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Referat  
Filmen är ett medium som knyter samman filmskapare, filmskådespelare, medier och 
åskådare med varandra i intrikata relationer. Filmbolag producerar och auteurer skapar 
filmer, skådespelare medverkar i filmerna, medierna marknadsför såväl filmerna som 
filmskådespelarna och åskådare ser filmerna. Filmskaparen behöver åskådare för att kunna 
tjäna pengar eller bli omtalad, och behöver filmskådespelare för att få åskådare till sin film. 
Filmskådespelaren i sin tur behöver åskådare för att bli berömd men det kräver att det finns 
en film som åskådarna kan se. Skådespelaren är således beroende av det finns filmskapare. 
Åskådaren behöver filmskapare för att kunna se film men frågan är vad åskådaren behöver 
filmskådespelare till? Det är idag fullt möjligt att göra filmer utan skådespelare som fysiska 
aktörer på filmduken. Åskådaren behöver alltså inte filmskådespelare för att kunna se 
filmen, likväl är skådespelare beundrade av åskådare. 
 Syftet med denna uppsats är att undersöka förhållandet mellan filmskådespelare och 
åskådare genom att ta reda på hur en filmskådespelare konstrueras i två filmer och se hur 
man har uppfattat denna konstruktion. Vad är det för bild man målar upp av 
filmskådespelaren och hur har folk reagerat på den? Den valda filmstjärnan är Scarlett 
Johansson och de två filmer som kommer att studeras är Den svarta dahlian samt Lost in 
Translation. Min frågeställning är: Hur konstrueras Scarlett Johanssons persona i filmerna? 
Hur har åskådare reagerat på Scarlett Johanssons karaktärer och skådespeleri? 
 Scarlett Johanssons persona i såväl Lost in Translation som Den svarta dahlian är två 
unga kvinnor som använder andra för sina egna syften. I det förstnämnda fallet använder 
Scarletts karaktär Charlotte Bill Murrays Bob som en läromästare och som en vän. I det 
andra fallet är Scarlett Johanssons Kay Lake mer att likna vid en femme fatale som 
använder Josh Hartnetts Bleichert för sexuella syften. Scarlett Johanssons filmiska persona 
framställs på ett tvåsidigt sätt: dels Charlotte och Kay Lake som prydliga unga damer när 
de uppträder som offentliga personer, dels Charlotte och Kay Lake som utmanande, 
ohämmade unga kvinnor när de uppträder som privatpersoner.    
 Responsen på Scarlett Johansson uppvisar en del variationer i hur man har talat om 
Scarlett och hur man har använt henne. När det gäller åsikter har man varit mestadels 
positiv till Scarlett Johansson i Lost in Translation medan man har varit mestadels negativ 
när det gäller hennes insats i Den svarta dahlian. Såväl recensenter som amatörtyckare har 
uttalat sig om Scarlett Johanssons utseende och hennes skådespeleri. Att jämföra Scarlett 
Johansson med antingen en motspelare eller hennes insats med tidigare roller har varit 
vanligt bland responsen. 
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1. INLEDNING 

I denna uppsats vill jag studera hur en filmskådespelare konstrueras på film och hur åskådare 

uppfattat denna konstruktion. Den skådespelare eller i detta fall skådespelerska1 jag har valt 

som studieobjekt är Scarlett Johansson. De filmer som kommer att studeras är Den svarta 

dahlian (The Black Dahlia, 2006) och Lost in Translation (2003). Den bild som byggs upp av 

en viss filmskådespelare är emellertid inte enbart inriktad på de filmroller han eller hon gör 

utan riktar också in sig på vederbörandes liv vid sidan om filmduken, filmskådespelaren som 

privatperson/offentlig person. Filmskådespelaren är en del av ett komplicerat nätverk av 

relationer där skådespelarens bild av sig själv inte bara konstrueras av honom eller henne själv 

utan även av filmbolag, press, reklambyråer med mera. Eftersom filmskådepelares stjärnbilder 

(star images) är tvåsidiga kommer en snabb blick att kastas på Scarlett Johansson som 

privatperson/offentlig person. Den huvudsakliga inriktningen i denna uppsats kommer dock 

att ligga på Scarlett Johansson som skådespelerska och hur hon konstrueras i filmerna. Detta 

innebär att Scarlett Johanssons persona2

 

 (det vill säga de karaktärer hon spelar) kommer att 

ha en viktig roll.  

Man kan se filmskådespelare som en form av reklam. De gör dels reklam för filmerna de 

medverkar i, dels reklam för sig själva. Marknadsförandet av filmskådespelare görs inte 

enbart av filmskådespelaren själv utan även av medierna. Tidningsartiklar eller TV-inslag 

(bara för att nämna två exempel) bidrar till att göra reklam för filmskådespelare, även om 

denna reklam inte alltid är av det positiva slaget för filmskådespelaren. Judith Williamson 

framhåller att reklam genomsyrar alla medier. Genom att reklam figurerar i flera medier får 

reklamen en form av självständig, oberoende existens samt ges ett stort inflytande.3 

Filmskådespelare sysslar främst med film och att marknadsföra filmerna de medverkar i men 

de är samtidigt också offentliga personer. Detta innebär att även om de främst verkar inom ett 

visst medium finns det inget som hindrar att filmskådespelare figurerar i andra medier också.4

                                                 
1 Jag kommer dock att använda det förstnämnda begreppet när det gäller generella diskussioner. 

 

Genom att filmskådespelare figurerar i flera medier upprätthåller och förstärker de sitt 

kändisskap. Man kan också se skådespelare ur ett retoriskt perspektiv. Retorik handlar om att 

påverka. Janne Lindqvist Grinde kopplar ihop reklam med retorik. ”Reklam kan beskrivas 

2 Persona = karaktär eller roll. Persona betecknade ursprungligen ”den mask som bars av antikens skådespelare 
för att förstärka rollens uttryck”. Källa: Nationalencyklopedin (25/10-10), http://www.ne.se/lang/persona/705718 
3 Williamson, Judith (1978). Decoding Advertisements: Ideology and Meaning in Advertising (Marion Boyars: 
London, 2002): 11 
4 Att göra gästinhopp i tv-serier är inte ovanligt för filmskådespelare. Ett aktuellt exempel (12/5-2009) är den 
kände skådespelaren Laurence Fishburne, som just nu kan ses i rollen som dr. Raymond Langston i CSI: Crime 
Scene Investigation som Kanal 5 sänder.  
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som det moderna samhällets mest typiska form för språklig påverkan. Den är till för att förmå 

läsaren eller tittaren att köpa en viss vara.”5

 

 Filmskådespelare försöker genom sin medverkan 

i filmer övertyga folk om att dels se filmerna, dels beundra skådespelaren.  

Filmen är ett medium som knyter samman filmskapare, filmskådespelare, medier och 

åskådare med varandra i intrikata relationer. Filmbolag producerar och auteurer skapar filmer, 

skådespelare medverkar i filmerna, medierna marknadsför såväl filmerna som 

filmskådespelarna och åskådare ser filmerna. Filmskapare, filmskådespelare, medier och 

åskådare är tre former av aktörer som alla använder filmmediet för sina egna syften. 

Filmbolag använder filmmediet för att tjäna pengar. De producerar filmer, marknadsför dem 

och tjänar pengar. Det vanliga är att framgångsrika koncept återanvänds på olika sätt, vilket 

ger en ekonomisk trygghet för filmbolagen men samtidigt också en begränsning i deras 

kreativitet. 

 

När det gäller filmskapare kan syftet med att använda filmmediet variera. Detta beror på att 

begreppet filmskapare är ett ganska brett begrepp. Med filmskapare kan man mena enskilda 

upphovsmänniskor eller kollektiv. Filmskaparebegreppet kan också stå för en auteur, 

vanligtvis en filmregissör. Den enskilde auteuren kan ha ett ekonomiskt syfte eller vilja 

påverka folk men det behöver inte vara hans eller hennes enda avsikter. En auteur kan göra 

filmer i exempelvis konstnärligt syfte.  

 

Att få uppmärksamhet och bli känd kan vara den enskilde filmproducentens främsta 

målsättning med att använda filmmediet. Den enskilde filmskaparen kan således vara mer 

nyskapande och kreativ än filmbolag när det gäller användandet av filmmediet. Begreppet 

filmskapare kan också åsyfta organisationer. Organisationer använder filmmediet för att 

påverka folk. Man skapar filmer med klara budskap i syfte att påverka folks åsikter i 

exempelvis politiska frågor. Organisationer kan dock vanligtvis inte lägga ned lika mycket 

ekonomiska resurser som filmbolag på att producera filmer. Filmskådespelaren använder 

filmmediet för att uttrycka sig men också för att bli berömd.6

                                                 
5 Lindqvist Grinde, Janne. Klassisk retorik för vår tid (Studentlitteratur: Lund, 2008): 26 

 Övriga medier diskuterar filmer, 

filmskapare och filmskådespelare. Medierna hjälper såväl filmskaparna som 

6 Ett bättre ord vore kanske omtalad eller känd. Att vara berömd antyder att man är beundrad men så behöver 
inte nödvändigtvis vara fallet. Jag väljer dock att använda ordet berömd i betydelsen att vara känd. 
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filmskådespelarna med marknadsföring samtidigt som detta är en inkomstbringande 

verksamhet för medierna.  

 

När det gäller åskådare som begrepp finns samma typ av problem som i 

filmskaparebegreppet. Åskådare i betydelsen filmintresserade använder filmmediet för att 

njuta av underhållning. Åskådare i betydelsen recensenter använder filmmediet för att dels 

tjäna pengar, dels för att påverka dem som läser deras texter.7 Filmskaparen behöver åskådare 

för att kunna tjäna pengar eller bli omtalad, och behöver filmskådespelare för att få åskådare 

till sin film. Filmskådespelaren i sin tur behöver åskådare för att bli berömd men det kräver att 

det finns en film som åskådarna kan se. Skådespelaren är således beroende av det finns 

filmskapare.8

 

 Åskådaren behöver filmskapare för att kunna se film men frågan är vad 

åskådaren behöver filmskådespelare till? Det är idag fullt möjligt att göra filmer utan 

skådespelare som fysiska aktörer på filmduken. Datoranimerade filmer är exempel på sådana 

filmer. Åskådaren behöver alltså inte filmskådespelare för att kunna se filmen, likväl är 

skådespelare beundrade av åskådare. Man pratar om skådespelare, man har hemsidor på 

Internet om dem … det finns en kändiskultur hos filmåskådare, något som kan tyckas märklig 

med tanke på att åskådaren som sagt inte behöver filmskådespelare för att se filmer. Det är en 

kändiskultur som filmskapare och filmskådespelare drar nytta av. Både filmskapare och 

skådespelare är beroende av att det finns åskådare i biosalongen eller åskådare som köper och 

ser filmerna på DVD. Båda aktörstyperna är beroende av att åskådarna reagerar och beter sig 

på ett visst sätt när de sett filmen. Den som skapar en film vill att åskådarna ska gilla filmen 

(och fortsätta se filmskaparens filmer) och filmskådespelaren vill att åskådarna ska beundra 

honom eller henne, eller åtminstone prata om skådespelaren. Man försöker således 

upprätthålla eller förstärka åskådarnas roll som konsumenter, konsumenter av filmskaparnas 

filmer såväl som konsumenter av filmskådespelare. Åskådarnas kändisdyrkande är en form av 

konsumtion som uppfyller båda delarna, man beundrar filmstjärnor och deras filminsatser. 

Filmskapare och filmskådespelare får alltså ut något av denna kändiskultur, men vad får 

åskådarna ut av sitt förhållande till skådespelarna?  

                                                 
7 Man skulle faktiskt rent av till och med kunna säga att recensenter precis som filmskådespelare använder 
filmmediet för att bli berömda, dock på ett helt annat sätt och på en annan nivå. 
8 Filmskådespelaren kan förstås välja att själv agera filmskapare. 
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Min första tanke med den här uppsatsen var att till viss del upprepa mitt uppsatsämne från C-

uppsatsen, som gick ut på att studera hur en filmstjärna konstrueras på film.9

 

 Denna gång var 

dock inriktningen lagd på en mindre etablerad filmskådespelare i stället, en kvinnlig sådan 

(samt att lägga mer vikt vid kringmaterialet). För att uppnå det föll valet av filmskådespelare 

på en kvinnlig sådan. Första inriktningen var på en ung kvinnlig skådespelerska men en som 

är förhållandevis omtalad. Valet av filmskådespelerska stod till en början mellan tre namn: 

Jessica Alba, Scarlett Johansson och Katherine Heigl. Att jag valde mellan dessa tre namn 

beror på att det är förhållandevis lätt att få tag i filmer med alla i då samtliga är relativt 

omtalade. Det som fick mig att välja Scarlett Johansson är det faktum att hon är en relativt 

renodlad filmskådespelerska (Jessica Alba och Katherine Heigl har båda figurerat i tv-serier) 

samt att hon är den jag har minst förutfattade meningar om.  

Uppsatsen kommer att ta fasta på en kvinnlig filmskådespelare och hur hon framställs på film. 

De teoretiker som jag kommer att använda mig av i teoridelen använder dock begreppet 

filmstjärna. Det är lätt att blanda samman begreppen filmskådespelare och filmstjärna, 

eftersom en filmstjärna är en filmskådespelare när det gäller yrkesdefinition. En filmstjärna är 

dock mer än bara en filmskådespelare. Nationalencyklopedins webbsajt ne.se definierar 

begreppet filmstjärna på följande sätt: ”term med rötter i den kult som kring 1915 växte upp 

kring publikdragande filmskådespelare i Hollywood. Fenomenet […] förstärktes ytterligare 

när de största bolagen konsoliderade sig i det s.k. studiosystemet, där varje studio profilerade 

sig via ett eget stall ”stjärnor”.”10

                                                 
9 “John Travolta – en fallstudie i hur filmstjärnor konstrueras”. 

