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Abstract

Bakgrund: Bakgrunden ligger i en artikel som är skriven av filmkritikern Robin Wood. Han tar 

upp frågorna om ras och homosexualitet i highschoolfilm. Vilket jag anser vara otroligt 

intressant.

Frågeställning: Hur har skildringen av homosexuella och mörkhyade utvecklats sedan 

highschool/collegekomedin kom?

Syfte: Mitt syfte är att ta reda på om homosexuella och mörkhyade är sämre behandlade än vita, 

och i så fall, hur har utvecklingen gått sedan denna genre kom till. Har det blivit bättre?

Teori: Jag använder mig av Richard Dyers forskning om homosexuell ikonografi. Timothy 

Sharys forskning och ungdomsfilm samt Johnson, E. Patricks texter om mörkhyade stereotyper.

Metod: Analys av filmerna Animal House (1978), Porky's (1982), American Pie (1999),

Superbad (2007) och Easy A (2010).

Resultat: Jag har kommit fram till att filmerna i denna genre kan ses som rasistiska, samt att 

sedan genrens start på 1970-talet har skildringen av homosexuella och mörkhyade knappt 

förändrats. Det är först idag som man börjar märka en liten skillnad i hur de tas upp, men 

fortfarande är man fast i de stereotyper som man haft sedan genren kom.
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Inledning

Det har länge funnits en mängd amerikanska filmer som handlar om skolungdomar på tröskeln 

till vuxenlivet. Det är oftast dessa filmer som man menar när man talar om highschool-

/collegefilmer. Just att ta det sista steget, och för en sista gång kanske göra något oförståndigt, 

eller helt enkelt bara förstå vad det betyder att växa upp, är vad handlingen oftast cirklar kring. 

Men filmerna kan vara av två slag: realistiska, seriösa dramer eller komedier och till och med 

farser. Det finns rent av undergenrer till highschoolfilmer, i form av exempelvis fotbollsfilmer 

och romantiska berättelser förlagda till campus. En motpol som somliga kanske skulle kalla för 

supa-sig-redlös är en annan subgenre. Det är om de mindre seriösa filmerna som denna uppsats 

ska handla: om de ibland brutalt självföraktande filmer som även beskrivits som grabbfilmer. I 

highschool/collegekomedier har man förlagt handlingen till de senare åren av tonåringarnas 

skolgång. Där försöker man mer eller (oftast) mindre likna den verkliga erfarenheten av skolan i 

USA och med humor försökt skapa den värld som ungdomar upplever när de går i skolan.

Med tiden har det utvecklats vad man nästan kan kalla en mall för hur highschool-/collegefilmer 

ska se ut, där det stereotypa spelar väldigt stor roll. Det är ofta just det stereotypa som folk 

associerar dessa filmer med och det är även därför genren har fått ett så dåligt rykte. Filmerna 

liknar ofta väldigt mycket varandra, och kan väldigt lätt klassas som dussinfilmer. De stereotyper 

som framställs i filmerna finns både på den manliga och på den kvinnliga sidan. Kvinnorna 

brukar oftast få spela cheerleaders eller den oskyldiga plugghästen. Cheerleaders skildras ofta 

som ganska korkade tjejer som är lätta på foten, medan den oskyldiga plugghästen är raka 

motsatsen. Hon visar sig intellektuell och satsar på ett liv efter skolan, till skillnad från 

cheerleadern som lever ut sina bästa år i high school och college.

Den manliga sidan ser egentligen likadan ut som tjejernas. I high school är sportkillarna de mest 

populära killarna i hela skolan, de paras oftast ihop med cheerleaders och är oftast inte heller 

vidare smarta. De har oftast haft sin sexuella debut tidigt, och det skriker oftast självförtroende 

om dem. Till collegemotsvarigheten blir de ofta utbytta mot överklasskillar, men de är egentligen 

samma karaktärer. Som deras motsats finns nördarna. De kan liknas vid de kvinnliga 
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plugghästarna, men det verkar som att killarna på ett annat sätt har fått ta rollen som de väldigt 

svaga offren som inte vågar säga till om något eller stå upp mot någon. De är oskulder, och 

kontrollerade av de starkaste och populäraste männen i skolan. Nördarna får oftast spela de goda 

hjältarna vi får följa med på olika uppdrag för att hämnas på de onda sport-/överklasskillarna. På

senare år har man dock börjat inse att denna uppdelning kanske inte riktigt stämmer så bra in på 

den amerikanska skolgången. Filmer görs numer ofta med mer verklighetstrogna ungdomar som 

filmerna kretsar runt. De kan ha både inslag av sportkillen och nörden i sig, samtidigt som de rör

sig över klassgränserna oftast utan några fördomar eller problem.

Mitt intresse för denna genre väcktes främst av den brittisk-kanadensiske filmkritikern Robin 

Woods artikel ”Livet är en fest”. Han skriver i denna artikel om nio punkter som på något sätt

skiljer highschoolfilmer från varandra på 90- och 00-talet, då de annars i princip är gjorda efter 

samma mall.

I denna artikel ställer han upp nio punkter som har med highschoolfilmens uppbyggnad att göra, 

till exempel visar han upp hur filmerna alltid har en grundhandling av sex, vilken plats utbildning 

verkar ha i rollernas vardag, hur filmerna ofta kan vara litterära omskrivningar och vad 

homosexuella har för plats i filmerna. Robin Wood beskriver i sin artikel Livet är en fest genrens 

typiska beståndsdelar så här:

1-2. Sex och utbildning. De utgör den grundläggande strukturen i samtliga filmer 

genom sin närvaro respektive frånvaro.

3. Litterära omarbetningar. (Clueless från Jane Austens Emma, 10 orsaker att hata 

dig från Shakespeares Så tuktas en argbigga, Get Over It från Shakespeares En 

midsommarnattsdröm)

4. Föräldrar. De är av varierande betydelse – närvarande eller frånvarande

5. Könsaspekter. Hur speglar filmerna förändringarna i relationer och attityder 

mellan män och kvinnor sedan kvinnorörelsens 1960- och 1970-tal? 

6. Ras. I vilken utsträckning uppmärksammar, karakteriserar och integrerar filmerna 

icke-vita?

7. Klass. Finns här några klassaspekter alls? Eller är verkligheten undanträngd (som 

så ofta i det amerikanska samhället – ”the land of equal opportunity”)?
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8. Politik. Har filmerna någon medvetenhet om problemställningar utöver 

rollgestalternas alldeles omedelbara vardagsangelägenheter?

9. Sexuell inriktning. Finns det överhuvudtaget homosexuella i filmerna? Om så är 

fallet, hur presenterar filmerna dem?

Det är två punkter i listan som jag anser skulle vara extra intressantast att undersöka: frågorna nr 

6 och 9 om ras och sexuell inriktning. 

Syfte och frågeställning

I denna uppsats reder jag ut hur homosexuella och mörkhyade skildras i highschool/collegefilm 

av det mer komiska slaget. Hur stor roll har de egentligen i denna genre? Kan man se någon 

förändring i skildringen av svarta och homosexuella? För att ta reda på det har jag analyserat fem 

typiska filmer i denna genre. Jag har valt att utgå från de filmer som dragit in mest pengar varje 

årtionde sedan 1970-talet.1 Vilket slutar i dessa filmer:

National Lampoon's Animal House (1978)

Porky's (1982)

American Pie (1999)

Superbad (2007)

Easy A (2010)

Jag har valt att endast ägna mig åt komedigrenen av highschool/collegefilm. Detta mycket på 

grund av att Robin Woods artikel endast handlar om komedier, och det går på så sätt lättare att 

bygga vidare på hans frågor. Sedan kanske det verkar lite tidigt att ta med filmen Easy A som 

kom förra året, då det ännu bara gått ett och ett halvt år av detta årtionde. Men jag anser det vara 

viktigt att se hur det ser ut idag, då Superbad ändå kom för fyra år sedan.

Metod

Först kommer jag att förklara varifrån denna genre har uppstått, hur den har formats till vad den 

är idag. Sedan kommer jag berätta hur bilden av mörkhyade och homosexuella har varit fram till 

                                                
1 http://boxofficemojo.com/
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idag. I min analys kommer jag sedan att presentera filmerna en efter en i kronologisk ordning, där 

jag först kommer presentera handlingen i filmen, och sedan plocka ut de delar av filmen som har 

med mitt ämne att göra. Efter det analyserar jag vad jag har hittat. Och till sist kommer det en 

slutsats där man kan se hur utvecklingen av genren ser ut.

Teori och tidigare forskning 

Hur skildras mörkhyade och homosexuella i komedier? Är de oftast stereotypt skildrade och är de 

med i filmen endast för att bli skrattade åt? Donato Totaro är en kanadensisk filmkritiker som 

skriver detta om komedier:

"1) Comedy always involves a modicum of truth. If there is not truth at some level, 

then there is no humor.

2) The comic screen is a mirror, exposing us to ourselves, our neighbors, and 

society.

3) Comic laughter always involves the intellect: to laugh without knowing why is 

not comic laughter (i.e. reflex humor, laughing gas, nervous laughter, etc.).

4) Comedy always involves the human and the social (exemplified by the numerous 

animal comedies that give human qualities to animals).

5) Cutting across all the above sub-genres, style, and forms, are three key comic 

modes: parody, satire, slapstick. These are the true, tried and tested that comedians 

keep coming back to, from The Three Ages (1923) to Austin Powers (1997) (in this 

case parody)"2

Totaro menar att det måste finnas en viss sanning i komedier. Annars skulle folk inte skratta åt 

dem. Människan måste känna igen sig på något sätt för att det ska bli kul att se på. I den tidiga 

filmen fanns homosexuella där för att bli skrattade åt. Tjejer klädde sig som killar och gjorde sina 

roller med grov manlig röst. Samtidigt som männen gjorde sina roller med kvinnlig ljus röst. De 

sminkade ofta sig mycket och var endast till för att göra narr av sig själva. Man har alltid förlitat 

sig på stereotyper när det gäller homosexuella. Richard Dyer har skrivit om homosexuellas 

                                                
2 http://www.horschamp.qc.ca/new_offscreen/Comedia.html
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ikonografi.3 Han beskriver i sin text att homosexuella alltid skildras på att visst sätt. Man kan 

utan problem urskilja en homosexuell person ur mängden, utifrån vad han/hon har på sig eller hur 

de för sig. Han skriver om att männen oftast är väldigt noga med vad de tar på sig, de måste se 

stiliga ut och har gärna sjalar på sig. De kan använda parfym, få manikyr till sina naglar, och 

gärna tycka om konst. Kvinnorna däremot är oftast tjocka, har kort hår, och tar ofta stor plats. De 

kan vara aggressiva och ha hårda röster. Dessa saker är vad som kan identifiera en homosexuell 

person i filmer.

