus 

och hans män flyr. När han och hans besättning är i säkerhet kan inte Odysseus tygla sitt 

ego, istället berättar han sitt namn för den förblindande cyklopen för att ge till känna att 

han är cyklopens överman (Lagerlöf 2012, 131–146). Detta leder till att Poseidon, 

cyklopens far, blir inblandad och orsakar flera av de missöden Odysseus och hans män 

ställs inför på resan hem (Lagerlöf 2012, 170). Odysseus behov av överlägsenhet blir på 

sätt och vis det som hindar honom från att komma hem. 

 

Odysseus verkar också vara oemotståndlig för de flesta kvinnor han möter, oavsett om de 

är människor eller gudar. Även om hans mål är att komma hem till sin fru så har han 

älskarinnor under de år han är på resande fot. Trogenhet till sin fru är alltså ingen prioritet 
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för Odysseus, trots att hans fru undviker alla friare som försöker ta hans plats under de år 

han är borta. Utomäktenskapliga romanser verkar istället kunna få ta prioritet framför 

hans färd hem, som vid hans affär med gudahäxan Circe. Efter att Odysseus besegrat 

Circe i strid blir de älskare och Odysseus stannar vid hennes sida i över ett år. Det är först 

när hans män övertygar honom att lämna henne som han fortsätter sin färd hemåt 

(Lagerlöf 2012, 149–163). Odysseus syn på äktenskap kan också kopplas till hans ego. 

För honom är det en självklarhet att han får ha affärer med vem han vill, samtidigt som 

hans fru troget väntar på honom där hemma. Tanken på att hon skulle vara otrogen är för 

Odysseus otänkbart då han är en så pass fulländad man att ingen kvinna kan lämna 

honom. Istället är det han som lämnar de kvinnorna han har relationer med. Om en kvinna 

skulle lämna honom vore det ett nederlag hans ego inte ens kan föreställa sig.  

  

4.3 Sherlock Holmes – Mannen som måste vinna 

Sedan sitt första framträdande i En Studie i Rött har Sherlock Holmes och hans kollega 

Doktor Watson hänfört människor från hela världen med sina mystiska kriminalfall. Flera 

av de stereotypiska inslagen i moderna deckare kan spåras tillbaka till 

originalberättelserna om den berömde detektiven med den säregna huvudbonaden. Den 

excentriske men briljanta protagonisten, den hyper-moderna teknologin som används vid 

analyserandet av brott och den skeptiska men varma kollegan som blir huvudkaraktärens 

förbindelse till mänskligheten, alla de inslagen finns med i En Studie i Rött. Inslagen går 

även att hitta i modernare tv-serier och berättelser som Criminal Minds, The X-files och 

Män Som Hatar Kvinnor, även om de anpassas för att passa det aktuella formatet. 

Exempel på sådana anpassningar kan till exempel vara antalet kollegor som involveras 

eller att relationen mellan huvudkaraktären och skeptikern är av romantisk natur istället 

för det vänskapliga bandet mellan Holmes och Watson.  

 

Även mer personliga attribut och ideologier verkar leva kvar i moderna inkarnationer av 

Holmes och Watson. Karaktärerna anpassas för att passa in i moderna produktioner, men 

i grund och botten förändras inte kärnan av karaktärernas personligheter eller dynamik 

nämnvärt. I Sir Arthur Conan Doyles första berättelse om Sherlock Holmes beskrivs 

protagonisten rent fysiskt som en lång och mycket smal man med genomträngande ögon 

och fyrkantig haka som tyder på Holmes är en man som vet vad han vill (Conan Doyle 

1990, 18). Holmes är också en karaktär som sticker ut i mängden då han inte bryr sig om 

saker som han anser vara o-relevant för de fall han arbetar med. Litteratur, filosofi och 

politik har Holmes inga som helst kunskaper om då han anser att information om dessa 

saker kan få honom att glömma annan mer relevant information (Conan Doyle 1990, 18–

19). Holmes filosofi kring kunskap tycks vara att endast den kunskap som är till hjälp vid 

brottsbekämpning är värda att veta. Detta gör också att han inte fungerar i traditionella 

sociala sammanhang. Kärlek eller vänskap tycks inte vara nödvändigt för Holmes, i 

slutändan är det viktigare att lösa fall än att ha ett socialt umgänge med andra individer. 

Att Watson ens får plats i Holmes liv är en konsekvens av Holmes behov av en 

rumskamrat (Conan Doyle 1990, 11). Den finansiella situationen herrarna befinner sig i 

för dem samman och gör dem till vänner, även om denna vänskapen till en början är 

sekundärt till Holmes lösningar av fall. Han måste bevisa för både sig själv och de runt 

omkring att endast han besitter den mentala kapaciteten som är nödvändig för att lösa de 
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mysterier som han ställs inför. Detta blir extra tydligt när han kommer i kontakt med två 

detektiver som jobbar för Scotland Yard.  

 

Holmes och de två andra detektiverna som är involverade i mysteriet i En Studie i Rött 

verkar fast beslutsamma om att överträffa varandra och visa vem som är den bästa 

detektiven. Rättvisa för de som blivit utsatta för brottet verkar i detta fall vara sekundärt 

för alla detektiver, istället är det tanken på att lösa fallet först som driver dem framåt. 

Behovet av att bekräfta sitt ego, sin briljans och att ligga på toppen av statushierarkin 

bland detektiverna är det som Holmes lever för. Utan detta finns det ingen direkt 

anledning för Holmes att existera (Conan Doyle 1990, 30–42). 

 

Mycket av det som skrivits hittills om Sherlock Holmes stämmer fortfarande in på 

versionen av karaktären som existerar i Tv-serien Sherlock från 2010. Här förflyttas 

mästerdetektiven och människorna i hans närvaro fram till modern tid, vilket innebär 

förändringar i utformandet av såväl berättande som porträtterandet av karaktärerna. 

Holmes beteende i tv-serien beskrivs av honom själv som sociopatiskt och han behöver 

inte bevisa för poliserna i serien hur överlägsen han är dem rent mentalt, poliserna vet 

redan att han är deras överman (Sherlock, 2010). Även fast Holmes är mentalt överlägsen 

poliserna är hans personlighet och mål fortfarande desamma. Han letar efter personer och 

fall som kan utmana honom mentalt, detta för att tillfredsställa sitt ego. Trots sin 

överlägsenhet och arrogans känner denna versionen av Sherlock ett visst behov av att 

socialisera med andra människor, även om behovet är relativt litet i jämförsele med hur 

de andra karaktärerna i tv-serien känner inför mänsklig interaktion. Han är också en något 

mer emotionell karaktär än versionen vi möter i Conan Doyles första novell. När den 

ursprungliga Holmes alltid använder logik för att bemöta ett problem så reagerar den 

moderna Holmes ibland emotionellt istället för logiskt inför liknande hinder. Det är först 

när han lyckas lugna sig och återvänder till det logiska tänkandet som han kommer på 

lösningen på problemet. Den moderna Holmes slits på sätt och vis mellan två olika sidor 

av sig själv, den kalla och logiska Holmes och den varmare och socialare Holmes som 

ibland måste sätta sina vänner framför det som är bäst för fallet han blivit anställd för att 

lösa.   

  

4.4 James Bond – Våld, sex och prylar 

Det är svårt att hitta en filmhjälte som undkommer döden oftare än James Bond. Med 

hjälp av sin kvicktänkthet, sina militära erfarenheter och de kreativa prylar han förses 

med av MI6 lyckas Bond alltid överlista skurkarna och få kvinnan i slutet av berättelsen, 

i alla fall fram till och med år 2006. Då släpptes filmen Casino Royale med Daniel Craig 

i huvudrollen som porträtterade en yngre, mer modern Bond som ska tilltala 2000-talets 

biobesökare. Den tidigare filmversionen av den brittiska agenten hade blivit en karikatyr 

av karaktären Ian Flemming skapade i sin första bok om agent 007. En omstart var därför 

nödvändig och filmskaparna återvände till Flemmings originalnovell Casino Royale för 

att ta kärnan i James Bond och anpassa honom för den moderna västerländska världen. 

(Becoming Bond, 2007) Men hur mycket har egentligen Bonds anpassning förändrat 

kärnan av hans karaktär?  
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Versionen av James Bond som existerar i ursprungsnovellen är relativt lik inkarnationen 

av karaktären som finns i de tidiga filmerna, om än något mindre överdriven. Han är en 

livsnjutare som inte nöjer sig med något annat än det bästa i livet. Han använder de bästa 

kläderna, dricker den dyraste alkoholen och äter alltid mat av högsta kvalitet. Hans 

fritidshobby är att satsa pengar på spel och att rå om sin högst värdesatta ägodel, en bil 

av märket Bentley (Flemming 2012, 39). Flemming är relativt sparsam med information 

om Bonds utseende, men fastställer att han har blå-grå ögon och svart hår, samt ett ärr på 

ena kinden (Flemming 2012, 64). 