 Filmstjärnor är skådespelare som attraherar åskådare till 

biosalongerna. Detta förutsätter att åskådarna är väl bekanta med dem, kända skådespelare 

lockar vanligtvis fler åskådare till biograferna än okända skådespelare. Filmstjärnor är således 

kända filmskådespelare, namn som filmbolagen marknadsför sina filmer med. Att vara känd 

räcker dock inte för att särskilja filmstjärnor från filmskådespelare, det krävs något mer. Idag 

är möjligheterna till kändisskap många och ofta simpla. Det som utmärker filmstjärnor är att 

deras kändisskap varar länge, namn som Bruce Willis och Sandra Bullock är fortfarande uppe 

i filmstjärneluften även om deras storhetstid har passerats. Filmstjärnor är filmskådespelare 

som är kända under en lång tid vilket ger dem en exklusiv status som skådespelare som 

uppnått vad som kan beskrivas som gudomlighet. Okända eller halvkända filmskådespelare 

kan komma och gå men filmstjärnor förblir kända bortom sin egen fysiska död. 

Filmstjärnebegreppet står således för något mera upphöjt, något mer exklusivt än 

10 http://www.ne.se/lang/filmstj%C3%A4rna (25/1-2010) 

http://www.ne.se/lang/filmstj%C3%A4rna�
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filmskådespelarbegreppet. Scarlett Johansson har gjort ett stort antal filmer och hon är 

omtalad men har ännu inte uppnått samma kändisstatus som filmstjärnor som Sandra Bullock 

och Michelle Pfeiffer. Scarlett Johansson kommer därför att i denna uppsats gå under 

benämningen filmskådespelare (filmskådespelerska). Teoretikernas resonemang kring 

filmstjärnor kan dock tillämpas även på skådespelare som ännu inte hunnit lika långt i sin 

karriär. 

 

2. TEORETISK BAKGRUND  

2.1 KONSTRUERADE ÅSKÅDARE OCH FAKTISKA ÅSKÅDARE 

I Sue Thornhams antologi Feminist Film Theory: A Reader finns en text som kopplar samman 

framställandet av kvinnliga filmstjärnor med åskådare. Sharon Smith anlägger i sin text ”The 

Image of Women in Film: Some Suggestions for Future Research” (1972) ett kritiskt 

perspektiv på hur kvinnor framställs på film. ”The role of a woman in a film almost always 

revolves around her physical attraction and the mating games she plays with the male 

characters. [---] Women provide trouble or sexual interludes for the male characters, or are 

not present at all.”11 Kvinnliga karaktärer framställs mestadels stereotypt, om de över huvud 

taget dyker upp i en film. Kvinnor har oftast rollen som sexuella eller problematiska subjekt, 

som antingen behagar de manliga karaktärerna eller framkallar trubbel för dem. Smith menar 

att detta stereotypiserande har att göra med filmskaparna och deras sätt att tänka. 

Filmskaparna som Smith menar vanligtvis är manliga riktar in sig på en manlig publik. 

Genom den stereotypa bilden av kvinnor som sexuella objekt söker filmskaparna 

tillfredsställa inte bara sig själva utan även manliga åskådare som förväntas ha samma behov 

som filmskaparna. ”And in men and boys who do not already have these prejudices – it 

creates them.”12

 

 Filmskaparna planterar in sina egna behov och begär hos manliga åskådare 

genom det konstanta stereotypiserandet av kvinnor, man konstruerar åskådarna. 

 Smith har en generaliserande syn i sina argument även om hon lägger in ett ”almost always” 

när det gäller stereotypiserandet. Hon förutsätter att alla manliga åskådare har samma behov 

och begär som filmskaparna och att framställandet av kvinnor på film görs av män som 

vänder sig till män. Detta generaliserande och normativa synsätt är problematiskt, vilket 

kommer att framgå i uppsatsen. 

                                                 
11 Smith, Sharon (1972). ”The Image of Women in Film: Some Suggestions for Future Research”. Thornham, 
Sue (red.). Feminist Film Theory: A Reader (Edinburgh University Press: Edinburgh, 1999): 14 
12 Smith: 17 



 6 

 

Konstruerandet av åskådare är något som Janet Staiger tar upp i sin bok Interpreting Films. 

Till skillnad från Smith har Staiger en något öppnare syn när det gäller förhållandet mellan 

filmskapare och åskådare, även om Staiger fokuserar på förhållandet forskare – ”läsare”, det 

vill säga tolkaren av filmen. Staiger tar upp tre typer av läsare: den ideala eller exemplariske 

läsaren, den koherente läsaren och den kompetente läsaren.13 Det är tre konstruktioner av 

läsare, tre föreställningar om läsare som konstrueras av forskarna. ”[…] when confronted by a 

text, the ideal reader behaves in an established manner, depending upon the critic’s 

hypotheses about texts, meaning, and reading.”14 Den ideala läsaren är en läsare som 

förväntas tolka en text på ett sätt som forskaren föreställer sig att läsaren ska tolka texten på, 

ett ”etablerat” sätt. ”Whatever is postulated as the ideal reader reveals more about the critic 

and the critical method than about the activities of readers.”15 Den ideala läsaren säger mer 

om forskaren än om den som läser texten. Den koherente läsaren är en läsare som förväntas 

skapa sig en enhetlig mening eller upplevelse av en text genom att lägga ihop alla delar av 

texten. ”Immediately, you will notice that such a proposition assumes that a text can be 

ordered into a coherency and that the controlling activity or purpose of reading is to 

accomplish this.”16 Föreställningen om den koherente läsaren förutsätter att en text består av 

flera delar och att läsaren förväntas lägga ihop dem till en enhet. Den kompetente läsaren är 

en läsare som förväntas göra “rätt” tolkning av en text, det vill säga tolka en text på vad 

forskaren definierar som rätt sätt. Staiger menar att kompetens förutsätter att vissa tolkningar 

av en text är bättre än andra. ”This proposition, thus, implicitly or accidentally acknowledges 

variations among interpretations, and if variations can occur, the text cannot totally determine 

or control what the reader does.”17

 

  

Konceptet med den kompetente läsaren antyder att en text har begränsad makt över läsarna. 

Läsarna kan tolka texten på flera olika sätt och att de tolkar på det sätt som textens avsändare 

eller forskarna föreställt sig är således ingen självklarhet. En filmskapare kan således försöka 

bygga upp sin film på ett sådant sätt att antalet tolkningsmöjligheter är få men han kan inte 

helt kontrollera de faktiska åskådarnas tolkningsmöjligheter.  

                                                 
13 Den koherente läsaren och den kompetente läsaren kan egentligen ses som två varianter av den ideala läsaren 
men Janet Staiger väljer att göra åtskillnad mellan dem. 
14 Staiger, Janet. Interpreting Films: Studies in the Historical Reception of American Cinema (Princeton 
University Press: Princeton, New Jersey, USA, 1992): 24-25 
15 Staiger: 25-26 
16 Staiger: 28 
17 Staiger: 31 
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Med fokusering på åskådarbegreppet kan man konstatera att Smiths argument handlar om att 

åskådare är passiva och köper det som visas rakt av medan Staiger argumenterar för aktiva 

åskådare, åskådare som har möjlighet att själva välja hur de vill förhålla sig till en text eller en 

film. Staiger har en synvinkel som inte är lika problematisk som Smiths i och med att Staiger 

tar i beaktande individuella tolkningsmöjligheter hos läsare eller åskådare. Både Smith och 

Staiger redogör emellertid endast för föreställda eller av forskare konstruerade åskådare (i 

Staigers fall läsare) och inte faktiska åskådare. Den sistnämnda typen av åskådare kommer att 

stå i fokus i denna uppsats.  

 

Åskådarnas tolkningsmöjligheter är centralt för Jackie Stacey, som fokuserar på faktiska 

åskådare eller ickekonstruerade åskådare. I antologin Stardom: Industry of Desire (redaktör 

Christine Gledhill) har Stacey i sin text ”Feminine fascinations: Forms of identification in 

star-audience relations” försökt ta reda på hur kvinnliga åskådare förhåller sig till filmstjärnor 

genom att låta kvinnor skriva om sina upplevelser i brev till henne. Kvinnornas förhållanden 

till filmstjärnor har relaterats till den filmiska kontexten eller utanför den. Inom den 

förstnämnda kategorin har man beundrat stjärnor för att de är annorlunda än åskådarna. 

Stjärnorna förefaller finnas i en egen oåtkomlig värld, som väckt beundran hos en del av 

kvinnorna. Distanserandet av stjärnan från åskådaren har hos vissa skapat en längtan efter att 

bli mera som stjärnorna, att förhålla sig till dem som förebilder (Stacey gör en uppdelning i 

fysiska förebilder och personlighetsmässiga förebilder). Eskapism har också varit en del av 

förhållandet till stjärnor inom den filmiska kontexten.  

 

Inom den ickefilmiska kontexten, det vill säga utanför biografen, har förhållningssätten till 

filmstjärnor varit olika. Vissa kvinnor låtsas vara en stjärna genom att leka med stjärnans 

persona, vissa har försökt hitta likheter mellan dem själva och sin filmstjärna, vissa imiterar 

stjärnan genom att härma vissa drag hos honom eller henne och vissa går så långt som att 

kopiera stjärnan, det vill säga kopiera stjärnans personlighet och utseende. Staceys slutsatser 

av sin undersökning är att tanken om identifikation som en singulär process inte är hållbar. 

”In addition, the use of the term ’female spectatorship’ to refer to a single positioning by a 

film text seems equally inappropriate in the light of the diversity of readings of stars by 

different women in the cinema audiences in the 1940s and 1950s.”18

                                                 
18 Stacey, Jackie. ”Feminine fascinations: Forms of identification in star-audience relations”. Gledhill, Christine 
(red.) Stardom: Industry of Desire (Routledge: London, 1991): 159 
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sig med filmstjärnor på flera sätt och detta gäller även för den kvinnliga åskådaren varför 

begreppet kvinnliga åskådare som betecknare av en viss position till en text inte heller är 

hållbart. Stacey erkänner således precis som Staiger möjligheten för åskådare att tolka filmer 

på flera sätt, men medan Staiger bygger sina resonemang på föreställningar om åskådare 

bygger Stacey sina resonemang på faktiska åskådare. 

 

2.2 TILLFREDSSTÄLLELSE OCH IDENTIFIKATION     

Vissa av Jackie Staceys typer av förhållningssätt mellan filmstjärna och åskådare återfinns 

hos Richard Dyer. I sin bok Stars lägger Dyer fram en modell av Andrew Tudor (1974) som 

tar fasta på fyra typer av relationer mellan filmstjärna och åskådare: känslomässig 

samhörighet, självidentifiering (identifikation), imitation och projicering. Känslomässig 

samhörighet är när åskådaren upplever att det finns en förbindelse till en viss huvudperson på 

filmduken, en förbindelse som härleds ur filmstjärnan, berättelsen och åskådarens egen 

personlighet. Självidentifiering är när åskådaren ”places himself […] in the same situation and 

persona of the star […]”.19

 

 Imitation motsvarar Jackie Staceys imiterande. Projicering till sist 

är när åskådaren övergår från att bara imitera filmstjärnan till att helt leva som filmstjärnan 

skulle ha gjort, åskådaren definierar sin verklighet genom filmstjärnornas värld.  

Dyer redogör dock för ett mer begränsat antal förhållningssätt mellan filmstjärna och åskådare 

än vad Stacey gör. Medan Stacey gör en distinktion mellan förhållningssätt inom den filmiska 

kontexten och utanför den filmiska kontexten gör Dyer det inte. 

 

En typ av förhållningssätt som Tudor inte tar med i sin modell men som Dyer nämner är ett 

sexuellt förhållningssätt.  Anledningen till att Tudor inte tar med det är att folk tenderar att 

som favoritstjärna ha en av det egna könet, det vill säga manliga åskådare har manliga 

filmstjärnor som favoriter medan kvinnliga åskådare har kvinnliga filmstjärnor som favoriter. 

”[…] One could of course argue that attraction to one’s own sex is also sexual, and that, as 

homosexuality is taboo in this society, the cinema has provided through the star phenomenon 

the vicarious and disguised experience of gay feeling for non-gay audiences. […].”20

                                                 
19 Del av ett citat. Dyer, Richard (1979). Stars (BFI Publishing: London, 1998): 18 

 Dyer 

medger att åskådarens förhållningssätt till sitt eget kön kan vara sexuellt och att användandet 

av filmstjärnor varit filmens sätt att ge heterosexuella åskådare en implicit homosexuell 

upplevelse.  

20 Dyer: 17 
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Såväl Sharon Smith som Richard Dyer ser filmmediet som en ett redskap för att tillfredsställa 

behov och begär. Hos Smith är filmmediet en tillfredsställare av filmskaparnas behov och 

begär. ”Films express the fantasies and subconscious needs of their (mostly male) creators.”21 

Filmskaparna skapar filmer för att få utlopp för sina egna behov/begär och därmed också 

kunna tillfredsställa sig själva. Dyer har ett något annorlunda perspektiv. Han ser själva 

filmstjärnorna som tillfredsställare av behov och begär. ”Many writers see the stars, in general 

and in specific instances, as giving expression to variously conceptualised inner wants on the 

part of the mass of the people.”22

 

 Filmstjärnor tillfredsställer åskådarnas behov och begär 

genom att ger uttryck åt de två begreppen. Oavsett ur vilket perspektiv man betraktar filmen 

som medium så har det en psykologisk funktion enligt Smith och Dyer. Antingen filmmediet i 

sig själv eller dess beståndsdelar. Film som företeelse syftar till att ge utlopp åt inre 

behov/begär och därmed tillfredsställa den som har dessa behov och begär.  

Varken Smith eller Dyer redogör för en tredje synvinkel: filmstjärnans behov och begär av att 

agera i en film. Vad får en filmstjärna eller filmskådespelare ut av att medverka i filmer, 

förutom kändisskap och beundran? Vilka psykologiska behov och begär tillfredsställer själva 

agerandet i filmer? Smith och Dyer intar en antingen-eller-position där de som tillfredsställs 

av filmmediet antingen är filmauteurerna eller åskådarna men tydligen inte filmstjärnor eller 

filmskådespelare.   

