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Abstract 

 
The movie industry and the audience: A quantitative content analysis of characters 

from the eight most popular movies from 2018 through a gender perspective. 

 

Problem formulation: what does the films female and male representation look like and 

which effects may it have on the audience? 

 

The aim of this essay is to look at the representation of males and females in movies and 

analyse whether it may be problematic in an audience perspective. Problematic in that 

sense that the film industry is governed by, possibly also governing, the contemporary 

values and beliefs of the society. Through an historical overview of theories on media 

effects and audiences, we reach a point of view on whether media messages are 

accepted by the mass or if individuals can dismiss the whole or a part of the message. 

The theoretical part also includes chapters of gender, representation and stereotypes as 

we want to enlighten what the popular culture tells us about gender stereotypes and how 

it may or may not be problematic. 

 

To reach a conclusion we have throughout the films used a coding scheme in which we 

count different occurrences, roles and functions the characters may have. To keep the 

coding as far away from subjective understandings we have included definitions of the 

variables. Through the result of the coding we created statistics which helped us form an 

analysis and conclusion of the problem formulation. In this essay we have not involved 

any questions directly towards the audience or individuals watching the films thus 

making our analysis theoretical.  

 

Overall, the result of the coding scheme showed a lack of female characters. The 

females’ function in the films were very often as an object towards a male character. 

She was always someone’s other or functioned as a figure of motivation by being killed 

off alternatively needing to be saved. The male characters often filled the roles as heroes 

but had much wider variation than the females. We also discovered a pattern that the 

average age of the female character is lower than the male. 

 

Keywords: gender, popular culture, stereotypes, representation
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Inledning 
 

Är filmens historia en berättelse om en industri i förändring? Eller är det en historia om 

en ständigt anpassningsbar nöjesbransch som genererar mångmiljonbelopp? Från första 

filmkameran och hyllandet av biografer till att streamingtjänster som Youtube och 

Netflix börjat dominera marknaden har film aldrig varit så lättillgängligt som den är 

idag. Hur konsumtionen av film sker ligger helt i publikens händer och vi är inte 

begränsade till en viss sändningstid. För att hyra en film behöver vi inte lämna soffan 

längre och för att slippa leta bland olika titlar finns det funktioner som väljer ut filmer 

baserat på vår tidigare konsumtion. 

 

När allt finns där, när topplistan, mest sedda och populärt redan är beräknade, finns det 

rum för att titta närmare på vad vi egentligen går med på att se. Vad blir effekten av den 

masskonsumtion där värderingar gällande manligt och kvinnligt antingen stärks, eller 

styrs, av Hollywood? Vi som skriver denna uppsats är två tjejer födda på 90-talet. Vi 

anser att våra egna moderna uppfattningar av genusfrågor är en stor styrka i vardagen, 

men en enorm utmaning i författandet av denna uppsats. Att vara transparenta är för oss 

oerhört viktigt, och är bland annat skälet till val av metod, och vi strävar efter att i 

största möjliga mån frånsäga oss alla subjektiva tolkningar och uppfattningar av 

genusfrågor. Det är även därför vi i detta stycke väljer att upplysa er om vilka vi är.  

 

Problemformulering 
 

Hur ser filmindustrins framställning av genusstereotyper ut när andra industrier har 

ställt om och kan det i längden påverka samhällets normer och värderingar? 

 

Frågeställningar 

Hur framställs genusstereotyper i filmerna? 

Vad ger framställningen av olika karaktärer för helhetsbild av de populäraste filmerna 

2018? 

Vilka skillnader mellan filmerna kan identifieras? 

Vad säger filmerna om vår samtid? 
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Vilka effekter får framställningen på publiken? 

 

Syfte 

Vi vill undersöka hur män, kvinnor och neutrala karaktärer representeras i de åtta mest 

sedda filmerna från 2018 för att belysa hur Hollywood uppfattar världen. Bakgrunden 

till vårt val av forskningsfråga är att vi ser en problematik kring hur filmindustrin kan 

normalisera orättvisa värderingar och förväntningar gentemot olika könstillhörigheter i 

samhället. Inom flera områden börjar dessutom olika industrier avvika från de 

traditionella genusstereotyperna för att istället visa en mer rättvis och verklighetstrogen 

bild av människor. Ett känt exempel på denna förändring inom kommunikation och 

värdegrundsarbete är Always reklam “Like a girl” från 2015 där unga tjejer själva tar 

kål på de fördomar som omgivningen har. Tjejerna i reklamfilmen blir ombedda att 

“kasta som en tjej” och kastar med lysande självsäkerhet och styrka. Sedan blir män och 

äldre kvinnor ombedda att göra samma sak och utför handlingarna på ett 

självförstörande och förlöjligande sätt. Varför är det så att andras bild av unga tjejer inte 

stämmer överens med hur det faktiskt är eller hur tjejerna upplever sig själva? Samhället 

genomgår en förändring med inspiration från bland annat “me too”-rörelsen där många, 

likt Always, börjat ifrågasätta genusstereotyper. Har filmindustrin hamnat på 

efterkälken i sin representation eller kan det vara så att publiken genom sin konsumtion 

sätter agendan gällande genusvärderingar?  
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1.1 Teoretiska utgångspunkter 
 

Uppsatsen behandlar hur karaktärerna framställs i de åtta filmerna; vad berättar filmerna 

om hur en kvinna ska se ut och vara kontra en man? Är männen överrepresenterade som 

hjältar eller finns det kvinnliga kämpar? Det handlar dels om hur filmproducenter 

använder sig av de normer och värderingar som kan finnas i samhället för att göra 

innehåll accepterat av den stora massan. Hur media påverkar människor är således en 

stor del av de teoretiska utgångspunkterna tillsammans med teorier och begrepp om 

genus, stereotyper och representation.  

 

1.2 Massmediernas effekter på publiken 
 

Begreppet publik har länge representerat mottagarna i ett mediesammanhang och 

relationen mellan medier och publiken utgör fortsatt en väsentlig del i debatten. Genom 

historien har det funnits teoretiker som varit övertygade om att publiken är 

lättpåverkade medan andra, som exempelvis Stuart Hall med flera, menar att människor 

aktivt läser av innehåll och kan därefter göra subjektiva tolkningar (Gripsrud, 2002:90). 

Alltså kan mottagandet vara mångsidigt, det behöver inte bara handla om outbildad och 

lätt överkomlig publik som inte kan säga stopp. Peter Berglez skriver i boken 

Mediesamhället: Centrala begrepp (2012: 59) om hur film producerad av Hollywood 

ofta speglar individualism eftersom det är en dominerande norm i Amerika. Men det 

betyder i sin tur inte att dessa självälskande amerikaner mottar budskap på samma sätt 

som svenskar. Publiken kan kritiskt avfärda en film samtidigt som producenterna har 

makten att utforma och erbjuda innehållet (Gripsrud 2002: 382). Denna idé är grunden 

till Cultural studies som vi kommer gå in djupare på längre ner i detta avsnitt. 

 

I boken Audience Analysis redogör McQuail (1997:1) för problematiken med 

publikbegreppet. Han menar att i en publik ingår en stor, diversifierad grupp av 

människor som alla dras över samma kam. Fenomenet är allt mer komplext än 

begreppet tillåter och avståndet mellan individerna inom publiken växer allt mer. Detta 

resulterar i att vi tappar referensramarna för begreppet men fortsätter trots detta att 

flitigt använda ordet. McQuail drar det så långt att han menar att vi fortsätter använda 

detta familjära ord trots att fenomenet sig självt håller på att upplösas. När vi ska 

undersöka om analysobjekten påverkar publiken och skapar värderingar och normer i 
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samhället är det viktigt att förstå hur den historiska utvecklingen har sett ut. Nedan 

följer en beskrivning av vilka synsätt på publiken som har präglat historien. 

Avslutningsvis redogör vi för vår egen syn på mottagarens position som kommer att 

genomsyra denna uppsats. 

 

1.3 Publikens historia 
 

Dagens publikbegrepp härstammar från de antika teatrarna där de tidigaste 

definitionerna av ordet uttrycktes som en fysisk grupp av människor på en viss plats 

samtidigt. I och med boktryckarkonsten som tillät publiken att ta emot kommunikation 

oberoende av tid och rum uppkom fenomenet masspublik. Trots att böckerna till en 

början bara lästes av överklassen var det nu diversifieringen av publiken startade. När 

tidningarna gjorde sitt stora genombrott under tidigt 1700-tal nådde medietexterna en 

ännu större massa och allt eftersom utbudet på magasiner ökade inriktade de sig på olika 

målgrupper. Redaktörerna såg att preferenserna, alltså smak och tycke, skilde sig mellan 

olika grupper. Ofta fanns det samband mellan smak och exempelvis klasstillhörighet, 

liknande samband mellan andra sociala karaktärsdrag existerar även idag. Den första 

vetenskapliga idéen kring mediepubliken uppstod efter filmen och bions entré som 

skapade den första, verkliga masspubliken. Vad som skilde sig från exempelvis teatern 

var att publiken inte längre kunde interagera med uppträdandet samt att budskapet i 

filmen var exakt och konstant oavsett var och när den visades. När radion och 

televisionen flyttade in i folks vardagsrum blev media en del av människors privata sfär 

och företagen bakom sändningarna tappade kontrollen över vem som ingick i den stora 

massan (McQuail, 1997:3–6).  

 

Massan är även en konsekvens av industrialismen och urbaniseringen. Den 

grundläggande tanken i dåtidens teorier kring massor var att när människan ingick i 

massan tappade hen sin förmåga att tänka kritiskt och således blev ett lättmanipulerat 

byte (Bengtsson et al. 2017:60). 1939 exemplifierade Herbert Blumer denna massa med 

hjälp av ett ramverk. Han menade att detta kollektiv var en konsekvens av det moderna 

samhället och skilde sig från “gruppen” (the group), “skaran” (the crowd) och 

“allmänheten” (the public). En grupp, menade Blumer, var ett fåtal människor som 

fysiskt befann sig på samma geografiska plats, var medvetna om varandras existens 

samt delade liknande värderingar. Skaran är en större folkmängd, men fortfarande 
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begränsad till en geografisk plats, som sällan återuppstår i en likadan formation. 

Allmänheten är en produkt av samhällets institutioner och politik. Det är människor som 

öppet diskuterar samhällsfrågor för att skapa opinion eller väcka uppmärksamhet för 

samhällelig förändring. Massan sågs som en biverkning av det moderna, urbana 

samhället och förknippades med anonymitet och alienation. Individerna i massan var för 

varandra okända men riktade sin uppmärksamhet mot samma objekt. Denna formation 

saknar organisation, struktur och ledarskap men skiljer sig från skaran i den bemärkelse 

att den inte är fixerad till en specifik geografisk plats (Bengtsson et al. 2017:6–7). 

 

Att medieinnehållets budskap var fixerat och konstant var länge den dominerande 

åsikten inom medieforskning. De bakomliggande meningarna överfördes oavbrutet 

(bortsett från eventuella brus från TV- och radioapparaterna) från avsändare till den 

stora massan (Thornham et al. 2009:188). Under tidigt 1960-tal skrev Theodor Adorno 

och Max Horkheimer, tidigare anhängare av Frankfurtskolan, Culture Industry 

Reconsidered i vilken de kritiserar “massan”. De anser att ordet masskultur inte ger 

fenomenet rättvisa; kultur som uppstår spontant från massorna är snarare någonting som 

styrs av medierna (Adorno & Horkheimer, 1963:1). De menade att publiken blev 

förförd av kulturindustrin som ger sken om en öppen marknad och fria val när den 

egentligen redan är helt förutbestämd. Populärkulturella låtar och filmer som skapas i en 

standardiserad produktion där de packas upp och packas om gång på gång. Låtarna 

följer samma kedja i form av vers-refräng-vers och filmerna byggs efter samma 

dramaturgiska mönster. Detta jämförde Adorno och Horkheimer med den 

kommunistiska propagandan i Sovjetunionen. Skillnaden är i en kulturindustri tror sig 

publiken ha ett fritt val när det i själva verket är ett “massbedrägeri” (Bengtsson et al. 