 

Bond är också en man som har problem med intimitet, trots att en stor del av hans 

berättelsers kretsar kring förförelse, kvinnor och sex. Sexuella möten är något Bond aktivt 

söker efter men den känslomässiga aspekten av sex är något som inte intresserar honom, 

snare tvärt om. Vid första tecken på att känslor, intimitet eller att en djupare relation kan 

bli aktuell i kombination med sex flyr oftast Bond innan han tvingas möta dessa faktorer 

(Miller 2001, 246–247). För Bond blir istället kvinnor och sex ett spel som han måste 

vinna. Hans drivkraft är att överlista kvinnorna innan de lyckas förföra honom och visa 

sig som deras överman (Ambjörnsson 2010, 23–25). Behovet av att vinna och vara 

överlägsen är i slutändan det viktiga för Bond, inte den sexuella akten i sig. Bonds charm 

och kvinnorna han ligger med blir ett sätt för karaktären att skärma av sig från sina egna 

känslor. Objektifieringen av kvinnorna gör dem till saker istället för människor som kan 

såra eller försöka riva ned de murar Bond kämpar för att hålla uppe.  

  

I romanen Casino Royale finns det en karaktär som lyckas ta sig innanför dessa murar, 

Vesper Lynd, en av de människor som agerar support under Bonds uppdrag. De kommer 

varandra nära och Bond medger att han älskar Vesper och att han är redo att lämna livet 

som agent bakom sig för att leva med henne (Flemming 2012, 198–203). Deras framtid 

tillsammans raseras dock fort då det visar sig att Vesper har förrått Bond och tagit sitt 

eget liv. Detta gör Bond ännu mer oförmögen att lita på människor än vad han var innan 

Vesper och han återgår till att distansera sig från andra människor (Flemming 2012, 222–

229). 

 

Istället för att knyta an känslomässigt till folk utvecklar Bond istället en närmare relation 

till de föremålen han har i sin ägo. Enligt Ambjörnssons analys av karaktären, känner 

Bond ett stort emotionellt band till sina materiella ting som till exempel hans Bentley eller 

pistol. Flemmings böcker lägger ett betydligt större fokus på beskrivningen av materiella 

ting än på händelser som involverar våld. Bonds livsnjutarinställning genomsyrar även 

berättandet i böckerna och kan nästan beskrivas som fetischer. Tändandet av cigaretter 

blir till ritualer och beskrivningen av Bonds fordon görs nästan i en erotisk stil. Det 

materiella ger Bond säkerhet, mänskliga kontakter är orosmoment då män ska övervinnas 

och kvinnor ska erövras (Ambjörnsson 2010, 18–19). 

 

Detta prylbegär går även hand i hand med hans livsinställning. Som livsnjutare lever 

Bond i nuet. Överklasslivet är otroligt viktigt för Bond och det är genom sin anställning 

som hemlig agent som han får fortsätta leva detta liv. För Bond är glamouren, lyxen och 

äventyren han upplever genom sina uppdrag det viktiga. Dödandet och våldet är priset 

Bond får betala för att kunna upprätthålla sin livsstil. Den senaste inkarnationen av Bond 
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har lämnat detta något bakom sig då han vill försvara sitt land (Casino Royale, 2006). 

Dock är de glamourösa delarna i hans liv fortfarande otroligt viktiga för den moderne 

Bond. Han har fått flertalet chanser till att lämna detta liv bakom sig. Men behovet blir 

för påtagligt och Bond återvänder ständigt till livet som hemlig agent.      

 

Den moderna versionen av Bond vi ser i Casino Royale från 2006 är i princip fortfarande, 

trots den moderna skruden han paketeras i, samma karaktär som i originalnovellen. Det 

finns några förändringar karaktären genomgår som speglar det samhället han ska passa in 

i. Till exempel är den moderna Bonds kvinnosyn något mindre sexistisk än motsvarighet 

i böckerna. Roman-Bond blir både frustrerad och förolämpad när han får reda på att han 

ska arbeta tillsammans med en kvinna, deras plats är enligt denne Bond ej ute i fältet 

(Flemming 2012, 33). Den moderna Bond uttalar sig inte alls om ärendet och verkar inte 

ha några större problem med att arbeta med kvinnor även om målet i de flesta fallen 

fortfarande är att få dem i säng. Våldet och besattheten av att vinna är fortfarande inslag 

som är relativt oförändrade i den moderna inkarnationen av Bond (Casino Royale, 2006).  

 

4.5 Batman – Rättvisa, tragedi och våld 

Att Batman är en av de mest framträdande fiktiva karaktärerna inom populärkulturen är 

det svårt att argumentera emot. Vare sig det handlar om serietidningar, spel eller filmer 

ligger alltid medier som inkluderar Batman på bästsäljarlistor runtomkring i världen 

(Diamond Comics 2017). Han är också en av de serietidningskaraktärer som förändrats 

mest i och med att både USA:s regering och mediakonsumenter uttryckt ett behov av en 

förändring i skapandet av serietidningar och karaktärerna som porträtteras i serierna 

(Wolk, 2014). Detaljerna kring karaktären har förändrats, men karaktärens popularitet 

minskar inte, Batmans tragiska historia verkar istället bara bli mer och mer populär.  

 

En viktig del av karaktären Batmans ursprung är den tragedi som inträffar i hans barndom. 

På väg hem från en bioföreställning blir Bruce (Batmans egentliga namn) och hans 

föräldrar utsatt för ett rånmord, vilket resulterar i att Bruce blir föräldralös och får djupa 

emotionella sår som aldrig riktigt läker. Denna tragiska händelse resulterar i att Bruce 

skapar sitt alter ego, dels för att förhindra att något liknande händer igen, men också för 

att upprätthålla rättvisa i staden som berövade honom på hans föräldrar (Kane 1939, 2-3). 

 

Denna tragedi sporrar Batman att bli så fulländad som han kan både mentalt och fysiskt. 

År av träning har gjort att karaktären blivit kapabel nog att hantera alla de hinder och 

personer som han möter i sin kamp mot kriminalitet. I Batmans värld innebär en förlust 

eller hans död att kriminaliteten vinner och att oskyldiga människor kommer dö i framtida 

konflikter. Därför är det otänkbart att någon ska få vara hans överman. Detta extrema 

tankesätt har i vissa historier lett till att han överbemannat gudalika varelser och även 

lurat döden om och om igen (Miller 1986). 

 

Livet som brottsbekämpare i kombination med ett tragiskt förflutet innebär också att 

Bruces är begränsad i sin förmåga att visa känslor för andra. Karaktären har personer som 

han älskar och bryr sig om, men samtidigt är det svårt för karaktären att visa hur mycket 

dessa personer betyder för honom. Sociala interaktioner utanför hans närmaste vänskaps- 

och familjekrets är också relativt svårt för honom. Istället för att söka mänsklig kontakt 
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så trivs Batman bättre ensam eller i väldigt små och välkända grupper av människor. De 

som står honom närmast är också människor som antingen bekämpar brott eller bidrar 

tills hans egna kamp mot orättvisa. En vänskap med Batman är i princip endast möjlig 

om den kan bidra till brottslighetens nedfall.  

 

Livet som brottsbekämpare gör också långvariga romantiska förhållanden omöjliga för 

Bruce. Trots att det funnits kvinnor som beblandar sig emotionellt och sexuellt med 

Batman så är det sällan dessa relationer håller under längre perioder eller slutar lyckligt. 

Älskarinnor eller en familj innebär ett taktiskt underlag för Batman då hans fiender kan 

använda och skada dessa personer för att komma åt Batman själv. Ett exempel på när 

detta händer är i tidningen Batman Inc där Bruce son Damian blir dödad av en av hans 

fiender (Morrison 2013). Damians födsel är något som Bruce är omedveten om och hade 

han fått välja hade han inte haft några barn (Morrison 2006). Trots detta tar sig Bruce an 

Damian och de två karaktärerna kommer varandra nära. Damians död är ett av de största 

misslyckandena i Batmans karriär som brottsbekämpare och skakar honom emotionellt 

fram till och med att karaktären återupplivas i en senare berättelse. 

 

En av de aspekterna som förändrats relativt ofta, men ändock alltid varit en del av 

karaktären, är den våldsamma värld han befinner sig i. Även om Batman idag undviker 

att döda sina fiender till varje pris så är extremt övervåld något som är en del av 

karaktärens vardag (Tomasi 2012). Batmans fiender är idag några av de mest våldsamma 

och mordiska karaktärerna i hela serietidningsmediet och grövre brott som seriemord och 

terrorattentat är något som är ständigt återkommande i berättelserna om karaktären. 