 

I sin bok Visible Fictions: Cinema, Television, Video diskuterar John Ellis filmstjärnors star 

images och motsättningen mellan det ordinära och det extraordinära, som utgör en viktig del i 

den ofullständighet som Ellis menar att star images lider av. I resonemanget går Ellis in på 

åskådarnas begär. De två sidorna i en filmstjärnas star image, det ordinära och det 

extraordinära, kan båda väcka begär hos åskådarna. Åskådare kan hysa begär till en 

filmstjärna därför att han eller hon genom sin ordinära sida liknar åskådaren. Åskådare kan 

också ha begär till en filmstjärna därför att han eller hon genom sin extraordinära sida inte 

liknar åskådaren. ”There is a complicated game of desires that plays around the figure of the 

star: every feature in it is counteracted by another feature. The male and the female star can be 

                                                 
21 Smith: 15 
22 Dyer: 18 
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desired by either sex, yet that desire has access to its object only on condition that its object is 

presented as absent.”23

 

  

Såväl manliga som kvinnliga filmstjärnor kan åtrås av åskådare av båda könen. Det begär som 

åskådarna har till filmstjärnan är emellertid begränsat till filmmediets framställande av 

filmstjärnan som frånvarande, det vill säga att åskådarna kan se filmstjärnan på filmduken 

men kan inte interagera med honom eller henne. Ellis drar slutsatsen att den enda konkreta 

tillfredsställelse åskådare kan uppnå är den tillfredsställelse som erhålles genom själva 

tittandet. 

 

Även Laura Mulvey tar upp tillfredställelse genom tittandet. Hon tar upp två sätt som 

åskådaren kan erhålla tillfredsställelse på i sin text ”Visual Pleasure and Narrative Cinema” 

(som finns med i Sue Thornhams antologi): tillfredsställelse genom identifikation med en 

fulländad avbild av ens ego och tillfredsställelse genom själva tittandeakten. ”As an advanced 

representation system, the cinema poses questions about the ways the unconscious […] 

structures ways of seeing and pleasure in looking.”24

 

 Filmen som representationssystem 

väcker frågor om dels det undermedvetnas sätt att strukturera vårt förhållningssätt till världen, 

dels hur vi kan erhålla njutning genom att titta.  

I det första fallet fungerar filmmediet som en bekräftare av åskådarens ego, som en 

ihopkopplare av åskådare med filmaktörerna. Åskådaren betraktar en karaktär på filmduken 

som en avbild av åskådarens ego, en förbättrad bild av det. Mulvey exemplifierar med ett barn 

som ser sig själv i en spegel. Man känner igen sig själv i avbilden/karaktären men betraktar 

den samtidigt som en fulländad version av ens ego, avbilden/karaktären är åskådaren men 

samtidigt inte. Man tittar således på film för att få bekräftelse av det egna egot genom 

identifikation med en filmkaraktär. Åskådaren blir tillfredsställd genom identifikationen med 

filmkaraktären, åskådaren vill vara eller vara som filmkaraktären/avbilden. 

 

Det andra sättet att bli tillfredsställd är genom själva tittandet. ”There are circumstances in 

which looking itself is a source of pleasure, just as, in the reverse formation, there is pleasure 

                                                 
23 Ellis, John. Visible Fictions: Cinema, Television, Video (Routledge: London, 1992): 98 
24 Mulvey, Laura (1975). ”Visual Pleasure and Narrative Cinema”. Thornham, Sue (red.). Feminist Film Theory: 
A Reader (Edinburgh University Press: Edinburgh, 1999): 59 
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in being looked at.”25 Vi kan njuta av att titta på andra eller bli tittade på av andra. Mulvey 

antyder således, till skillnad från Smith och Dyer, en möjlighet för filmstjärnor och 

filmskådespelare att erhålla tillfredsställelse genom filmmediet. Åskådarna tillfredsställs 

genom att titta på filmstjärnor medan filmstjärnorna och filmskådespelarna blir tillfredsställda 

genom sin roll som åskådningsobjekt. När det gäller framställandet av kvinnor på film menar 

Mulvey att den manliga blicken har varit den styrande. ”The determining male gaze projects 

its fantasy onto the female figure […] In their traditional exhibitionist role women are 

simultaneously looked at and displayed, with their appearance coded for strong visual and 

erotic impact so that they can be said to connote to-be-looked-at-ness.”26

 

 Mulvey har en 

psykoanalytisk synvinkel på tillfredsställelse. Åskådaren kan bli tillfredsställd antingen 

genom att se den fulländade bilden av sig själv på filmduken eller genom den form av 

voyeurism som filmmediet tillhandahåller. Tillfredsställelse uppnås antingen genom en vilja 

att vara eller vara som sin fulländade filmmotsvarighet, eller genom en lust till att vilja ha 

filmgestalten. 

Tittandeakten är viktig för både Mulvey och Ellis, i båda fallen fungerar åskådarnas 

betraktande av det som visas för dem som en väg till njutning. Mulvey menar att det är själva 

tittandeakten som skänker tillfredsställelse hos åskådare medan Ellis däremot menar att 

tittandeakten endast är det nödvändiga redskap som hjälper åskådare att uppnå njutning. 

Tillfredsställelse hos Ellis ligger i hur åskådarna förhåller sig till filmstjärnans star image. 

Medan Mulvey kopplar samman åskådares begär med hur filmaktörer framställs visuellt på 

filmduken går Ellis något längre i sina resonemang. Den visuella tillgången till filmstjärnan 

måste samtidigt åtföljas av en fysisk avsaknad av honom eller henne för att åskådarna ska 

kunna ha sina begär. Ellis medger att tittandeakten är viktig men han har till skillnad från 

Mulvey en mer ingående syn på dess roll när det gäller åskådares förhållningssätt till det som 

visas på filmduken. 

 

Identifikation är ett problematiskt begrepp menar Jackie Stacey. Begreppet har använts 

ganska brett inom filmstudier och kan betyda flera saker. ”[…] identification has often been 

used rather loosely to mean sympathising or engaging with a character. It has also been used 

in relation to the idea of ‘point of view’, watching and following the film from a character’s 

                                                 
25 Mulvey: 60 
26 Mulvey: 62-63, Mulveys kursivering 
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point of view.”27 Man har använt begreppet för att dels åsyfta sympatiserande med en 

karaktär, dels åsyfta från vems synvinkel vi följer filmen. Ur ett feministiskt perspektiv är 

begreppet identifikation också problematiskt. Stacey använder ett citat av Anne Freidberg 

som beskriver varför feminister ser problem med begreppet: ”Identification can only be made 

through recognition, and all recognition is itself an implicit confirmation of an existing form. 

[…] Identification enforces a collapse of the subject onto the normative demand for sameness, 

which, under patriarchy, is always male.”28

 

 Identifikation förutsätter igenkänning. Genom att 

man känner igen något kan man identifiera sig med det, detta blir samtidigt också ett 

underförstått bekräftande av en rådande ideologi. Genom identifikation verifierar man en 

härskande struktur och infogar sig alltså i ett normativt krav på att alla delar filmskaparnas 

syn vilken vanligtvis är den manliga blicken. 

James Naremore kan sägas ha ett annorlunda perspektiv på identifikation. I boken Acting in 

the Cinema tar Naremore upp tre typer av tolkningsmöjligheter som åskådare kan uppfatta 

personer på filmduken på. ”[…] people in a film can be regarded in at least three different 

senses: as actors playing theatrical personages, as public figures playing theatrical versions of 

themselves, and as documentary evidence.”29

 

 Aktörer på filmduken kan ses som skådespelare 

som spelar karaktärer, offentliga personer som spelar sig själva och kan ses som dokumentära 

bevis. Naremores typ av identifikation har mer att göra med hur man som åskådare uppfattar 

aktörerna på filmduken. Åskådare kan uppfatta aktörerna som skådespelare, som offentliga 

personer som spelar sig själva eller som någon form av trovärdighetsbevis eller bevis på 

någon form av verklighet. Medan Stacey kopplar ihop identifikation med ideologi förhåller 

sig Naremore mer neutral till identifikationsbegreppet. Naremore redogör för de olika sätt 

som åskådare kan identifiera sig med filmaktörerna och låter det stanna vid det.   

Identifikation är alltså ett problematiskt begrepp. Identifikation kan betyda att åskådaren får 

sitt ego bekräftat genom att han eller hon identifierar sig med en filmkaraktär, åskådaren vill 

vara eller vara som filmkaraktären; identifikationsbegreppet kan också betyda att åskådaren 

erhåller njutning genom själva tittandet, vilket leder åskådaren till att betrakta filmaktörer som 

objekt. Identifikationsbegreppet kan stå för åskådarens sympatiserande med en karaktär eller 

att man som åskådare följer en film ur en karaktärs synvinkel. Ur ett ideologikritiskt 

                                                 
27 Stacey: 147 
28 Stacey: 147 
29 Naremore, James. Acting in the Cinema (University of California Press: Berkeley, USA, 1988): 15 
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perspektiv kan man se identifikation som ett sätt för rådande ideologier att upprätthålla sin 

makt. Man kan också definiera identifikation som att man uppfattar aktörerna på filmduken på 

ett visst sätt: som karaktärer, sig själva eller som bevis på autenticitet. En ytterligare 

komplikation med identifikationsbegreppet är åskådarnas förhållningssätt till en filmstjärnas 

eller filmskådespelares star image, identifierar sig åskådarna med den ordinära eller den 

extraordinära sidan i star imagen? Identifikationsbegreppet har således inte någon enskild, 

universell betydelse utan utgörs av flera varierande betydelser. De identifikationsformer som 

kommer vara mest relevanta för denna uppsats är Mulveys voyeuristiska identifikation, Ellis 

star image-identifikation och Naremores filmaktörs-identifikation. 

 

2.3 PROBLEM OCH DAGENS HOLLYWOOD 

Sharon Smith diskuterar en stereotyp bild av kvinnor på film som sexuella våp. Det finns 

förvisso en utbredd stereotyp bild av kvinnor som sexuella våp i dagens filmer men bilden är 

inte allenarådande. Ett förhållandevis aktuellt svenskt exempel på undantag är Millenium-

filmerna30

 

. Huvudkaraktären Lizbeth Salander är allt annat än ett sexuellt våp, hon är en ung 

datorhacker med tuff attityd som i marknadsföringen har ett närmast androgynt utseende.  

Smiths text ger alltså upphov till en del frågor om åskådare och vem som förväntas tilltalas av 

sättet som kvinnor framställs på film. Man kan fråga sig om alla manliga åskådare verkligen 

låter sig fyllas av filmskaparnas behov/begär vilket Smith hävdar. Hon menar att de manliga 

åskådare som inte redan har filmskaparnas tankesätt, får det. Konsekvenserna av manliga 

filmskapares användning av filmmediet blir att föra över sina egna tankebanor och drömmar 

till manliga åskådare. Frågan är om samtliga manliga åskådare accepterar det? Det är möjligt 

att vissa av åskådarna inte gillar sättet som en manlig filmskapare framställer kvinnor på. En 

annan fråga som Smiths text väcker handlar om det sexuella perspektivet. Är det bara en 

manlig publik som tilltalas av stereotypiserade kvinnor? Ett heterosexuellt perspektiv verkar 

vara det enda rådande i Smiths resonerande. Manliga filmskapare vänder sig enligt henne till 

en manlig publik för att upprätthålla ett heterosexuellt perspektiv. Genom framställandet av 

kvinnor som sexobjekt förväntas manliga åskådare tilltalas av det. Sharon Smith skrev sin text 

1972 och sedan dess har en hel del hunnit hända i samhället. Dagens samhälle är mer öppet 

för andra former av sexualitet än heterosexualitet. Heterosexuella åskådare är inte längre en 

självklarhet. Även kvinnliga åskådare kan tilltalas av manliga filmskapares bild av kvinnor.  

                                                 
30 För närvarande (19/4-2010) visar SVT Millenium-filmerna som en tv-serie i sex avsnitt. 
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I Andrew Tudors modell av förhållningssätt mellan filmstjärna-åskådare som Richard Dyer 

refererar till utesluts en sexuell fantasirelation som förhållningssätt. Dyer förklarar med att 

folk tenderar att främst ha stjärnor av det egna könet som favoriter när det gäller beundran. Ur 

ett sexuellt perspektiv antyder han dock att filmmediet visst kan ge heterosexuella åskådare en 

homosexuell upplevelse, om än förklädd. Samtidigt redogör såväl Laura Mulvey som John 

Ellis för tittandeakten som ett sätt för åskådare att bli tillfredsställda på. Mulvey ger en 

psykologisk förklaring: att folk besitter en mental lust till att vilja titta på andra eller vilja bli 

tittade på. Själva filmtittandet är en form av voyeurism hos Mulvey. Ellis har en mera 

praktiskt förklaring: i och med att filmstjärnan är närvarande på filmduken men inte i själva 

biosalongen begränsar det åskådarnas möjligheter till att åtrå filmstjärnan till själva 

tittandeakten. Filmtittandet är hos Ellis en förutsättning för att åskådare ska kunna bli 

tillfredsställda över huvud taget. Detta gäller oavsett vilket kön åskådaren har och huruvida 

favoritfilmstjärnan är manlig eller kvinnlig. Det är alltså möjligt för åskådare att ha ett 

sexuellt förhållningssätt till det som visas på filmduken. Richard Dyers bok och Laura 

Mulveys text är precis som Andrew Tudors och Sharon Smiths text från 1970-talet medan 

John Ellis text är från tidigt 1990-tal. Alla fyra teoretiker har en begränsad syn på åskådares 

möjligheter att förhålla sig till filmstjärnor. Mulvey och Ellis erkänner dock möjligheten för 

åskådare att erhålla tillfredsställelse genom själva tittandet. Ellis är dessutom den ende som 

medger att det inte spelar någon roll vilket kön en filmstjärna har, han eller hon kan likväl 

beundras av såväl manliga som kvinnliga åskådare.  