2017:135). Adornos och Horkheimers teori har dock mötts av kritik. Inte bara på grund 

av deras pessimistiska syn, utan även för att den understryker vikten av en reform men 

föreslår ingenstans hur denna bör ske (Thornham, Basset och Marris. 2009:7).  

 

Stuart Halls inträde i forskningen om medias påverkan på publiken kom som en kritik 

mot, vad han ansåg, den ytliga modellen för hur medietexter tolkas och används. Han 

menade att frågan är mycket mer komplex och de modeller och teorier som tidigare 

existerat inte tillåter sociala parametrar att räknas in i ekvationen (ibid:10). Enligt Halls 

teori ligger budskapen inbäddade, precis som i vilket annat språk som helst, i de 

syntagmatiska koderna som innebär kedjor och slingor av budskap. Tillsammans skapar 
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dessa kedjor diskurser och har i den kommunikativa processen en, enligt avsändaren, 

föredragen position (Hall, 1980:91).  

Den första av positionerna är när mottagaren avkodar budskapet hegemoniskt, 

d.v.s. fullt i enlighet med vad avsändaren hade avsett. Vad som beskrivs i budskapet 

upplevs av mottagaren som legitimt och självklart. 

I den förhandlande positionen känner mottagaren vid legitimiteten i budskapet 

på en abstrakt nivå, men adderar sina egna föreställningar om världen och erfarenheter, 

exempelvis mottagarens personliga relation till diskursen. 

Slutligen kan även en mottagare förstå både det litterära budskapet och 

konnotativa meningen men välja att motsätta sig den avsedda tolkningen helt. Detta på 

grund av att mottagaren använder sig av helt andra referensramar än avsändaren. Dessa 

referensramar varierar beroende på exempelvis socioekonomiska förhållanden, etnicitet 

o.s.v. (ibid:101–104). Hall har således, i jämförelse med tidigare teoretiker, en mer 

sympatisk syn på publiken då han menar att människan är kapabel till att avvisa koder 

och diskurser. Hur vi påverkas av mediebudskap beror på hur vi uppfattar världen.  

 

I den digitala eran är publikbegreppet ett mycket mer komplicerat fenomen. Det talas 

om mediekonsumenter och medieanvändare snarare än publik, och forskningen om den 

digitala publiken hävdar att vi är både producenter och konsumenter (i.e. Livingstone 

2008, 2015. Robertson 2015). Detta må ej vara applicerbart på en filmpublik eftersom 

de uppenbarligen inte är både konsumenter och producenter av filmen. Men det 

digitaliseringen har medfört är bland annat streamingtjänster, lagliga som olagliga, 

vilket har ökat tillgängligheten och utbudet för publiken. Den stora diversifieringen 

bland både utbudet av filmer samt bland mottagarna gör teorin om uses and 

gratification intressant. Forskningen har dominerats av frågeställningar kring vad 

medierna gör med människorna. Denna teori vänder på frågan och undersöker vad 

människan gör med medierna; vad har de för funktion i användarnas liv, vilket behov 

fyller de och vad får vi ut av medierna? Istället för att se mediebudskap som ett problem 

fokuserar man istället på varför konsumtionen ser ut som den gör och 

meningsskapandet som sker hos mottagaren (Bengtsson et al., 2017:162). Om denna 

syn ser mediekonsumenten som rationell och medveten om sina val, kan då en lista på 

de mest populära filmerna säga någonting om människans behov?  
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Forskningen har alltså gått från att se publiken som lättmanipulerad i vilket medierna 

injicerar budskap och diskurser, till att bli mer kritisk och medveten om sin existens. 

Hur ser det ut idag? Bevisar fake news att vi är tillbaka till den naive medieanvändare 

som tar emot budskap utan någon eftertanke? Är publiken, tack vare digitaliseringen 

och medialiseringen, död? Oavsett vilken syn forskningen har på publiken håller vi med 

Livingstone (2015:4) när hon säger  

 

“/.../ whenever the symbolic, representational or cultural aspect of a 

situation is complex, its power influential or its strategy or purposes 

contested - audience research (in terms of its theory, methods, 

findings and politics) will have something to contribute.” 

 

1.4 Vår egen uppfattning 
 

I dagens samhälle finns en stark medvetenhet om vad medietexter kan göra och i en era 

av “fake news” har vikten av källkritik tagit allt större plats i det offentliga rummet. Vi 

kan anta att mediekonsumenten idag analyserar information på internet mer kritiskt än 

förut och förhoppningsvis inte alltid litar på det som skrivs. Eventuellt har publiken inte 

bara blivit mer kritisk till forum och Wikipedia utan även till de traditionella 

informationskanalerna som TV, radio och press. När journalistiken sticker ut från 

samhällets dominanta värderingar får vi ofta se diverse reaktioner på sociala medier där 

de anklagas för att bära på dolda diskurser. 

 

Eftersom denna uppsats är, förutom det konkreta materialet från kodningen, teoretisk är 

det svårt att hävda en sanning. Vi har inte undersökt publikens reaktioner på filmerna 

och kan således bara spekulera kring frågan. Vår utgångspunkt i analysen är dock, som 

ovan beskrivet, att människan idag är kapabel till att avfärda budskap och diskurser. Vi 

tror likt Stuart Hall och andra Cultural studies-anhängare att hur vi uppfattar filmer 

påverkas av våra egna referensramar; hur vi uppfattar världen och vilka värderingar vi 

har. Vi tror dock att den vardaglige filmtittaren inte värderar genusfrågan lika högt som 

exempelvis den dramaturgiska kvaliteten, att filmen är spännande och bra gjord väger 

tyngre än hur män och kvinnor framställs. Vi tror inte heller att publiken är speciellt 

medveten om vad representation och framställningar kan göra med samhället i längden, 

men att den är på rätt väg. Jämför exempelvis hur framställningen av olika etniciteter 



 

11 

 

såg ut förr i tiden med hur den ser ut idag. Att producera en film som riskerar att bli 

kritiserad för rasism är någonting som känns självklart att akta sig för. Vi kan bara 

hoppas att det i framtiden blir lika självklart att sluta producera sexistisk och 

genusgeneraliserande film. 

 

1.5 Genus 
 

Genusaspekten är en betydande del i vår studie eftersom tidigare forskning inom 

området identifierade brister i framställningen av de olika könen. David Gauntlett menar 

i sin bok Media, Gender and Identity (2008:46) att antalet källor till uppkomsten av 

könsinformation har ökat i takt med internets utveckling. Historiskt sett förklarar han 

hur film publicerad på 50-talet var starkt fokuserat på manliga hjältar med attribut som 

mod och självförtroende medan kvinnor framställdes som rädda, osäkra, sexualiserade 

och uppmuntrande mot den manliga karaktären (ibid:50). Även fast Gauntlett 

identifierar viss förändring framåt så handlar mycket av utvecklingen om att: 

 

 “Characters are made more interesting by being imperfectly masculine, or 

slightly-different-to-what-you-might-expect feminine” (ibid:51).  

 

Ett exempel på detta är den äldre Star Wars-trilogin där Leia skjuter fiender men i 

slutändan är en älskvärd prinsessa som männen måste rädda. I vissa filmer kan alltså 

kvinnorna visserligen använda vapen och döda men hon innehar inte huvudrollen, hon 

gör inte betydande beslut och i slutändan räddas hon av en man.  

 

Katie Milestone och Anneke Meyer hävdar i Gender & Popular Culture att Hollywood 

är populärkulturens säte inom film för att generera idéer om könsroller (2012:53). De är 

också kritiska till den manligt dominerande och könsstereotypa produktionen av film 

och menar att så länge produktionen domineras av män kommer inte förändring kunna 

göras kring de rådande idéerna och synsätten (ibid:57). De är inriktade på att det är 

själva skapandet som behöver förändras och könsneutraliseras, med allt ifrån sminköser, 

redigerare, koordinationer och investerare eftersom majoriteten idag är vita 

heterosexuella män. Endast en gång har en kvinna, Kathryn Bigelow, vunnit en Oscar 

för bästa regi och antalet gånger en kvinna genom historien varit nominerad är nästintill 

lika låg (ibid:72).  
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Trots att mycket av de feministiska filmstudier hävdar att kvinnor framställs som 

väldigt underlägsna och alltid tillhörande mannen så har genus och representation 

överlag utvecklats på senare tid. 1998 menade Yvonne Tasker i sin bok Working Girls: 

Gender and Sexuality in Popular Cinema att även om framställningen av kvinnor inte 

var klanderfri så fanns det exempel på att kvinnor började ta sig an betydande roller i 

filmer. Även fast hon fortfarande identifierar att utvecklingen inte är fulländad eftersom 

kvinnliga hjältar fortfarande är mer lättklädda än deras manliga kollegor (Gauntlett, 

2008:43). Det finns de som håller med Tasker om att förändring har skett i 

filmindustrin. Men samtidigt även de som fullständigt avfärdar idén och håller med 

Maggie Humm i sin publikation från 1997 där hon skriver: “In the past, and today, 

every Hollywood women is someone else´s Other” (ibid:74). 

  

1.6 Representation 
 

I ett mediesammanhang är det svårt skriva om representation utan att benämna 

fenomenet kultur. Vad är en kultur? Det enkla svaret är en grupp människor med samma 

värderingar och attityder. En grupp inom vissa typer av ramar. De kollektiva 

värderingarna grundas utifrån ett gemensamt språk som i denna bemärkelse inte är 

synonymt med det svenska, engelska eller kinesiska språket. Detta språk agerar snarare 

som ett system av representation än av sammansatta bokstäver. Vi använder symboler 

och ljud som representerar någonting för att kunna skapa mening kring en idé eller ett 

koncept. Språket är det medium vi använder oss av för att kunna uttrycka någonting och 

för att det skall kunna avkodas korrekt krävs det att avläsaren ingår i samma kultur, 

språk och delar liknande värderingar (Hall, 2013: xvii). Ett tydligt exempel på hur stor 

del representation spelar i vår vardag är trafikljus. Från ung ålder lär du dig att rött 

betyder stanna och grönt betyder gå. Den röda färgen representerar således “stopp” och 

den gröna “gå”, men endast för att människan gett dem deras mening. Färgerna betyder 

någonting för att människan har sagt så men för att kunna uppfatta färgernas koder 

krävs det att vi delar liknande värderingar. Människor från samma kultur uppfattar 

världen på ett liknande sätt eftersom de har samma kulturella koder och pratar samma 

representationella språk (ibid: xx). 
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Genom att i kombination undersöka representationer på manifest nivå (det tydliga) med 

det latenta (det underliggande) kan vi analysera budskapet i en medietext (Bengtsson et 

al., 2017:128). Detta handlar inte om vem som har makten över publikens uppfattning 

likt en kritisk textanalys. Istället undersöker vi hur individers referensramar, värderingar 

och världsuppfattning formas genom att se medietexter som en produkt av koder och 

diskurser. En viktig del av en sådan analys är genrer och stereotyper vilket enligt 

Thornham et al. (2009:189) är två vitala funktioner för att kunna organisera medietexter. 