Denna ständiga kamp mot övervåld och död har också bidragit till att forma Batman till 

den kyliga och cyniska karaktären han är. Bruce representerar de människor i den verkliga 

världen som förlorat hoppet för mänskligheten då de utgår ifrån att de allra flesta 

människor är destruktiva av naturen, då människosläktet ständigt visar sig från sin värsta 

sida (Tomasi 2012). 

 

5. Tidigare forskning 

 

5.1 Uppväxt, media och genus 

Enligt forskning från 2014 som Linda Holtzman, Leon Sharpe och Joseph Farand Gardner 

publicerat kan en stor del av de värderingar och åsikter människan associerar med kön 

kopplas till både media, erfarenheter och interaktioner från barndomen (Holtzman, 

Sharpe & Gardner 2014, 59). Som exempel på detta använder sig Holtzman, Sharpe och 

Gardner av färger och kläder som en flickas föräldrar gör till en del av hennes liv. 

Färgerna och kläderna agerar som en grund för denna flickas uppfattning av vad som är 

feminint respektive maskulint. Hennes föräldrars val angående dessa faktorer tidigt i 

hennes liv bidrar till både formandet av hennes personlighet och livsvärderingar 

(Holtzman, Sharpe & Gardner 2014, 61). På samma sätt kan också en mer könsneutral 

uppfostran göras. Färger, leksaker och kläder av en mer könsneutral natur kan bidra till 

att skapa en mindre könsuppdelad världsbild hos barnen. En mer könsmedveten 

barnuppfostran har blivit mer socialt accepterad, men samtidigt nedvärderas den av 

människor som fortfarande håller fast vid mer könsbundna normer och värderingar 

(Holtzman, Sharpe & Gardner 2014, 61). 
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Medias påverkan går att spåra på liknande sätt. Oftast generaliseras könsrollerna i 

underhållningsmedia och upprepas ofta i flera olika format som film och tv (Holtzman, 

Sharpe & Gardner 2014, 92–93). Om karaktärerna i filmen eller tv-serien i fråga belönas 

för att de följer de snäva könsnormerna som etablerats, så kan de som tittar på 

produktionen uppfatta det dem ser på skärmen som en skildring av verkligheten 

(Holtzman, Sharpe & Gardner 2014, 93). Enligt Holtzman, Sharpe och Gardner framställs 

många av de män som är framgångsrika som aggressiva, tävlingsinriktade och direkta i 

sina interaktioner med andra karaktärer. Trots det är dessa karaktärer oftast respekterade 

och ses som ett ideal för män att sträva efter (Holtzman, Sharpe & Gardner 2014,  92-93). 

Om dessa attribut leder till framgång inom den fiktiva världen finns det individer i den 

verkliga världen som inkluderar samma attribut i sitt eget beteende.  

 

5.2 En begränsning i berättarvariation 

Christopher Booker presenterar i sin bok Seven Basic Plots ett koncept som utgår ifrån 

att det finns en begränsad variation av grunder i berättelser. Utgångspunkterna vid 

skapandet av berättelser är enligt denna teori begränsad och en stor mängd litteratur 

genom människans historia består av snarlika teman och utgångspunkter. Booker 

presenterar forskning med utgångspunkten att dessa begränsningar av berättelser består 

av sju olika grundvariationer. Även om olika berättelser ser väldigt olika ut på ytan så 

kan de vid närmare analys kategoriseras och placeras i en viss grupp om fokuset endast 

läggs på det mest grundläggande berättarinslagen. Några av de exempel som Booker 

använder som samlingsnamn för sina kategorier är ”tragedi”, ”återfödsel” och ”resan och 

målet” (Booker 2004, 3–5).   

 

Bookers forskning fokuserar till stor del på att analysera dessa olika kategorier, men han 

utforskar även varför dessa olika grunder varit återkommande om och om igen genom 

litteraturhistorien. Att fastställa en definitiv förklaring på varför människan återkommer 

till olika berättelser är svårt. Sigismund Freuds teorier om det mänskliga psyket har 

använts som en grund för en del av teorierna kring varför det finns en berättarteknisk 

begränsning vid skapandet av historier. Freud spekulerar kring att en stor del av det 

mänskliga beteendet härstammar från vårt undermedvetna. Det mest uppenbara beviset 

för att det undermedvetna existerar är genom våra drömmar. Oftast följer drömmarna 

något sorts narrativ som vi kan påverka samtidigt som vi sover. Dessa drömnarrativ är 

återkommande hos ett stort antal människor och kan ofta liknas tematiskt vid berättelserna 

som finns i flera världsmyter. På så sätt kan många världsmyter kopplas samman till det 

undermedvetna och de kan relatera till hur människans grundläggande uppfattning av 

världen runt omkring är. Ett stort antal världsmyter är tematiskt lika de hinder människor 

stöter på i utvecklandet av våra egna identiteter. Frågor kring sexualitet, nära relationer 

och dödsfruktan är något som är ständigt återkommande för människosläktet, men 

forskare försöker även att analysera äldre myter för att se om dessa faktorer kan hittas i 

dessa berättelser (Booker 2004, 11). Detta tankesätt är relativt begränsat i sin förmåga att 

förklara fenomenet med varför vi berättar samma historier om och om igen. Booker menar 

på att det lär finnas fler faktorer som spelar roll i denna förklaring än endast 

grundläggande mänskliga faktorer av ett identitetsskapande (Booker 2004, 12). 
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En av de forskare som analyserar problematiken på ett djupare plan är Carl Jung. Freuds 

tankar kring problematiken hålls alltid kring sexualitet och andra faktorer som berör 

individens psyke. Jung tar istället problematiken till nästa nivå och analyserar det 

mänskliga undermedvetna utifrån ett mer djupgående perspektiv. Jung menar istället att 

alla människor är skapade utifrån samma grundläggande psykologiska grund. Alla 

människor är genetiskt programmerade att utvecklas psykologiskt men det är bara på de 

ytliga nivåerna av vårt psyke som vår individualitet utvecklas. Vårt djupare 

undermedvetna skapar ett ”utvecklingsschema” som vi på en individnivå hanterar olika 

och som formar vår individualitet. Symboler och former som är återkommande i 

berättelser kan spåras till vår genetiska uppbyggnad istället för kulturella överföringar då 

många berättelser porträtterar faktorer som alla människor har gemensamt oavsett 

kulturellt ursprung (Booker 2004, 12). Människans genetiska bakgrund kan användas som 

en förklaring kring varför vår art är begränsade i sin förmåga att skapa variationer i sina 

berättelser.  

      

5.3 En ny kartläggning av den manliga kroppen 

Tim Miller arbetar som kringresande workshopinstruktör med fokus på framförande för 

män över hela världen. I sin artikel Suck, Spit, Chew, Swallow beskriver Miller sitt arbete 

med en teaterföreställning som går ut på att tillsammans med andra homosexuella män, 

skriva om uppfattningar kring den manliga kroppen. Miller beskriver att han ber sina 

deltagare att släppa taget om den redan inpräntade bilden av den manliga kroppen i favör 

för en egen uppfattning av sin och andra mäns kroppar. Några av de vanligaste 

egenskaperna som män associerar med den manliga kroppen är bland annat, en stor penis, 

stora muskler, hårdhudat yttre och ett hårt hjärta för att nämna några (Miller 2001, 285).  

  

Dessa associerade egenskaper visar sig snabbt vara för begränsade i sin förmåga att 

beskriva den manliga kroppen. När deltagarna får chansen att tala om sina kroppar med 

hjälp av metaforer och mer konstnärliga beskrivningar öppnades en annan bild av den 

manliga kroppen upp. Miller beskriver att behovet av att slänga av sig de gamla 

associationerna och omformulera beskrivningarna kring den manliga kroppen är ett 

viktigt och nödvändigt steg för deltagarna. Då kan de utforska en mer sårbar sida av sig 

själva än vad de haft möjligheten till tidigare. Förmågan att släppa taget om dessa 

associationer hjälper deltagarna att på ett nyanserat sätt komma varandra närmre som 

individer. Det hjälper dem även att få en djupare insikt i sig själva då de äldre 

associationerna hindrat dem från att se förbi de barriärer som de typiska stereotyperna av 

den manliga kroppen byggt upp (Miller 2001, 285–286). De gamla associationerna hade 

skapat en fruktan för att vara sårbar och för andra män som kunde undvikas om en ny och 

egen självbild skapas, fri från influenser av de gamla tankesätten (Miller 2001, 298). 

Miller spekulerar också i att ett nytt tänk kring den manliga kroppen inte bara behöver 

vara något positivt för homosexuella män, han tror att tankar som dessa är nyttiga och 

nödvändiga för alla män oavsett sexuell läggning (Miller 2001, 285–286).  