 

Synen på åskådare är öppnare nu vilket (förutom John Ellis) både Janet Staigers bok från 

1992 och Jackie Staceys text från 1991 visar. Staiger fokuserar förvisso på konstruerandet av 

åskådare. Det finns en föreställning om åskådare och om hur de tolkar texter och denna 

föreställning tar man fasta på i de tre typerna av läsare som Staiger tar upp (den ideala läsaren, 

den koherente läsaren och den kompetente läsaren). Staiger är dock öppen för att läsarna, de 

faktiska läsarna, inte är begränsade i sitt sätt att tolka texter. Budskapet är att även om man 

som skapare av en text kan skapa sig en idealbild av läsarna och hur de förväntas tolka ens 

text så finns möjligheten att de faktiska läsarna kan tolka texten på sätt som inte är vad 

skaparen hade önskat sig. I Jackie Staceys fall har fokus legat på hur åskådare faktiskt 

förhållit sig till filmstjärnor. Genom att låta kvinnor skriva om sina upplevelser till henne har 

Stacey kunnat påvisa att det finns olika sätt för åskådare att förhålla sig till filmstjärnor 
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En sak som Jackie Stacey delar med Sharon Smith är ett normativt så-här-är-det-antagande. I 

Staceys argumenterande om det feministiskt sett problematiska med identifikationsbegreppet 

använder hon ett citat som slår fast att identifikation sker genom igenkänning och att all 

igenkänning underförstått är ett befästande av det varande. Genom att man känner igen något 

och därmed kan identifiera sig med det befäster man alltså den rådande ideologin. Stacey 

förutsätter att åskådarna automatiskt accepterar den rådande ideologin genom igenkännandet 

av den. Hon bortser från möjligheten att även om åskådare känner igen en ideologi och 

identifierar sig med den behöver det inte nödvändigtvis betyda att de gillar den. Denna 

möjlighet kan även tillämpas på det huvudsakliga problemet med identifikationsbegreppet, 

där Stacey menade att begreppet användes för fritt inom filmteori. Identifikation kunde dels 

avse att man sympatiserar med en karaktär, dels avse ur vems synvinkel vi följer en film. I 

samtliga fall är det möjligt för åskådare att välja att inte gilla den eller det åskådarna 

identifierar sig med.  

 

Stacey och Smith har båda en normativ syn trots att Smiths text är från 1972 och Staceys är 

från 1991. Synen på åskådare och deras sätt att förhålla sig till filmstjärnor må ha blivit mer 

öppen men trots att det gått 19 år mellan Smiths text och Staceys finns fortfarande ett 

normativt synsätt inom filmforskningen. Smith antar att alla manliga åskådare förväntas dela 

manliga filmskapares syn på kvinnor medan Stacey menar att all igenkänning är detsamma 

som att erkänna en rådande struktur/ideologi.  

 

Man kan fråga sig varför detta synsätt inte har ändrats? Varför håller sig Stacey fast vid detta 

generaliserande grundantagande som inte tillåter alternativa förhållningssätt? Från Staceys 

text fram tills idag 2010 har det gått 19 år. Har synen på åskådare blivit mer öppen under 

denna tid? Filmforskningen har genomgått en del förändringar sedan 1980- talet och framåt, 

menar Martin Barker i antologin Contemporary Hollywood Stardom (2003). I första hand 

handlar det om stardom-begreppet som blivit mer komplext. Man har byggt upp filmsviter 

kring enskilda stjärnor31

                                                 
31 Barker exemplifierar med Sylvester Stallone/Rambo och Arnold Schwarzenegger/Terminator då denna 
företeelse förekom under 1980-talet. Företeelsen startade dock inte under 1980-talet, redan under 1970-talet 
förekom uppbyggande av filmsviter kring en enskild stjärna (Clint Eastwood/Dirty Harry). Ett modernt exempel 
på denna företeelse skulle kunna vara Matt Damon/Jason Bourne (tre filmer har hittills gjorts). 

, specialeffekter används som ”stjärnor” för att attrahera åskådare till 

filmerna, regissörer har uppnått stjärnstatus medan stjärnor har agerat som regissörer. När det 

gäller åskådare gillar inte Barker det sätt som Jackie Stacey undersöker åskådare på. Han 
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gillar inte förfarandet där forskare, i syfte att orka skaffa sig kunskap och förståelse om 

åskådare, förenklar sina frågeställningar och undviker att ställa så många viktiga frågor.  

 

En viktig fråga som Barker ställer sig är vad som händer när åskådare är besvikna på stjärnor 

som de i vanliga fall dras till. ”The question has hardly been addressed because of an 

assumption that stars are, simply, successful in their attraction.”32

 

 Eller, menar Barker, för att 

stjärnor främst har undersökts på de sätt som deras intertextuella betydelser inpassats i 

filmerna. Man har inte ägnat någon större uppmärksamhet åt att ta reda på vad åskådare gör 

med sina stjärnintressen förutom att bara titta på dem. 

Ingrid Lindell har skrivit en avhandling om hur konstruerandet av kön på film påverkar 

kvinnliga åskådares identitetsformande. I Att se och synas: Filmutbud, kön och modernitet 

lägger Lindell fokus på svenskt filmutbuds könsrepresentationer under 1996 och relaterar dem 

till Lars von Triers film Breaking the Waves. I kapitel 3 uttalar sig Lindell om åskådare i 

allmänhet, om passiva och aktiva åskådare. Filmforskning har tidigare betraktat åskådare som 

passiva eftersom man sett själva filmerna som meningsskapare, som upprätthållare av rådande 

ideologi. Åskådarna har bara fungerat som mottagare och klassats in i en enda 

människokategori. I takt med att filmforskningen har utvecklats har även synen på åskådare 

gjort det. Från att vara passiva åskådare har man börjat se dem som aktiva åskådare, personer 

som aktivt gör val och som använder kulturen. Man har börjat se åskådare som medskapare av 

mening. Övergången från passiva till aktiva åskådare hänger ihop med att filmforskare har 

gått från att ha fokuserat på auteurernas roll i filmmediets kulturella inverkan, själva filmernas 

roll till åskådarnas roll.  

 

Judith Mayne tittar på åskådarskapet och dess roll i samtida filmstudier i boken Cinema and 

Spectatorship. En viktig distinktion som Mayne tar upp är distinktionen mellan ”tittare” och 

”subjekt”. Denna distinktion tycks vara grundval för de teorier som finns om åskådarskap. 

Kategoriserandet av åskådarna är problematiskt eftersom det är en abstrakt indelning. Mayne 

menar att det är svårt att analysera åskådare oavsett vilken metod man använder då 

svårigheten ligger i att identifiera åskådare. De metoder som man använder för att analysera 

åskådare bygger på en form av antaganden om åskådarna. ”[…] any analytic conception of the 

                                                 
32 Austin, Thomas & Barker, Martin (red.).  Contemporary Hollywood Stardom (Arnold: London, 2003): 152 
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audience involves a considerable amount of projection, myth-making, and fabrication.”33

 

 Man 

bygger sina analyser på föreställda åskådare i stället för de faktiska.  

Redaktören för boken Viewing Positions: Ways of Seeing Film, Linda Williams, har ett något 

annorlunda synsätt. Williams menar att det gamla sättet att betrakta åskådare, åskådare som en 

enhet, inte bör förkastas helt. Själva perspektivet, åskådare som en enhetlig grupp, medger 

hon behöver ändras men de teorier som är kopplade till synsättet (Williams använder 

begreppet ”gaze theory” som samlingsnamn för detta synsätt) är relevanta även idag. 

Williams menar att det fortfarande finns ett behov av teoretisk förståelse av relationerna 

mellan film och åskådare. Även om man tillämpar empiri i sina undersökningar kan den aldrig 

ersätta lusten i att spekulera om effekterna av visuell kultur.  

 

Mayne problematiserar det teoretiska kategoriserandet av åskådare. Williams menar att detta 

teoretiserande trots sina brister ändå är viktigt och att de teorier som finns kopplade till det är 

gångbara än i dag. Som redan framgått av tidigare teoretiker finns det skäl till att revidera 

denna uppfattning. De teorier som Smith, Dyer och Mulvey förlitar sig på tar tillvara på den 

situation som rådde under 1970-talet. Sedan dessa teoretikers texter publicerats är det inte 

bara själva filmforskningen som förändrats, även själva filmmediet har gått igenom 

förändringar. Att se på film är inte längre förbundet med att gå på bio. Åskådare har fått flera 

möjligheter att få tillgång till filmstjärnornas värld utanför biografen. Förvisso fanns redan 

under 1970-talet teveapparaten samt videon34 men idag har dessa alternativa 

filmvisningsmedier kompletterats med DVD och Internet. I takt med framväxten av dessa 

medier har filmbolagen i högre grad insett de alternativa mediernas värde och utnyttjar dem.35

 

 

Det är inte ovanligt att man släpper filmer direkt på video eller DVD utan att de gått upp på 

bio. Lägg därmed till att dagens samhälle har blivit öppnare för personer med andra sexuella 

preferenser än den heterosexuella. Följaktligen måste de teorier som är förknippade med 

teoretiserande uppdateras eller ersättas, detta är särskilt viktigt med tanke på att Mayne 

påpekar att kategoriseringar av åskådare bygger på föreställda åskådare snarare än på faktiska. 

                                                 
33 Mayne, Judith. Cinema and Spectatorship (Routledge: London, 1993): 158, Maynes kursivering 
34 Den första videobandspelaren kom i USA under 1950-talet men fick sitt genomslag först när videokassetter 
introducerades i början av 1970-talet (www.ne.se).  
35 När det gäller Internet verkar det dock råda en viss tveksamhet eller oklarhet i att utnyttja det mediet från 
filmbolagens sida. En kontroversiell debatt råder idag om fildelning, det vill säga att på Internet utbyta 
(vanligtvis) musik- och filmfiler med andra personer genom så kallade fildelningsprogram (www.ne.se). 
Filmbolagen har varit starkt kritiska mot denna företeelse eftersom det är upphovsrättsskyddat material som 
fildelarna delat med sig av.   

http://www.ne.se/�
http://www.ne.se/�
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Att studera en kvinnlig filmstjärna och se hur åskådare förhållit sig till bilden av henne är 

inget nytt. Rachel Moseley har till exempel skrivit avhandlingen Growing up with Audrey 

Hepburn: Text, audience, resonance (2002). I sin text undersöker Moseley Audrey Hepburns 

star image och hur kvinnliga åskådare förhållit sig till den. Moseley undersöker dels de 

åskådare som växte upp med Audrey, dels de som förhållit sig till henne i efterhand (under 

1990-talet). När det gäller Audrey Hepburns stjärnimage har Moseley studerat filmer, press, 

publicitet, intervjuer och bilder. Även texter om Audrey Hepburn i längre verk som skrivits av 

feministiska kritiker och kvinnor inom media har Moseley studerat. Intervjuer har använts när 

det gäller åskådarna. 

 

3. PROBLEM, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Åskådare spelar en viktig roll i filmmediet. Det är åskådarna som tolkar och bedömer 

huruvida en filmskapares film och/eller en filmstjärnas insats i en film är bra eller dålig. 

Filmrecensenter recenserar filmerna och betygssätter dem. En lovordande recension kan göra 

så att folk går och ser filmen medan en nedgörande recension kan leda till det motsatta. 

Filmintresserade kan dock gå på bio och se en film utan att ha läst några recensioner. De 

filmintresserade agerar som egna, individuella recensenter och pratar om filmer och 

filmstjärnor på exempelvis caféer, i matsalar eller på Internet. Filmintresserade kan till och 

med trotsa filmrecensenternas bedömningar och fortsätta se filmer av en viss filmskapare eller 

med en viss filmstjärna, trots att recensenterna är negativa. Oavsett vilken typ av åskådare 

man menar med begreppet så är både filmskapare och filmstjärnor beroende av dem.  

 

Åskådarna däremot är bara beroende av filmskapare för att kunna se film. Hur kommer det sig 

att man beundrar och pratar om filmstjärnor trots att de egentligen inte behövs? Är åskådarnas 

behov av filmstjärnor kopplat till något som inte har med själva filmtittandet att göra? Hur 

förhåller man sig till filmstjärnor? 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka förhållandet mellan filmskådespelare och åskådare 

genom att ta reda på hur en filmskådespelare konstrueras i två filmer och se hur man har 

uppfattat denna konstruktion. Vad är det för bild man målar upp av filmskådespelaren och hur 

har folk reagerat på den? Den valda filmstjärnan är Scarlett Johansson och de två filmer som 

kommer att studeras är Den svarta dahlian samt Lost in Translation.  

Min frågeställning är: 

• Hur konstrueras Scarlett Johanssons persona i filmerna? 
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• Hur har åskådare reagerat på Scarlett Johanssons karaktärer och skådespeleri?  

 

4. METOD 

Med ett till viss del reklamanalytiskt och retoriskt tänkande som utgångspunkt kommer jag att 

studera två Scarlett Johansson-filmer i denna uppsats samt kringmaterialet till dem. De två 

filmerna är Den svarta dahlian (originaltitel: The Black Dahlia) från 2006 och Lost in 

Translation från 2003. Filmerna som valts har båda gått upp på biograf och jag har strävat 

efter att försökt välja två relativt kända filmer som Scarlett Johansson medverkar i, med 

förhoppning om att lättare kunna hitta respons. Jag har valt filmer från olika tidpunkter i 

Scarlett Johanssons karriär, i det här fallet med en skillnad på tre år mellan dem. I 

filmanalyserna kommer fokusen att ligga på hur Scarlett Johansson framställs genom 

karaktärerna hon spelar samt hur hennes rollfigurer framställs visuellt.  

 

Ur ett retoriskt perspektiv skulle man kunna säga att jag kommer att fokusera på de retoriska 

bevismedlen logos och ethos. Logos är ett ganska omstritt begrepp inom retoriken och har haft 

varierande betydelser. Lindqvist Grindes definition av begreppet är att logos ”handlar om att 

ge ’bevis’ eller ’sakskäl’ för våra påståenden, eller sådant vi i vardagslag kallar för 

’argument’.”36

 

 Som nämnts i inledningen av denna uppsats försöker filmskådespelaren genom 

sitt agerande i filmer dels attrahera en publik till filmerna, dels övertyga filmintresserade om 

att beundra filmskådespelaren. Dessa budskap uttalas inte explicit av filmskådespelaren på 

filmduken utan är implicita. Det som visas på filmduken kan dock ses som en form av 

argument till varför åskådare ska beundra filmskådespelaren (när det gäller varför man som 

åskådare ska gå och se en viss film torde det främst vara i marknadsföringen av filmen som 

argumenten finns). De karaktärer som en filmskådespelare spelar fungerar som sakskäl eller 

argument till den retoriska frågan varför man som åskådare ska beundra filmskådespelaren.  