Genrer för att de säger någonting om målgruppen och stereotyper för att det bevisar 

värderingar i samhället. 

 

1.7 Stereotyper 

 

I sin essä The role of Stereotypes skriver Richard Dyer att människan försöker förstå 

världen genom att kategorisera saker. När vi tänker på en person identifierar vi dem i 

form av roller; exempelvis förälder, barn, chef eller vilken etnicitet personen i fråga har. 

Bilden vi har av personen byggs upp genom den information vi samlat på oss när vi 

positionerat dem inom de olika rollerna eller grupperna. Själva stereotypifieringen sker 

när man tar ut några lätthanterliga, minnesvärda och vedertagna karaktärsdrag från en 

grupp, reducerar allt annat kring karaktären och överdriver sedan de utplockade dragen 

(Hall. 2013:247). Förklaringen till varför stereotyper finns och i vilket syfte kan ledas 

tillbaka till Walter Lippmans teori där stereotypens funktion utgår från fyra idéer; a) en 

process för att skapa ordning, b) en “genväg”, c) referera till verkligheten samt d) som 

ett uttryck för våra värderingar (Thornham et al. 2009:207). 

 

Stereotyper är i vardagen ofta förknippat med fördomar och en förenklad bild av en 

grupp i samhället. Bengtsson et al. hävdar dock att dessa förenklingar är en grundsten i 

det dramatiska narrativet då dessa stereotyper gör en komplex historia, eller verklighet, 

lätthanterlig. Klyschorna skapar ordning eftersom de använder sig av ett starkt signal- 

och representationsspråk eftersom de skapats ur samhällets dominerande värderingar 

och föreställningar (2017:151). Richard Dyer menar att det inte är själva fenomenet 

stereotyper som representationsform som är det väsentliga, utan snarare vem det är som 

definierar dem och vilka diskurser de bär på (Thornham et al. 2009:207). Problematiken 

i stereotyper uppstår när vi, både i och utanför mediesammanhang, tillför olika hög 

status till olika sociala grupper (ibid:189) samt i frågan vem som har rätten att 
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representera en social grupp. Detta är vad Hall kallar symbolisk makt då han vill 

särskilja denna typ av makt från exempelvis ekonomisk eller politisk makt (Hall. 

2013:249). 
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2.0 Metod 
 

2.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 

För att kunna ta fram analyserbar statistik krävs systematik och genom att använda oss 

av en kvantitativ innehållsanalys kommer vi att ta fram enskilda fakta men peka på det 

generella. Målet med denna typ av analys är att kunna dra paralleller till ett större 

material genom att inrikta sig på ett mindre urval (Ekström och Larsson, 2013:119). Vi 

kommer att med kvantitet som verktyg undersöka hur filmindustrin beskriver 

genusstereotyper för att sedan undersöka eventuella effekter på publiken. Detta 

angreppssätt syftar på hur medieinnehåll kan påverka individer och samhällen; kvantitet 

upplevs som det normala och vedertagna och kan i längden förändra attityder och 

beteenden (ibid:123).  

 

I vår analys kommer objektiviteten och systematiken speglas i form av bifogade 

kodscheman som visar hur vi har gått tillväga för att angripa våra studieobjekt. Nilsson 

skriver att under kvantitativa innehållsanalyser dyker det nästan alltid upp frågor som 

kräver subjektiva tolkningar. För att kunna angripa en sådan problematik är det enligt 

Nilsson viktigt med utförliga kodanvisningar för att minska utrymmet för subjektiva 

tolkningar (2013:126). I avsnittet definitioner uppvisar vi transparens i urvalet samt 

förtydligar definitioner för att kunna styrka vår objektivitet. Med grund i reliabilitet så 

är det även viktigt man har en tydlig utgångspunkt eftersom den mänskliga faktorn kan 

komma att influera det man studerar (Bryman 2018:348). Vi har valt att se max en film 

om dagen för att inte påverkas av tidigare filmers resultat eller bli utmattade. 

 

Självfallet finns det nackdelar med kvantitativa studier. Eftersom det är praktiskt taget 

omöjligt för oss att undersöka alla producerade filmer från det gångna året kommer vår 

analys i sin helhet präglas av publikens smak och tycke. Meningen med en sådan analys 

är att genom urval kunna generalisera en större helhet och vår studie ämnar till att öppna 

upp en liten del av den kvinnliga och manliga framställningen inom film. Att dessa 

filmer är de mest populära under 2018 ser vi dock inte som ett hinder utan snarare en 

intressant faktor. Om ett resultat skulle visa på att filmerna starkt generaliserar 

könstillhörigheter säger det oss att publiken möjligtvis inte intresserar sig för sådana 

frågor.  
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2.2 Kodschema 
 

För att kunna hantera det omfattande materialet valde vi att använda ett kodschema som 

fylldes i samband med när filmerna sågs. Efter en kontroll kodning framkom det att 

filmerna behövde ses igenom två gånger för att alla parametrar vi har valt att räkna 

skulle bli så korrekta som möjligt. Sedan anpassades även avgränsningar i form av vilka 

vi skulle räkna för att det totala antalet medverkande i filmerna skulle bli allt för 

övermäktigt. Även definitionerna av variabler som vi valt att mäta blev mer omfattande 

och specifika för att minska varierande resultat.   

 

Utifrån kodnings resultatet av varje film skapade vi diagram för att förtydliga resultatet i 

form av statistik. Statistik hjälper till att dra generella slutsatser, förenkla jämförelser 

och även göra det omfattande materialet bättre lämpat för analys (Ekström och Larsson 

2013:119). Diagrammen och resultatet av kodningen presenteras under resultatdelen av 

uppsatsen i form av sammanfattande text. På uppsatsen sista sidor ligger diagrammen 

bifogade som figurer. 

 

2.3 Filmanalys 
 

Förutom tillvägagångssätten som medföljer den kvantitativa innehållsanalysen kommer 

vi i analysen även inspireras av filmanalysen. Denna analysmetod gör ett urval från 

studieobjektet, i detta fall filmerna, för att undersöka hur de fungerar i relation till 

filmen som helhet. Det skulle exempelvis kunna vara huruvida det anses vara viktigt för 

narrativet att en kvinnlig karaktär förses med traditionellt kvinnliga egenskaper. 

Filmanalysen fokuserar även på hur en funktion påverkar och upplevs av publiken, samt 

hur den påpekar sociala fenomen (Nilsson 2013:289). 
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3.0 Tidigare forskning 
 

3.1 Kvinnors ansikte 
 

Tytti Soila skrev 1991 sin avhandling Kvinnors ansikte vid Stockholms universitet där 

hon undersöker den kvinnliga stereotypen i svenska melodrama från 30-talet. Likt oss 

ser Soila filmen som en stark kulturell kraft som uttrycker den dominanta ideologin i ett 

samhälle. Hon menar att filmens bild av kvinnan upprätthåller den patriarkala diskursen 

av att se henne som ett objekt som styrs av männen. 

 

I sin analys undersöker hon relationen mellan det visuella, auditiva och narrativa för att 

se vilken ställning kvinnan i filmen tilldelas. Hon menar att filmer alltid innehåller en 

diskurs som hör hemma i en viss ideologi; den patriarkala. Genom diskursen föreskrivs 

kvinnan att vara på ett speciellt sätt för att upplevas positivt i.e. det finns vissa 

kvinnotyper som föredras framför andra. För att ta fram dessa kvinnliga stereotyper har 

hon utgått från karaktärernas sociala och narrativa funktion i filmen samt de egenskaper 

och beteenden som de blivit tilldelade baserade på dåtidens rådande värderingar. 

 

3.2 Filmens påverkan på publiken 
 

Som tidigare nämnt är ett av flera syften med denna uppsats att spekulera kring 

huruvida vårt resultat om filmens manliga och kvinnliga framställningar i längden kan 

påverka publikens attityder. Två forskare som gjort likande studier, dock ur ett 

publikperspektiv, är Michelle Pautz och Anthony Leiserowitz. Pautz har undersökt hur 

publikens åsikter gällande den amerikanska regeringen förändrats efter att ha sett 

filmerna Argo och Zero Dark Thirty. Leiserowitz har haft samma perspektiv angående 

publikens oro kring klimatet efter att ta tagit del av filmen The Day After Tomorrow 

som handlar om en naturkatastrof. Både Pautz och Leiserowitz resultat visade att 

publiken blev högst påverkade av filmerna. Vi berättar med djupgående om dessa 

studier i vår analysdel. 
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4.0 Material 
 

4.1 Urval 
 

Det första urvalet var tolv filmer som utgick från IMDBs topp 10-lista samt Box Office 

Mojos tio högst placerade filmerna från deras topp 100-lista (två filmer skiljde de båda 

listorna åt). För att få in ytterligare en parameter i urvalet valde vi även att använda oss 

av IMDbs egna användares rankning. Poängsättningen skedde sedan utifrån ett system 

där den högst rankade filmen i varje kategori fick 10 poäng, den näst högsta 9 poäng, 

etcetera Vårt slutgiltiga urval utgick alltså från filmerna med högst poäng. Se figur 2:2 

under bilagor för komplett uträkning. 

 

En användarundersökning, svenskarna och internet, från 2018 genomförd av 

Internetstiftelsen visar att 85% av alla internetanvändare tar del av film och video och 

hela 53% betalar för streamingtjänster. Jämförelser med tidigare år visar en ökning 

samtidigt som antalet sålda biobiljetter sjunker och den internetbaserade filmmarknaden 

blomstrar. Hemma har vi idag större TV-skärmar, bättre ljudanläggningar och ett 

bredare urval av underhållning än vi någonsin haft. Trots detta valde vi att bortse från 

topplistor vad gällande streamingtjänster då de ofta inte har samma innehåll samt att de 

sent får in nya filmer. Vi ser även biobesök som en stark faktor till att folk har höga 

förväntningar om en viss film. Det är på bio man kan se en ny film först samt att 

besökarna är redo att spendera pengar utöver sin månatliga betalning för exempelvis 

Netflix. 

 

Placering Film 

1 Avengers: Infinity war 

2 Black panther 

3 Deadpool 2 

4 Incredibles 2 

4 Jurassic world: Fallen kingdom 

6 Mission impossible: Fallout 
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6 Bohemian Rhapsody 

8 Venom 

9 Aquaman 

10 Ready player one 

11 The meg 

12 Fantastic beasts: The crimes of Grindelwald 

 

4.2 Avgränsningar 
 

I frågan angående hur många karaktärer som är manliga, kvinnliga eller neutrala, samt 

vilken ålder karaktärerna har, har vi valt att avgränsa det till karaktärer som har en 

replik. Detta för att minimera omfattningen av materialet och samtidigt ta ut de 

karaktärer som har en större medverkan i filmerna. Repliken som karaktären har måste 

vara tydligt tillhörande denna person och att man i minst en scen ser hela ansiktet och 

att det inte täcks av exempelvis en mask. Är det exempelvis en kör som sjunger räknas 

personerna inte in eftersom det inte går att urskilja vilken röst som tillhör vilken 

karaktär. Repliken måste även vara förståelig. Ett skrik, ljudeffekt, skratt etcetera räknas 

således ej in i statistiken. Vid ett tillfälle i Bohemian Rhapsody talar en man endast 

teckenspråk. Denne karaktär är inräknad i statistiken. I frågan angående klädsel räknar 

vi även de karaktärer som inte har en replik.  