Svarta har på senare tid tagit större plats i filmer. Och man har på senare tid även börjat skratta 

med dem, detta med start av komikern Eddie Murphy. Men precis som homosexuella har de blivit 

kategoriserade i vissa stereotypa roller. Till exempel rollen som "Mammy", hon ska vara betjänt 

och gå klädd i en viss sorts uniform med vitt förkläde och en vit duk i håret. Hon ska vara 

överviktig och vara väldigt troende.4 Till detta kommer det flera stora stereotypa roller, som jag 

kommer presentera senare i uppsatsen.

Bakgrund

Varifrån kommer highschool/collegefilmen? 

Det finns olika teorier kring vilken som skulle vara den allra första ungdomsfilmen. Ungdomar 

som skådespelare kom tidigt och ungdomsfilmerna som först kom från Hollywood koncentrerade 

sig mer på åldern innan tonåren. År 1909 började Mary Pickford arbeta för Biograph Studios och 

gjorde till en början kortfilmer. Först efter 8 år som skådespelerska fick hon sitt stora genombrott. 

Vid tjugo års ålder spelade hon tonåring i filmerna Poor Little Rich Girl(1917) och 

Pollyanna(1920) och blev med det USA:s första ”Sweetheart5”. Med dessa filmer så kan hon 

anses vara den första som gjort ungdomsfilmer. På tjugotalet kom det fler filmer om ungdomar. 

Många filmer utmanade förbjudna och för tiden opassande ämnen. Till exempel kom det filmer 

med ”flappers” i huvudrollen. En ”flapper” är en kvinna som bär korta kjolar, har håret kort, 

                                                
3 http://www.ejumpcut.org/archive/onlinessays/JC18folder/GaysinFilmDyer.html
4 Sid 105 i Johnsons Appropriating Blackness
5 Sweetheart är inom film beskrivningen på en tjej som på något sätt går rakt in hjärtat på åskådaren av filmen. De 
har gärna samma roller i flera filmer. 
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sminkar sig hårt, dricker alkohol och har sex utanför äktenskapet, och betedde sig dessutom som 

om det inte spelade någon roll. Filmerna The House of Youth(1924), Campus Flirt(1926) och Our 

Dancing Daughters(1928) handlade om just sådana kvinnor. Kanske man inte ens kan kalla dem 

för kvinnor, de var ju tjejer som fortfarande höll på att växa upp. På denna tid var det svårt att 

acceptera såna tjejer. Georganne Scheiner påstår dock att sådana filmer oftast inte handlade om 

ungdomars egna intressen, utan att de istället gjordes för att mana på vuxna att ta hand om sina 

döttrar, då de gärna spelade på de vuxnas skräck om deras döttrars sexuella vanor och fria 

livsstil.6

Men det fanns ännu inte någon etablerad ungdomsfilmsgenre. Det var svårt för de så populära 

barnskådespelarna att hålla i sin popularitet efter att de vuxit ifrån den ålder som de var 

"typecastade"7 i. Samtidigt trodde filmbolagen mer på att göra filmer med så kallade ”flappers” 

eller musikaler med barn i, och inte på att göra filmer om ungdomars problem. Filmbolagens 

agenda var, och är, att tjäna så mycket pengar som möjligt. Sedan kom ”The Motion Picture 

Production Code” år 1934. Den skapades av filmbranschen för att hålla en hög moralisk standard 

på filmerna som släpptes, samt hålla regeringen från att gå in och censurera filmer.8 Det ingick 

många punkter i denna kod, där det till exempel togs upp att all form av nakenhet måste 

presenteras väldigt smakfullt. Det får inte vara attraherande på något sätt. Alkohol och 

passionerade scener får inte finnas om det inte är väldigt nödvändigt för filmens handling. Slaveri 

av vita människor får absolut inte visas. Vita och mörkhyade får inte ha relationer med varandra. 

Så här så ungefär koden ut, och när man satt den i bruk så resulterade det i att filmbolagen inte 

längre kunde göra filmer om rebelliska och okontrollerbara ungdomar som drack alkohol och 

hade sex. Man gick inte längre över de moraliska gränser som samhället levde efter.9 Men det 

betydde också att filmerna blev på många sätt mycket snällare och innehöll mycket mer kvalité. 

För ungdomsfilmen betydde detta att man inte längre kunde locka till sig unga tittare med hjälp 

av visuellt njutbara medel. Man måste istället koncentrera sig på handlingen i filmerna. Koden 

tog tag i Hollywood och styrde dem på rätt igen. Robin Wood vill kalla den klassiska perioden 

som pågick från ungefär 1930 till 1960 för den bästa i Hollywoods historia.10 Den stora 

                                                
6 Sid 6 i Sharys Teen Movies
7 Typecast betyder att en skådespelare blir känd för en viss typ av roller, och blir sedan endast identifierad med de 
rollerna. Det kan resultera i att det blir väldigt svårt för skådespelaren att få andra sorters roller.
8 Sid 302 i Benshoff & Griffins America on Film
9 http://www.artsreformation.com/a001/hays-code.html
10 Sid 16 i Film Häftet nr 5, 2001
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depressionen hade precis slagit till i USA. Och arbetslösheten bara steg för varje dag som gick. 

Men på biografen kunde folk gå och glömma vardagen. Den glada sång och dansfilmen var en av 

de genrer som blomstrade vid detta tillfälle. Och det var väl det som krävdes av filmerna, de 

skulle uppmuntra sin publik. Filmbolagen litade på sina ungdomsstjärnor som de redan visste att 

folket tyckte om. Men efter att stjärnor som Shirley Temple och Jackie Cooper faktiskt växte upp 

och inte längre såg ut att vara 10 – 15 år gamla, så tappade man intresset för dem.11 Och det är väl 

liknande problem som barnstjärnor har idag. Ingen vill riktigt se en vuxen Macaulay Culkin, när 

han gått hem i våra hjärtan som den unga Kevin McCallister i Home Alone (1990).

1930-talet såg alltså ganska mörkt ut för ungdomsfilmen, men det fanns vissa stjärnor som ändå 

tändes under detta årtionde. Mickey Rooney och Freddie Bartholomew var båda stora 

ungdomsfilmstjärnor. För Mickey Rooney gick det till och med så bra att han år 1939 

tillsammans med Deanna Durbin belönades med en speciell Oscarsstatyett. Detta för ”their 

significant contribution in bringing to the screen the spirit and personification of youth, and as 

juvenile players setting a high standard of ability and achievement”.12 Det fortsatte likadant in i 

1940 talet. Men nu hade nya stjärnor som Elizabeth Taylor och Judy Garland även slagit sig in i 

filmbranschen. Det här var årtiondet då filmserier blev som allra störst. Warner Bros skapade i 

slutet av 30-talet ett grabbgäng som kallades ”Dead End Kids” och som sedan pendlade mellan 

namn som ”Little Tough Guys”, ”The East Side Kids” och ”The Bowery Boys”. Alla dessa 

namnbyten berodde på att de pendlade mellan olika filmbolag. Den här gruppen av pojkar gjorde 

hela 90 filmer mellan åren 1937 och 1958 varav alla filmer liknade varandra mycket, då de oftast 

var dramakomedier. Men ännu hade ingen riktig highschool/collegefilm kommit. Även om 

skådespelarna var i rätt ålder så handlade inte filmerna alls så mycket om att växa upp. Men 

sedan kom 50-talet. 13

Även om de första åren av 50talet inte visade någon stor skillnad från 40-talet, så kom till slut 

ändringen i mitten av decenniet. Krisen som USA hade varit i började släppa i slutet av 40-talet, 

och nu kunde folk köpa hus och bilar igen. Tonåringar fick chansen att köra bil i tidig ålder, då 

föräldrarna nu hade möjligheten att köpa bilar åt dem. Det föddes en ny sorts tonåring, en 

rebellisk rockmusiksälskande tonåring, som kände att han inte behövde bry sig om regler. Och 

                                                
11 Sid 8 i Sharys Teen Movies
12 Sid 10 i Sharys Teen Movies
13 Sid 15-16 i Sharys Teen Movies
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för att de nu, med hjälp av bilen, inte behövde sitta fast i samma stad som de hade bott i hela 

livet, kände de sig friare än någonsin. 

År 1955 släpptes filmen Blackboard Jungle, och med den kan man säga att rock n roll kom till 

amerikansk film. Då filmen i titelsekvensen spelar Rock Around the Clock. Samma år kom även 

Rebel Without a Cause, med dessa två filmer startade den nya eran av ungdomsfilm.14 Den 

rebelliske tonåringen som fortfarande försöker hitta sin väg i livet, hittade sin väg in i 

klassrummet, och med det så var collegefilmen skapad. Olikt många andra filmstudior gav 

American International Pictures(AIP) år 1956 pengar till independentproducenter med drömmar 

att skapa ungdomsfilmer. De hade nämligen tidigt slagit fast att ungdomarna tillhörde den enda 

marknaden som kunde kalla sig för den moderna filmmarknaden. Och för att slå sig in stort, och 

säkra framtiden, var det bara att satsa på dessa ungdomar. Det var i dessa svängar som AIP 

skapade en så kallad "Peter Pan syndroms syllogism", vilket fortfarande idag förklarar hur stora 

filmbolag tänker när de gör ungdomsfilm.

1. A younger child will watch anything an older child will watch.

2. An older child will not watch anything a younger child will watch.

3. A girl will watch anything a boy will watch.

4. A boy will not watch anything a girl will watch.

5. Therefore, to catch your greatest audience, you zero in on a 19-year-old male.15

AIP gjorde mycket för ungdomsfilmen, de banade väg för många andra filmstudior när de visade 

att satsningen på unga killar var den minst riskabla vid den tidpunkten. Vilket gjorde att 

ungdomsfilmen på 60-talet blomstrade, och det tog inte länge förens American Graffiti(1973) 

kom som första highschool/collegekomedi.