Ethos handlar om talarens trovärdighet och vilka strategier han eller hon använder för att 

framstå som trovärdig. Dessa strategier måste vara sådana som talaren kan påverka. Kön, 

ålder, utbildning och etnicitet är exempel på personlighetsaspekter som talaren inte kan 

påverka i sitt tal. En 53-årig högutbildad engelsman till exempel37

                                                 
36 Lindqvist Grinde: 79 

 kommer fortfarande vara 

en 53-årig högutbildad engelsman när han talat färdigt. Lindqvist Grinde poängterar att ethos 

bara redogör för faktorer som talaren kan påverka och att ”[…] ethos betecknar […] bara de 

37 Uppsatsförfattarens exemplifiering. 
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strategier som talaren skapar och använder i det enskilda talet […].”38

 

 Talarens klädsel tillhör 

en aspekt som talaren kan påverka och använda sig av i det enskilda talet. Hur är den 53-årige 

högutbildade engelsmannen klädd när han ska prata på ett styrelsemöte? Är han klädd i 

kostym framstår han som mer trovärdig än om han är klädd i pyjamas. Sättet som talaren klär 

sig på kan sägas vara en del av hans eller hennes ethos.  

Vid sidan av själva filmerna kommer även kringmaterialet till dem att studeras. Det 

kringmaterial som kommer att studeras är filmtrailers, DVD-omslag och filmaffischer. Då det 

visuella kommer att spela en roll i min analys av filmerna och deras kringmaterial kommer en 

viss form av semiotisk analys att tillämpas. Semiotik är ”det systematiska studiet av tecken 

och andra betydelsebärare, inklusive de icke-språkliga.”39

 

 Då min huvudsakliga fokusering är 

på hur Scarlett Johansson konstrueras i två filmer samt hur olika typer av åskådare har 

uppfattat denna konstruktion kommer respons på The Black Dahlia och Lost in Translation att 

studeras. Av praktiska skäl kommer jag att rikta in mig på respons som ligger ute på Internet. 

Ett urval av recensioner och fansajter kommer att studeras. Förutom att jag inte kommer att 

använda mig av intervjuer i min uppsats är den främsta skillnaden mellan min uppsats och 

Rachel Moseleys avhandling bredden på responsen. Medan Moseley enbart fokuserat på 

kvinnliga åskådare kommer jag att studera såväl manlig som kvinnlig respons. 

5. SCARLETT JOHANSSON 

5.1 FILMOGRAFI 

Scarlett Johansson har medverkat i 29 filmer, två TV-serier och ett datorspel. Ytterligare tre 

filmer är på gång.40

                                                 
38 Lindqvist Grinde: 89, Lindqvist Grindes kursivering i citatet. 

 Hon är ett av 2000-talets kända namn men hennes karriär började redan 

1994 då hon medverkade i filmen North. Efter att ha medverkat i ytterligare en film, Just 

Cause eller på svenska I sanningens tjänst (1995), gjorde hon ett gästspel i den kortlivade tv-

serien ”The Client”. Därefter medverkade Scarlett Johansson i ett antal filmer innan hennes 

genombrott kom som den tonåriga Rebecca i filmen Ghost World (2001). Scarlett Johanssons 

insats ledde till att hon prisades som bästa kvinnliga birollsinnehavare 2001 och 2002. Även 

nästa film som Scarlett Johanssson medverkade i, An American Rhapsody (2001), ledde till att 

hon blev prisad för sin insats. Rollen som Charlotte i Lost in Translation (2003) kan sägas ha 

fungerat som en språngbräda för Johanssons karriär. Hennes insats ledde till att hon bland 

39 http://www.ne.se/kort/semiotik (19/8-2009) 
40 26/1-2010. Källa: www.imdb.com 

http://www.ne.se/kort/semiotik�
http://www.imdb.com/�
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annat vann pris på Venedigs filmfestival 2003 samt på BAFTA Awards 2004, samt blev 

nominerad till en Golden Globe 2004 och en MTV Movie Award 2004. Scarlett Johansson är 

en skådespelerska vars meritlista är omfattande. Hon har medverkat i olika genrer: dramat A 

Love Song for Bobby Long (2004), komedin The Nanny Diaries (2007), science fictionfilmen 

The Island (2005) och thrillern The Prestige (2006), bara för att nämna några exempel. Hon 

har till och med medverkat i en tv-serie från 2005, ”Robot Chicken”. Även om Scarlett 

Johansson haft en rätt så uppgående karriär har inte alla hennes filmer varit succéer, The Spirit 

(2008) är ett exempel på en film som floppat. 

 

5.2 SCARLETT JOHANSSON SOM OFFENTLIG PERSON 

När det gäller Scarlett Johansson som offentlig person har hon även här varierat sig. Hon har 

medverkat i pratshower som ”The Tonight Show with Jay Leno”, ”Late Show with David 

Letterman” och “Late Night with Conan O’Brien”. Scarlett Johansson har varit värdinna för 

humorprogrammet “Saturday Night Live” tre gånger. Hon har på olika sätt medverkat i 

allehanda prisutdelningsgalor och ledde tillsammans med Michael Caine Nobels 

fredspriskonsert som hölls i Oslo den 11 december 2008. Scarlett Johansson har även gjort 

enstaka inhopp i allehanda tv-serier som sig själv, det mest kända exemplet är Entourage som 

såväl SVT som TV6 sänder för närvarande.41 I press har Scarlett Johansson förekommit 

flitigt. Hon har figurerat i intervjuer, artiklar, bilder och omslag på allehanda magasin.42 När 

det gäller bilder har hon bland annat synts i herrtidningen ”Playboy” ett antal gånger. Scarlett 

Johansson har även gett sig in i musikens värld. Som sångartist debuterade hon 2008 med 

albumet Anywhere I Lay My Head.43

 

 

6. FILMERNA 

6.1 LOST IN TRANSLATION 

Lost in Translation är ett amerikanskt drama från 2003. Regissör är Sofia Coppola. Bob 

Harris (Bill Murray) är en medelålders man som kommer till Tokyo i Japan. Han är där för att 

spela in whiskyreklam men det är inget han stoltserar med, Bob drömmer om seriöst 

skådespeleri. Bob trivs inte i Japan. Han kan inte sova om nätterna, han behärskar inte 

japanska och han har en familj hemma i USA som gör sig påmind genom de brev och paket 

som hans fru skickar till honom. Allt Bob vill är att få sitt jobb genomfört och återvända hem 

                                                 
41 9/2-2010 
42 www.imdb.com (29/4) 
43 www.ne.se/lang/scarlett-johansson (9/2-2010) 

http://www.imdb.com/�
http://www.ne.se/lang/scarlett-johansson�
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så fort som möjligt. I Tokyo finns en till amerikan som vantrivs lika mycket som Bob, 

Charlotte (Scarlett Johansson). Charlotte är en nyexaminerad ung tjej som är gift med John 

(Giovanni Ribisi), en frilansande fotograf som reser mycket. Han är i Japan för att göra ett 

jobb och Charlotte följde med i brist på annat att göra. Charlotte spenderar den mesta av tiden 

ensam i parets rum eller promenerar runt i Tokyo, funderandes på vad hon vill med sitt liv. 

Inte blir det lättare av att den unga skådespelerskan Kelly (Anna Faris) är i Tokyo för att prata 

om sin senaste film. Kelly låter sig inte fotograferas av någon annan än John varför hon och 

John har en god relation, vilket Charlotte ogillar. Även Charlotte har svårt att sova om 

nätterna. En natt när varken Bob eller Charlotte kan sova möts de nere i hotellets bar och 

bekantar sig med varandra. En vänskap bildas mellan de två amerikanerna. Bob och Charlotte 

umgås tillsammans medan de tar del av Tokyos nattliv. De besöker en nattklubb, dansar och 

prövar på karaoke, åker runt i Tokyo och besöker en strippklubb. När Charlotte skadar tån 

hjälper Bob henne till ett sjukhus och väntar på henne i väntrummet. Medan Bob väntar pratar 

en gammal japansk man med honom och Bob försöker förstå honom. Vänskapen med 

Charlotte får Bob att bli mer och mer vänligt inställd till Japan och får honom att förlänga sin 

vistelse där. Bob ger Charlotte råd om såväl hur man hittar sitt livsmål som hur det är att vara 

gift och ha familj. Så småningom kommer dagen då Bob måste resa hem. Att säga adjö till 

Charlotte visar sig vara en ganska utdragen process för Bob. Något slutgiltigt farväl blir det 

inte förrän Bob hoppar ut ur bilen på väg till flygplatsen, letar rätt på Charlotte ute på stan och 

kramar henne samt kysser henne två gånger. Efter det kan Bob återvända till bilen och därmed 

bege sig till flygplatsen och flyga hem. 

 

6.2 DEN SVARTA DAHLIAN 

Brian De Palma har regisserat Den svarta dahlian (The Black Dahlia) som är en amerikansk 

thriller från 2006. Filmen utspelar sig under 1940-talet och fokuserar på de två Los Angeles-

poliserna Dwight Bleichert (Josh Hartnett) och Lee Blanchard (Aaron Eckhart). Bleichert och 

Blanchard är två vänner som jobbar på mordroteln men som drömmer om att få jobba på 

spaningsavdelningen. Båda är meriterade men Blanchards meriter väger tyngre än Bleichert, 

det anser i alla fall Bleichert. Medan Blanchard har en flickvän, Kay Lake (Scarlett 

Johansson), har Bleichert en pappa som bygger modellplan. Bleichert, Blanchard och Kay har 

trots det en vänskaplig triangel, de går på bio alla tre och de äter middag tillsammans. Saker 

och ting förändras dock när ett bankrån sker mitt på dagen. Medan Bleichert och Blanchard 

försöker stoppa rånarna skjuts två civila personer till döds under den skottlossning som 

utbryter, en av de döda var tjallare åt Blanchard.  



 23 

 

Samtidigt på ett gräsfält en bit bort hittas kroppen efter den unga kvinnan Elizabeth Short 

(Mia Kirshner), en ung kvinna som sökte sig till Hollywood för att bli känd. Bleichert och 

Blanchard börjar utreda fallet. Det blir en resa som gradvis skiljer de två vännerna åt. 

Blanchard blir mer och mer besatt av att lösa fallet vilket leder till att Kay kastar ut honom. 

Kay dras till Bleichert men han är avvisande, han försöker upprätthålla vänskapstriangeln så 

länge som möjligt. Sökandet efter Elizabeths mördare gör att Bleichert möter Madeleine 

Linscott (Hilary Swank), en ung kvinna som liknar Elizabeth på fler än ett sätt. Mötet med 

henne leder till att Bleichert får träffa hennes familj. Madeleine utnyttjar Bleichert och 

Bleichert utnyttjar Madeleine. Relationen med Madeleine uppskattas inte av Kay och 

vänskapstriangeln som Bleichert försökt att upprätthålla spricker definitivt. Bleicherts 

sökande efter sanningen avslöjar mörka hemligheter längs vägen, främst om Elizabeth. När 

Blanchard blir mördad börjar Bleichert uppdaga de stora hemligheterna. Bleicherts döde 

kompis och kollega var inte så hederlig som han trodde men han lyckades i alla fall lista ut 

vem som mördade Elizabeth – Ramona, Madeleines mor. Bleichert söker upp familjen 

Linscott och motivet till mordet avslöjas: Elizabeth mördades för att hon var för lik 

Madeleine. Ramona skjuter sig själv och Elizabeths mördare undgår därmed rättvisan. 

Bleichert söker upp personen som mördade Blanchard på ett motellrum. Utan att tveka skjuter 

han ihjäl Madeleine. Bleichert söker upp Kay och de två försonas. 
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7. ANALYS 

Analyskapitlet är uppdelat i tre sektioner: en Lost in Translation-sektion, en avdelning om 

Den svarta dahlian, samt ett avsnitt som sammanfattar respektive filmsektion. 

Filmsektionerna utgörs av tre delar: filmen, kringmaterial samt respons. 

 

7.1 LOST IN TRANSLATION  

7.1.1 FILMEN 

7.1.1.1 Scarlett Johanssons rollfigur Charlotte 

Charlotte är en ung kvinna med mörkblont hår. Efter att ha studerat filosofi på Yale44

 

 tog hon 

examen förra våren. Charlotte är gift med John, en fotograf som reser mycket i sitt jobb. 

Charlotte är en person som inte vet vad hon vill bli. Hon söker efter en inriktning. Hon 

berättar för Bob att hon har försökt skriva men gillade inte det hon skrev och hon har försökt 

sig på fotograferande men hon blev inte nöjd med resultaten. En scen som kan illustrera 

Charlottes vilsenhet är när hon befinner sig nere i Tokyos tunnelbana. Hon spanar in en karta 

över tunnelbanelinjerna, tar ett tåg och när hon åker upp i rulltrappan ser hon sig runt med 

vilsen blick. På hotellrummet lyssnar hon på en CD som ger tips om hur man hittar sitt sanna 

jag (”A Souls Search”). Charlotte utnyttjar vistelsen i Japan till att söka efter en mening med 

sitt liv och samtidigt bli fascinerad av den japanska kulturen.  Hon besöker ett 

buddhistmunktempel och ser munkar mässa. Charlotte tittar in i en spelhåla och ser folk spela. 

Hon reser till Kyoto och ser en japansk man leda sin geisha omgiven av ett sällskap. Charlotte 

fastnar för blomsterdekorationer. I en scen där hon är ensam i hotellrummet sätter hon upp 

pappersväxter i taket. I en senare scen, efter att ha blickat in på Kellys presskonferens går 

Charlotte in i ett rum där några japanska kvinnor dekorerar växter. En kvinna låter Charlotte 

pröva på och hon förefaller gilla det. 

 

Charlotte är även vilsen i sitt äktenskap med John. Hans jobb gör att Charlotte då och då får 

vara ensam i hotellrummet. Att Charlotte följde med John till Japan berodde på att hon inte 

hade något att göra, vilket hon säger till Bob när de två bekantar sig nere i hotellbaren en 

sömnlös natt. Charlotte spenderar mycket av den ensamma tiden i lägenheten till att sitta i 

fönstret och titta ut över Tokyo. I en scen ringer hon hem till Lauren och pratar om att John 

                                                 
44 Detta antyds bara i filmen, genom en bitter kommentar från John. 
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använder ”hårvax och sånt” och att Charlotte inte vet vem hon har gift sig med. Charlotte 

säger till Lauren att hon trivs i Tokyo men efter att ha lagt på bryter Charlotte ihop och gråter. 