 

4.3 Studieobjekt 
 

4.3.1 The Avengers: Infinity War 
 

Regissör: Anthony och Joe Russo 

Produktionsbolag: Marvel Studios 

 

The Avengers, en grupp superhjältar, har under en lång tid skyddat världen från hot tills 

en ny fara uppstår från Kosmos: Thanos. En tyrann utan dess like med ett mål att samla 

alla sex oändlighetsstenar för att uppnå total makt och utplåna halva universums 

befolkning för att stilla matbristen. Tillsammans, men på olika platser i rymden, strider 

The Avengers mot jätten Thanos. Det är en film med många karaktärer som fyller 
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ungefär samma funktion men skillnaden är deras olika superhjältekrafter som 

kompletterar varandra. Slutstriden sker i Wakanda, Black Panthers hemnation, där 

Thanos mörka trupper dyker upp i tusentals för att omhänderta den sista 

oändlighetsstenen vilken sitter fast på superhjälten Visions mask. The Avengers 

tillsammans med forskare från Wakanda försöker febrilt förstöra stenen innan den 

hamnar i Thanos hand men trots alla försök misslyckas. När Thanos beslagtar den sista 

stenen och ansluter den tillsammans med de resterande börjar människor förvandlas till 

grus och försvinna ut i tomma intet. Filmen slutar i denna klipphängare och gör oss 

nyfikna på vad som sker i uppföljaren; The Avengers: Endgame.  

 

4.3.2 Black Panther 
 

Regissör: Ryan Coogler 

Produktionsbolag: Marvel Studios 

 

Prins T’Challa återvänder hem till Wakanda, en högteknologisk och avskild nation i 

Afrika, för att ta tronen efter sin nyligen avlidne far. Emellertid upptäcker T’Challa att 

hans position som tronföljare har fått konkurrens av en grupp utbrytare inom den egna 

nationen ledd av hans kusin. För att vinna kriget behöver kungen alliera sig med C.I.As 

agent Everett K. Ross och Wakandas specialstyrka Dora Milaje för att förhindra ett 

världskrig. Med hjälp av avancerade vapen och styrka vinner de striden och bestämmer 

sig för att hjälpa hela världen med sin utvecklade kunskap inom teknologi.  

 

4.3.3 Deadpool 2 
 

Regissör: David Leitch 

Produktionsbolag: TSG Entertainment, Marvel Entertainment, Kinberg Genre och The 

Donners Company 

 

Legosoldaten och den odödlige Deadpool mister sin flickvän Vanessa när ett 

hämndlystet gäng bryter sig in i hans lägenhet. Han etablerar ett lag, X-force, bestående 

av personer med övernaturliga förmågor för att skydda en pojke vid namn Collins från 

den hämndlystna Cable. Cable som kommer från framtiden är ute efter att döda Collins 

eftersom han i framtiden kommer utplånat hela Cables familj. Genom filmen får 

Deadpool uppmaningar från sin döda flickvän att skydda den unge Collins för att kunna 
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återförenas med henne på andra sidan. Deadpool, som har utgett sig för att vara självisk 

och ansvarslös, visar upp en faderlig och omtänksam sida av sig själv vilket gör att han 

lyckas uppfylla Vanessas krav. Filmen handlar således om konflikten mellan det 

själviska och osjälviska inom huvudrollen. 

 

4.3.4 Incredibles 2 
 

Regissör: Brad Bird 

Produktionsbolag: Walt Disney Pictures och Pixar Animation Studios 20th Century Fox 

 

Filmen börjar när superhjältefamiljen The Incredibles räddar sin hemstad från den onda 

och våldsamma skurken Underminer. Men under kampen totalförstörs staden vilket 

leder till att regeringen ställer in det statliga programmet för superhjältar vilket innebär 

att superhjältar blir olagliga. Det gör att familjen känner sig väldigt vilsna och tappar sin 

identitet. När de får ett erbjudande från ett företag att vara delaktiga i en kampanj för att 

göra superhjältar lagliga igen tänds hoppet. Stjärnan i kampanjen är familjens mamma, 

Elastigirl, som lämnar ansvaret för barnen till den avundsjuka pappan. Han gör sitt bästa 

att vara en stöttande man till sin fru men längtan efter att få jaga bovar är stark. En ny 

skurk vid namn Screenslaver dyker upp och företaget som tidigare verkat vilja gott visar 

sig ha elaka intentioner. Elastigirl blir hypnotiserad och till hennes undsättning kommer 

familjen som i slutet av filmen återfår sin identitet som superhjältefamilj. 

 

4.3.5 Jurassic World: Fallen Kingdom 
 

Regissör: Juan Antonio Bayona 

Produktionsbolag: Amblin Entertainment och Legendary Pictures 

 

Tre år efter att djurparken Jurassic World stängts ner så återvänder två skötare, Claire 

Dearing och Owen Grady till ön utanför Costa Rica för att rädda dinosaurierna. Detta 

efter att Amerikanska senaten slagit ner förslaget att sända hjälp trots omfattande 

protester kring djurs rättigheter. Ett kraftigt och aktivt vulkanutbrott hotar nämligen att 

göra slut på allt levande vilket grundaren av Jurassic World, Mr. Lockwood, vägrar att 

acceptera. Därför blir han den som stöttar projektet ekonomiskt att föra arterna till en ny 

säker plats. När Dearing och Grady väl är på plats tillsammans med IT geniet Franklin 

Webb och veterinären Zia Rodriguez upptäcker de att det finns en plan, skapad av Mr. 
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Lockwoods assistent, att tillfångata och sälja alla dinosaurier som krigsvapen istället. 

Men när de ska auktioneras ut så finns Dearing, Grandy och de andra på plats för att 

släppa alla dinosaurierna fria vilket även gör att alla onda blir dödade. 

 

4.3.6 Mission impossible: Fallout 
 

Regissör: Christopher McQuarrie 

Produktionsbolag: Skydance Media, Alibaba Pictures, Bad Robot Productions och TC 

Productions 

 

Ethan Hunt får reda på att en terroristorganisation, Apostlarna, planerar att bomba en 

tredjedel av världens befolkning med kärnvapen. Med en CIA agent i hälarna och 

uppdraget att förhindra detonationen ger sig Hunt ut i världen för att hitta bomben och 

den onda John Lark som ligger bakom hela planen. Förutom han själv är även den 

hämnd sökande The Widow ute efter Lark. Det skapas en del intriger och riskfyllda 

situationer men Hunt tillsammans med sitt gäng specialister är i slutändan de som 

lyckas desarmera bomben och lämna över galningen Lark till The Widow.  

 

4.3.7 Bohemian Rhapsody 
 

Regissör: Bryan Singer 

Produktionsbolag: 20th Century Fox, Regency Enterprises, GK Films och Queen Films 

 

Bohemian Rhapsody handlar om det brittiska bandet Queen och huvudsångaren Freddie 

Mercurys liv. Vi får följa med från bandets bildande på 70-talet, fram tills den 

världsberömda konserten de framförde på Live Aid 1985. Filmen låter oss följa med i 

processen av skapandet av bland annat deras hitlåt med samma titel Bohemian 

Rhapsody, hur Mercury får sin AIDS-diagnos och hur han kämpar med sitt liv som 

färgad homosexuell man.  

 

4.3.8 Venom 
 

Regissör: Ruben Fleischer 

Produktionsbolag: Marvel Entertainment, Arad Productions, Matt Tolmach Productions 

och Pascal Pictures 
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När journalisten Eddie Brock gräver för djupt under en intervju med organisationen Life 

Foundation förstörs hela hans karriär och hans fästmö Anne Weying lämnar honom. Sex 

månader senare när han blir kontaktad av Dr. Dora Skirth som arbetar på företaget 

avslöjar hon vad som egentligen pågår. Det visar sig att grundaren till Life Foundation 

Carlton Drake sänt ut rymdraketer som tagit med sig organiska varelser tillbaka till 

jorden. Planen är att dessa ska bli ihopsatta med människokroppar för att världens 

befolkning ska klara av att leva på en annan planet när jorden går under. Varelsen 

Venom tar sig in i Brocks kropp och senare tar sig även Venoms motståndare Riot in i 

Drakes kropp. Det hela slutar med att Venom och Brocks dödar Riot och Drake.  

 

5.0 Definitioner 
 

I detta kapitel går vi igenom nödvändiga definitioner för att kunna stärka vår 

objektivitet och validitet. Målet med en kvantitativ innehållsanalys är att oberoende av 

vem som upprepar studien ska komma fram till, med hjälp av definitioner och 

tillvägagångssätt, ett identiskt resultat. Således krävs det en enhetlig och gemensam 

tolknings- och kunskapsbas. Dessa definitioner är formulerade av oss som författare 

utefter arbetet med de kategorier som används i kodschemat. 

 

5.1 Kvinna och kvinnligt 
 

En kvinna eller kvinnliga drag definieras av flera olika parametrar. Det kan vara röst, 

utseende och personlighetsdrag. För oss identifieras en kvinnlig karaktär om hon har 

feminina ansiktsdrag, ljusare röst, svassande gångstil samt kläder som traditionellt bärs 

av kvinnor; BH, kjol, klänning, högklackade skor och åtsittande byxor. Smink är även 

någonting vi definierar som feminint. Det är dock viktigt att särskilja smink som ska 

förgylla ansiktet från ansiktsmålning som traditionellt används för att representera en 

kultur.  
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5.2 Man och manligt 
 

En man har likt vår definition av en kvinna många sätt att vara och kan ha olika 

utseenden. Den manliga karaktären identifieras av manliga ansiktsdrag som skäggväxt, i 

regel kort hår, mörkare röst, kläder som är mer täckande av kroppen och armmuskler 

som visas. I jämförelse med den kvinnliga svassande gångstilen tolkar vi en hård och 

stel gångstil som mer manlig.  

 

5.3 Neutral 
 

Neutrala karaktärer är de vi inte uppenbart kan identifiera som manliga eller kvinnliga, 

alternativt att det finns manliga eller kvinnliga drag i exempelvis rösten men att 

karaktären är ett djur eller ett objekt. Två exempel på karaktärer vi definierar som 

neutrala är Groot och Rocket från Avengers: Infinity War som är ett träd respektive en 

tvättbjörn. Anledningen till att detta är en viktig definitionsfråga är då majoriteten av 

filmerna vi kommer analysera är fiktion med inslag av övernaturliga karaktärer. 

Generellt har karaktärer som inte identifieras som “vanliga människor” andra 

referensramar när det kommer till könstillhörighet där manligt och kvinnligt inte 

existerar. Dock om en utomjordisk karaktär använder sig av en mänsklig skepnad, det 

vill säga huvud, armar, ben osv. kan denne definieras antingen som man eller kvinna. 

Det kan också vara en person som själv på något sätt uttrycker att denne inte har någon 

könstillhörighet.  

 

5.4 Ålder 
 

Ålder är en svår sak att definiera eftersom vi har våra egna uppfattningar och referenser 

till vilken ålder en person har. Inom analysen kommer ålder inte ha något att göra med 

den ålder som skådespelaren har i verkliga livet utan vilken ålder karaktären i filmen 

har. Exempelvis är en karaktär med ålder mellan 21–30 fortfarande relativt ung men har 

mer vuxna tendenser. Åldern 31–50 definieras när man kan börja urskilja vissa 

ålderstecken som att personen har ett stabilt förhållande och eventuellt barn. 51–70 år är 

fortfarande en aktiv ålder men att det börjar synas i ansiktet och i uttrycken att 

karaktären är äldre. 70 och framåt definieras inom ett stort spann eftersom det finns 

svårigheter med att avgöra om personer är 70 eller 80 år. I filmen Bohemian Rhapsody 
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får vi följa med karaktärer under en längre tid vilket gör att vissa tydligt går över från att 

ingå i en ålderskategori till en annan. I dessa fall har karaktärerna prickats av två 

gånger. 