Utvecklingen av synen på mörkhyade i amerikansk film.

                                                
14 Sid 21 i Sharys Teen Movies
15 Sid 27 i Sharys Teen Movies



- 12 -

Ända sedan filmen kom, har filmer med mörkhyade i huvudrollen kallats för "svart film". De 

filmer som har vita i huvudrollen kallas dock inte för något annat än film. Och när mörkhyade har 

roller i vanliga filmer har de oftast blivit porträtterade som stereotyper. Detta har pågått ända 

sedan stumfilmen.16 Det vita Hollywood visade vilka det var som bestämde väldigt tidigt, och det 

tog väldigt länge innan mörka kunde komma upp i samma sits som de vita suttit länge i. 

Visserligen hade svarta tidigare lyckats bärga Oscarsstatyetter, som till exempel Hattie McDaniel 

i Gone With the Wind(1939). Men det var inte för någon huvudroll hon fick den, det var för 

hennes roll som familjens betjänt, alltså en otroligt stereotypisk roll för mörkhyade. 

Utvecklingen av olika ras i film följer samtiden väldigt bra. På 60-talet kom det många 

mörkhyade ledare som ställde sig upp mot förtrycket. Malcolm X var en av dem, Martin Luther 

King var en annan. De gjorde så att mörkhyade vågade stå upp för sig själva och för sin ras.17

Med detta föddes "blaxplotation"-eran. Mörka män porträtterade starka ledartyper som stod upp 

mot rasismen, och nu fanns det plats för mörkhyade att jobba bakom kameran också, som 

manusförfattare, musiker och regissörer.  Men mörkhyade fick ändå vänta så länge som till det 

sena sjuttiotalet och början av åttiotalet innan de kunde slå igenom på riktigt i Hollywood.18 Det 

var som om någon spärr släppte, det kom in flera otroligt inflytelserika mörkhyade människor i 

Amerikas nöjesbransch. Michael Jackson, Oprah Winfrey och Bill Cosby är några av exemplen 

för detta. Och den "blaxplotation" era som varat innan hade banat väg för många mörkhyade att 

slå sig in i Hollywoods finrum. Och det tog inte många år innan de första riktiga huvudrollerna 

för svarta kom, till exempel Eddie Murph med 48 hours (1982) och Trading Places(1983) var två 

otroligt viktiga filmer för mörkhyade i Hollywood. Det fanns visserligen filmer med mörkhyade 

som huvudrollsinnehavare innan detta, till exempel Guess Who's Coming To Dinner med Sidney 

Poitier från 1967. Men det var först på 80-talet som de slog igenom på riktigt. Det visade att även 

de kunde få huvudroller i helt vanliga filmer som tidigare bara haft "vita" som 

huvudrollsinnehavare. Det satte även igång större produktioner av "svarta" filmer. Steven 

Spielberg regisserade den kontroversiella The Color Purple (1985) och det stod klart att 

Hollywood ville spola bort den vita och kanske till och med rasistiska stämpel som suttit på 

filmerna.19

                                                
16 Sid 75 i Benshoff & Griffins America on Film
17 Sid 85 i Benshoff & Griffins America on Film
18 Sid 86 i Benshoff & Griffins America on Film
19 Sid 88-89 i Benshoff & Griffins America on Film
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Den otroligt kontroversiella regissören Spike Lee var en av dem som drev på Hollywoods 

filmbolag att göra dessa ändringar. Han blev till exempel hotad av Warner Brothers att hans 

storfilm Malcolm X (1992) skulle bli nedlagd, då den gått över budget. Han svarade med att gå ut 

i pressen och sade att många vita regissörer hela tiden går över budget, utan att filmbolagen bryr 

sig. Han lyckades till sist få ihop pengarna som krävdes för att slutföra filmen. Spike Lee klev in i 

Hollywoods hetluft som den mest framgångsrika mörkhyade regissören någonsin. Hans filmer 

handlade oftast om den råa och ocensurerade bilden av rasism i USA, där polisvåld mot svarta 

var ett vanligt inslag.20 Det går att se en otrolig skillnad i vanlig film idag från vanlig film på 20-

talet. De stereotypa betjänterna fram till de sociala problemen som visas i blaxplotationfilmerna, 

vidare till hur det ser ut idag, med en mycket vidare bredd på mörkhyade i Hollywoodfilmer. 

2001 kunde Halle Berry som första mörkhyade kvinna någonsin inkassera Oscarsstatyetten för 

bästa kvinnliga huvudroll, detta samtidigt som Denzel Washington vann samma pris på den 

manliga sidan. Det har blivit otroligt mycket bättre på senare år, och rollerna delas upp mer i 

filmer än vad de någonsin gjort tidigare. USA är i samhället nästintill jämställt, när det till och 

med sitter en mörkhyad på presidentposten. Men fortfarande är det inte helt jämställt i 

Hollywood. 21

Utvecklingen för homosexuella i Hollywoodfilm.

I tidig Hollywoodfilm fanns det inte öppna homosexuella. Man ville inte använda sig av sådana 

karaktärer, för det var inte okej i samhället att vara homosexuell. Ville man visa män som var åt 

det homosexuella hållet så gjorde man dem till så kallade "pansys". Hollywood visade världen en 

bild av hur homosexuella, enligt dem, såg ut och betedde sig. De var män som betedde sig som 

kvinnor. Och tvärtom för den homosexuella kvinnan. De var kvinnor som betedde sig som män. 

Efter att filmen växte otroligt mycket på 20-talet, kände många Hollywoodstjärnor att de kunde 

experimentera mera än vad de gjort tidigare. Samhället kändes öppnare nu. Men det var ändå inte 

okej att komma ut som homosexuell. William Haynes var en av de stjärnor som kom ut under 

denna period. Men filmbolagen godkände inte detta. De ville att han skulle hålla sin 

homosexualitet tyst, och när han vägrade fick han till sist sparken. Så här var det för 
                                                
20 Sid 90 i Benshoff & Griffins America on Film
21 Sid 92 i Benshoff & Griffins America on Film
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homosexuella skådespelare på den tiden, även om det sägs att det fanns många av dem, så fick de 

hålla sin sexuella läggning för sig själva.22

Som jag skrivit tidigare så satte de stora filmbolagen en produktionskod som skulle hålla filmer 

från att gå över moraliska gränser. I denna kod finns punkten "Sex perversion or any inference to 

it is forbidden."23. Vilket direkt anspelar på homosexualitet. Det visar vad man ansåg att 

homosexualitet var, en sjukdom som inte var okej att visa i filmer. Det närmaste man kunde 

komma homosexualitet i tiden då koden var aktiv, var endast då karaktärerna i filmer antydde 

något som kunde tolkas som homosexualitet. Det var nämligen strikt förbjudet att ens säga något 

sådant rakt ut. Detta medförde även att den till viss del sexuella frihet som hade kommit på 20-

talet helt suddades ut. Det sattes till och med in i filmstjärnors kontrakt att bolagen hade rätten att 

sparka dem ifall de betedde sig homosexuellt.24 Filmbolagen började i slutet av 50-talet känna att 

produktionskoden inte längre spelade så stor roll för filmskaparna.25 Många hade slutat bry sig 

om koden och istället gjort filmer utan sigillet som sattes på filmerna som upprätthöll koden. De 

gjorde då ett försök i att ändra på koden, och göra homosexualitet okej till en viss del. Så länge 

som det visades diskret, med försiktighet och återhållsamhet så var det nu okej att ta upp 

homosexualitet. Det resulterade dock bara i att filmer visade det som en väldigt dålig sak, där de 

som var drabbade av sjukdomen homosexualitet var väldigt olyckliga. 

När produktionskoden till sist slopades år 1968 blev det mycket öppnare och lättare för 

filmstjärnor att komma ut som homosexuella. Det kom en sexuell revolution som påstod att ifall 

det kändes bra, så skulle man göra det. Och homosexualiteten var heller inte längre stämplad som 

en sjukdom, utan som ett problem för medborgarrätten. Och året därefter, den 26 juni 1969, 

formades, efter att polisen stormat en känd homo/transsexuell bar, den första homosexuella 

rättighetsgruppen. De uppmanade till alla homosexuella i landet att komma ut, så att folk skulle 

förstå att de fanns överallt, och inte bara i de stereotypa yrken som Hollywood hade presenterat 

dem i.26 Det blev startskottet för vad som skulle bli befrielsen för homosexuella i USA. De fick 

slåss mycket för sina rättigheter, både i livet och på vita duken, och det tog länge innan 

Hollywood fick sin första riktiga homosexuella hjälte. Med Philadelphia (1993) fick Tom Hanks 

                                                
22 Sid 300-301 i Benshoff & Griffins America on Film
23 http://www.artsreformation.com/a001/hays-code.html
24 Sid 307 i Benshoff & Griffins America on Film
25 Sid 20 i Sharys Teen Movies
26 Sid 320 i Benshoff & Griffins America on Film
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hela USA att känna sympati för homosexuella. Han belönades med en Oscar för sin tolkning av 

en AIDS-sjuk advokat. Men än idag finns det fördomar i Hollywood, och många 

Hollywoodstjärnor väljer ännu att inte komma ut med sin riktiga sexuella läggning, då de är 

rädda för att de inte ska kunna bli tagna seriösa i heterosexuella roller. Det finns de som vågat 

komma ut trots detta, till exempel Sir Ian McKellen och Rupert Everett. Men det faktum att de 

flesta fortfarande inte vågar komma ut visar på att det är något skamligt och fel med att vara 

homosexuell. Och eftersom att Hollywood ännu ofta skildrar homosexuella på ett väldigt 

stereotypiskt sätt, så blir det väldigt svårt för homosexuella för skådespelare att komma ut, då de 

förknippas med dem som syns på vita duken.27

Resuméer och analys

Animal House

Animal House är gjord av regissören John Landis, filmen kom år 1978 och är en av de tidigaste 

filmerna inom denna genre. Den handlar om en studentföreningen Delta Tau Chi som endast är 

till för män på Dartmouth College. De i studentföreningen bryter hela tiden mot skolans regler, 

och bryr sig inte om att rektor Vernon Wormer flera gånger hotat dem med avstängning från 

skolan. De lyckas nämligen alltid på något sätt slingra sig ur Wormers planer om avstängning. 