Charlotte gillar inte Johns vänskap med Kelly. I scenen där de först möts, nere i 

hotellreceptionen, är Charlotte tystlåten medan John och framför allt Kelly pratar. Charlotte 

granskar sin rival med ögonen, Kelly är en rätt så stereotyp blondin. När Kelly går iväg gör 

sig Charlotte lustig över det namn som Kelly bokat in sig som, detta gillar inte John. En annan 

sak som John inte heller gillar är att Charlotte röker. Charlotte försöker vara John till behags 

när det gäller Kelly men det är endast ögontjäneri. När trion äter middag nere i hotellbaren 

låtsas Charlotte vara engagerad när Kelly babblar på om sig själv. När Charlotte får syn på 

Bob tvekar hon inte att lämna bordet och gå över till honom i stället. Det är också Bob som 

Charlotte vänder sig till när hon funderar över äktenskap. 

 

Bob fungerar som Charlottes vän och mentor under vistelsen i Japan. Det är Charlotte som tar 

första kontakten med Bob (även om Bob ser henne i hissen före) genom att be servitören gå 

över till honom med ett glas. Både Charlotte och Bob har svårt att sova i Tokyo och båda 

vantrivs. Detta gör att Charlotte kan relatera till Bob. Trots att Charlotte vantrivs i Japan har 

hon ett par japanska vänner i Tokyo. Detta utnyttjar hon när hon erbjuder Bob att följa med 

henne ut på nattliv i Tokyo. Charlotte är den som tar initiativen när det gäller att hänga ute på 

stan. Det är Charlotte som ringer upp Bob för utekvällen som slutar på en strippklubb, där 

båda två tittar på en kvinnlig strippdansare. När Bob har Sausolitos sångerska i sitt hotellrum 

knackar Charlotte på och frågar om Bob vill äta ute på ett sushiställe som hon och Bob 

tydligen har ätit på tidigare. Hon blir besviken när Bob har sångerskan hos sig men samtidigt 

förstår hon att hon och Bob aldrig kan bli annat än vänner. Vänskapen mellan Charlotte och 

Bob består dock. När Bob säger till Charlotte på kvällen innan avresa att han inte vill åka 

erbjuder Charlotte honom att stanna med henne och tillsammans bilda ett jazzband. Charlotte 

anförtror sig åt Bob med sina funderingar och bekymmer, hon berättar till exempel för honom 

om sin skadade tå. 

 

Det finns en rebellisk sida hos Charlotte som främst kan ses som ett uppror mot det trista 

äktenskapet med John. Charlotte röker trots att John inte vill det och när han uppmanar henne 

att sluta säger hon att hon ska göra det … ”senare”. Charlottes vänskap med Bob bidrar till att 

ta fram en vildare sida hos henne. När duon roar sig ute på stan och hemma hos Charlottes 

vänner dansar Charlotte glatt, sjunger karaoke på ett lekfullt sätt med rosa peruk på huvudet 

samt låter Bob fotografera henne tillsammans med en japansk väninna på golvet. Med Bob 
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kan Charlotte släppa loss. En scen som exemplifierar detta är när Charlotte och Bob kommer 

tillbaka till hotellet efter strippklubbsbesöket. I baren sjunger Kelly glatt James Bond-låten 

Nobody Does It Better. Bob och Charlotte låtsas ignorera henne och går förbi baren på ett 

seriöst sätt. När de väl rundat ett hörn springer Bob och Charlotte iväg på ett lekfullt sätt. Att 

både Bob och Charlotte tittar på strippdansösen på strippklubben kan ses som en ren 

vänskaplig gest från Charlottes sida men man skulle också kunna se det som ett sexuellt 

uppror från John och det normativa äktenskapet. En kort stund av homosexuell voyeurism.  

 

7.1.1.2 Charlotte visuellt 

Det finns en manlig blick på Charlotte i filmen. Den genomsyrar inte hela filmen men den 

dyker upp då och då. När Charlotte introduceras klart och tydligt i filmen (öppningsbilden av 

Lost in Translation visar aldrig hennes ansikte) ser vi henne sitta lättklädd i fönstret och titta 

ut i natten. Vi ser henne från sidan. Bildutsnittet är nästan helbild, synvinkeln är 

betraktarvinkel och vi ser henne i ögonhöjd. Kameran är stilla. En viss känsla av smygtittande 

infinner sig varför betraktarvinkeln ger sken av att vara subjektiv vinkel. I en senare scen där 

Charlotte lika lättklädd sitter i fönstret och tittar ut (men nu på ett Tokyo under dagtid) ser vi 

henne i närbild. Denna gång ser vi henne ur ett fågelperspektiv, kameran står upp och ser ner 

på henne och bilden är småskakig vilket antyder handkamera. Vad som tidigare var en 

betraktarvinkel med viss antydan till subjektiv vinkel blir nu en mer tydlig subjektiv vinkel. 

Detta förstärks av att kameran inte bara spanar in Charlotte utan även blickar ut över Tokyo 

och delar hennes syn. En subjektiv vinkel förekommer också i scenen där Charlotte låter sig 

fotograferas på golvet. Vi ser henne sitta på golvet som ett fotoobjekt och känslan av att vi är 

på plats och betraktar henne förstärks av handkamerarörelser samt att någon tillåts ställa sig i 

vägen. Även när Bob lägger Charlotte i hennes säng efter att ha burit henne tillbaka till hennes 

rum är den manliga blicken närvarande. Innan Bob drar täcket över Charlotte tillåts vi tittare 

för en kort stund betrakta hennes kropp ur halvsubjektiv vinkel och fågelperspektiv. Här är 

dock kameran återigen stilla.  

 

En visuell sak som fångar ens uppmärksamhet är att det förefaller finnas en viss fokusering på 

Charlottes bakparti i filmen, åtminstone i början. Det finns tre scener där detta fenomen 

förekommer. Lost in Translation börjar med att man får se vad kläderna antyder är Charlottes 

bak. Iklädd blå tröja och de rosa trosorna vilar hon i sängen. Kameran fokuserar helt på 

bakparti och ben. Synvinkeln kan vara lika mycket betraktarvinkel som subjektiv vinkel. I 

scenen där Charlotte sätter upp pappersväxterna i taket klipper man över från halvbild på 
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henne sedd ur fågelperspektiv till en helbild i ögonhöjd där vi ser henne snett bakifrån. Det 

finns en känsla av betraktare här. Samma klädsel här, blå tröja och rosa trosor. I scenen där 

John klagar över att Charlotte röker ser vi hennes nederdel vandra förbi med bakpartiet högst 

upp i bilden. Återigen de rosa trosorna. 

 

Det finns också ett par scener där man stilistiskt sett antyder en homosexuell sida hos 

Charlotte. När hon och Bob besöker strippklubben en kväll tittar båda på de kvinnliga 

strippdansöserna.  Kameran antar en subjektiv synvinkel när duon tittar på och när den klipper 

tillbaka till Charlotte (närbild) ler hon åt det hon ser. Samtidigt ser vi Bob och Charlotte från 

strippdansösernas håll ur en till synes neutral betraktarvinkel men vinkeln skulle kunna vara 

subjektiv (den fråga som här ställs är vem de i så fall betraktande stripporna har ögonen 

främst på, Bob eller Charlotte?). I scenen när duon kommer tillbaka till hotellet och ser Kelly 

sjunga i baren växlar kameran mellan bilden på Bob/Charlotte och Kelly. När kameran blickar 

på den sistnämnda sjunger hon samtidigt som hon poserar på ett sexigt sätt. Kameran är stilla 

och utsnittet är helbild. Då man inte närmar sig Kelly med kameran är scenens antydan om 

Charlottes sexualitet rätt svag och beroende av den föregående strippklubbsscenen.  

 

Den manliga blicken genomsyrar som sagt inte hela filmen. Kameran är mestadels stilla när vi 

ser Charlotte ute i offentligheten. Kameran låter henne agera. I en del scener rör sig kameran 

och följer Charlotte när det behövs. När hon besöker ett buddhisttempel tillåts vi till och med 

se ur hennes synvinkel. Den vilsenhet som Charlotte upplever i filmen skildras främst genom 

att hon ser sig runt med vilsen blick medan kameran är stilla. När det gäller förhållandet 

mellan henne och Bob finns en vad man kan kalla för professionell intimitet mellan dem. 

Båda två figurerar mestadels i samma bild när de är tillsammans och då vanligtvis i halvbild, 

helbild eller närbild. Halvsubjektiv kameravinkel är vanligast när de pratar med varandra. Det 

finns en stilistisk intimitet mellan duon men den håller sig på en professionell nivå (med 

möjligtvis undantag för scenen där Bob bäddar ner Charlotte i hennes säng). 

 

När det gäller de kläder som Charlotte bär finns det en tvåsidighet som kan kopplas ihop med 

hennes dubbelsidiga natur. När Charlotte är utanför hotellrummet, när hon är i offentliga 

sammanhang och tillsammans med Bob är hon förhållandevis välklädd. I hotellrummet är 

Charlotte lättklädd, oavsett om maken är hemma eller ute.  
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När Charlotte är ute på stan går hon klädd i två uppsättningar. Ena uppsättningen är en 

mörkblå kappa som sitter över en randig tröja i färgerna mörkblå/grå. Accessoarer är en 

mörkröd väska. Den andra uppsättningen är en gråvit jacka som sitter ovanpå en öppen röd 

sak som vilar över en vit skjorta, svart kort kjol samt blåa skor. I en scen bär Charlotte ett 

transparent paraply. De tröjor som hon bär är en ljusblå, en svart och en röd som täcker 

halsen. Hon bär också ett vitt skjortliknande plagg med grå ränder, ett svart linne och en grå 

joggingjacka. När det gäller byxor och kjolar bär Charlotte vita utsvängda byxor, svarta 

byxor, en grå knälång kjol samt grå mysbyxor. När Bob kommer hem till Charlotte inför den 

första utekvällen bär hon en klocka på ena armen och ett armband på den andra. Man kan se 

här att Charlottes offentliga klädsel och accessoarer i vissa fall anspelar på Charlottes 

tvåsidiga natur. När det gäller den privata klädseln, eller hotellrumsklädseln är hon betydligt 

mer lättklädd. Vanligaste klädkombinationerna är en blå tröja och rosa trosor som är aningen 

transparenta eller en ljusblå vitrandig skjorta över ett vitt linne samt de rosa trosorna. Ett 

tillbehör som förekommer är ett halsband med ett C på. 

 

7.1.2 KRINGMATERIAL 

7.1.2.1 Trailer 

Trailern till Lost in Translation fokuserar på Bob. Han är trailerns huvudperson. Klipp på Bob 

varvas med rubriker: ”Bob Is An Actor” … ”Bob Is Lost” … ”Bob Doesn’t Speak The 

Language” … ”Fortunately For Bob” … här kommer Charlotte in. Hon framställs på ett mer 

seriöst sätt än Bob. Charlotte framställs som den räddande vännen för Bob, den som räddar 

honom från att helt göra sig till åtlöje eller gå under i Japan. En av trailerns rubriker är 

”Friendship Needs No Translation”. Denna rubrik kan sägas sammanfatta trailerns budskap. 

Vänskap behöver ingen översättning. Bilderna vi får se på hur Bob och Charlotte roar sig 

behöver ej översättas, vi förstår att de har roligt tillsammans. 

 

Flera gånger i trailern visas Charlotte med en cigarrett i handen. Den räddande vännen visar 

sig alltså vara en rökare. Klippen är i själva verket från scenen i hotellbaren där Bob och 

Charlotte bekantar sig med varandra. Man har delat upp scenen i småklipp som visas då och 

då i trailern och får en slags upprepande funktion. Intrycket är att Charlotte är en ung dam 

som röker ständigt. En viss osäkerhet finns hos henne i trailern. Genom voice-over-samtal 

med Bob frågar han vad Charlotte gör, Charlottes svar är att hon inte vet än. I en annat voice-

over-samtal säger Charlotte att hon inte vet vad hon vill bli, Bob svarar: ”det kommer du nog 

på”. Innan filmtiteln visas avslutar trailern med ”Sometimes You Have To Go Halfway 
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Around The World” … ”To Come Full Circle”. Budskapet är att vistelsen i Japan sluter 

cirkeln, att Scarlett Johansson hittar sitt livsmål. På sätt och vis blir det Bob som räddar 

Charlotte och inte tvärtom. Detta illustreras med trailerns slutbild där Charlotte iklädd rosa 

peruk lutar huvudet mot Bobs axel som om hon äntligen funnit trygghet. 

 

7.1.2.2 DVD-omslag 

Framsidan visar endast Bill Murray. Han sitter på en säng i ett hotellrum, det är natt. Han har 

en bister uppsyn och förefaller inte kunna sova. Iklädd gröngul morgonrock av asiatisk typ 

och med händerna ihop blickar Bill Murray mot något som finns till höger om kameran, sett 

ur vår synvinkel. Han förefaller vänta på något. 

 

På baksidan förekommer däremot Scarlett Johansson. Huvudbilden visar henne ute på stan, 

det är dag. Hon håller i ett transparent paraply och förefaller ha något vitt på sig (vi ser bara 

hennes huvud och axlar). Scarlett Johansson tittar åt vänster, sett ur vårt perspektiv, med viss 

nyfikenhet i blicken. En form av kontrast skapas mellan denna bild och framsidan. Är det 

möjligen Scarlett Johansson som Bill Murray väntar på? Väntar han på att hon ska komma 

och muntra upp honom? Scarlett Johansson figurerar i två av de tre småbilderna som finns på 

baksidan. I den översta ses hon i rosa peruk luta huvudet mot Bill Murrays axel. Hon ser ut att 

sova medan han har en allvarlig uppsyn. I den mellersta bilden ser vi Scarlett Johansson 

tillsammans med Anna Faris och Giovanni Ribisi nere i hotellreceptionen. Scarlett Johansson, 

iklädd ljusblå tröja står intill Anna Faris och tittar på henne med tvekande/lite osäker blick. 