 

5.5 Lättklätt 
 

Definitionen för påklädd är när karaktären har en tröja och byxor på sig, tröja och kjol, 

klänning eller byxdress. När ett av dessa plagg saknas definierar vi det som lättklätt. Vi 

har dock valt att lägga in definitioner som skiljer sig från denna regel då vi anser att 

lättklätt inte nödvändigtvis behöver innebära att karaktären visar mycket hud. Om 

karaktären klär sig i kläder som spelar på sin sexualitet (e.g. korsett, kläder med mycket 

urringning, oknäppta skjortor) anser vi att detta är lättklätt. Kläder som representerar en 

kultur räknas ej som lättklätt (men kvinnorna är mycket mer avklädda än männen i 

denna kategori) då de fyller en annan typ av funktion.  

 

5.6 Roller 
 

5.6.1 Huvudkaraktär 
 

Huvudkaraktären definieras genom att denna har en stor betydande roll och är alltså den 

som har mest skärmtid. Denna karaktär tar även de allra flesta besluten och vägleder 

själva handlingen. I The Avengers: Infinity War har vi med detta i beaktande tolkat 

skurken Thanos som huvudperson samma sak när det kommer till mamman i 

Incredibles 2. 

 

5.6.2 Skurk och hjälte 
 

Ofta är det lätt att skilja de goda från de onda. De onda särskiljs ofta i form av mörka 

kläder, dov filmmusik och, enligt västvärlden, deras omoraliska skäl till strid. De som 

agerar emot de onda blir oftast de goda. Dock kan en karaktär fylla kriterierna för både 

ond och god om de exempelvis ändrar sin ståndpunkt under filmens gång och prickas då 

av två gånger i kodschemat. Vi väljer även att endast beräkna de karaktärer med minst 

en replik som går att tolka och förstå. En armé, eller en soldat ur en armé utan någon 

uppenbar replik, räknas således inte in i statistiken.  
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5.6.3 Objekt 
 

Rollen som objekt fungerar som exempelvis motivation för en eller flera andra 

karaktärer. Exempelvis en familjemedlem som dör vilket leder till att huvudpersonen 

söker hämnd. Objektet fyller således ingen större funktion i filmen förutom att agera 

som en historia eller skäl. 

 

5.7 Funktioner 
 

5.7.1 Humorist 
 

En humorist kan karaktäriseras av en lättsam syn på problem, ironi och en märkbart 

“skojig” jargong. Personen skämtar ofta på en annans bekostnad fast med glimten i 

ögonen och inte för med avsikt för att skada någon. 

 

5.7.2 Kritiker 
 

Kritikern är ofta arg i sitt tal och kallar sina medmänniskor för öknamn. Hen förlöjligar 

människorna omkring sig och är sällan tillmötesgående. En kritiker kan även 

karaktäriseras av själviskhet. Personer som är lite mer negativa till vissa idéer och 

åsikter har vi också valt att koda som kritiker. 

 

5.7.3 Förförare 
 

En förförare är en karaktär med charm och som gärna utnyttjar den till sin fördel. Hen är 

sensuell, flörtig och drivs i vissa fall av sin sexlust. Denne kan också vara någon som 

har ett motiv att skapa en kärleksrelation tillsammans med någon. Den typiske 

romantikern ingår även i denna kategori. 

 

5.7.4 Rådgivare 
 

Denna funktion i en film kan även kallas för den vettige eller den kloke. Denna person 

kommer ofta med råd till den som står inför ett dilemma eller försöker tala någon till 

rätta. Ofta använder sig rådgivaren av ordspråk för att återspegla vishet.  
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1.0 Resultat 
 

Det totala antalet karaktärer inräknade utifrån premisserna blev totalt 258. Se figur 2.9 

där det sammanlagda resultatet presenteras. Kodningen blev ett lyckat metodval som 

gjorde det stora materialet överskådligt samt förenklade sättet att få med all väsentlig 

information. Eftersom det i många av filmerna presenterades många karaktärer under de 

första avgörande minuterna var den kontrollkodning som utfördes nödvändig. Desto 

längre in i filmerna vi kom presenterades allt färre karaktärer vilket gjorde det möjligt 

för vidare undersökning av de lite mer djupgående tendenserna. Resultatet kommer 

presenteras här nedanför i löpande text med hänvisningar till de diagram som finns 

tillgängliga i uppsatsens bilagor.  

1.2 Karaktärer och genus 
 

I de åtta kodade filmerna utmärkte sig tidigt ett samband; den manliga representationen 

var påtaglig. 71 procent av alla räknade karaktärer var män i motsvarighet till de 28 

procent som var kvinnor och endast 1 procent neutrala (figur 1.1.1). Inte bara kvinnor 

var underrepresenterade utan även andra könsidentiteter var så gott som obefintliga. 

Hela 87 procent av huvudkaraktärerna var män och bara 13 procent spelades av kvinnor 

i filmerna (figur 1.1.2). De 13 procenten utgjordes även av en och samma kvinna, 

mamman i Incredibles 2, eftersom hon vägledde en stor del av handlingen och hade 

mest skärmtid. Beslutet var inte självklart och det fanns en del tolkningssvårigheter 

kring att avgöra vem som hade huvudrollen eftersom mamman och pappan i familjen 

båda har betydande roller i handlingen. Inom denna variabel i kodningen så företrädde 

ingen neutral karaktär som huvudpersonen. I åtta av de mest populära filmerna 2018 var 

alltså endast en kvinna representerad och i resterande filmer spelades huvudkaraktären 

av en man. 
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Figur 1.1.1 

 
 

Figur 1.1.2 

 
 

 

1.3 Ålder 
 

Den största delen av alla kodade karaktärerna hade en ålder mellan 31 till 50 år, där 

männen utgjorde 53 procent och kvinnorna 25 procent. Resultatet i åldrarna 21–30 och 

51–70 var snarlika där de båda landade på runt 20 procent av alla karaktärer (figur 

1.1.3). Resultatet av ålder när det kom till kvinnor och män var uppdelat så att kvinnor 

generellt hade en lägre ålder än sina manliga motspelare. 41 procent av alla kvinnliga 

karaktärer hade en ålder mellan 21–30 år (figur 1.1.4) till skillnad från männen där det 

endast var 12 procent som var räknade att tillhöra den yngre åldern (figur 1.1.5).  
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När det kommer till de övriga åldrarna 0–20 och 71+, visade sig ett lågt resultat där 

varken unga eller äldre visar ett överdrivet exempel för representation. Värt att nämna är 

att i de filmer producerade av bolaget Marvel så förekommer enligt tradition grundaren 

till de mest ikoniska karaktärerna, Stan Lee, under en kort sekvens där han även har 

repliker. I studiens Marvel filmer var Lee över 90 år gammal och han avled senare 

under 2018 95 år gammal. Alltså kom han att räknas in som en av de få personer som 

hade en ålder på runt 71+ i tre av de åtta filmerna, The Avengers, Black Panther och 

Venom. Skildringen av den manliga åldern hade som tidigare nämnt en 

överrepresentation av karaktärer med en ålder runt 31–50 år. Denna ålder var det i alla 

filmer, förutom i Incredibles 2, den manliga huvudkaraktären som hade. Andelen män 

som har en ålder under 30 är väldigt låg i jämförelse med de kvinnor under 30 som finns 

representerade.  

 

Figur 1.1.3 

 
  



 

31 

 

Figur 1.1.4 

 

 
Figur 1.1.5 

 
 

 

1.4 Lättkläddhet 
 

I några av filmerna förekom det lättklädda kvinnor medan i andra filmer uppfattades 

ingen alls som var mindre påklädd än andra. Genom filmerna är männen oftast utan 

någon slags tröja i samband med ett slagsmål eller annan kamp liknande aktivitet. I det 

totala resultatet är det slutligen kvinnorna som är det kön som till störst del förekommer 

med mindre täckande kläder (figur 1.1.6). Inom denna kodning är chanserna för att ha 

uppfattat någonting felaktigt något större eftersom alla karaktärer oavsett om de hade 

replik eller inte räknades in i kodningen av lättkläddhet. Totalt två kodningar är gjorda 
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men antalet statister och andra närvarande är stundom i princip omöjliga att räkna in till 

ett exakt resultat. Siffran är dock utifrån den avkodning som utfördes inte lika mellan 

könen vilket även får betydelse i frågan om rollen eller funktionen har betydelse i 

förhållande till karaktärens kläder, kunskaper och personlighet. En lättklädd kvinna 

förekommer oftare som objekt till mannen än en kvinna som kritiserar mannen. 

Figur 1.1.6 

 

 

 

1.5 Roller 
 

Till största del i de tre kategorierna så fungerade de kvinnliga karaktärerna ofta som en 

motivation för sin motspelare. 48 procent av de kvinnliga karaktärerna kategoriseras 

som objekt medan endast 13 procent spelade skurkar (figur 1.1.7). Detta i jämförelse 

med de 57 procent av männen (figur 1.1.8) som definierades som skurkar eller de 3 

procenten av männen som var objekt visar på en stor skillnad när det kommer till 

representationen av manligt och kvinnligt.  
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Figur 1.1.7 

 
 

 

Figur 1.1.8 

 
 

 

 

 

1.6 Funktioner 
 

De manliga karaktärerna dominerades av funktionen rådgivare med 46 procent vilket 

även hade en hög procent bland de kvinnliga karaktärerna. Den största skillnaden var i 

funktionen som förförare där 36 procent av dessa karaktärer var kvinnliga och endast 4 

procent manliga (figur 1.1.9 & 1.2.1). Även funktionen humoristen skiljer sig stort 
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mellan manliga och kvinnliga karaktärer där bara 4 procent av dem roliga karaktärerna 

var kvinnor och 21 procent män. I funktionen som kritiker skiljde det sig endast en 

procentenhet. 

 

Figur 1.1.9 

 
 

 

Figur 1.2.1 
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1.7 Sammanfattning 
 

Utifrån de redovisade resultatet kan vi sammanfatta en del punkter. Det första som står 

ut är hur många fler manliga karaktärer som förekommer än kvinnliga. Oavsett om det 

sker naturligt, utifrån handling eller på grund av trender så har även männen majoriteten 

av huvudrollerna i filmerna. De kvinnliga karaktärerna är även i regel yngre än männen 

och agerar ofta objekt för en manlig karaktär som själva fyller funktionen som hjälte. 

Det är mycket sällan en kvinna har blivit tilldelad rollen som humorist och de manliga 

karaktärerna fungerar oftare som rådgivare. Det vi anser sticker ut mest ur vår statistik 

är förekomsten av lättkläddhet. Denna kategori domineras av kvinnliga karaktärer trots 

att endast 28% av filmernas alla karaktärer var kvinnor.  
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1.0 Analys 
 

Denna analys kommer ta sitt första avstamp ifrån det faktum att de åtta av de mest sedda 

filmerna 2018 är actionfilmer med undantag från Bohemian Rhapsody som tillhör 

genren drama och självbiografi. Alla filmer på listan är även producerade av 

Hollywoodbaserade bolag som Marvel, Pixar Animation Studios och 20th Century Fox. 

Det är olika bolag som antingen själva eller i samarbete med andra producenter från 

samma område som skapat dessa filmer. Om man ska hårdra det så kommer alltså alla 

filmerna i från samma hamn där de också har samma genre. Tre av de åtta filmerna är 

även producerade av ett och samma produktionsbolag; Marvel Entertainment och 

dotterbolaget Marvel Studios. En sak som majoriteten av alla Marvels filmer har 

gemensamt är att de handlar om manliga superhjältar som Iron Man, The Hulk och 

Spiderman. Precis samma grund som alla huvudkaraktärer i sex av det totalt 8 filmerna 

har (Bohemian Rhapsody och Incredibles 2 borträknad). Antingen kan de som Owen 

Grady i Jurassic World vara en hjälte och rädda jorden med hjälp av sin erfarenhet eller 

så kan de vara superhjältar som Prins T’Challa och förvandlas till Black Panther när det 

ska krigas.  