Men den här gången har Wormer kommit på ett sätt att äntligen kunna göra sig av med dem. Han 

har satt dem under dubbel hemlig övervakning. Vad nu dubbel hemlig övervakning betyder 

framkommer aldrig riktigt i filmen, men det låter inte bra. Och han har till sin hjälp tagit killar 

från Omega Theta Pi. Vi får direkt i början stifta bekantskap med två nya elever på skolan, Larry 

Kroger spelad av Tom Hulce, och Kent Dorfman spelad av Stephen Hurst. 

De båda killarna försöker till en början gå med i Omega Theta Pi, det mest prestigefyllda och 

mest propra huset på campus. Men de blir båda otroligt dåligt behandlade av killarna i 

studentföreningen, och har inte en chans att komma med i den. De bestämmer sig för att gå till 

huset bredvid, Delta Tau Chi, där Dorfmans storebror en gång i tiden var medlem, vilket gör 

honom till en "legacy", som betyder att de måste ta emot honom. De hinner knappt komma 

                                                
27 Sid 336 i Benshoff & Griffins America on Film
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uppför trappan innan de möter husets mest komiska figur, Bluto, en kille som gått i skolan i 

många år, utan att klara någon kurs. De kommer in i huset och får se den misär som de lever i. 

Det är full fest, och den ena karaktären är konstigare än den andra. De bestämmer sig i varje fall 

för att försöka gå med i föreningen, och blir accepterade. På natten blir de väckta av Otter och 

Stratton från deltahuset som kidnappar dem. De blir förda till källaren på deltahustet, får där sina 

nya smeknamn och festar lite för att fira att de kommit med. Killarna i det här huset verkar inte 

bry sig om skolan på något sätt, de verkar bara vara där för att inte behöva gå vidare med sina liv. 

När det vankas prov så fuskar de, och när de ligger illa till struntar de i problemen och väljer att 

festa istället. Efter att Dorfman och Kroger har gått med i föreningen slutar även de bry sig om 

skolan. Och blir som alla andra i föreningen. 

Dagarna går, och omegas verkar inte komma närmare en avstängning för deltas. Och efter att en 

av omegas släpper av sin date Mandy vid ett av tjejernas hus på campus, ligger Bluto i buskarna 

och lurar. Han ser hur hon går in i huset och han slår upp en stege mot huset för att kunna kika in 

igenom fönstret. Han klättrar upp och ser hur tjejerna inne i huset topless har kuddkrig med 

varandra. Han följer sedan efter Mandy till ett annat fönster, genom att otroligt osmidigt hoppa 

med stegen samtidigt som den står mot huset. Något som låter otroligt mycket. Men Mandy 

verkar inte bry sig om detta, utan klär istället av sig rakt framför ögonen på Bluto. Mitt i 

avklädningsscenen vänder sig Bluto om och tittar in i kameran, samtidigt som han blinkar med 

ögonbrynen. Ett sätt att se om publiken känner samma sak som Bluto gör i filmen. Detta är till 

handlingen sedd en onödig scen. Den har ingenting att göra något som vi tidigare sett i filmen, 

den är bara till för att visa upp nakna tjejer. 

Det är dags för prov, och för att kunna klara sig kvar på skolan måste man klara provet, och sett 

till deras tidigare resultat så måste de göra väldigt bra ifrån sig. Bluto och D-Day tror sig hitta rätt 

prov i soporna utanför lärarrummet. Men efter att de skrivit provet kommer rektorn Wormer på 

ett besök till deras hus, och berättar att de inte fått rätt på en enda fråga. Omegas har innan Bluto 

och D-Day hittat provet, bytt ut det mot ett annat. Så Wormer får äntligen sin chans att sätta dit 

Delta, han kommer till deras hus och berättar att om de gör bort sig en gång till, så åker de ut. 

Stratton ser inget alternativ till hur de ska kunna klara sig ur knipan och att de ändå kommer åka 

dit på något sätt, så han föreslår att de istället har ett togaparty. Det blir en stor fest där alla direkt 

glömmer bort att de har blivit utkastade från skolan. Festen urartar i vanlig ordning, och när en av 
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besökarna på festen är stadens borgmästares dotter får rektorn reda på saken, och blir ännu argare 

på deltas. Dagen efter är det ett så kallat "probation hearing" på skolan, som ska bestämma om de 

åker ut eller inte. De har inte en chans i hörsalen och blir direkt avstängda från skolan. När de inte 

vet vad de ska göra efter detta, åker de iväg på en road trip och festar lite till. De kommer till slut 

på en plan hur de ska hämnas på rektorn och omegas. De ska förstöra paraden som varje år hålls i 

staden Faber. De lyckas med olika medel hämnas på sina fiender och filmen slutar med att 

grabbarna från delta har rivit halva staden och skapat upplopp.

Analys:

02:22 "Take off that beanie!" "We’re supposed to wear it until homecoming!" "Don’t be a fruit 

okey!". Dorfmans keps ser gay ut enligt Kroger.

03:26 Det finns bara en svart man i rummet, det är servitören.

03:35 Det sitter två invandrare i soffan, en av dem är svart och bär turban, han heter passande 

nog Muhammed. Andra är indier och heter Jugdish. Alla dessa placerade vid töntbordet.

07:50 "No doubt. They’re well known homosexuals." Två killar hänger mycket med varandra, 

alltså är de gay.

16:43 Omegas inskolning. Första antydan på homosexualitet, när män piskar varandra i något 

slags fetischistiskt maner.

49:52 Förmodad homosexuell karaktär. Han sitter med sin gitarr i trappan och sjunger om hur 

han ”gav sin kärlek ett körsbär”. Karaktären Bluto reagerar på detta genom att ta hans gitarr och 

slå sönder den mot väggen.

51:13 Bandet syns för första gången i bild. Otis Day & the Knights. Ett band fyllt av svarta, men 

inte en enda svart annars med på festen.

58:56 Krogers onda jag kallar honom för ”homo” när han inte vill ha sex med tjejen som just 

däckat naken bredvid honom.

01:12:53 Boon, Otter, Kroger och Dorfman är ute på en road trip och ser att Otis spelar på en 

klubb. De blir jätteglada o brister ut ”wait till Otis sees us, he loves us!” men när de kliver in på 

baren är de helt plötsligt de enda vita där inne. Alla blir jättetysta och Otter säger ”We are gonna 

die”. Efter ett tag kommer det tre mörkhyade fram till deras bord och säger: ”Do you mind if we 

dance with your dates?” Killarna blir jätteskraja och springer därifrån, och Flounder brister ut 
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”The negros stole our dates”. Den stereotypa bilden på den svarta mannen som kvinnotjusare 

presenteras.

1:35:42 Det rullar en vagn i paraden med en vit och en svart hand som skakar hand, med texten 

”Togetherness” skriven ovanpå. Detta fast det bara synts till svarta som servitörer och 

underhållare hittills.

1:38:38 "Get up you faggots, get up and charge!!"

1:38:50 "Faggots! Faggots!" Ropar Niedermyer rakt ut.

1:39:10 Deltas krockar in i vagnen som det står Togetherness på, och med det så förs händerna 

ifrån varandra. Man kan se det som att deltas visar på sanningen i Faber, det finns ingen 

Togetherness, bara vita.

Det känns som att Landis i denna film vill kritisera samhället. Han visar det direkt i introscenen 

när vi får se Omegas intagningskväll. Den första mörkhyade personen i rummet är servitören, och 

han får inte större roll än att han bara går runt och serverar. När vi andra gången får se 

mörkhyade är det på samma kväll, då har två blivit placerade vid ett bord tillsammans. De heter 

Mohammed och Jugdish. Dorfman blir placerad vid samma bord, och man märker hur de har 

klumpat ihop det folk som de absolut inte vill ha in i sin studentförening. Omega består endast av 

ariska män. Och man kan analysera det som att de anspelar på andra världskriget. De ariska mot 

mörka och människor som inte ser ut som de själva gör. Sen att de fetischistiskt börjar piska 

varandra i inskolningsscenen bryter ju mot den syn på homosexuella som man förstår att de måste 

ha. Men det kan även tolkas som att man ska förstå att de är onda, och gillar att se smärta. Då 

filmen just panorerat från Deltahuset där de nya på föreningen endast fått svära en ed, och sedan 

supa sig fulla tillsammans med resten av huset, vilket på alla sätt verkar mycket trevligare än att 

bli piskad och säga "Thank you sir, may I have another", tills man inte klarar det längre. 

Men det är inte bara de onda som har svarta som tjänstefolk. Deltas husband är de enda 

mörkhyade som vistas i huset, de kan kanske inte kallas som tjänstefolk, men de är ändå där 

endast för att underhålla. De sjunger svart musik och hela huset roar sig till detta. Men även om 

de verkar vara bra vänner med Delta får man senare i filmen se när de möts på en bar där det 

endast finns mörkhyade. De hälsar inte ens på de vita killarna, och man märker hur rasismen går 

åt båda håll. Landis gör det ännu tydligare i slutet när "togetherness"-vagnen går sönder, så att 

den vita och den svarta handen inte längre skakar hand. Det går till och med så långt att den 
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svarta handen råkar rädda Dorfman från att bli skjuten av Niedermyer, när den kommer rullandes 

från ingenstans och för med honom bort. I filmen används orden "faggot", "fruit" och "homo" 

som skällsord för att visa på hur fjolliga folk är. Det känns som det kan bindas samman med den 

idé som man fick redan på 20-talet. Att alla homosexuella är kvinnor på insidan. För att inte bli 

kallad "homo" eller något liknande, måste man bete sig som en man, och inte visa sin känsliga 

sida, man får inte heller vara för mycket med sin bästa vän, eller ens sitta och spela gitarr i 

trappan. 

Porky's

Porky's är regisserad av Bob Clark. Det är en renodlad highschoolfilm som slog stort på 

amerikanska biografer när den kom år 1982. Den utspelar sig i den amerikanska delstaten Florida 

år 1954. Den handlar om ett gäng highschoolkillar som är beredda att göra nästintill vad som 

helst för att få ligga med tjejer. De flesta i gänget har redan blivit av med sin oskuld, men det är 

en kille som kallas för Pee-wee som inte har lyckats snärja någon kvinna ännu. Det är inte för att 

han ser dålig ut, men för att han är ganska korkad, och vet inte hur han ska föra sig med tjejer. 