 

Miller beskriver också eventuella orsaker till att de kroppsideal som deltagarna delade 

och som män världen över fortfarande anammar har sitt ursprung i leksaker och 

multimedia. Miller nämner att han tagit del av en undersökning där actionfiguren G.I Joe 

analyserats genom sin produktionshistoria. Under de första åren av figurens produktion 
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var karaktären relativt normal i utseende, karaktären var muskulös, men inte på en 

omänsklig nivå. I mitten av 90-talet förändrades detta och figurens kroppsmått blev 

övermänskliga och orealistiska. Detta gjorde att pojkar som lekte med action-figurerna 

utsattes för ett kroppsideal som var ouppnåeligt. Denna faktor hindrade dock inte 

pojkarna från att jämföra sina kroppar med dockornas (Miller 2001, 280–281). 

 

På liknande sätt gör även media som reklam, tv och film samma sak. Dessa medier 

objektifierar manliga kroppar genom deras porträtteringar på till exempel billboardskyltar 

och dylikt. Den manliga kroppen blir en produkt som kan köpas och tas med hem för 

konsumtion. Medierna utsätter även både pojkar och män för press då få kan ha samma 

kroppar som medierna porträtterar och säljer. Pressen är också ständigt närvarande då 

män blir konstant utsatt för media (Miller 2001, 281). 

 

5.4 Måste en bok vara moraliskt god för att användas i undervisningssyfte?  

Magnus Persson är professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning samt 

undervisande lärare på Malmö högskola. I sin bok Den goda boken utforskar Persson 

bland annat hur lärare ska arbeta med litteratur i förhållande till sina elever och deras 

utbildning. Under ett kapitel i boken beskriver Persson händelseförloppet som utspelas 

under ett seminarium där för och grundskolelärare diskuterar den kontroversiella boken 

Lolita. Boken är kontroversiell då den handlar om en pedofils perspektiv på sitt liv och 

inkluderar en mängd hemska och svårlästa passager som gör studenterna upprörda 

(Persson 2012, 69–71). Persson hävdar att innehållet i boken inte är moraliskt god, men 

att material som provocerar och väcker starka känslor ibland kan vara rättfärdigat att 

använda i undervisningssyfte (Persson 2012, 85).  

 

Persson hävdar att provocerande litteratur måste behandlas med viss försiktighet då det 

finns både möjligheter och svårigheter med att tackla böcker som upprör. Till att börja 

med så läser Perssons elever Lolita utifrån en efferent läsart, det vill säga att de letar efter 

budskap eller fakta som kan bli användbart i deras senare yrkesliv. På grund av Lolitas 

innehåll ifrågasätter en del av Perssons elever hur vida texten är relevant för deras 

utbildning och ser då inte meningen med att läsa boken (Persson 2012, 78). För att bemöta 

dessa tankar påpekar Persson att boken dels används för att utöka kunskapen om 

litteraturhistoria men också för att den tvingar läsaren att fundera kring varför innehållet 

väcker starka känslor. Innehållet lämpar sig också ypperligt vid kulturanalys (Persson 

2012, 79).  

 

En av Perssons elever påpekar en viktig faktor som måste tas i åtanke vid ett val av 

provocerande litteratur, nämligen att vi inte ska blunda för det hemska. Innehållet i Lolita 

må vara hemskt, men samtidigt är pedofili något som händer i samhället och som 

människor bör vara medvetna om. Skolan ska inte blunda för det hemska utan istället kan 

kontakten med provocerande och upprörande text skapa en katarsis-effekt i läsaren 

(Persson 2012, 81).  

 

Genom att konfronteras med det annorlunda verklighetsbilder tvingas läsaren att förhålla 

sig och bemöta det främmande (Persson 2012, 81) Persson menar att förmågan att byta 

perspektiv är något som värderas högt inom litteraturdidaktisk forskning och att det kan 
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inträffa oftare om läraren tar mer risker med litteratururvalet. Litteratur som utmanar kan 

både öppna upp ögonen för det främmande men också ge en insikt in i vårt egna inre 

(Persson 2012, 85).    

5.5 Symbolism, kultur, diskurs 

Raewyn Connell Och Rebecca Pearse diskuterar symbolik, kultur och diskurs i boken Om 

Genus. Connell och Pearse påstår här att all social praktik innebär att människan tolkar 

världen och att samhället är fullt av olika innebörder. Dessa innebörder kan knytas till 

genus och de visar kopplingar till de sociala processer som skapat dem (Connell & Pearse 

2015, 123). Orden ”man” och ”kvinna” är ord som återkommer ofta i samhället, men 

orden kan ha fler innebörder än vad orden ursprungligen skapades för att beskriva. 

Connell och Pearse anser att dessa två ord också kan hänvisa till jättelika system av 

uppfattningar, förutsättningar, undertoner och anspelningar som har ackumulerats under 

hela vår kulturhistoria (Connell & Pearse 2015, 123). För att poängtera detta använder 

Connell och Pearse en fotbollstränares utbrott på sina spelare när han liknar dem vid 

riktiga kärringar. Fotbollstränaren menar inte att hans spelare kan bli gravida utan istället 

använder han liknelsen för de som lyssnar ska dra andra kulturella associationer till ordet 

(Connell & Pearse 2015, 123).  

 

Connell och Pearse nämner vidare en modell som berör användandet av genussymbolik 

av den franske psykoanalytikern Lacan. Modellen utgår ifrån att genussymboliken kan 

användas som en härskarsymbol där den priviligierade auktoriteten alltid är maskulin 

vilket sätter en stor begränsning på den potentiellt oändliga mängden språkliga 

associationer. Kulturen förkroppsligar på så sätt ”faderns lag”. Det enda sättet att utmana 

de patriarkala innebörderna är att överge språkets vedertagna former. Feministiska 

tänkare börjar därför betrakta kvinnors skrivande som en motståndshandling som 

underminerar kulturens lagar (Connell & Pearse 2015, 124). 

 

Genussymbolik framträder också inom andra områden än bara text. Film, konst, och 

klädsel är även de områden där olika genusrelaterade innebörder är närvarande. 

Problematik och kritik kan uppstå i och med att tv-serier som The Wire framställer de få 

afro-amerikanska mödrar som är med i programmet som oansvariga, irrationella och 

förvecklade. En del tittare kan associera svart moderskap till de egenskaperna som 

nämndes i föregående mening i och med att det är de enda tittarna får se av dessa mödrar 

(Connell & Pearse 2015, 125).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

 

 

 

6. Resultat 

Resultatet som presenteras i denna sektion baseras på informatörernas svar på 

frågeformuläret från sektion 3.4. Resultatet presenteras med både diagram och text.  

 

6.1 Fråga 1 & 2 

Resultatet på fråga 1 visar att en stor majoritet av informatörerna använder en manlig 

skådespelare som svar. I diagrammet nedanför finns de exakta procenten av informatörer 

som svarar med en manlig, respektive kvinnlig skådespelare.  

 

 
 

Faktorer som kön och ålder har i detta fall ingen större påverkan på resultatet. En kvinna 

och två män besvarar fråga 1 med en kvinnlig skådespelare. Majoriteten av både män och 

kvinnor besvarar dock frågan med en manlig skådespelare. Det vanligaste svaret är 

skådespelaren Johnny Depp som är återkommande betydligt oftare än något annat svar. 

 

Fråga 2 handlar om varför informatörerna valde den skådespelare som de gjorde i fråga 

1. Denna fråga besvaras med en del olika svar även om omfånget av svarsalternativ är 

relativt begränsat. De mest återkommande svaren informatörerna nämner visar att det 

finns en koppling mellan deras svar på fråga 1 och den senaste medierelaterade händelsen 

i deras liv. Informatörerna svarar att de valde skådespelaren för att de antingen nyss sett 

en film där de medverkar eller haft konversationer med andra människor om antingen 

skådespelaren eller en film där skådespelaren medverkar. Andra svar som är 

återkommande, men inte i lika stor omfattning är att skådespelaren medverkar i 

informatörens favoritfilm eller att hen porträtterar en favoritkaraktär. 

 

Resultat av fråga 1 - "Nämn den första skådespelaren som 
du tänker på."

Manlig skådespelare Kvinnlig Skådespelare
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Faktorn ålder har ingen påverkan på informatörernas svar. De yngsta deltagarna svarar på 

fråga 2 med liknande svarsalternativ som de äldsta deltagarna. Något som påverkar hur 

denna fråga besvaras är kön. 69 % av de kvinnliga informatörerna som besvarar enkäten 

skriver att de baserar sitt svar på att skådespelaren i fråga uppfattas som snygg. Ingen av 

de manliga informatörerna besvarar frågan med ett svarsalternativ som kan kopplas till 

skådespelarens utseende.  

 

6.2 Val av fiktiva karaktärer 

Resultatet som fråga 3 tillhandhåller speglar resultatet från fråga 1. En stor majoritet av 

de tillfrågade besvarar frågan med manliga fiktiva karaktärer från både litteratur och film. 