 

Ytterligare en upptäckt som är nog så intressant är den totala underrepresentationen av 

neutrala karaktärer. I de åtta filmerna så förekom endast 3 karaktärer som identifierades 

som neutrala, men i alla tre fallen var dessa djur eller faktiska ting med röster och 

ansikten men inte människor. Gauntlett ser samma tendenser i sina studier, att 

representationen av homosexuella, bisexuella och transpersoner är fortsatt i princip 

obefintligt i dagens media även om det har förbättrats något. Han menar att denna 

förändring tar tid och understryker vikten i att tolerans kan först bli norm om människor 

ständigt får ta del av innehåll där alla oavsett kön representeras (2008:286–286). Där 

kan absolut dessa Hollywood baserade produktionsbolag kritiseras för att alla mänskliga 

karaktärer endast var kvinnor eller män. 

 

1.1.1 Genus och representation 
 

Den manliga representationen i filmerna dominerande, hela 71 procent av alla 

karaktärer var män och i Mission Impossible tog det hela 18 minuter innan den andra 
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kvinnliga rollen gjorde sitt inträde i handlingen. Milestone och Meyer identifierar tre 

uppkomster av manliga kategorier genom utvecklingen, den gamla mannen, den 

moderna mannen och den nya killen. Där skiljer sig även framställningen av män från 

man till man. Den gamla mannen är stark, aggressiv och känslokall, han kan vara gift 

men kan även se sig som fri. Dock är han helt emot homosexualitet och kan inte se en 

man med smink. Motsatsen är den moderna mannen som är mer metrosexuell och 

öppen för alla typer av könstillhörigheter. Han är väldigt mån om att alltid se bra ut och 

det viktigaste i livet är att ha pengar och göra karriär. Den nya killen är en blandning av 

båda. Det som driver honom är sport, dyra varumärken, alkohol och sex. Han är 

arrogant och vill bara ha kul och behandlar kvinnor undermåligt utan att skämmas 

(2012:114–118). En karaktär som kan identifieras som den nya killen är Eddie Brocks i 

Venom som är så pass självcentrerad och karriär strävande att han förråder sin blivande 

fru och riskerar hennes karriär för att själv nå fram. Han susar omkring skinnklädd på 

sin motorcykel, har ett eget tv-program och agerar kaxigt mot alla han möter. Även 

under de mest hotfulla och svåra situationerna som uppstår i filmen kan han fortfarande 

skämta och se lätt på livet. Dessa tre typer av män är ett kan ses som grundläggande 

kategorier. Men en manlig karaktär kan i viss utsträckning spela över kanterna och ha 

drag från alla tre kategorier (ibid:119). I Mission Impossible är Ethan Hunt en 

medelålders man som går igenom en livskris likt de drag som den gamla mannen har, 

samtidigt som han är en modern man som är väl medveten om sitt yttre och är inte rädd 

för att se sin kvinnliga motståndare som likvärdiga när han medvetet kör över henne 

med sin bil. Trots att blandning kan ske så är en viktig grundsten att utseendet och 

kroppsligheten är starkt ihopkopplat med bilden av manlighet vilket inom 

populärkulturen betyder starka och muskulösa som gärna visas upp (ibid).  

 

Enligt resultatet av kodningen så var det nästintill lika många få lättklädda kvinnor som 

män, där männen ofta var lättklädda i samband med att de utövade någon typ av kamp. I 

Black Panther utmanas Prins T’Challa om tronen över Wakanda vilket utspelar sig högt 

uppe på ett berg i ett vattendrag där de två spelarna i bar överkropp ska slåss mot 

varandra tills den ena är död. Det blir en blodig kamp där prisen flera gånger är påväg 

att förlora, men trots hugg i bröstet och att han blir nedslängd från stupet så kommer han 

tillslut vara den som vinner. I alla filmer var ofta männen klädda för tillfället, de hade 

korrekta kläder för ändamålet medan kvinnorna ofta hade på sig kläder som saknade 

kontext, men i regel inte ansågs att vara lättkläddhet. Ett annat exempel på detta är de 
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kvinnliga karaktärerna Gamora från Avengers: Infinity War och Domino från Deadpool 

2. Under filmernas gång medverkar de i slagsmål eller strider ett flertal gånger. Trots 

detta pryds de av lack- eller skinnimiterade kläder med väldigt djupa urringningar vilket 

inte kan anses som det mest praktiska klädvalet i en strid.  

 

Oavsett det så fann vi att kvinnorna i filmerna oftast var klädda på ett väldigt feminint 

sätt som gjorde det enkelt att definiera dem som kvinnor. Som de långa 

galaklänningarna The Widow bär i Mission Impossible eller den tajta krigsliknande 

uniformen som Claire Dearing har på sig i Jurassic World. Det var något som inte 

täcktes inom vår definition av lättklädd, men som i resultatet blir allt mer intressant. Att 

dessa kvinnor inte blir markerade som sitt kön genom lättkläddhet utan även i 

heltäckande kläder som är så typiskt associerade med kvinnlighet. Samma sak är det 

med männen, de är klädda i mer uniformsliknande kostymer, där deras muskler och 

vapen mer än ofta framhävs på ett tydligt sätt. I Deadpool förekommer det allra flest 

lättklädda kvinnor medan det som i The Avengers endast förekommer en man som 

definieras lättklädd. Milestone och Meyer (2012:87) menar att inom genusforskning så 

finns det en markant skillnad mellan den manliga och kvinnliga representationen, där 

den kvinnliga representationen antingen är endimensionell eller fullständigt komplex. Å 

ena sidan har kvinnor historiskt sett haft en större förväntan på sig, de ska vara smala, 

vackra, kärleksfull mot sin man och inte ta allt för mycket plats. Medan det inom vissa 

industrier sker en förändring, som denna uppsats inleddes med, där kvinnor porträtteras 

som mer verkliga människor i.e. reportage om mäktiga karriärkvinnor som balanserar 

ekonomisk självständighet, företag och barn utan problem. Samtidigt som olika 

skönhetsföretag pumpar ut reklamer varje dag om nya mirakelkrämer och serum som 

kommer “förändra ditt utseende” fortfarande finns kvar (ibid:94). Är det bilden av den 

traditionella kvinnan som man inte kommer bort ifrån, som även gör utvecklingen 

framåt spretig och motsägelsefull? Speciellt när till och med de som studerar dessa 

strukturer inte är överens om den är förändrad eller om all kvinnlig representation är 

som den alltid varit.  

 

Forskare som Susan Jeffords identifierar filmer där männen inte har samma typ av 

renodlade manliga roller utan mer kombinationsroller där de kan vara närvarande 

känslomässig samtidigt som de räddar världen och där även kvinnor har tuffat till sig 

mycket mer och kan vara hjälten. Jeffords menar att killarna som går på bio inte bryr sig 
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om det är en man eller kvinna som är hjälten. Men hon tillägger även att “the deal is 

sealed” om kvinnan har på sig tajta kläder när hon väl ska rädda världen (Gauntlett 

2008:75). Samma tendenser identifierar också Yvonne Tasker; att framställningen av 

kvinnor förändras till det mer positiva men när det kommer till hur dessa kvinnliga 

hjältar är klädda i jämförelse med de manliga hjältarna så är skillnaden markant 

(ibid:43). Dessa tendenser gällande kvinnlig representation går att identifiera i 

Incredibles 2 där mamman i familjen spelar huvudkaraktären. Hon är klädd i en väldigt 

tajt dräkt, som resterande medlemmar i familjen, men skillnaden är att mammans former 

blir mer markanta när det kommer till byst och höfter. Bortsett ifrån att det är väldigt 

tydligt att hon är en kvinna utifrån utseendet så är hennes superhjältekraft förenat med 

de klassiska kvinnliga drag då hon är otroligt flexibel och vig. Det kanske inte är det 

största brottet mot representation eller det största hotet mot feminismen. Men när 

mamman skapas på detta sättet så blir det tydligt att hon har attributen och utseendet för 

att hon är kvinna. För varför skulle hennes partner ha allt det typiskt manliga som hon 

saknar? Pappan i familjen har stora muskler, kan inte ta hand om enkelt hushållsarbete 

och i enlighet med sina massiva armar är hans superkraft styrka. Till och med deras 

tilltalsnamn visar på att det finns en markant skillnad, Elastigirl och Mr. Incredible. 

Kanske det inte hade gjort något om huvudkaraktären ändå fick vara hjälte hela filmen 

ut. Men trots en uppbyggnad av en sällsynt stark kvinna i förhållande till de andra 

filmerna så kommer inte denna kvinna undan att behöva räddas av en man. Om filmer 

som denna visas för barn världen över, kan verkligen filmindustrin eller publiken vara 

ute efter att förändra något?  

 

Av de analyserade filmerna finns det en viktig aspekt att ha i åtanke för att den framtida 

representationen och framställningen ska bli mer jämställd; hur mycket av själva filmen 

och framställningen påverkas av att filmindustrin nästan helt domineras av män? Likväl 

att det även är män som har de mest betydelsefulla rollerna i produktionen? Kvinnorna i 

filmerna som hade en ålder mellan 21–30 år uppfattades många gånger ha en nära 

relation till den manliga huvudkaraktären där de ständigt var sökande efter 

uppmärksamhet eller svar. Prinsens lillasyster i Black Panther framställdes som en tuff 

och väldigt smart kvinna samtidigt som hon förlöjligades i vissa scener genom att ha en 

barnslig humor. Även i Venom där Eddie Brocks fästmö Anne Weying behöver förklara 

att hon visst kan “spela ett fult spel” när Venom och Brocks inte vill att hon ska följa 

med för att slåss. Det är på sättet som kvinnorna säger dessa saker som vid eftertanke 
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får en att reagera eftersom de har en barnslig klang i sina uttryck, som att de sätter ner 

foten och säger “jag kan visst”. Laura Mulvey menar i sin publikation “Visual Pleasure 

and Narrative Cinema” att filmer, i synnerhet filmer från Hollywood, är gjorda utifrån 

prioritering av manlig njutning. Hon använder även begreppet “Male Gaze” när hon 

teoretiserar hur den kvinnliga framställningen till fullo hamnar i mäns händer när det 

endast är män som producerar film (Milestone & Meyer 2012:56). Från producenten 

och kameramannen till regissören och skribenten så ses konstrueras och konsumeras 

kvinnan ur den manliga blicken. Inte en enda film på topplistan hade en kvinnlig 

producent. Alltså kanske Humm hade rätt om att “alla Hollywoodkvinnor är någon 

annans någon” (Gauntlett 2008:74). 

 

1.1.2 Konsekvenser 
 

Från de åtta mest populära filmerna från 2018 kan vi påstå att manliga karaktärer 

framställs som extremt maskulina och de kvinnliga karaktärerna som väldigt feminina. 