Extra roligt blir det när de andra killarna i gänget hela tiden gillar att jävlas med honom. Så en 

dag får de en idé, de skall betala en prostituerad för att ha sex med dem. De åker ut till en liten 

stuga ute i skogen och förbereder sig på vad som komma skall. Men vad de inte vet är att de två 

killar som har fixat dit den prostituerade, planerar på att jävlas med dem. De har nämligen även 

betalat en stor mörkhyad man för att kunna lura sina kompisar att det är hans fru de ska ligga 

med. Detta är den enda gången i filmen en mörkhyad är med. Han verkar till sättet inte vidare 

smart, och får som enda roll i filmen springa efter de vita tonåringarna med en machete i högsta 

hugg och skrika högt. 

För Pee-wee blir det här jobbigt. Vad han trodde var sin enda chans att någonsin få bli av med 

oskulden är förstörd. Men då kommer grabbarna på ännu en otroligt ljus idé, de ska åka iväg till 

nästa län, där det finns en strippklubb vid namn Porky’s. Ryktet säger att det finns ett rum på 

Porky’s, kallat "The Pit" dit man ostört får föra de prostituerade kvinnorna från baren, och sedan 

göra vad man vill med dem i en timme. Fortfarande sugna åker grabbarna dit. De kommer fram 

till Porky’s och börjar prata med ägaren. Han lovar dem en halvtimme med tre av hans flickor 
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uppe i det beryktade rummet. Men när de väl går in i rummet inser de att de har blivit lurade. De 

blir nedsläppta genom en lucka i golvet rakt ner i träsket som huset står på. När de sedan vill 

klaga blir de bortkörda ur countyt av Porkys bror, som lämpligen är countyts polischef. Besvikna 

och arga tar dom sig hem till Angel Beach, med en av grabbarna fast besluten på att hämnas. 

Filmen fortsätter med scener ur gymnastiksalen, där grabbarna varje dag övar på basket, och 

kvinnorna på cheerleading. Efter basketträningen smyger tre av grabbarna in bakom tjejernas 

omklädningsrum, där det finns tre hål i väggen, så att de kan kika in på tjejerna medan de 

duschar. Upphetsningen för grabbarna är total, och man får även som tittare se på när tjejerna 

oskuldsfullt duschar och fnissar ihop. Men efter att Pee-wee råkat skrika högt får tjejerna reda på 

att det sitter någon bakom väggen. Men istället för att reagera på det sätt som man skulle ana att 

tjejer på riktigt skulle reagera, genom att springa iväg. Så börjar tjejerna istället fnissa och fråga 

ut rösterna som gömmer sig på andra sidan väggen. Det känns kanske inte helt troligt alla gånger 

att ett sådant scenario skulle utveckla sig på det sättet. Precis som i Animal House utspelar sig 

denna scen, och på båda ställena verkar inte tjejerna bry sig om att de är påtittade. Men som jag 

tidigare sagt så är filmbolagen inställda på att underhålla den 19-åriga kille som sitter och tittar på 

filmen. 

Med i grabbarnas basketlag finns det en jude, som inte behandlas så väl av en av spelarna. Han 

börjar hetsa honom till slagsmål, och till sist får han som han vill. Men resultatet av slagsmålet 

blir allt annat än vad han hade hoppats på, Brian (som juden heter) lyckas enkelt besegra den 

rasistiske Tim. Varpå han går hem till sin far, och blir misshandlad för att ha förlorat ett slagsmål 

mot en jude. Handlingen för oss till baksidan av det amerikanska samhället, där problem med 

rasism och fylla står i centrum. Men efter ett tag inser Tim att Brian inte är dum i huvudet. Och 

inser att han har agerat fel när han konstant har utmanat och mobbat honom. Det slutar med att 

Tim står upp mot sin alkoholistiska och rasistiska far, och ett skönt budskap om att människor 

kan förändras kommer även in i bilden. Inrusande i samma scen kommer Mickey, killen som var 

fast besluten att hämnas på Porky. Han är misshandlad och kan knappt stå upp, killarna får ur 

honom att han återvänt till Porky’s för att på något sätt hämnas, men har misslyckats brutalt. Och 

efter att hela byn sett detta, känner de sig manade att hjälpa grabbarna till hämnd. De kokar ihop 

en galen plan, där de ska riva hela Porky’s. Planen sätts i bruk, och efter hjälpen av stadens polis 

lyckas de till sist vinna över den stora grisen. Grabbarna blir hyllade som hjältar, och i slutscenen 

får äntligen Pee-wee ligga med en tjej. 
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Analys:

04:05 "Hey! Did you get your coloured guy?" "Does a fat dog fart?" "Well, what’s he look like?" 

"Like an african zulu! Six foot four, two huge gold teath." "HAHA Great!" Tommy och Billy 

presenterar sig med en konversation om en färgad kille.

"He doesn’t know what the hell I’m talking about, but he’s willin!" Direkt kommer det in rasism, 

när Billy först frågar om han har fixat sin färgade kille. Det spelar inte någon roll vad det är för 

kille, bara han är färgad. Sedan kan man även tolka att killen inte alls är utbildad eller vidare 

smart, när de säger att han inte har en aning om vad de pratar om, men han är villig att göra det 

för 10 dollar.

05:00 Scenen därefter kommer Mickey in i diskussionen. Han frågar om de har fixat niggern. 

Billy rättar honom och säger ”You mean the coloured guy, or the negro”. För att visa på att 

varken Tommy eller Billy egentligen är vidare rasistiska. 

12:22 Billy frågar Tim om det är okej att dom bjuder in Brian till kvällen. Tim svarar med att 

fråga varför dom måste bjuda in en jude. Och säger sedan att allt de behöver nu är en kommunist 

och en latino så skulle dom ha hela numret klart. 

17:55 Killarna står och väntar på att få ha sex med prostituerade Cherry Forever. Billy och 

Tommy lurar dem att de ska gå först, och istället för att ha sex kommer John Conklin in i 

rummet, den stora färgade killen som de pratade om i början. Han verkar vara ganska korkad och 

är den enda svarta killen vi får se i hela filmen. Han är endast med i filmen för att skrämma upp 

killarna.

23:37 Första gången man får träffa Tims pappa, han säger till Tim: ”I heard you ran tail-ass from 

some nigger.” Och tvingar honom att åka hem. Ett sätt att visa hur rasismen kommer från 

föräldrar och uppfostran. Tims pappa är ett riktigt rötägg som precis släppts från fängelset, han 

kommer hem och tar ut sin ilska på sin son.

1:11:47 Efter att Tims pappa blivit golvad av Mickeys bror säger han till Tim: "Looks like im 

gonna make a man out of you yet." Då svarar Tim med: "Being a man means being like you, i’d 

rather be a queer." Även här målas det ut som något dåligt. Han vill inte vara som sin våldsamma 

redneck-pappa, så han slår tillbaks med vad han vet att kommer såra honom. Jag är hellre 

homosexuell än är som dig.
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1:12:33 "Okey girls, if you’re gonna kiss eachother lets get it over with. Otherwise lets get back 

to the dance, right!" Just efter att Tims pappa stuckit iväg är Billy snäll mot Tim och säger att han 

gärna får bo hos dem istället för hemma. Då kommer coach in och bryter av det känsliga 

ögonblicket som Tim och Billy har. 

Filmen presenterar sig med en konversation som handlar om mörkhyade. Man märker att de inte 

har mycket till övers för mörkhyade. Och varför måste deras skämt involvera en mörkhyad? Är 

det för att man blir räddare ifall man blir attackerad av en svart kille än en vit? De verkar innan 

ha pratat ihop sig om att de måste ha en svart kille. Och det känns ju ganska fånigt att de rättar sin 

vän Mickey när han frågar om de har fixat niggern, och säger att man antingen kallar dem för 

negrer eller färgade. Visserligen klingar ordet nigger värre än både neger och färgad, men i den 

större bilden, är alla tre egentligen lika rasistiska. På skolan går det bara vita, alla är killar är 

heterosexuella och otroligt intresserade av tjejer. Två gånger i filmen talas det om homosexuella. 

Det målas upp som något dåligt i filmen. När det första gången sägs för att såra, och andra 

gången för att killarna inte ska ha en alltför känslig stund. Som sagt så är känslor endast till för 

tjejer. Filmen utspelar sig år 1954, vilket kan förklara varför det inte finns en enda homosexuell 

person med i filmen, då det fortfarande på denna tid var klassat som en sjukdom att vara 

homosexuell. Det kan även förklara varför inte det finns fler mörkhyade som går i skolan. Det tog 

länge i de amerikanska sydstaterna innan mörkhyade fick gå i skola med vita. Men i samhället 

fanns de långt innan denna film utspelar sig.

American Pie

American Pie är gjord 1999 och är regisserad av bröderna Paul och Chris Weitz. Den handlar om 

fyra killar som går på high school. De har bara några veckor kvar tills de går ut. Ingen av dem har 

haft sex ännu, men alla är otroligt sugna. Det börjar med att man får lära känna karaktärerna 

under skoltid. Jim, som fyller den största huvudrollen, är en helt vanlig kille som är kär i en 

utbytesstudent vid namn Nadia. Oz, även kallad Casanova, är en lacrossespelare som är bra på att 

ragga tjejer. Finch är den största nörden av de fyra, han är duktig i skolan, men är samtidigt 

väldigt petig med saker och ting. Han kan till exempel inte gå på toa i skolan, utan måste springa 

hem på rasterna för att göra sina behov. Och till sist har vi Kevin, som är ihop med Vicky. Även 
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han en helt vanlig kille som fortfarande väntar på att få ha sex med sin flickvän. På kvällen är det 

fest hemma hos en kille vid namn Stifler, killarna åker dit och festar och försöker ragga på tjejer. 