Anna Faris i sin tur, iklädd rött linne, verkar glad (vi ser henne i sidoprofil) och tittar på 

Giovanni Ribisi som, klädd i något mörkgrönt, tittar tillbaka med förvånad/överraskad blick. 

Anna Faris och Scarlett Johansson står till vänster i bilden medan Giovanni Ribisi står i 

bildens högerkant. Ett gap finns mellan Anna Faris/Scarlett Johansson och Giovanni Ribisi. 

Med hänsyn till det som tidigare antytts om Scarlett Johanssons rollfigurs sexualitet förefaller 

denna bild också antyda en homosexuell sida genom positionerandet av de tre personerna. 

 

7.1.2.3 Filmaffischer 

Fyra filmaffischer finns på imdb.com. Två av dem motsvarar framsidan på DVD-omslaget.45

 

  

                                                 
45 10/6-09 
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Den näst översta filmaffischen föreställer huvudbilden på baksidan av DVD-omslaget men 

här ser vi mer av bakgrunden. Scarlett Johansson befinner sig i högra kanten av bilden, 

närmast titeln längst ner. Hon har mörkbrunt hår med lugg, brun klädsel och ett aningen 

transparent paraply. Bakgrunden visar en biograf mitt inne i city. Scarlett Johansson blickar 

mot sidan. En dinosaurie finns påmålad på den höga byggnad som finns bakom henne. Högst 

upp på affischen står ”Everyone wants to be found”. Affischen signalerar att det inte bara är 

dinosaurien som vill bli hittad utan även Scarlett Johansson.  

 

Den understa filmaffischen är mer informativ än visuell. Filmtiteln finns högst upp. Scarlett 

Johansson står till höger på affischen. Till vänster om henne finns text som informerar om att 

filmen nominerats till priser samt vunnit några. Scarlett Johansson är här blond, klädd i en 

mörk kappa, ljus sjal, mörkgrön tröja och ljusa byxor. Hon tittar mot vänster, aningen uppåt i 

bild. Blicken är inte lika allvarlig som i föregående affisch. En massa vitt dominerar i 

bakgrunden och ger intrycket av snöbeklädda träd och buskar. Det intryck som affischen ger 

är att Scarlett Johansson är ensam ute i kylan.  

 

På movieposterdb.com finns en tysk filmaffisch som visar endast Scarlett Johansson. Hon har 

en central placering i bilden.  Även här är hon klädd i sin mörka kappa men den är i detta fall 

hopknäppt. Scarlett Johansson står och tittar uppåt i bilden, mot något som finns ovanför 

kameran. Affischen visar henne som en mörkblond ung kvinna med halvöppen mun och 

bortkommen uppsyn. I bakgrunden ser vi ett mörkt hus av modern design i oskärpa. Det är 

dagtid. Den enda text som finns på affischen är de två huvudskådespelarnas namn överst, 

filmtiteln nedanför Scarlett Johansson samt distributörernas namn längst ner. Vilsenhet är 

affischens budskap. 

 

En sydkoreansk affisch visar Scarlett Johansson från huvudbilden på DVD-omslagets baksida 

till höger i bild längst ner. Till vänster om henne ser vi Bill Murray. Han befinner sig i 

bakgrunden, i oskärpa, och är klädd i svart kavaj och ljusblå skjorta. Blicken är på Scarlett 

Johansson och Bill Murray förefaller vara på väg att säga något. Bakom honom syns 

bebyggelse och affischens färger gult och vitt ger intrycket av att Bill Murray stöter på 

Scarlett Johansson ute på stan under dagtid. Det är av affischen att döma Bill Murray som får 

syn på Scarlett Johansson och som tar första kontakten.  
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En amerikansk filmaffisch finns också på movieposterdb.com. Affischens översta och 

understa del utgörs av gråa fält. I det översta står Universals logotyp, i det understa står ”D” 

före inramat ”VHS”. Det sistnämnda antyder att affischen gör reklam för filmen på video. 

Bilden mellan dessa två fält visar Tokyo under tidig morgon eller på kvällen. I förgrunden, 

längst ner i bilden, syns motorvägsavfarter. Vid första anblicken förefaller det inte råda någon 

trafik på dem men ljusa streck antyder att det finns trafik, kameran har helt enkelt bara 

fotograferat på ett sådant sätt att alla fordon bara syns som ljusstreck. Uppe i den blåa kvälls-

/tidiga morgonhimlen, ovanför filmtiteln som avgränsar Tokyo från huvudpersonerna, syns 

Scarlett Johanssons övre ansiktshalva mot någons axel. Vi vet inte säkert att denna person är 

Bill Murray då mannen står med ryggen mot oss, välklädd förefaller han i alla fall vara. 

Scarlett Johanssons ögon är allvarliga och tittar mot något bakom mannen. Intrycket är att 

mannen hindrar henne och att hon inte gillar honom. 

 

7.1.3 RESPONS 

Tio recensioner analyserades: Aftonbladet, Arkansas Online (onlineversion av Arkansas 

Democrat-Gazette), tidskriften Entertainment Weekly, Expressen, Los Angeles Times, 

onlinemagasinet Salon.com, The Globe and Mail (en kanadensisk tidning), The Washington 

Post, TIME Magazine samt Variety. Urvalet har gjorts på slumpmässig grund där webbsajten 

Rotten Tomatoes46

 

 har utnyttjats vad beträffar de utländska recensionerna.  

Av dessa tio recensioner är endast två skrivna av kvinnliga recensenter: Salon.com samt 

Entertainment Weekly. Recensenterna är i stort sett positiva till Scarlett Johansson. Av de tio 

Lost in Translation-recensionerna är det åtta som nämner Scarlett Johansson, Expressen och 

Entertainment Weekly gör det inte. Av dem som nämner henne berör sex hennes insats i 

filmen. Salon.coms kvinnliga recensent nämner hur Scarlett Johansson förmedlar sin 

rollfigurs känslor: ”And yet Johansson shows us the nameless discontent that’s like a rumble 

of thunder inside Charlotte.”47 The Washington Posts recensent pratar om den inledande 

rumpbilden på Scarlett Johansson och menar att den inte nödvändigtvis signalerar sex utan 

förtrolighet. TIME Magazines recensent tycker i en parantes att Scarlett Johansson är kusligt 

lik en ung James Spader. Aftonbladets recensent skriver: ”Och naturligtvis borde även den 19-

åriga superbegåvningen Scarlett Johansson ha Oscarsnominerats för sin insats.”48

                                                 
46 www.rottentomatoes.com/  

 Arkansas 

47 http://dir.salon.com/story/ent/movies/review/2003/09/12/translation/index1.html (14/9-09) 
48 www.aftonbladet.se/nojesbladet/film/article191866.ab (20/5-09) 

http://dir.salon.com/story/ent/movies/review/2003/09/12/translation/index1.html�
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/film/article191866.ab�
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Onlines recensent menar att Scarlett Johanssons framförande känns mer som en skådespelare 

som spelar en karaktär än är den. Hon är övertygande men recensenten anser att Scarlett 

Johansson förmodligen inte spelar sig själv eller någon med en liknande offentlig persona som 

henne. The Globe and Mails recensent menar att Scarlett Johansson är attraktiv men främst en 

bra skådespelare och jämför med hennes insats i Ghost World (2001). Tidningen nämner 

också inledningsbilden på hennes rumpa och jämför den med Kar Wai Wongs fetischerande 

av Maggie Cheungs baksida i In the Mood for Love/Fa yeung nin wa (2000). ”Both films have 

the feeling of unconsummated erotic dreams.”49

 

  

Los Angeles Times recensent anser att Scarlett Johansson gör vad som kunde ha blivit en 

alltför bekant karaktärisering till något helt levande. Hennes färdigheter, engagemang för sin 

karaktär och hennes ”naturlighet” gör att hon kan mäta sig med Bill Murray, menar 

recensenten. Recensenten refererar till tidigare Scarlett Johansson-filmer där Ghost World är 

en av dem. Varietys recensent har också rätt så positiva kommentarer om Scarlett Johansson: 

”An always appealing, unaffected actress, Johansson gives a smartly restrained performance 

as an observant, questioning woman with a rich interior life, perhaps a little too savvy for the 

man she married and aware she may face tough choices ahead.”50

 

 

När det gäller filmintresserades respons på Lost in Translation har information hämtats från 

följande webbplatser: Filmpunkten, Filmtipset.se, MatchFlick samt The BigScreen Cinema 

Guide. Filmpunkten och Filmtipset är svenska sajter där folk bland annat kan få filmtips samt 

diskutera filmer. MatchFlick och The BigScreen Cinema Guide är amerikanska versioner av 

Filmpunkten/Filmtipset. Vad som skiljer de amerikanska versionerna åt är att The BigScreen 

Cinema Guide är mer inriktad på att tillhandahålla information av den typ man kan hitta på 

imdb.com. Urvalet av sajterna har varit slumpmässigt. När det gäller stavningen hos de inlägg 

som tas upp i uppsatstexten kommer jag att använda ursprunglig stavning, eventuella stavfel 

kommer således inte att korrigeras.  

 

Åsikterna har mestadels varit positiva om Scarlett Johansson. På Filmpunkten gjordes ett 

urval: fyrtiotre inlägg. Av dessa utvalda inlägg nämner femton Scarlett Johansson. De flesta är 

tämligen kortfattade i sina omdömen om henne, exempelvis: ”[…] Scarlet Johansson var 

                                                 
49 www.theglobeandmail.com/servlet/ArticleNews/movie/MOVIEREVIEWS/20030919/LOST19 (20/5-09, 
denna adress har i efterhand blivit ogiltig och åtkomst till recensionen kräver medlemskap) 
50 www.variety.com/index.asp?layout=review&reviewid=VE1117921663&categoryid=31&CS=1 (18/5-09) 

http://www.theglobeandmail.com/servlet/ArticleNews/movie/MOVIEREVIEWS/20030919/LOST19�
http://www.variety.com/index.asp?layout=review&reviewid=VE1117921663&categoryid=31&CS=1�
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överraskande bra.” (”Daijau”), ”[…] fina innsatser från skådisarna, främst från Scarlett 

Johansson.” (”Dan banan”), ”Bill Murray är som alltid fantastisk, och Scarlett Johansson blev 

i och med denna film en ny favorit.” (”Royban”) och ”Både Bill Murray och Scarlett 

Johansson är strålande!” (”Shining_pearl_”). Signaturen ”BeckyLou” menar att Scarlett 

Johansson är den bästa unga skådespelerskan i Hollywood och motiverar med att Scarlett 

Johansson har en sådan mognad i sitt skådespeleri trots att hon, enligt signaturen, bara var 17 

när filmen spelades in. Signaturen uncle_funk gillar också Scarlett Johansson och räknar upp 

de scener han gillade henne mest i: när hon i rosa peruk sjunger karaoke, när hon besöker 

Kyoto samt när hon och Bill Murray ligger i sängen och pratar om äktenskap. På filmtipset.se 

finns en fanrecension av Lost in Translation, av den kvinnliga signaturen Mara Jade. 

Signaturen skriver: ”Även Scarlett Johansson borde i alla fall fått en nominering som bästa 

skådespelerska, men hon är ung och begåvad, så den kommer nog en vacker dag.”51 På 

MatchFlick finns sju inlägg om Lost in Translation, fyra av dem nämner Scarlett Johansson. 

Bilder finns på dem som gjort inläggen.52 Signaturen Zara är inte helt nöjd med filmen. Hon 

menar att orsaken till det är att hon inte förstår tjusningen med Scarlett Johansson ”outside of 

her nice rack”, det vill säga hon förstår inte tjusningen med Scarlett Johansson som 

skådespelerska om man tolkar rätt. Detta tror Zara beror på konceptet med stor åldersskillnad 

mellan Bill Murray och Scarlett Johansson, ett koncept som Zara stör sig på. Signaturen 

Movie Addict nämner den inledande rumpbilden på Scarlett Johansson, han klassar bilden 

som ”Skintastic Moment”. ”Seth C” menar att Scarlett Johansson (och Bill Murray) är en 

skådespelare som blir mänsklig i stället för uppblåst karaktär som man bara kan se på film. 

”Both Murray and Johansson completely understand who their characters are and they 

collectively tap into the center of those character’s loneliness.”53

 

  

”Ezra” är kort i sin kommentar, han säger bara att Scarlett Johansson och Bill Murray är helt 

enastående. Fem inlägg finns om Lost in Translation på The BigScreen Cinema Guide, tre 

nämner Scarlett Johansson. ”George Jobson” kommenterar inte hennes insats direkt men 

menar att hennes framträdande är av ”star-making” typ. Scarlett Johanssons insats syftar 

således enligt signaturen till att så småningom göra henne till en stjärna. Signaturen ”clayko” 

är negativ till Scarlett Johansson. ”Scarlette Johansson’s performance is as annoying as her 

                                                 
51 www.filmtipset.se/recension/8834/lost-in-translation.html (20/5-09) 
52 Bilder finns som förefaller visa de som gjort inläggen är mer korrektare, man kan aldrig vara säker på att de 
bilder som finns på dem som gjort inläggen verkligen föreställer dessa personer. 
53 www.matchflick.com/movie-review/14369-1939 (20/5-09) 

http://www.filmtipset.se/recension/8834/lost-in-translation.html�
http://www.matchflick.com/movie-review/14369-1939�
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misguided character.”54

 

 Signaturen stör sig på tanken på att det skulle finnas en 

kärleksrelation mellan Scarlett Johansson och Bill Murray. Vad ”clayko” ser är inte ett far-

dotter-förhållande utan ett farfar-dotter-förhållande. ”Scott Jentsch” menar att Scarlett 

Johansson lyser upp filmduken, dels genom sin närvaro, dels genom framförandet. Hon gör 

enligt signaturen ett utmärkt jobb som lätt står sig väl mot Bill Murrays. Signaturen vill 

granska andra filmer med Scarlett Johansson i och ge dem ett försök, nämner dock inga 

specifika filmer. 