Faktorerna som kön och ålder har inte någon påverkan på resultatet. Istället är 

karaktärernas popularitet, samband med den valda skådespelaren i fråga 1 eller koppling 

till deltagarnas barndom faktorer som påverkar deltagarnas val av fiktiv karaktär. Några 

av de karaktärerna som är återkommande i flera informatörers svarsenkäter är Jack 

Sparrow, Harry Potter, Batman, Sherlock Holmes och Gandalf. Tabellen illustrerar om 

informatörerna besvarar fråga 3 med en manlig eller kvinnlig fiktiv karaktär.  
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6.3 Associationer till manlighet 

Resultatet av svaren på fråga 4 visar att de attribut som deltagarna associerar med 

manlighet oftast har kopplingar till antingen fysiska egenskaper, traditionellt sätt 

”manliga” aktiviteter eller till sätt att vara på. Det finns ett fåtal undantag. Ord med 

känslomässiga associationer är inte förekommande och det är relativt få svarsalternativ 

som har en koppling till sex, sexualitet eller attraktion.  

 

Både manliga och kvinnliga informatörer använder samma urval av ord för att beskriva 

sina associationer till ordet manlighet, detta tyder på att många av de associationer som 

finns delas av gymnasieelever, oavsett ålder eller om de är män eller kvinnor. Det ord 

som är överlägset mest återkommande är ”stark”. Ordet återfinns i 50% av alla svar och 

då inkluderas inte synonymer. Om ordet ”stark” innebär fysisk eller mental styrka framgår 

inte i deltagarnas svar. 

 

Resultatet som presenteras i diagrammet kommer bara inkludera ord som återkommer 

mer än tre gånger i svarsalternativen, detta för att begränsa storleken på diagrammet. Det 

finns en stor mängd olika svarsalternativ och att inkludera alla i denna text är för 

omfattande.  
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6.4 Egenskaper och färdigheter som associeras med män 

Resultaten av deltagarnas svar på fråga 5 visar en del likheter med resultaten i föregående 

fråga. Dels är ordet ”stark” ett ofta återkommande ord och färdigheten ”grilla” nämns 

även här. Resultatet visar även en del nya associationer som att män är händiga/tekniska 

eller att de är involverade i sport. Dessa egenskaper kopplas ofta samman med 

traditionella manliga stereotyper i såväl litteratur och film som i den verkliga världen. 

Flera av de färdigheterna och aktiviteter som resultatet visar är av fysisk natur och kräver 

ett visst arbete med kroppen. Resultatet i diagrammet presenteras på samma sätt som i 

föregående sektion, endast ord som nämnts tre gånger eller mer har inkluderats för att 

resultatet ska bli lätthanterligt och inte övermäktigt i textens sammanhang.  
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6.5 Saker män är och gör i filmer 

Resultaten av fråga 6 visar att en majoritet av attributen som informatörerna associera 

med män och manlighet även stämmer in på män i filmer. Det finns en del ord som 

varierar, bland annat dyker orden ”våldsamma”, ”smarta”, ”roliga”, ”protagonister”, 

”hjältar” och ”coola” upp flertalet gånger i svaren på denna fråga. Trenden kring att 

många av orden kan kopplas till ytliga attribut fortsätter även här. För att göra 

informationen lätthanterlig kommer samma princip med tre ord eller mer implementeras 

här. Resultatet delas också upp i två olika diagram, för att enkelt skilja på hur deltagarna 

svarar när de gäller vad män i filmer är och vad de gör.  

 

 
  

Resultatet kring vad män gör i filmer visar att informatörerna tycker att män i filmer deltar 

i destruktiva handlingar som att till exempel ”döda” eller ”slåss”. Detta tyder på att 

mycket av den film som informatörerna konsumerar innehåller inslag av våld. ”Slåss” är 

det svar som är överlägset mest återkommande med 28% samtidigt som o-destruktiva 

handlingar som att rädda har en markant plats i resultatet, även om kategorin i sig har en 

mindre plats i diagrammet. Kvinnliga och manliga informatörer har i detta fall inte några 

större skillnader i sina svar, båda könen använder sig av liknande vokabulär för att 

beskriva det män gör i film. Åldersfaktorn har inte heller någon påverkan på hur 

deltagarna svarar. Oavsett åldersgrupp används liknande fraser för att beskriva männens 

handlingar i film.  

Vad män i filmer är

Modiga Attraktiva/ Snygga Starka Smarta Hjältar

Protagonister Roliga Coola Muskulösa Våldsamma
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7. Diskussion 

Diskussionen av resultatet och skönlitteraturen delas upp i sex sektioner. Dessa sex 

sektioner diskuterar aspekter som likheter mellan fiktiva män, återkommande egenskaper 

inom fiktivt berättande, didaktiskt arbete på gymnasieskolan med utgångspunkt i de 

fiktiva män som analyserats i denna uppsats samt resultatet av frågeformuläret. 

  

7.1 Förändringar i porträtteringar av mannen inom skönlitteratur och film 

Vid en första analys av karaktärerna som undersöks i sektionen ”Bakgrund” är en sak 

klar. Ett större antal av de egenskaper och attribut som associeras med Odysseus finns 

kvar i modernare karaktärer som Batman och James Bond. Samma ideal som används i 

antikt grekiskt berättande återfinns även i moderna manliga karaktärer, det vill säga att 

män ska vara starka, smarta, attraktiva, våldsamma, modiga, heterosexuella och aktiva 

sexuellt. Detta stämmer även in på den ofta förekommande mansbilden som Miller 

beskriver i sin text om mäns kroppar (Miller 2001, 285). Bilden av den starke mannen 

som är driven och klyftig har aldrig gått ur tiden. Argumentet för att Sherlock Holmes 

inte är en muskulös karaktär går att göra då hans största vapen är hans hjärna. Även om 

han oftast inte porträtteras som en fysiskt stark karaktär så ligger hans styrka i hans 

mentala förmågor. Hans ”mentala muskler” är näst intill oövervinnliga i alla 

porträtteringar som analyseras. Det finns även inkarnationer av karaktären där han 

kombinerar sina mentala färdigheter med fysiska förmågor. Till exempel deltar versionen 

av Holmes vi ser i filmatiseringen kallad Sherlock Holmes från 2009 relativt ofta 

handgemäng med de motståndare han ställs inför. Våldet blir i denna version ännu ett 

verktyg för Holmes att använda i sin kamp för överlägsenhet. Holmes blir fysiskt skadad 

av sina motståndare men går trots det segrande ur både fysiska och mentala 

konfrontationer (Sherlock Holmes, 2009).  

 

Ett ständigt återkommande inslag i samtliga karaktärer är deras behov av att vara andra 

mäns överman. Kampen om att vara bäst och högst upp på statushierarkin är faktorn i 

Vad män gör i filmer

Slåss Dricker alkohol Tar risker

Skjuter/Krigar Dödar Kriminella Handlingar

Räddar Kör fordon Blir kära/Flörtar
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samtliga karaktärer som utgör grunden av deras personligheter. Om Holmes berövas på 

sin besatthet av överlägsenhet kommer behovet av att lösa brott försvinna. Om Bond inte 

visar sig vara skurkarnas överman misslyckas uppdraget och Bond kommer antingen dö 

eller förlora privilegierna som agentlivet medför. Beteendet som karaktärerna uppvisar är 

liknande det beteende som Miller beskriver i sin text. I och med att samhällets 

manlighetsideal ser ut som de gör uppmanas män till att hålla uppe en fasad inför andra 

män för att inte förlora status (Miller 2001, 285–286). Dessa fyra karaktärer är på sätt och 

vis personifieringar av denna påtvingade status då de lever sina liv utefter denna kamp 

för överlägsenhet. 

 

En aspekt som skiljer Odysseus från de modernare karaktärerna är hur hans ego 

framställs. Alla karaktärer har en väldigt självgod bild av sig själva men deras ego 

porträtteras på olika sätt. Odysseus kan inte hantera att få sitt ego utmanat men berättelsen 

han medverkar i behandlar aldrig detta som något negativt. Istället blir Odysseus 

rättfärdigad när han reagerar starkt om hans ego utmanas. I berättelsens kontext verkar en 

god självbild vara en del av att vara man. Nödvändigheten av att försvara både sin heder 

och sitt ego verkar accepteras som något vardagligt för alla män i berättelsen. De 

modernare karaktärernas ego fungerar på liknande sätt i deras originalinkarnation, men 

detta verkar ha förändrats i och med att karaktärerna moderniserats.  