Men när ingen av dem lyckas få napp sitter de dagen efter i sofforna på nedervåningen av Stiflers 

hus. Under deras diskussion öppnas en dörr i bakgrunden, och en av de största nördarna på skolan 

kliver ut tillsammans med en tjej. Han visar henne ut och går sedan över till killarna och skryter 

om hur han äntligen blivit av med oskulden. Killarna blir nästan förstörda över att någon som han 

skull bli av med oskulden innan de blivit det. Kevin kommer då på en plan, de ska sporra 

varandra för att ha sex på den sista skoldagen för året innan de ska iväg till college. De sluter en 

pakt på detta och skakar hand på det. Killarna har alla kommit på olika planer för att lyckas med 

sina mål. Kevin lyckas med sin brors hjälp komma över en bok som innehåller tips och guider till 

hur man lyckas tillfredställa tjejer. Oz börjar sjunga i skolans kör, då han anser kören vara en 

otestad marknad för att hitta tjejer. Finch betalar en tjej på skolan för att sprida ut att han är bra i 

sängen till tjejerna på skolan. Jim försöker sig på onlinedating. Men det verkar som han inte har 

rätta utseendet för att lyckas på den marknaden. Dagarna går och det verkar som om det ska gå 

bäst för Finch, då hela skolan har hört att han är otrolig i sängen. Men efter att Stifler fått reda på 

att någon påstått att han blivit nerslagen av Finch, så häller han laxeringsmedel i Finchs kaffe. 

Och när han sedan blir lurad att gå på tjejernas toa är hans rykte i spillror. Desto bättre går det nu 

för Jim, han har blivit frågad av Nadia om han vill plugga med henne efter skolan. Hon ska 

komma till hans hus direkt efter att hon har varit på balett, så hon måste byta om hemma hos 

honom. Jim kommer på idén att han ska sända hennes klädombyte över Internet med hjälp av sin 

webcam, så att han och hans kompisar kan se på det. Planen verkar funka perfekt, och när Nadia 

även börjar smeka sig själv på Jims säng blir han halvt tvingad av sina kompisar att gå dit och 

fråga om hon behöver en extra hand. Dessvärre har Jim råkat skicka ut länken på sin webcam till 

hela skolan. Så när han kommer in till henne sitter hela skolan och tittar på över Internet. Han blir 

nervös, och även om hon vill ha sex med honom så klarar han inte av det. Det slutar med att 

Nadia går hem, och Jim är mobbad av hela skolan för att inte ha klarat av att ha sex med henne. 

Dagen efter i skolan verkar det bara finnas en tjej som inte har sett vad som har hänt dagen innan. 

Hon heter Michelle och är en av de största nördarna på skolan. Hon kan inte sluta prata om vad 

som har hänt på somrarna när hon är på ”bandcamp”. Han frågar henne om hon vill gå på 

avslutningsbalen med honom och hon tackar glatt ja. Oz lyckas även han bjuda ut en tjej till 

balen, detta efter många problem med skillnaden mellan honom och hans tjej. Kevin försöker 

tackla problemet med att han måste säga tills in flickvän att han älskar henne innan de har sex. 
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Han är kluven om han verkligen vill säga det fast han kanske inte känner det. Och Finch är 

tvungen att gå på balen ensam. Väl på balen har ryktet om att Sherman (nörden som hade sex i 

början av filmen) spridit sig till personen han påstått sig haft sex med. Hon ställer sig upp inför

alla i skolan och säger att de verkligen inte har haft sex, utan bara pratat hela natten. Den stress 

och ångest som killarna känt för att ha sex släpper nu, och de kan efter balen åka på Stiflers stora 

avslutningsfest utan att ha några krav på sig. Festen urartar ganska kraftigt, och det slutar med att 

Jim har sex med Michelle, Kevin har sex med sin flickvän Vicky och Finch lyckas på något vis 

ha sex med Stiflers mamma. Oz däremot väljer att vänta med sex, eftersom han nu har fattat 

tycke för tjejen som han från början bara ville utnyttja. Filmen slutar med att killarna sitter på ett 

café och skålar för att de äntligen klarat sig igenom high school, samtidigt som de har på de 

senaste veckorna utvecklats som personer.

Analys:

03:40 Första svarta tjejen med i filmen. Hon är med i gänget av nördar som spelar musik.

07:00 Första svarta killen kliver in på Stiflers fest, han verkar dock inte vara den enda där, första 

filmen av dessa där det vita faktiskt hänger med svarta. Men det finns inte en enda som har några 

repliker, ingen mörkhyad spelar någon roll för filmen.

23:10 Första svarta som har någon kommentar i filmen. Oz sjunger med skolans kör där det finns 

en mörkhyad lärare.

59:16 Oz sjunger och Stifler säger ”Oh my god, you’re gay!”

1:04:28 Albert sjunger upp inför duetten med Heather på ett väldigt feminint sätt.

Filmen är gjord 17 år efter att Porky's gjordes. Men ändå finns det inte mycket som tyder varken 

på att samhället skulle blivit bättre eller sämre. För det känns som skaparna av den här filmen inte 

riktigt vågar ta diskussionen om homosexualitet eller raser. Det syns på hur många saker det 

fanns att plocka ut från filmen, hur de förmodligen med mening hållit sig ifrån att ta upp dessa 

frågor. Det finns inte en öppet homosexuell karaktär med i filmen, och det närmaste man kommer 

det är Albert som egentligen bara kan anses gay för att han beter sig på ett feminint sätt. Ordet 

gay hinner ändå målas även här upp som något dåligt, detta sker dock bara en gång. Stifler tittar 

med avsmak på Oz när han glatt går runt och sjunger, och kallar honom sedan för gay. Det finns 
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endast ett fåtal mörkhyade personer med i filmen, och de har ingen som helst betydelse för 

handlingen. Det enda som dessa personer kan göra för filmen är att visa hur en av 

huvudpersonerna är fördomsfri, då han låter mörkhyade komma på sin fest och klappar dem i 

handen direkt när de kommer innanför dörren, som om de skulle vara väldigt bra vänner, men 

ändå har han inte större roll än just den. 

Superbad

Superbad är regisserad av Greg Mottola, denna film och Easy A liknar minst på de andra 

filmerna. De handlar fortfarande om high school. Men är inte uppbyggda på samma stereotypa 

sätt som resten av filmerna i denna uppsats är. De handlar snarare om intelligenta tonåringar med 

en gåva för att prata. Tonåringarna tillhör egentligen inte nåt av de stereotypa gängen. Superbad

handlar i grund och botten om separationsångest mellan två killar som bara har ett sommarlov 

kvar innan de ska iväg till college. De har varit bästa vänner hela livet, och nu har de inte lyckats 

komma in på samma college. Så för att fira att det bara är någon vecka kvar innan sommarlovet 

ska de på en ordentlig sista fest. Och dagen till ära, har de för en gångs skull blivit inbjudna till 

festen där alla andra i deras årskurs kommer vara. Filmen börjar med att vi får se Seth, en av 

huvudpersonerna, köra bil och prata i telefon med Evan, som även han är en huvudperson. Seth är 

inte säker på vad han vill prenumerera på för porrsida till nästa år, men han tror sig ha kommit 

fram till ”The Vagtastic Voyage”. Bara första scenen ger tittaren en bild på vad som komma 

skall. En komedi om ungdomar som ännu inte har växt upp, och pratar på sånt sätt som bara 

ungdomar idag gör. De är oskulder och vill under sommaren ta sista steget mot manligheten. 

Detta för att vara redo och upptränade innan college. Seth kommer hem till Evan och Evans 

mamma kommer ut för att säga hejdå till killarna som är på väg till skolan. Hon lutar sig över så 

att Seth kan se rakt in i hennes klyfta mellan brösten. Han kan inte slita blicken ifrån dem och 

berättar sedan för Evan hur snygg hans mamma är. Man får liksom direkt känslan av att killarna 

är otroligt omogna. De åker iväg till skolan och går på lektion. Efter ett tag kommer deras kompis 

Fogell in. Han berättar att han snart ska iväg och fixa sig ett fejk-id. Killarna blir extatiska och 

innan de vet ordet av så har Seth gått och lovat att de ska fixa sprit till hela festen som ska äga 

rum på kvällen. De tar bussen till en alkoholaffär och Fogell går in i affären otroligt nervös, med 

sitt fejk-id som bara har ett namn på sig, "McLovin". Han plockar ihop drickat som han ska köpa, 
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och när det verkar som om han ska klara av att köpa spriten så kommer det in en rånare i affären 

som slår ner honom och rånar kassan. Seth och Evan har varit utanför och väntat på Fogell, och 

när de tittar mot affären så ser de att det står en polisbil utanför. De blir övertygade om att han har 

åkt fast, och att de nu inte kommer kunna fixa sprit till festen. I samma sekvens blir Seth påkörd

av en billist. Han säger att han gör vad som helst för att de inte ska kalla på polis. Och de får 

honom att lova dem sprit. Detta samtidigt som Fogell blir förhörd av två otroligt korkade 

polismän. De går på att han heter McLovin, och lovar att de ska skjutsa honom till festen, detta 

med spriten. Seth och Evan kommer fram till en fest där de har blivit lovade att få sprit. Men när 

de väl är där så verkar det inte som att killen som körde på Seth är vidare bra kompis med värden. 