Precis som Soila tidigare hävdat är filmen en stark kulturell kraft, men frågan är 

huruvida det är filmen som styr samhällets värderingar eller om det är samhällets 

värderingar som styr filmen? Oavsett vilken syn på problematiken en må ha måste en 

förändring i samhället ske för att lösa upp generaliseringen av könsroller. Filmindustrin 

är beroende av publikens tycke och smak eftersom den söker ekonomisk vinning. Om 

fallet är sådant att filmen styr samhällets värderingar ligger lösningen hos publiken att 

motsätta sig industrin. Detta kan publiken göra genom att skapa opinion inom en viss 

fråga samt aktivt välja att ej se filmen de sätter sig emot. Det andra fallet, där filmen 

speglar och kopierar värderingar samhället redan har, är lösningen även där att förändra 

människors värderingar och beteenden. Dock kan det finnas bättre vägar att gå än via 

filmindustrin. “Me too” är ett modernt exempel på hur opinion och ifrågasättande av 

samhällets normer kan förändra allmänhetens värderingar. Skulle ett sådant uppror, med 

miljontals engagerade, kunna förändra en mångmiljardindustri? Vi tror att anledningen 

till att filmerna år 2018 fortfarande är så generaliserande är på grund av en kedja 

bestående av tre länkar. 

Den första länken är att genom genusstereotyper fångas den stora massan upp. 

Majoriteten av jordens befolkning definierar sig själva som en heterosexuell man eller 

kvinna och beter sig utefter de förväntningar som finns på sin könstillhörighet. Således 

kan många relatera till karaktärerna om de är maskulina eller feminina och en film där 
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publiken kan känna igen sig själva går oftast hem. Exempel på sådana filmer är Twilight 

och Fifty shades of Grey där båda huvudpersonerna är vardagliga tjejer som träffar 

framgångsrika, eftertraktade män. Dessa karaktärer förmedlar en känsla hos publiken att 

“det hade lika gärna kunnat vara jag som Edward Cullen blev förälskad i”. Att 

sexualisera och generalisera ett kön gör det även behagligt för det motsatta könet. 

Filmen Magic Mike har målgruppen kvinnor (och eventuellt en submålgrupp av 

homosexuella män baserat på att denna grupp gillar avklädda män precis som 

heterosexuella kvinnor). Det kan vi utläsa ur den höga grad lättkläddhet bland 

vältränade män som gör filmen behaglig och spännande. Kan vi då anta att de filmer vi 

har undersökt har en större grad manliga tittare eftersom förekomsten av lättklädda, och 

sexualiserade, kvinnor var högre än män?   

Den andra länken i kedjan är medvetenheten som finns inom filmindustrin. De vet 

att genusstereotypifiering fungerar och varför skulle en industri ändra ett tydligt 

vinnande koncept? Om publiken gillar det vi gör fortsätter vi med det.  

Den tredje och sista länken syftar på att filmerna genererar extremt mycket pengar 

som i den kapitalistiska värld vi lever i är en stark motiverande faktor.  

 

Filmen Bohemian Rhapsody går dock emot den första länken. Freddy Mercury var inte, 

och framställs inte heller som det i filmen, den typiske maskulina mannen. Dock är 

denna karaktär baserad på en verklig människa där Mercurys drag är kopierade. En 

intressant tanke att leka med är frågan huruvida han hade framställts feminint eller inte 

på grund av sin sexuella läggning om det hade varit en fiktion. Denna film har även en 

annan typ av publik eftersom den avviker genremässigt från de andra filmerna. Denna 

publik kan vara människor som kanske har ett musikintresse, gillar bandet Queen eller 

bara är ute efter en nostalgitripp. 

 

Hur kommer det sig, trots ifrågasättande inom andra industrier, att det inte skett någon 

större aktivitet för att förändra genusstereotyperna inom film? Om vi går tillbaka till 

Stuart Halls modell, som avser att skapa förståelse kring hur publiken avkodar budskap, 

kan det tänkas att majoriteten av filmkonsumenterna avkodar diskurserna i enlighet med 

avsändaren, i.e. enligt den hegemoniska tolkningen. Men vi tror även att det kan finnas 

en stor del av publiken som befinner sig i den så kallade förhandlande positionen. 

Publiken känner vid legitimiteten på den abstrakta nivån men att de har andra 

referensramar och föreställningar om världen som gör att de kanske inte tar emot 
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budskapet hundraprocentigt. Ett exempel skulle kunna vara huruvida en publik tolkar 

avklätt som någonting sexuellt eller inte. En filmtittare kan med sina egna referensramar 

uppfattar ett nattlinne som sexuellt, när en annan endast ser det som ett sovplagg. Men 

encoding decoding bör smått kritiseras för dess avsaknad av information varifrån 

referensramarna härstammar då den bara hävdar att sådana finns vilket gör det svårare 

att förstå hur en avkodning sker.  

 

Det är tänkbart att det finns en medvetenhet om problematiken med genusstereotyper 

bland publiken men att den inte är tillräckligt stark för att någon ska agera. Anledningen 

till detta tror vi är att tillfredsställelsen av en bra film värderas mycket högre än politisk 

korrekthet. Det kan tänkas att hur män och kvinnor framställs i film generellt inte är 

tillräckligt extremt för att publiken ska säga ifrån utan är snarare precis på gränsen så att 

nöjet av filmen väger tyngre. Vi lever i en tid där vi kräver att ständigt bli underhållna. 

På tunnelbanan lyssnar folk på ljudböcker, spelar mobilspel eller scrollar igenom sin 

Instagramfeed. Kanske är detta anledningen till att exempelvis kroppsaktivismen och 

den kvinnliga framställningen slagit mycket hårdare mot exempelvis modebranschen, 

som i princip inte finns till för att underhålla oss, än inom underhållningsindustrin. Så 

länge vi blir underhållna spelar inte bakgrunden eller konsekvenserna lika stor roll.  

 

Så vilken slagkraft kan filmen ha på samhällets värderingar? Anthony A. Leiserowitz 

berättar i artikeln Before and after The day after tomorrow - A U.S. Study of Climate 

Change Risk Perception från 2004 om en studie gjord på amerikanska medborgare. I 

studien ingick både människor som sett filmen The day after tomorrow (vilken handlar 

om extrema väderförhållanden som effekt av den globala uppvärmningen) och de som 

inte gjort det. Undersökningen behandlade frågor om hur mycket oro deltagarna kände 

inför olika kriser och resultatet visade att hela 83% av dem som sett filmen uppgav att 

de kände sig ganska eller väldigt oroade av klimatet i jämförelse med 72% av dem som 

inte sett filmen. Till dem som tagit del av filmen ställdes även en följdfråga huruvida 

deras oro angående klimatet hade ökat efter att ha sett filmen där 49% uppgav att deras 

oro hade ökat till en viss mån eller ökat markant. Endast 1% menade att de hade blivit 

mindre oroade efter att ha sett filmen. Någon som har kommit fram till ett liknande 

resultat är Michelle C. Pautz i hennes studie Argo and Zero Dark Thirty: Film, 

Government and Audiences från 2014. Hennes resultat visade att hela 25% av de som 

medverkade i studien ändrade sina attityder och synsätt gentemot regeringen efter att ha 
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sett en av filmerna. Dessa studier bevisar vilken kraft filmen har gentemot publikens 

attityder. Men frågorna, och ämnena de behandlar, i båda undersökningarna är väldigt 

uppenbara och det kan verka självklart att en publik påverkas av diskurserna. Det 

intressanta ligger i att ställa våra analysfrågor, som är mer underliggande i filmerna, i 

jämförelse med dessa. Får de större slagkraft om de ligger inbäddade och mer hemligt i 

filmerna, eller är det precis tvärt om? En sådan fråga kräver empiriska studier på 

publiken vilket denna uppsats inte har gjort. Vår spekulation är dock att när en diskurs 

ligger inbäddad i en film och inte sticker ut, som exempelvis de extrema 

väderförhållandena i The day after tomorrow samt inte är en tydlig konsekvens av 

någonting, upplevs det som normalt och naturligt av majoriteten. När det upplevs som 

det normala upplevs det även som den dominanta åsikten i samhället och vi kan ställa 

oss frågan; hur ofta vågar människan ställa sig upp och gå ifrån en dominerande åsikt? 

Men en tyst majoritet behöver inte heller upplevas som en majoritet. Ibland kan fallet 

vara att de som gör sin röst hörd upplevs som majoriteten, trots att de är en väldigt liten 

minoritet, eftersom de andra sitter tysta. Då hamnar vi i en paradox där majoriteten tror 

att de är en minoritet och inte heller då vågar uttrycka sina åsikter.  

 

1.2 Sammanfattning 

 

För att avsluta denna analys knyter vi ihop spekulationerna vi gjort ovan med vårt 

resultat. När vi ser på resultatet i exempelvis figur 1.1.2, som visar bristen på kvinnliga 

huvudroller, blir vi föga förvånade. Men hur kommer det sig att publiken inte sätter sig 

emot detta? Är det helt enkelt för att det inte är viktigt för publiken vilket kön 

huvudkaraktären har, eller att de föredrar en manlig huvudkaraktär? Att det är viktigt att 

ha en ledare som är en man? I figur 1.1.6 visar vi att förekomsten av lättklädda kvinnor 

är högre än av män trots att kvinnorna är färre i antal karaktärer. Vi vet inte om publiken 

består av fler män än kvinnor och att det således finns en högre grad av tillfredsställelse 

av att se lättklädda kvinnor på bioduken än män. Figur 1.1.1 visar bristen av kvinnliga 

karaktärer i filmerna och kanske sitter det en tyst majoritet bakom skärmarna som 

tycker detta är oerhört fel men inte säger någonting då de upplever att de är en 

minoritet. Eller kan det vara så att människan har sina åsikter men helt enkelt inte ser 

filmens stereotyper som viktiga att stå emot? Som tidigare förklarat av Bengtsson m.fl. 

skapar klyschor och stereotyper ordning i publikens huvud eftersom de använder sig av 
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ett starkt signal- och representationsspråk vilket gör filmen lätthanterlig för åskådaren. 

Dessa författares åsikt i frågan är att filmens stereotyper är en direkt kopia av de 

rådande attityderna i samhället (2017:151) och kanske är det just därför dessa filmer har 

blivit de mest populära under 2018 då de är så generaliserande och således gör det lätt 

för publiken att hänga med. Som tidigare spekulerat ser vi det inte som uppenbart 

huruvida filmen är en bidragande faktor till att skapa normer och attityder i samhället, 

eller om den rakt upp och ned kopierar redan existerande. Det enda vi kan fastslå är att 

det finns ett samband mellan kultur och åskådare. Om fallet skulle vara att filmindustrin 

är med och styr våra uppfattningar om världen måste det vara svårt, kanske nästintill 

omöjligt, i ett modernt samhälle att avkoda på ett annat sätt än hegemoniskt. När vi 

undersökt forskningens syn på problematiken domineras den av att filmen är en kopia 

av samhällets värderingar. Således lutar även vår slutsats åt att filmindustrin snarare 

speglar och härmar attityder som härstammar från någonting annat vilket även verkar 

vara den mest logiska förklaringen. Vad sanningen är kan vi omöjligt veta, men det vi 

kan anta är att så länge det inte sker en förändring i samhällets värderingar, normer och 

attityder kommer det inte heller ske en skillnad på biodukarna. Det är dock viktigt att 

understryka slagkraften filmen kan ha på dessa värderingar vilket Pautz och Leiserowitz 

bevisar i sina studier. Det är upp till publiken att kräva en förändring för att om dessa 

åtta filmer fungerade kommer det mest troligt samma typer av filmer på topplistan år 

2019. 

 

 

1.3 Vidare forskning 

 

För vidare forskning hade det varit intressant att vidareutveckla denna kvantitativa 

innehållsanalys med en kvalitativ publikanalys där man låter en utvald grupp se 

filmerna för att sedan intervjua dem om hur de upplevde representationen, 

genusframställning och om de eventuellt kände någon form av inverkan utifrån 

innehållet. En sådan studie hade gett en direkt bild av effekten på konsumenterna. Det 

hade även varit intressant att jämföra topplistan 2018 men andra år för att undersöka 

eventuella skillnader och utvecklingsgrader inom filmindustrin, genusframställning och 

representation.   
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Bilagor 
 

2.0 Kodschema 
 

Figur 2.1.1 

 
(Filmtitel) 

Hur många män, kvinnor respektive neutrala förekommer i filmen? 