 

Originalinkarnationernas ego må fortfarande vara en aspekt av de modernaste 

versionernas personligheter, men de ifrågasätts ofta och ses ibland som något negativt av 

andra individer i berättelserna. De modernaste inkarnationerna av dessa karaktärer lider  

av sitt ego då det kommer i vägen för deras egen lycka. Batman använder sitt ego som en 

sköld mot de motståndare han möter. Hans behov av att bekräfta sitt ego blir ett verktyg 

i hans kamp mot kriminalitet, om Batman ger upp vinner helt enkelt skurkarna. Detta 

förhindrar även honom från att bli lycklig. Batman anser sig själv vara sin stads 

huvudförsvar mot ondska (Miller 1986), vilket gör det omöjligt för karaktären att lämna 

livet som brottsbekämpare bakom sig. Så länge Bruce Wayne är Batman kan han inte bli 

lycklig då hans ego och självbild kräver total dedikation till målet som är att kunna 

bekämpa alla hinder som han ställs inför.  

 

I Bonds fall är hans ego istället ett hot mot hans lycka. En del av Bonds motivation för att 

leva är att få omge sig själv med glamour och lyx, vilket ibland hotas av hans ego. I 

Casino Royale (2006) blir Bond utskälld av sin chef M angående att han låter sitt ego 

komma i vägen för hans uppdrag (Casino Royale, 2006). I det här fallet kan detta innebära 

att Bond blir av med sitt jobb vilket även resulterar i att allt de som ger hans liv mening 

försvinner. Hans ego försätter honom även i farozonen under en av de avgörande delarna 

av både originalnovellen och filmatiseringen. Bond ställs öga mot öga med skurken Le 

Chiffre i ett avgörande parti kortspel med höga insatser. I och med att Bonds ego löper 

amok förlorar han partiet och är nära att finansiera terrorism med regeringens pengar. 

Endast hjälpen från en amerikansk kollega förhindrar detta då Bond får tillräckligt med 

pengar av honom för att köpa in sig i kortspelet igen (Casino Royale, 2006). 

 

Den modernaste versionen av Sherlock Holmes är också en man som till viss del lider av 

sitt eget ego, även om karaktären själv inte är medveten om det. För Holmes är allting 
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utom information som är relevant för brottsbekämpning överflödigt. Samtidigt innebär 

denna livsfilosofi att Holmes inte kan tolka sociala koder och han beter sig både illa och 

arrogant mot folk i hans närhet. För tittaren blir det uppenbart att Holmes mår bättre och 

blir en mer komplett karaktär när han är i andra människors närhet. Hans beteende gör 

det dock svårt för till exempel John Watson att vara hans vän. Om Holmes bortser från 

sitt ego och lär sig arbeta med andra kan han ha det bästa av båda världar, det vill säga 

både ett liv som brottsbekämpare men samtidigt ha en vänskapskrets. Hans ego är dock 

hårt inarbetat och han lyckas betydligt oftare med att stöta bort människor än att skapa en 

relation till dem (Sherlock, 2010).   

 

En annan slående likhet mellan karaktärerna är deras tendenser till att vara ensamvargar. 

Alla karaktärer har människor i sina liv som är viktiga men för det mesta framställs de 

som ensamma karaktärer som undviker långvarig kontakt med andra människor. Den som 

mest frångår denna beskrivning är Odysseus som sällan undviker andra människors 

närmanden, istället blir han ensam till följd av hans eget ego eller de missöden han hamnar 

i. Odysseus mål är att ta sig hem till sin fru som är honom trogen trots flera år ifrån honom, 

men utöver det är det inga relationer som blir långvariga på resan hem. Visst stannar han 

i vissa fall med diverse kvinnor på sin färd hem, men det uppstår sällan en djupare relation 

mellan Odysseus och dessa karaktärer. Kvinnorna blir aldrig mer än en omväg på 

hemfärden. De tre modernare karaktärerna fungerar på liknande vis, men de har istället 

en karaktär som är deras ständiga kompanjon, men de har sällan fler nära relationer än så. 

 

7.2 Varför är fysiska och mentala egenskaper återkommande i manliga fiktiva 

karaktärer? 

Det är tydligt att flertalet av de egenskaperna som Odysseus besitter, både fysiskt och 

mentalt, återkommer i de tre moderna karaktärer som analyseras i denna text. Det är 

nästintill så att dessa fiktiva män har fler likheter än olikheter. En förklaring på varför 

dessa karaktärer liknar varandra är svårt att fastställa. En del av forskningen som är 

inkluderad i sektion 5 kan dock användas för att utforska anledningar till dessa 

återkommande porträtteringar av män i litteratur och film.  

 

Delar av de beskrivningar Booker gör av Freud och Jungs analys av de återkommande 

berättargrunderna kan användas som en potentiell förklaring till varför arketyper och 

egenskaper är återkommande inom berättelser. Samtidigt måste vissa delar av den data 

som presenteras ifrågasättas och kritiseras. Forskningen Booker presenteras utgår ifrån 

att det finns en begränsning av berättartekniska grunder författare kan skriva utifrån i och 

med människans genetiska uppbyggnad. Freud och Jungs forskning tyder på att båda 

forskarna satt gränser på vad det mänskliga medvetandet och undermedvetandet kan 

åstadkomma. Om allt som går att berätta redan är berättat blir människans fantasi 

överflödig. Tanken kring att vi människor baserar det vi skriver om på det verkliga livets 

dilemmana är ett helt logiskt tankesätt, men samtidigt förändrads vår samvaro i och med 

att tiderna förändrads även om människans genetiska grund är densamma. Flertalet 

manliga karaktärer må dela egenskaper som fysiska attribut men det är inte alltid de delar 

exakt samma mentala egenskaper. Forskningen som presenteras i Bookers undersökning 

lägger också ett stort fokus på just likheter istället för olikheter. Letar en forskare efter 

likheter går det att hitta dem oavsett vilken fiktiv berättelse eller karaktär som analyseras. 
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Tittar vi på till exempel Bonds och Batmans likheter kommer vi hitta exempel på 

egenskaper de delar, men tittar vi på andra sidan myntet kommer även olikheter att 

upptäckas.  

 

Faktorer som död, sexualitet och relationer till andra människor är något som alltid varit 

en del av människors liv. En stor del av en persons karaktär och personlighet baseras på 

dessa faktorer. Oavsett teknologisk framfart eller ideologiska frammarscher i samhället 

har dessa tre faktorer fortsatt att vara konstanta delar av livet. Det Freud säger om att 

berättelser och karaktärer baseras på dessa faktorer är därför inte otänkbart (Booker 2004, 

11). Det är svårt att föreställa sig en berättelse där en karaktär inte berörs av varken död, 

relationer eller sexualitet.   

 

Den ekonomiska aspekten av dessa karaktärer spelar också en stor roll i dessa mäns 

oförmåga att förändras. De tre modernare karaktärerna som analyseras är alla en del av 

varsin framgångsrik filmfranchise som drar in stora summor pengar världen över. Ur ett 

affärsperspektiv är det riskabelt att förändra på ett framgångsrikt koncept. För stora 

friheter vid filmskapande där karaktärerna är inkluderade kan resultera i en ekonomisk 

förlust då förändringar kan avskräcka en stor mängd människor från att konsumera 

produkten. Ett exempel på detta går att hitta med karaktären Superman i filmen Man of 

Steel. Denna inkarnation av karaktären är annorlunda från versionen vi får träffa i 

tidningarna och filmerna från 70-talet. I detta fall var det karaktärens personlighet som 

har förändrats och den positiva inställningen till livet som de tidigare inkarnationerna 

delade är här utbytta mot självförtvivlan och brist på hopp (Man of Steel, 2013). Till följd 

av detta möttes filmen med relativt medelmåttiga betyg från filmpressen (Metacritic, 

2013).  

 

Kärnan i karaktärerna är svåra att förändra då det ofta är den som läsare och filmtittare 

identifierar sig med. Batman, Bond och Holmes är även de arketyper som vi ser om och 

om igen i film, tv och böcker. De är inarbetade karaktärer som filmskapare och författare 

vet säljer. Nya karaktärer behöver bygga upp en fanbase innan de blir framgångsrika, 

detta innebär också en stor ekonomisk risk. Utifrån det perspektivet är det inte svårt att 

se varför liknande karaktärer dyker upp om och om igen i populärkulturen. 

 

Till sist går det även att tillämpa Connell och Pearse forskning rörande hur manliga 

associationer kan förknippas med makt på dessa återkommande egenskaper (Connell & 

Pearse 2015, 124). I och med att dessa karaktärer är skapade av män så innebär även det 

att karaktärerna fått egenskaper som kan ha influerats av tidigare manliga karaktärer. 

Batman och Sherlock Holmes är till exempel båda detektiver som tillämpar liknande 

metoder för att lösa brott. Genom att kvinnor hållits borta från den kreativa processen 

rörande dessa män kan samhällsskapade associationer tvingats på dessa fiktiva karaktärer. 