Det vankas slagsmål, så Seth och Evan springer sin väg. De får dock med sig öl från festen, och 

börjar ta sig mot den andra festen. Fogell hamnar på att åka med poliserna på en utryckning, där 

han till och med lyckas fälla den misstänkte, och vinner på så sätt förtroendet av poliserna. De 

börjar dricka öl tillsammans, och efter ett tag börjar allting spåra ur. Poliserna råkar efter ett tag 

även de köra på Seth. De kommer fram till att försöka sätta dit Seth och Evan för att ha haft 

sönder deras bil. Men innan de hinner göra något rymmer Seth, Evan och Fogell tillsammans iväg 

från poliserna. De lyckas till sist ta sig fram till festen, men väl utanför råkar Fogell säga till Seth 

att han och Evan ska dela rum i college. Seth blir förbannad och går ifrån Evan och Fogell. Alla 

tre av killarna har under filmens gång haft ögonen på varsin tjej. Evan träffar sin tjej på festen, 

och märker att hon redan har hunnit bli väldigt full. Han beslutar sig för att försöka komma ikapp 

med drickandet, och går till sist ner för att lägga in stöten. De går tillsammans upp till ett sovrum 

i huset och ska ha sex. Men innan de hinner göra något, spyr tjejen över sängen och Evan 

försvinner ut från rummet. Fogell lyckas däremot med sitt nyvunna självförtroende få sin tjej i 

säng, men precis när han har inlett samlag med henne så kommer poliserna in på festen och 

förstör för Fogell under akten. Seth försöker även han komma igång med sin tjej, men lyckas på 

något vis skalla henne i ansiktet. Och när han sedan ser att poliserna kommit till festen, springer 

han in och bär ut Evan som har däckat på en soffa. Han bär honom hela vägen hem till sig och de 

går och lägger sig. Fogell följer med poliserna ut på stan för att fullborda vad de tidigare höll på 

med. Att förstöra polisbilen. Dagen efter åker killarna iväg till ett köpcentrum för att köpa nya 

byxor. På festen träffar de tjejerna från kvällen innan, och försvinner till sist åt varsitt håll, hand i 

hand med sina nya flickvänner.
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Analys:

05:56 Seth verkar inte har några problem med att tala bra om samma kön. Han säger i scenen att 

Matt Muir är den gulligaste killen någonsin. Och frågar sedan Evan om han någonsin tittat Matt i 

ögonen, då han anser att det var som första gången han hörde The Beatles. Detta med en ton som 

knappt kan tolkas för något annat än homosexualitet.

06:31 Seth och Evan är på väg mot skolan, och man får se att Seth har på sig en t-shirt med den 

mörkhyade komikern Richard Pryor som motiv. 30 sekunder senare blir Seth spottad på av en 

klasskamrat vid namn Jesse, rakt på ansiktet av Richard Pryor. Samtidigt som Jesse säger att 

varken Seth eller hans jävla bögkompis Evan får komma på hans fest.

09:50 Evan spyr upp på Seths tröja, som den här gången har Bruce Lee som motiv.

10:36 Första mörkhyade killen syns i bild, han går förbi kameran.

17:12 – 19:22 Seth avslöjar för Evan att han i ung ålder hade ett problem som han påstår att ca 

8% av alla killar har. Han kunde inte sluta rita könsorgan, hela tiden i lågstadiet höll han på att 

rita könsorgan, och då framför allt det manliga könsorganet. Evan konstaterar efter Seths historia 

att han är ”Supergay”.

21:30 Seth lovar Jules och hennes kompis att han ska köpa Kyles Killer Lemonade, men han 

säger samtidigt att det låter ganska gay.

28:00 "I know that fagell, i know that"

34:35 Första svarta kvinnan i filmen, kassörska på en alkoholbutik

39:02 Samma kvinna blir totalt förminskad av de två poliserna som frågar ut henne. Sedan vågar 

de inte fråga henne om han var svart eller vit. Utan börjar istället fråga ”Såg han ut som oss? 

Eller.. Afrikansk?”

46:27 I bilen, en av er skulle kunna kommit hit fram och satt sig med mig.

48:00 ”I often dream of waking up in a world covered in semen”

51:51 Seth, Evan och killen som just kört på Seth kliver in på en fest där det ska finnas alkohol.

Det verkar bara finnas en svart kille på festen, som inte heller har någon stor roll alls. Däremot så 

lyssnar de endast på hip-hop och sånger som är inspelade av mörkhyade.

1:07:54 Två killar sitter i en soffa och säger att de tycker om varandra, typ

1:23:30 Det verkar inte heller finnas någon svart kille på den andra festen de kommer till. Men 

återigen lyssnar de på samma sorts musik som på första festen.

1:45:00 Dom kommer hem till Evan efter festen, och lägger sig tillsammans på golvet. De 

erkänner för varandra att de kommer att sakna varandra. Fulla börjar dom säga ”I love you” till 
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varandra och tittar varandra i ögonen samtidigt som dom kommer fram till att det är den 

vackraste saken i världen att älska någon annan. De somnar samtidigt som de kramas, och vaknar 

dagen efter och det Seth känner att det är väldigt konstig stämning. Men Evan stoppar honom och 

de kommer fram till att de ska gå till varuhuset tillsammans. För att ändå försöka bryta 

pinsamheten säger Seth ”Your mom’s got huge tits” och springer uppför trappan.

1:53:00 Slutscenen: Seth och Evan ska båda gå iväg med sina tjejer i varuhuset. Seth åker nerför 

rulltrappan samtidigt som Evan går iväg åt andra hållet. Man ser ångesten i Seths blick när han 

åker iväg från Evan. Det är inte bara för dagen som de skiljs, det kan vara för resten av deras liv.

Det finns någon slags homosexuell underton i hela filmen. Killarna kan aldrig riktigt slita sig från 

varandra, de har varit bästa vänner i hela livet. Men ändå känns det som det skulle kunna finnas 

något mer där. De båda beter sig på ett ganska konstigt sätt, som kan tolkas som homosexuellt. 

Seth säger till exempel att en kille är den gulligaste som finns. Och när Evan får chansen att ha 

sex med en tjej, vill han aldrig riktigt. Och det hela kulminerar ju i slutscenen då de först ligger 

och kramar om varandra och säger att "jag älskar dig" flera gånger om, och sedan utbyter otroligt 

tveksamma blickar när de skiljs åt inne i varuhuset med varsin tjej. Men fortfarande använder sig 

båda killarna av orden "gay" och "fag" som något dåligt. Det är dock inte på samma sätt som i 

Porky's eller Animal House längre, då det var mycket brutalare att säga orden än nu. Idag 

används de som vanliga svordomar. Den enda mörkhyade människan som har repliker i denna 

film är kvinnan som står i kassan på spritbutiken. Poliserna som förhör henne vet inte hur de ska 

ställa frågorna till henne, då hon är svart. De funderar på vad som är rasistiskt och inte rasistiskt. 

Och bara det blir ju ett stort problem, då hon inte behandlas som en vanlig människa, utan som 

något så ovanligt som en mörkhyad person.

Easy A

Easy A är gjord år 2010 och är regisserad av Will Gluck. Olive är en vanlig tjej som bor i 

Kalifornien. Hon har en bästa vän som kallas för Rhi och de går tillsammans i high school. 

Filmen börjar med att Olive tackar nej till Rhi när hon frågar om hon vill komma med hennes 

familj och campa. Rhis familj är tydligen väldigt skumma, så Olive har ingen lust att komma med 

på resan. För att inte såra Rhi säger Olive att hon ska på date med en kille som går i college med 
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hennes bror. Men vad hon gör är att sitta hemma hela helgen utan att hitta på något alls. När Rhi 

sedan frågar hur daten va, så påstår Olive att de va en helt vanlig date med inget konstigt i sig. 

Men på något sätt får Rhi idén att Olive har haft sex med killen. Och när hon konfronterar henne 

inne på tjejernas toalett så ljuger Olive och säger att de har gjort det. Mest för att få känna sig lite 

bättre än Rhi. Inne på toaletten har även Maryanne varit, och hon har hört allt som Rhi och Olive 

har pratat om. Och eftersom att hon är extremt kristen och inte tror på sex innan äktenskapet 

sprider hon ut ett rykte över hela skolan att Olive inte längre är oskuld, endast för att hon anser att 

Olive är värd det, då hon trotsat gud. Olive går från att vara helt okänd till att vara hela skolans 

stora snackis bara en dag. Och när hon sitter på timme en dag blir hon kallad för ”tramp” av en 

klasskamrat. Hon blir sur och kallar tjejen som sagt det för ”twat”, vilket resulterar i att hon 

måste gå till rektorn och be om ursäkt. Han varnar henne och säger att om hon någonsin säger ett 

liknande ord igen så kommer hon bli utsparkad från skolan. Hon kommer hem till sin familj och 

berättar det, men ingen bryr sig riktigt, utan är istället väldigt okej med det. Hon hamnar då på 

kvarsittning tillsammans med Brandon. Brandon har varit i slagsmål med en kille som kallat 

honom för gay. Och eftersom att skolan ha behövt dra in på budgeten, betyder kvarsittning att 

man städar på skolan. Så när de sitter och städar bort klotter från toalettdörrarna erkänner 

Brandon för henne att han är homosexuell. Olive ger honom rådet att han ska försöka att smälta 

in bland eleverna på skolan, och bete sig som om han vore heterosexuell. De skiljs åt och efter 

några timmar ringer han upp henne och de bestämmer att de ska träffas hemma hos Olive. Han 

kommer dit och har kommit på en plan som ska rädda honom från mobbare, han vill gå ut med 

Olive, på det sättet skulle alla se att han är heterosexuell och ingen skulle bry sig om honom. Hon 

tackar nej till förslaget, men de kommer till sist på att de ska lura hela skolan att de har haft sex. 

De träffas på en fest och spelar fulla, de skyltar med att de ska ligga med varandra, och samtidigt 

som hela festen står på andra sidan dörren, drar de igång en show som övertygar alla. Efter festen 

försvinner Olive hem och får ett samtal av Rhi. Hon är arg på Olive för att hon inte sagt till henne 

att hon skulle ha sex med Brandon. De hamnar i bråk och säger upp sin vänskap. Olive blir 

förbannad över att alla i skolan nu tänker på henne som en ”dirty skank”. Hon drar ut alla sexiga 

kläder på golvet och börjar sy fast bokstaven A i rött tyg på dem. Precis som huvudkaraktären i 

boken ”The Scarlett Letter” som man tidigare i filmen fått se. A:et står för ”Adultery” och är 

placerat på kläderna för att folk ska få se att hon har haft sex. Alla killar i skolan börjar titta på 

henne som om hon vore ett objekt, hon spelar ut rollen som klassisk förförerska liknande femme 

fatal i gammal film noir. Helt plötsligt står hon nu i skolan utan några vänner, och man märker 
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hur det börjar ta på hennes psyke. En dag kommer det fram en överviktig kille till henne och 

säger att han har pratat med Brandon, som har berättat allt om bluffen. Han undrar om hon inte 

vill göra samma sak med honom, så att folk ska sluta mobba honom också. Hon går motvilligt på 

att han får sprida ut ryktet att han har fått tafsa på henne. Men samtidigt som hon säger att hon 

vill ha ett presentkort för det, så går det en kille förbi som hör deras konversation. Han sprider 

snabbt ut att Olive ligger med killar för pengar, samtidigt som fler och fler killar kommer fram 

och vill ha samma överenskommelse med Olive. Och hennes rykte blir bara sämre. Hon blir 

inkallad till studiehandledaren på skolan och blir otroligt förminskad av henne. Efter några dagar 

kommer det fram att en av Maryannes kompisar, som påstår sig vara extremkristen, har fått 

klamydia. Han skyller det på Olive, så återigen blir inkallad till studiehandledaren. Den här 

gången är studiehandledaren helt ostabil och gråter. Det är nämligen så att hon har legat med 

killen som har klamydia, detta fast hon är gift med en annan lärare på skolan, som råkar vara 

Olives favoritlärare. Olive går med på att säga att hon har gett killen klamydia och nu börjar allt 

falla samma i Olives värld. Hon blir antastad av killen som Rhi är kär i, samtidigt som Rhi får se 

det. Så till sist bestämmer sig Olive för att göra något åt saken. Först avslöjar hon för sin lärare att 

det inte var hon som hade legat med killen som har klamydia, utan det var hans fru. Hon tar sedan 

hjälp av Todd, en kille som hon har varit lite småkär i sen lågstadiet, och med hjälp av honom 

lyckas hon styra upp ett sångnummer inför hela skolan. Hon avslutar med att säga ”log on to 

freeolive.com at 6pm, I know it interfers with the basketball game, but would you rather sit here 

cheering on the woodchucks, or watch me do one?”. Hon får hela skolan att logga in på sidan, där 

hon sedan berättar hela historien från början, precis som den var. På det sättet lyckas hon rentvå 

sitt namn, och blir även till sist ihop med Todd.