Man Kvinna Neutral 

 

Vilket kön har huvudkaraktären? 

Man Kvinna Neutral 

 

Vilken ålder har filmens karaktärer? 

Ålder 0–20 21–30 31–50 51–70 71+ 

Man 
     

Kvinna 
     

Neutral 
     

 

Hur ofta förekommer det att karaktärerna är lättklädda? 

Man Kvinna  Neutral 

 

Vilken roll eller vilka roller spelar karaktärerna? 
 

Man Kvinna Neutral 

Skurken 
   

Hjälten 
   

Objekt 
   

 

Vilken funktion har karaktärerna? 
 

Man Kvinna Neutral 

Humoristen 
   

Kritikern 
   

Förföraren 
   

Rådgivaren 
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Figur 2.1.2 

 

The Avengers - Infinity War 
Hur många män, kvinnor respektive neutrala förekommer i filmen? 

Man Kvinna Neutral 

23 10 2 

 

Vilket kön har huvudkaraktären? 

Man Kvinna Neutral 

 X 
  

 

Vilken ålder har filmens karaktärer? 

Ålder 0–20 21–30 31–50 51–70 71+ 

Man 2 2 11 8 
 

Kvinna 2 4 4 
  

Neutral 1 
 

1 
  

 

Hur ofta förekommer det att karaktärerna är lättklädda? 

Man Kvinna  Neutral 

1 
  

 

Vilken roll eller roller spelar karaktärerna? 
 

Man Kvinna Neutral 

Skurken 4 2 
 

Hjälten 11 6 2 

Objekt 1 2 
 

 

Vilken funktion har karaktärerna? 
 

Man Kvinna Neutral 

Humoristen 2 
  

Kritikern 
  

1 

Förföraren 
   

Rådgivaren 
 

1 
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Figur 2.1.3 

 

Black Panther 
Hur många män, kvinnor respektive neutrala förekommer i filmen? 

Man Kvinna Neutral 

25 16 
 

 

Vilket kön har huvudkaraktären? 

Man Kvinna Neutral 

X 
  

 

Vilken ålder har filmens karaktärer? 

Ålder 0–20 21–30 31–50 51–70 71+ 

Man 4 4 9 6 2 

Kvinna 
 

8 3 3 2 

Neutral 
     

 

Hur ofta förekommer det att karaktärerna är lättklädda? 

Man Kvinna  Neutral 

2 (om utan t-shirt räknas) 3 
 

 

Vilken roll eller roller spelar karaktärerna? 
 

Man Kvinna Neutral 

Skurken 9 
  

Hjälten 3 
  

Objekt 
 

4 
 

 

Vilken funktion har karaktärerna? 
 

Man Kvinna Neutral 

Humoristen 
 

1 
 

Kritikern 1 1 
 

Förföraren 
 

1 
 

Rådgivaren 2 2 
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Figur 2.1.4 
 

Deadpool 2 
Hur många män, kvinnor respektive neutrala förekommer i filmen? 

Man Kvinna Neutral 

23 7 
 

 

Vilket kön har huvudkaraktären? 

Man Kvinna Neutral 

X 
  

 

Vilken ålder har filmens karaktärer? 

Ålder 0–20 21–30 31–50 51–70 71+ 

Man 2 3 15 3 
 

Kvinna 2 2 2 
 

1 

Neutral 
     

 

Hur ofta förekommer det att karaktärerna är lättklädda? 

Man Kvinna  Neutral 

3 8  
 

 

Vilken roll eller roller spelar karaktärerna? 
 

Man Kvinna Neutral 

Skurken 4 
  

Hjälten 2 
  

Objekt 1 1 
 

 

Vilken funktion har karaktärerna? 
 

Man Kvinna Neutral 

Humoristen 1 
  

Kritikern 
 

1 
 

Förföraren 
   

Rådgivaren 2 2 
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Figur 2.1.5 

 

Incredibles 2 
Hur många män, kvinnor respektive neutrala förekommer i filmen? 

Man Kvinna Neutral 

24 12 1 

 

Vilket kön har huvudkaraktären? 

Man Kvinna Neutral 

 
x 

 

 

Vilken ålder har filmens karaktärer? 

Ålder 0–20 21–30 31–50 51–70 71+ 

Man 2 2 16 3 1 

Kvinna 2 4 3 2 1 

Neutral 
  

1 
  

 

Hur ofta förekommer det att karaktärerna är lättklädda? 

Man Kvinna  Neutral 

 

Vilken roll eller roller spelar karaktärerna? 
 

Man Kvinna Neutral 

Skurken 1 1 
 

Hjälten 3 3 
 

Objekt 
   

 

Vilken funktion har karaktärerna? 
 

Man Kvinna Neutral 

Humoristen 
   

Kritikern 
   

Förföraren 
   

Rådgivaren 
 

1 
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Figur 2.1.6 

 

Jurassic World: Fallen Kingdom 

Hur många män, kvinnor respektive neutrala förekommer i filmen? 
Man Kvinna Neutral 

18 5 
 

 

Vilket kön har huvudkaraktären? 

Man Kvinna Neutral 

X 
  

 

Vilken ålder har filmens karaktärer? 

Ålder 0–20 21–30 31–50 51–70 71+ 

Man 
 

2 7 8 1 

Kvinna 1 1 2 
 

1 

Neutral 
     

 

Hur ofta förekommer det att karaktärerna är lättklädda? 

Man Kvinna  Neutral 

 

Vilken roll eller roller spelar karaktärerna? 
 

Man Kvinna Neutral 

Skurken 5 
  

Hjälten 2 
  

Objekt 
 

1 
 

 

Vilken funktion har karaktärerna? 
 

Man Kvinna Neutral 

Humoristen 2 
  

Kritikern 1 1 
 

Förföraren 
 

1 
 

Rådgivaren 2 
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Figur 2.1.7 

 

Mission Impossible - Fallout  

Hur många män, kvinnor respektive neutrala förekommer i filmen? 
Man Kvinna Neutral 

21 5 
 

 

Vilket kön har huvudkaraktären? 

Man Kvinna Neutral 

X 
  

 

Vilken ålder har filmens karaktärer? 

Ålder 0–20 21–30 31–50 51–70 71+ 

Man 
  

14 6 1 

Kvinna 
 

3 1 1 
 

Neutral 
     

 

Hur ofta förekommer det att karaktärerna är lättklädda? 

Man Kvinna  Neutral 

 

Vilken roll eller roller spelar karaktärerna? 
 

Man Kvinna Neutral 

Skurken 7 
  

Hjälten 1 
  

Objekt 
 

2 
 

 

Vilken funktion har karaktärerna? 
 

Man Kvinna Neutral 

Humoristen 1 
  

Kritikern 2 1 
 

Förföraren 
 

2 
 

Rådgivaren 3 
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Figur 2.1.8 

 

Bohemian Rhapsody 

Hur många män, kvinnor respektive neutrala förekommer i filmen? 
Man Kvinna Neutral 

28 8 
 

 

Vilket kön har huvudkaraktären? 

Man Kvinna Neutral 

X 
  

 

Vilken ålder har filmens karaktärer? 

Ålder 0–20 21–30 31–50 51–70 71+ 

Man 
 

8 15 5 
 

Kvinna 1 5 1 1 
 

Neutral 
     

 

Hur ofta förekommer det att karaktärerna är lättklädda? 

Man Kvinna  Neutral 

6 5 
 

 

Vilken roll eller roller spelar karaktärerna? 
 

Man Kvinna Neutral 

Skurken 
   

Hjälten 
   

Objekt 
   

 

Vilken funktion har karaktärerna? 
 

Man Kvinna Neutral 

Humoristen 
   

Kritikern 2 
  

Förföraren 
   

Rådgivaren 1 
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Figur 2.1.9 

 

Venom 

Hur många män, kvinnor respektive neutrala förekommer i filmen? 
Man Kvinna Neutral 

20 10 
 

 

Vilket kön har huvudkaraktären? 

Man Kvinna Neutral 

X 
  

 

Vilken ålder har filmens karaktärer? 

Ålder 0–20 21–30 31–50 51–70 71+ 

Man 
 

1 10 8 1 

Kvinna 1 3 2 3 1 

Neutral 
     

 

Hur ofta förekommer det att karaktärerna är lättklädda? 

Man Kvinna  Neutral 

 

Vilken roll eller roller spelar karaktärerna? 
 

Man Kvinna Neutral 

Skurken 3 
  

Hjälten 1 
  

Objekt 
 

1 
 

 

Vilken funktion har karaktärerna? 
 

Man Kvinna Neutral 

Humoristen 1 
  

Kritikern 2 
  

Förföraren 1 1 
 

Rådgivaren 2 
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Figur 2.2.1 

 

Sammanfattning 

Hur många män, kvinnor respektive neutrala förekommer i filmen? 
Man Kvinna Neutral 

182 (Genomsnitt 22,75) 73 (Genomsnitt 9,13) 3 (Genomsnitt 0,38) 

 

Vilket kön har huvudkaraktärerna? 

Man Kvinna Neutral 

7 1 
 

 

Vilken ålder och kön har filmernas karaktärer? 

Ålder 0–20 21–30 31–50 51–70 71+ 

Man 10 22 97 47 6 

Kvinna 9 30 18 10 6 

Neutral 1 
 

2 
  

 

Hur ofta förekommer det att karaktärerna är lättklädda? 

Man Kvinna  Neutral 

12 16 
 

 

Vilken roll eller roller spelar karaktärerna? 
 

Man Kvinna Neutral 

Skurken 33 3 
 

Hjälten 23 9 2 

Objekt 2 11 
 

 

Vilken funktion har karaktärerna? 
 

Man Kvinna Neutral 

Humoristen 5 1 
 

Kritikern 7 4 1 

Förföraren 1 5 
 

Rådgivaren 11 4 
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3.0 Urval 
 

Figur 3:1 

Placering Film 

1 Avengers: Infinity war 

2 Black panther 

3 Deadpool 2 

4 Incredibles 2 

4 Jurassic world: Fallen kingdom 

6 Mission impossible: Fallout 

6 Bohemian Rhapsody 

8 Venom 

9 Aquaman 

10 Ready player one 

11 The meg 

12 Fantastic beasts: The crimes of Grindelwald 

 

Figur 3:2 

Film Rating 

imdb 
Poäng Box 

office 
Poäng IMDb topp 

10 
Poäng Total 

poäng 
Placering 

Avengers: Infinity war 8.5 12 1 12 1 12 36 1 

Bohemian rhapsody 8.1 11 6 7 10 3 28 3 

Deadpool 2 7.8 10 9 4 3 10 24 4 

Mission Impossible: Fallout 7.8 10 8 5 7 6 21 7 

Incredibles 2 7.7 9 4 9 9 4 22 5 

Ready player one 7.5 8 12 2 8 5 15 9 

Black panther 7.3 7 2 11 2 11 29 2 

Aquaman 7.2 6 5 8 - 
 

14 10 

Venom 6.8 5 7 6 6 7 18 8 

Fantastic beats: the crimes ... 6.7 4 10 3 - 
 

7 12 

Jurassic world: fallen 

kingdom 
6.2 3 3 10 4 9 22 5 

The meg 5.7 2 15 1 5 8 11 11 

 