Bilden av vad det innebär att vara en man måste upprätthållas även i fiktiva män för att 

inte tappa status i andra mäns ögon. Tillämpas nya och främmande egenskaper på dessa 

karaktärer kan associationsbundna män tappa intresset i film och litteratur som involverar 

dessa fiktiva män.    
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7.3 Ungdomars associationer till manlighet 

Resultatet av informatörernas svar på frågeformuläret är delvist överraskande men 

samtidigt väntat i andra avseenden. Innan undersökningen genomfördes hade jag 

förväntat mig att en majoritet av informatörerna skulle svara med manliga skådespelare 

och manliga fiktiva karaktärer, vilket stämmer. Dock överraskar faktumet att majoriteten 

av svaren inte inkluderar mer kvinnliga skådespelare och karaktärer. Jag hade också 

förväntat mig att en del fysiska och ytliga egenskaper och attribut skulle associeras med 

män och manlighet. Resultatet visar nästintill bara svar som föll in i någon av dessa 

kategorier. Mer abstrakta egenskaper som kan kopplas till känslor eller sexualitet är ej 

förekommande förutom i några få informatörers svar. Detta kan bero på olika faktorer 

som till exempel ålder, osäkerhet eller blyghet. Sexualitet och känslor är komplexa 

koncept som lätt kan bli obekväma att skriva om i ett klassrum. Baserat på resultat verkar 

dessa gymnasieelever associera män med fysiska och tekniska egenskaper. 

 

Deltagarnas uppfattning kring vad män gör och är i film faller mer in på det förväntade 

resultatet, att våldsamma associationer skulle ta stor plats i resultatet är inte konstigt då 

en majoritet av dagens storfilmer inkluderar män som är involverade i konflikter. Till 

exempel kretsar Batman, Bond och Holmes liv kring våld och död. Inte ens Holmes som 

vanligtvis försöker hålla sig utanför våldsamma konflikter kan undvika handgemäng med 

sina skurkar (Conan Doyle 1990, 81).  

 

7.4 Kopplingar mellan populärkulturen och ungdomars associationer till manlighet 

En koppling som kan göras mellan de tre moderna karaktärerna och informatörernas svar 

på frågeformuläret är fysiska och tekniska egenskaper. Både Batman och Bond är i olika 

utsträckningar män som tränat sina kroppar för att kunna använda dem som redskap i 

deras uppdrag. Batman är den mer extreme av dessa karaktärer, men Bond måste också 

hålla en relativt hög fysisk nivå för att kunna hantera de uppdragen han ställs inför. Den 

moderna versionen av Bond är ännu mer fokuserad på Bonds fysik än vad 

romanversionen av karaktären är och hans vältränade kropp står ofta i fokus i filmen 

Casino Royale (2006). Ordet ”stark” är ofta återkommande i informatörernas svar när det 

gäller att beskriva både verkliga och fiktiva män. Den muskulösa kroppen är något Miller 

också använder för att beskriva normen som samhället tillämpar på män (Miller 2001, 

285). Genom media, populärkulturen och även kulturhistorien verkar egenskapen ”stark” 

vara en association som blivit synonym med ordet man.  

 

Alla tre moderna fiktiva karaktärer som har analyseras kan också beskrivas som tekniskt 

kompetenta då de använder olika sorters verktyg och tekniker för att lösa problem. Av de 

tekniska aspekterna som informatörerna nämnde att män gör är bilkörandet det mest 

återkommande svaret. Både Batman och Bond är synonyma med de fordonen de kör, 

bilkörandet är för dessa män givna inslag i varje ny film där de inkluderas. Det finns ingen 

film med både Bond (Miller, 2014) eller Batman (Moore, 2015) som inte inkluderar deras 

fordon i någon utsträckning. I Hollywood verkar bilar och män genomgått något som kan 

liknas vid en symbios, mannen är nästintill handikappad utan tillgång till ett fordon. 

Kvinnas roll i förhållande till bilar är inte alls lika framtränade som männens fascination 

med fordon och teknik i film (Ranard, 2016). Därför är det inte svårt att se varför 
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informatörerna gjort denna association, populärkulturen är helt enkelt fylld av tillfällen 

där män, bilar och teknik går hand i hand.    

  

Något som kan tala emot att populärkulturen påverkar hur informatörerna svarar är att 

inga associationer till våld görs när det gäller män och manlighet i den verkliga världen. 

Informatörerna är väl medvetna om att våld är en återkommande faktor inom film då en 

stor majoritet nämner att män i film ofta slåss mot varandra, men ordet är icke 

förekommande när det gäller deras svar i förhållande till den verkliga världens män. Även 

fast historien upprepande gånger visat att män har gått i krig och varit en del av 

våldsamma konflikter världen över så är ändock våld något som dessa informatörer inte 

associerar med män utanför filmens värld.  

 

Som Miller pekar ut i sin text kan associationer vara begränsande då de tvingar på män 

olika roller och även viss restriktion mot andra män (Miller 2001, 285–286). Det är först 

när dessa normer och ideal ifrågasätts som förändringar i uppfattningar kan göras. Denna 

metod överensstämmer också väl med forskningen som Connell och Pearse presenterar i 

förhållande till associationer och makthierarkier där det manliga är normen, men även en 

begränsning i hur vi kan uttrycka oss (Connell & Pearse 2015, 124). Dessa kroppsliga 

och tekniska associationer som informatörerna gör till manlighet är föråldrade då de i 

flertalet fall stämmer in på till exempel karaktärer som romanversionen av Bond eller 

Batman. Samtidigt är det inte konstigt att dessa associationer finns kvar med tanke på hur 

populärkulturen ofta skapas. Hollywood gör små framsteg när det gäller att låta kvinnor 

ta större och mer betydelsefulla roller inom filmproduktioner, men till största delen är det 

fortfarande männen som styr och ställer i filmbranschen (Cederskog, 2017).  På så sätt är 

det också det maskulina som bestämmer egenskaperna film-tittarna ska associera till 

genus via film. Om forskning som Connell och Pearse nämner i sin text stämmer, måste 

det feminina få ta större plats i Hollywood om en associationsförändring inom film ska 

inträffa gällande både män och kvinnor. Det är först när detta inträffar som den frigörelse 

från normer som Miller skriver om kan inträffa på en mer global nivå då film och media 

är något som människan baserar sina genusassociationer på (Holtzman, Sharpe & Gardner 

2014, 59).  

 

I slutändan är det svårt att fastställa med säkerhet att informatörernas associationer till 

män och manlighet har en grund i den populärkultur de konsumerar. Både Miller, 

Holtzman, Sharpe och Garnder poängterar att många av de associationer människor gör 

gällande genus hämtas ifrån media. Resultatet kan också användas för att dra paralleller 

som stödjer dessa teorier. För att med säkerhet fastställa att deltagarnas associationer är 

grundade i media behövs en mer utförlig undersökning än den som görs i denna uppsats.  

 

7.5 Hur kan lärare arbeta med litteratur som inkluderar skeva mansideal?  

Utifrån den tidigare forskningen och karaktärernas bakgrund går det att fastställa två 

saker. De modernare karaktärerna som Sherlock Holmes och Batman delar fortfarande 

egenskaper och karaktärsdrag med den olympiske litteraturhjälten Odysseus och 

människans uppfattning kring manligt och kvinnlig påverkas av den media de 

konsumerar. Vidare går det även att tyda resultatet av frågeformuläret som en indikation 

på att de tillfrågade ungdomar delvis baserar sin syn på manlighet utifrån populärkulturen 
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men även att det med säkerhet är svårt att fastställa om så är fallet. Flertalet av de ideal 

som karaktärerna som analyseras har är i dagens skolvärld problematiska. Dels skapar de 

en påtvingad bild av hur män bör vara och agera, samt att de kan tvinga unga män att 

försöka leva upp till ideal som är ouppnåeliga. Då ett av skolans mål är att lära eleverna 

kritiskt granska massmedia blir det viktigt att lärare inkluderar undervisning som gör 

elever medvetna om dessa mansideal så att de går att undvika (Skolverket, 2011). 

Karaktärer som Bond och Batman kan vid första anblick vara svåra karaktärer att 

motivera i litteratursammanhang på gymnasiet, men i och med att de är arketyper med 

tvivelaktiga egenskaper som är återkommande inom populärkulturen påstår jag det 

motsatta. Frågan är hur lärare effektivt kan använda till exempel romanen Casino Royale 

i svenskundervisningen? 