Analys:

11:52 Den enda svarta som egentligen har en liten roll i filmen presenteras. Olives bror är 

adopterad.

14:19 "Except for Huckleberry Finn, cause I don't know any teenage boys who have ever run 

away with a big hulking black guy". Olive nämner att böcker som man läser i klassrummet ofta 

har en koppling till vad som händer i dens liv vid samma tid.

21:13 Olives låtsaspappa säger till hennes adopterade bror "Where are you from originally?" 
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21:30 Första gången en homosexuell presenteras. Brandon är på kvarsittning tillsammans med 

Olive, detta på grund av att han hamnat i slagsmål med en annan kille. Men det är bara han som 

får kvarsittning eftersom rektorn är homofob.

23:00 Brandon erkänner för Olive att han bara försöker smälta in i skolan. Han vill inte visa att 

han är homosexuell, detta på grund av alla fördomar som folk har, och han vet att han skulle bli 

mobbad om han kom ut.

Han har inga stereotypa drag som säger att han skulle vara homosexuell. Han beter sig som en 

normal tonåring även när han bara är med Olive som vet att han är gay.

24:20 Olive och Rhi sitter och pratar med varandra och Olive nämner att hon pratat med 

Brandon. Rhi brister ut "Isn't he a homo?" 

25:02 Olive: "That was Brandon, he wants to talk to me about something."

Rhi: "He probably wants to borrow an outfit".

28:00 Brandon kommer hem till Olive för att fråga henne om en stor tjänst. Han vill att hon ska 

säga till folk att de har haft sex med varandra. Detta för att det skulle sätta ut ett rykte att han är 

heterosexuell och kanske inte bli mobbad varje dag.

30:38 Kille på festen skriker "Olive's gonna do a gay dude!".

31:03 De är ensamma inne i rummet på festen och Brandon visar sina första stereotypa 

homosexuella drag. Han tar i gardinen och drar den mot armen och säger "That's nice, is this 

lavendel?".

32:05 Killar som står och lyssnar på utsidan "This guy, he's gay, no?" "I think he's gay!"

36:00 Olive's familj verkar vara de enda i filmen som inte har några fördomar mot homosexuella. 

Hennes mamma kommer in och säger att hon en gång i tiden gått ut med en homosexuell kille. 

Hon säger det bara på skoj, men det visar att hennes attityd är otroligt bra gentemot 

homosexuella.

38:50 Olive's låtsaspappa kommer in och visar samma attityd som hennes mamma tidigare gjort. 

Han erkänner till och med att han själv var gay en gång i tiden.

41:42 "Jesus tells us to love everyone, even the whores and the homosexuals. But it's just so 

hard!".

01:17:50 En tjej kommer upp till Olive och säger att Brandon har lämnat stan med en "Big 

hulking black guy" och har bara lämnat ett brev till sina föräldrar där han skrivit "I'm gay 

bitches". 
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01:26:56 Man får se när Brandon går och lägger sig tillsammans med sin svarta pojkvän. 

Samtidigt som de ser på Huckleberry Finn.

För det första vill jag lägga tyngd på den allra första öppet homosexuella karaktären i denna 

uppsats. Han börjar med att bete sig som en helt vanlig kille, och man får kanske några 

förhoppningar om att denna film inte ska styras av den stereotypa mall som resten av filmerna 

styrts av. När han som homosexuell inte behöver vara så stereotypiskt "pansy" som homosexuella 

i dessa filmer nästan alltid får spela. Men allteftersom får man reda på att han i början endast har 

betett sig som en heterosexuell för att inte bli mobbad. Han har styrts av fördomarna och rädslan 

för att komma ut. Så när han för varje scen som han är med i, bara blir mer och mer stereotypt 

homosexuell, ser man hur de även i denna film följt samma mall som tidigare. Det finns ändå 

mycket som talar för att filmen är på väg åt rätt håll, och att det blir mer jämställt för varje dag 

som går. Då man nu kan vara homosexuell på film, och ändå vara jämställd i vissas ögon.

Eftersom att Olive och hennes familj inte har något som helst emot att han är homosexuell.

Direkt i introscenen får vi se vita och mörkhyade gå runt på skolans tomt och ha kul tillsammans. 

Det verkar inte finnas några fördomar eller någon uppdelning av något slag. Dock kan man se det 

som att det finns mer mörkhyade i statliga skolan än vad det finns i de finare skolor som 

presenterats i de andra filmer jag analyserat. De svarta är alltså varken lika smarta eller lika rika 

som de vita är. Annars skulle väl även de ha synts till i de finare skolorna. Men fast det verkar 

finnas många mörkhyade som går i skolan, så är det återigen inte någon svart karaktär som har 

någon stor roll i filmen. Det verkar som den mall som funnits sedan de tidigaste komedierna i 

denna genre inte har ändrats på. Mörkhyade kan inte ha någon stor roll i dessa filmer.

Slutsats

Highschool/collegekomedin har knappt utvecklats alls sedan den kom. Det är i stort sett samma 

bild av mörkhyade och homosexuella nu som det var på sjuttiotalet. Med inga stora roller för 

mörkhyade i någon av filmerna som jag har analyserat, så tyder det på att man inte vill, och 

egentligen aldrig velat använda sig av mörkhyade i denna genre. Varje gång de kommer med i 

bild har de antingen någon förnedrande stereotypisk roll, eller så är de bara statister där för att 
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visa att de finns där, och det inte finns några fördomar inblandade. Men det blir ändå fel på 

många sätt och vis, genom att bara visa dem har man inte tagit bort fördomarna. De blir nästan 

starkare. Man säger att man inte vill verka rasistisk, men är ändå det då de mörkhyade inte får 

några stora roller alls. Samma sak gäller egentligen för homosexuella också. Med den enda 

skillnaden att man i Easy A hade skrivit med en homosexuell person i handlingen. Men drömmen 

om att förändringen redan skulle vara här krossas så snabbt han går in i den "pansy"-roll som 

funnits sedan 20-talet. Men det är på rätt väg, tidigare kunde man knappt nämna homosexuell och 

ännu mindre visa dem. Nu kan man även sätta in dem som någon slags underliggande ton, precis 

som de gjort i Superbad. Men hur kommer det sig att det är så få mörkhyade och homosexuella 

med? Lösningen kan vara så enkel att det ligger i var filmerna utspelar sig. De görs alltid på 

väldigt "vita" områden. Men vad säger det om college i USA. Kan bara den vita mannen klara sig 

till college, och finns det underliggande fördomar mot mörka som lyser igenom i dessa filmer. 

Har man valt att sätta placera filmer på dessa ställen för att man ska kunna undvika mörkhyade, 

då de i alla filmer utspelar sig i den vita övremedelklassens förort. Mörkhyade och homosexuella 

kommer för en tid framåt få ta dessa små roller i denna genre. För det är så mallen ser ur för 

dessa filmer. Filmbolagen vet att det är dessa mallar som man tjänar pengar på, så det är så de 

vita cheferna filmbolagen förväntar sig att det skall se ut.28 Vilket gör att det för en tid framåt, 

förmodligen kommer se likadant ut som det gör nu. Jag tror, att vi har kommit så pass långt i 

samhället idag, att det skulle verka mer naturligt om det fanns homosexuella och mörkhyade mer 

öppet med i filmerna. När dagens chefer avgår, och den yngre, frispråkiga generationen tar över, 

kommer dessa mallar förhoppningsvis försvinna och vi kommer få se både mörkhyade och 

homosexuella utanför de stereotypa roller som de så hårt är fastsvetsade vid idag.

                                                
28 Sid 92 i Benshoff & Griffins America on Film



- 34 -

Källor  

Benshoff, Harry M & Griffin, Sean, America on Film: Representing, Race, Class, Gender and 

Sexuality at the Movies (Blackwell Publishing, 2004)

Booth, William, "America's Racial and Ethnic Divides: One Nation, Indivisible: Is It History?", 

Washington Post, February 22, 1998

Denby, David, A Critic at Large, ”High-School Confidential”, The New Yorker, May 31, 1999 

Dyer, Richard, "Homosexuality and Film Noir" Jump Cut: A Review of Contemporary 

Media, 1977, 2005

Johnson, E. Patrick, Appropriating Blackness: performance and the politics of authenticity (Duke 

University Press, 2003) 

Shary, Timothy Teen Movies: American Youth on Screen (Wallflower Press, 2005)

Wood, Robin, "Livet är en fest: eller Även jag var där för att få en bit American Pie" (Filmhäftet 

117, Nr 5, 2001) 

Källor på Internet:

http://www.artsreformation.com/a001/hays-code.html

http://www.horschamp.qc.ca/new_offscreen/Comedia.html

http://www.ejumpcut.org/archive/onlinessays/JC16folder/HomosexFilmNoir.html