 

För att besvara den frågan kan Perssons forskning angående icke-god litteratur användas 

(Persson 2012, 85). Även fast berättelserna om James Bond inte är lika kontroversiella 

som Lolita så är innehållet i Flemmings böcker mer än nog för att provocera och skapa 

reaktioner hos de som läser dem. Med Casino Royale som utgångspunkt kan romanen 

vara ett utmärkt verktyg för att göra elever medvetna om sexistiska tankar och ideal som 

finns kvar än idag. Även om vår nutid är betydligt mer genusmedveten än den värld 

Flemming levde i när han skrev böckerna, så finns sexism kvar i dagens samhälle. Genom 

att låta elever analysera James Bond kan de uppmanas till att reflektera över varför 

karaktären ibland upplevs som stötande i dagens samhälle. Det är också enkelt att 

motargumentera klagomål om romanens relevans i undervisningen då sexism och 

relationer mellan män och kvinnor är faktorer som alltid kommer vara närvarande oavsett 

vilket karriärsval som eleverna väljer. De elever som tillämpar en efferent läsart kan 

förmodligen se behovet av att tackla den sexistiska problematiken som en diskussion 

kring böckerna och filmerna om Bond kan ligga till grund för. 

 

Den karaktär som skulle orsaka minst provokation är Batman, även fast hans berättelser 

också inkluderar sexistiska element. Istället kan Batman användas som grund för en 

annan sorts diskussion utifrån de mansideal den karaktären besitter, nämligen synen på 

kropp och våld. Som en del av superhjältevärlden inkluderas Batman i den kategori av 

fiktiva män som får ett stort utrymme inom dagens film. Denna kategori av män är 

ständigt återkommande i populärkulturen och filmerna som kretsar kring dem är med på 

topplistor över de mest sedda biofilmer (Box Office Mojo, 2017). Eftersom film är ett 

visuellt medium blir ungdomar som ser dessa filmer utsatta för muskulösa män som är 

involverade i intimt våld med kroppen i fokus. Filmerna glorifierar också dessa mäns 

beteende och hyllar dem för dessa strider. Samtidigt kan filmerna förmedla negativa 

budskap till sina tittare då dessa serietidningshjältar fungerar på liknande sätt som Millers 

beskrivning av GI-Joe dockan som gav unga pojkar ouppnåeliga kroppsideal (Miller 

2001, 280–281). För att bli segrande, berömd och hyllad måste män enligt dessa filmer 

ha förmågor och kroppar utöver normen och våld måste tillämpas för att lösa konflikter. 

 

I och med att media har en påverkan på människors uppfattning kring hur vi ser våra och 

andras kroppar (Miller 2001, 281) blir det också viktigt att informera och utbilda 

ungdomar kring hur media påverkar dem mentalt. De egenskaper som Miller nämner när 

han beskriver samhälles påtvingade associationer till män och manlighet blir extra tydliga 
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genom superhjältefilmerna då till exempel Batman har både en muskulös kropp samt en 

distans till sina känslor. Elevers medvetenhet kring hur media påverkar deras 

associationer och kroppsideal är inte alltid självklar. En bra film får oss att må bra och 

det är inte lätt att kritiskt granska något som vi är emotionellt engagerade i. Om vi även 

saknar verktygen som är nödvändiga för att kritiskt analysera det vi ser är det inte lätt att 

upptäcka filmers negativa påverkan på våra psyken. 

  

Förmodligen är det mest effektiva arbetssättet en lärare kan använda för att ge eleverna 

dessa verktyg liknande det som Persson skriver om i förhållande till provokation (Persson 

2012, 85). Även om eleverna inte provoceras av innehållet i filmen som analyseras blir 

det lärarens uppgift att poängtera det som kan väcka diskussion bland eleverna. Om en 

reaktion kan frammanas hos eleverna i förhållande till det dem ser och läser kan det 

uppmana till eftertanke. På ett liknande sätt som litteratur kan ge läsaren en insikt i en 

annan karaktärs perspektiv kan läraren göra detsamma för sina elever genom diskussion. 

Även diskussioner med andra elever kan ge en liknande effekt. Därför är det viktigt att 

en ständig dialog kring sådant som inte är uppenbart inom media upprätthålls av lärare. 

 

7.6 Har karaktärer från forna eror fortfarande en plats i moderna berättelser?  

Både Miller, Holtzman, Sharpe och Gardner påpekar i sina texter att människor bildar sig 

en uppfattning kring hur män är och bör vara genom till exempel film och berättelser. Det 

går också att tolka det dessa författare skriver om som något negativt för människan och 

samhället överlag. Om det är negativt att människors syn på genus påverkas av media 

måste vi ställas oss fråga hur vida karaktärer som James Bond har en plats i den moderna 

svenskundervisningen.  

 

James Bond är en karaktär som i moderna mått mätt klassas som ett negativt inflytande. 

Hans kvinnosyn och materialism passar inte in med de värdegrunder som till exempel den 

svenska skolan ska förmedla till sina elever (Skolverket, 2011). Aktuella världsproblem 

idag är just frågor om sexism och jämställdhet samt hotet mot miljön. Om fler människor 

tar efter Bonds levnadssätt skulle dessa problem ta ännu längre tid att lösa än vad de redan 

gör. Samtidigt som det går att förespråka att historierna om Bond bör sluta produceras för 

att de anammar ett äldre tankesätt så kan de fortfarande vara bra verktyg att använda i 

undervisningssyfte när ämnen som sexism och materialism diskuteras. Bond är i grund 

och botten en väldigt trasig karaktär som inte fungerar i den moderna världen. Men det 

gör honom samtidigt till en intressant karaktär ur ett berättartekniskt perspektiv. Hans sätt 

att vara på krockar med dagens mer genusmedvetna samhälle, han är en fossil från en 

annan era som måste försöka anpassa sig till nya tider. Genom Bond kan vi se hur man ej 

bör agera i dagens samhälle och dra lärdom utifrån det. Karaktärer som Bond har något 

att lära sin publik genom de filmer, böcker och serietidningar som produceras om honom, 

även om det är i avskräckande syfte. 

 

Problemet som måste åtgärdas om vi ska bekämpa till exempel sexistiskt inflytande från 

filmer om Bond är när fiktiva mäns negativa beteende glorifieras. De äldre Bondfilmerna 

porträtterade Bonds beteende som något han belönas för. Beteendet han anammar 

resulterar även sällan i några konsekvenser. Genom sin sexism och sitt materialistiska 

begär belönas Bond ständigt med kvinnors gunst och med mer lyx samt prylar i livet. Det 
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societetsliv som Bond lever i filmerna är för en del individer ett drömliv om vi bortser 

från den våldsamma aspekten av agentlivet. Holtzman, Sharpe och Gardner påpekar i sin 

forskning att vissa personer kan se detta beteende som nyckeln till framgång och anamma 

till exempel sexistiska beteendemönster mot andra människor (Holtzman, Sharpe & 

Gardner 2014, 93). De nya Bondfilmerna gör ett bättre jobb med att porträttera Bond som 

en trasig karaktär som delvis lider på grund av de livsval han gör. Glorifiering av Bonds 

mer negativa egenskaper är fortfarande närvarande i de moderna filmerna även om de är 

något mindre tydliga.   

 

8. Slutsats och fortsatt forskning  

Resultaten av denna forskning ger en inblick i hur elever uppfattar män och manlighet 

inom både den fiktiva och verkliga världen. Forskningen kan också fastställa att flera av 

de egenskaper som Odysseus besitter fortsätter att vara en del av tre populära fiktiva 

karaktärer. Detta tyder på att antika mansideal har genomsyrat litteraturhistorien. 

Samtidigt är omfånget på denna uppsats för begränsad för att kunna ge några slutgiltiga 

svar på mina frågeställningar, men samtidigt är det inte syftet. Istället belyser denna 

uppsats problematiska aspekter av hur män porträtteras i fiktion samt hur fiktionen kan 

färga ungdomars uppfattning av män. Materialet som fastställts i uppsatsen ger ett 

underlag som kan användas för att bygga en undervisning som tillkännager de problem 

som finns samtidigt som eleverna förses med de verktygen som blir nödvändiga för att 

aktivt bekämpa populärkulturens påverkan över deras uppfattning kring genus och 

sexualitet.  

 

Framtida forskning behöver gå mer på djupet och fokusera på fler karaktärer än de fyra 

som analyseras i denna uppsatsen för att se hur stor påverkan arketypen Odysseus har på 

skapandet av manliga karaktärer. Forskningen måste beröra fler genrer än vad denna 

uppsats gör då de tre moderna karaktärerna som analyseras rör sig i genrer där en av 

grundpelarna i berättandet är deltagande i våldsbaserade aktiviteter. Om Odysseus-

arketypen är lika återkommande inom till exempel genren romantik är svårt att säga 

utifrån dessa tre karaktärer. Resultatet från informatörerna ger en bra men relativt 

begränsad inblick i vilka associationer som finns hos gymnasielever. Ett betydligt större 

omfång av informatörer är nödvändigt för att en mer övergripande slutsats ska kunna 

göras. Faktorer som olika bostadsorter eller gymnasial inriktning kan påverka ett resultat, 

men de inkluderas inte i denna uppsats.   
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