För att sammanfatta responsen har filmrecensenterna fokuserat på Scarlett Johanssons 

utseende, agerande samt hur hon framställts visuellt. Av de två kvinnliga recensenterna har 

den som nämnt Scarlett Johansson fokuserat på hur Scarlett Johansson förmedlat sin rollfigurs 

känslor. Man har jämfört hennes insats i Lost in Translation med hennes tidigare filmer, 

främst Ghost World. Allmänheten har kommenterat Scarlett Johanssons skådespeleri främst 

men även hennes utseende och i åtminstone ett fall hur hon framställts visuellt. Även här har 

jämförelser gjorts men skillnaden är att folk har jämfört Scarlett Johansson med Bill Murray. 

 

7.2 DEN SVARTA DAHLIAN  

7.2.1 FILMEN 

7.2.1.1 Scarlett Johanssons rollfigur Kay Lake 

Den svarta dahlian är en film noir55

 

 och har en hel del vändningar som gör relationerna 

mellan karaktärerna komplicerade. Kay Lake är polisinspektör Lee Blanchards flickvän. Hon 

är en ung blondin som stödjer Lee då han betalade hennes studier (som ledde till en examen i 

historia). Kay har dock ett mörkt förflutet, hon var skurken och maken Bobby DeWitts ägodel 

innan Lee satte dit honom.  

Madeleine Linscott är filmens femme fatale56

                                                 
54 

 men även Kay kan sägas vara en, men i en 

mildare version. Kay är förvisso Blanchards flickvän men visar tidigt att hon även vill ha 

Bleichert genom att fråga om han har en flickvän. Denna förfrågan gör hon trots att Blanchard 

www.bigscreen.com/ReaderReview.php?movie=41495 (20/5-09) 
55 Film noir är ett begrepp som användes om en viss typ av Hollywoodfilmer som producerades under 1940-talet 
och första halvan av 50-talet.  Det som kännetecknar film noir-filmer är framför allt det stilistiska: nattscener, 
tydliga ljuskontraster, storstadsmiljöer som har en symbolisk funktion samt krångliga intriger (bara för att nämna 
några exempel). Film noir-filmer utmärks av att de utspelas i en moraliskt korrupt värld där svek och dubbelspel 
är vanligt, hjältarna är ensamvargar som lever i en juridisk gråzon samt att hjältarna oftast blir offer för lömska, 
förföriska kvinnor. Källa: ne.se (8/3-2010) 
56 Begreppet femme fatale (som betyder olycksbringande kvinna) står för en attraktiv och förförisk kvinna som 
kontrollerar männen i sin omgivning genom att främst utnyttja sexualiteten som vapen. Källa: ne.se (3/2-2010) 

http://www.bigscreen.com/ReaderReview.php?movie=41495�
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tränar i boxningsringen framför henne. På nyårsfesten dansar Kay glatt med Bleichert medan 

Blanchard ser på. För att försäkra Blanchard om att det bara är på skoj ger Kay honom en 

slängkyss. Kay vill precis som Bleichert upprätthålla vänskapstriangeln mellan Bleichert, Kay 

och Blanchard men Kays syfte är av det sexuella slaget. Hon uppträder som en förförerska 

och försöker förföra Bleichert. Kay låter till exempel honom få se henne i bara underkläderna 

när hon befinner sig i badrummet. När Kay därefter mer explicit uttrycker sina begär till 

Bleichert avvisar han henne då han inte vill spräcka triangeln. Avvisandet gillas inte av Kay 

och när Bleichert än en gång tillåts att se henne lättklädd i badrummet slår hon igen dörren för 

att visa vad han går miste om. När Kay kastar ut Blanchard för hans besatthet i utredandet av 

filmens huvudmordfall passar hon på att pika Bleichert genom att upprört utbrista ”Dwight, 

ibland är du så feg!”. Saker och ting förändras dock för Kay när Bobby DeWitt friges. Kay 

blir plötsligt beroende av sina två män, eller åtminstone Bleichert, för andra syften än det 

sexuella men det sexuella syftet finns fortfarande kvar (vilket exemplifieras av scenen där 

Bleichert skuldbelägger sig själv för Blanchards död och Kay får honom att hångla med henne 

på middagsbordet.) Hon försöker med viss motvillighet tillmötesgå Bleichert genom att ge 

honom information om dels Blanchards bakgrund, dels om Bobby. Bleichert gillar dock inte 

att Kay hållit inne med denna information. När sedan Blanchard mördas och Bleichert hittar 

stulna pengar under kakelplattorna i Kays badrum blir relationen mellan Bleichert och Kay än 

mer ansträngd. Blanchards involvering i bankrånet där hans tjallare dog gör att Bleichert blir 

än mer inriktad på att hitta sanningen. Kay inser att det innebär att Bleichert inte kommer att 

kunna skydda henne från Bobby och hon försöker förmå Bleichert att inte fortsätta leta efter 

sanningen. Kay använder argument som ”det har ingen betydelse för oss” och ”låt inte detta 

förstöra oss”. Hon låter sig inte hindras av att Bleichert ger sig iväg till Linscotts hus utan 

följer efter. Här ser Kay Bleichert tillsammans med den riktiga femme fatalen Madeleine och 

inser att Bleichert är lika sjuk som Blanchard.  

 

Kay har dock en vänskaplig sida också. Trots att hon inser att Bleichert är precis som 

Blanchard, varnar Kay ändå Bleichert för att han kommer att sluta som Blanchard utanför 

Linscotts hus. Att Kay har en trevlig sida märks när vänskapstriangeln sitter vid 

middagsbordet. ”Skål för mina superpoliser” utropar Kay glatt och lyfter glaset. När 

Blanchard, upprörd över fallet med Elizabeth, vägrar äta ber Kay att Bleichert ska ingripa när 

han kommer in.  I scenen där Bleichert introduceras för Kay och konversationen går in på den 

stundande välgörenhetsboxningsmatchen säger Kay att ”estetiskt hoppas jag ni båda ser bra ut 

med bara överkroppar”. Hon gör förvisso klart att hon hejar på sin make men genom 
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kommentaren försöker hon att muntra upp båda och visa att hon inte tänker ta tävlingen på 

alltför stort allvar, vilket antyder att Bleichert och Blanchard kanske inte heller bör gå in på 

fullt allvar i den. Kay menar att hon inte gillar den typen av matcher över huvud taget och 

hoppas att polisen skämmer ut sig själv. 

 

7.2.1.2 Kay Lake visuellt 

En sak som utmärker Kay Lake stilistiskt sett i Den svarta dahlian är att kameran vanligtvis 

zoomar in mot henne eller zoomar ut från henne, det förstnämnda är vanligast. Redan i 

introduktionsscenen av Kay är kameran snabb med att fokusera på henne. Kameran jagar 

ikapp den stillastående Kay, zoomar in och stannar vid en närbild tagen från sidan på hennes 

ansikte som när kameran stannat vänder sig svagt mot någon till vänster om kameran. Man får 

intrycket av att någon sprungit ikapp henne. I en kort scen sitter vänskapstriangeln på bio och 

tittar på film, Kay sitter mellan Blanchard och Bleichert. Genom betraktarvinkel zoomar 

kameran in på Kay ur ett svagt grodperspektiv, ett klipp från filmen visas och därefter zoomar 

kameran in på henne från ett svagt fågelperspektiv. Hon har en rädd uppsyn och kramar hårt 

om sina två superpolisers händer. Scenen ger en dubbelsidig bild av Kay Lake: först som en 

till synes självsäker ung kvinna och sen som en rädd ung kvinna som behöver skydd. I scenen 

där Bleichert ser Kay i badrummet för första gången ser vi ur hans perspektiv. Subjektiv 

vinkel och ur grodperspektiv då badrummet finns en trappa upp. Kameran zoomar in på Kay 

som står framåtböjd med ryggen och bakpartiet vänd mot oss. Kameran zoomar in på 

signaturen ”BD” (Bobby DeWitt) som finns på hennes rygg. Kay reser sig upp och ser in i 

kameran med orolig blick (närbild på hennes huvud), som om hon avslöjat inte bara Bleichert 

utan även filmåskådarna med att titta på henne. När Bleichert senare (efter att ha avvisat Kays 

inviter) åter ser henne i badrummet (vi ser återigen ur hans synvinkel) ser Kay oss redan från 

början. Denna gång zoomar inte kameran in. Av de få scener där kameran zoomar ut är 

scenen där Bleichert och Kay hånglar på middagsbordet. Scenen börjar med en utzoom som 

gör att vi ser båda två i bild vid middagsbordet. Medan de pratar fokuserar kameran på de två 

personerna enskilt (närbilder där bara den ena av de två syns). Kameran är här stilla. När Kay 

reser sig upp och rör sig över till Bleicherts sida av bordet följer kameran henne i närbild och 

svagt grodperspektiv (kameran är en osynlig deltagare vid bordet). Både Kay och Bleichert 

syns i bild när de kysser varandra och när de sedan börjar hångla följer kameran deras 

rörelser. Kay är under denna akt placerad i mitten av bilden varför fokuseringen är på henne. 

När duon sedan fortsätter sitt hångel på middagsbordet zoomar kameran ut genom fönstret i 

köket och ger därmed intryck av att någon ute i mörkret ser detta, en voyeur. 
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Kay Lake röker cigarett och använder cigarettmunstycke. När det gäller klädsel är hon 

förhållandevis välklädd när hon är ute i det offentliga. I den första scenen bär hon brun 

finklädsel samt en brun hatt. Inne i boxningslokalen, när Blanchard tränar, är Kay klädd i en 

ljus kofta och grå byxor. När hon sitter och tittar på boxningsmatchen är hon klädd i en hög 

svart hatt, pälskrage och mörk klädsel. Kay utstrålar societetsdam här. På bion bär hon 

finklädsel och en mörk pälsmössa. På nyårsfesten bär hon en vit klänning med rejält utsvängd 

kjol. När Kay ser Bleichert med Madeleine är Kay finklädd. Hon framstår som en prydlig dam 

ute i offentligheten och ju finare hon ser ut, desto bättre anseende utstrålar hon. Även i 

förhållandet med Bleichert och Blanchard är Kay förhållandevis välklädd. Under den första 

middagen med vänskapstriangeln bär hon en beige kortärmad tröja och en grå knälång 

högmidjekjol. När hon möter upp de två männen utanför huset är Kay klädd i svarta skor, 

gråbruna högmidjebyxor, en blå tajt tröja samt en vit kofta. Under den andra middagen bär 

hon en beige tröja och nu en kort ljus kjol. Eftersom Kay uppträder som en femme fatale 

speglas detta i klädseln. När Bleichert ser Kay första gången i badrummet är hon klädd i 

glänsande trosbyxor, behå och duschmössa. Efter att han avvisat henne är Kay klädd något 

annorlunda i nästa badrumsscen: en glänsande morgonklänning, topless och högmidjetrosor. 

När Kay kastar ut Blanchard är hon klädd i morgonklänningen som är hopknäppt och samma 

klänning, fast uppknäppt, bär hon när hon ber Bleichert att fixa kakelplattorna i badrummet 

(hon passar dock på att byta klädsel till en grå tröjjacka och bruna byxor medan han gör det). 

När Bleichert och Kay försonas i slutet av filmen är Kay klädd i en vit ylletröja som för att 

påvisa att hon är en god dam. 

 

7.2.2 KRINGMATERIAL 

7.2.2.1 Trailer 

Trailern är uppbyggd som en beskrivning/presentation av fallet med Den svarta dahlian. 

Bleichert är huvudpersonen, den som ska lösa fallet. De två huvudmisstänkta i trailern tycks 

vara Kay Lake och Madeleine Linscott. Båda framställs som två femme fatales, två 

rivaliserande. Rivaliteten antyds i första scenen med Kay är när hon skäller ut Bleichert för att 

vara med Madeleine: ”hon liknar den döda, hur sjuk är du?!” Kommentaren kan tolkas som 

antingen en uppriktig kommentar från en kvinna som bryr sig om sin vän eller som en 

manipulativ ung dams försök att misskreditera sin konkurrent genom att likställa hennes 

utseende med den mördades. 
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Scarlett Johanssons namn visas samtidigt som vi ser Kay i en ljus kofta eller tröja. Med en 

cigarett i ett cigarettmunstycke i ena handen tittar hon mot höger med en förförisk eller 

snarare lömsk blick. Kay Lake framställs dock inte enbart som en lömsk och manipulativ 

kvinna. Just innan denna bild ser vi någon, vi hinner ej se vem, kyssa Kay på halsen. Nästa 

bild på Kay visar henne sedd bakifrån i badrummet, i bara underkläderna. På voice-over säger 

hon att hon är rädd samtidigt som vi ser henne titta mot oss med orolig blick. I ett kort klipp 

ser vi Kay på väg upp på middagsbordet för hångel. 

 

Sexiga damer dominerar i trailern (förutom Madeleine och Kay får vi se lättklädda kvinnliga 

dansare på en tillställning) och intrycket ges att det är en sådan som mördat Den svarta 

dahlian. 

 

7.2.2.2 DVD-omslag 

Framsidan visar filmens fyra huvudpersoner i närbild med Den svarta dahlians huvud framför 

dem i sidoprofil. De fyra filmaktörerna står i denna ordning från vänster till höger: Scarlett 

Johansson, Josh Hartnett, Aaron Eckhart och Hilary Swank. Bakgrunden är vit liksom Den 

svarta dahlians ansiktsfärg. En röd skåra går från hennes mun ner mot filmtiteln. Högst upp på 

framsidan står skådespelarnas namn. Scarlett Johansson är blond, klädd i vitt och tittar mot 

Bleichert med en oskuldsfull, oskyldig uppsyn. Under filmtiteln står ”Vem mördade den 

Svarta Dahlian?” Intrycket är att framsidan visar de fyra misstänkta, även Josh Hartnett är det. 

Medan Josh Hartnett, Aaron Eckhart och Hilary Swank är klädda i mörka kläder sticker 

Scarlett Johansson ut med sin vita. Josh Hartnett bär en mörk hatt medan Aaron Eckhart och 

Hilary Swank har mörkt hår. Med sitt blonda hår sticker återigen Scarlett Johansson ut. 

Tolkningen av dessa intryck är att Scarlett Johansson förmodligen är den skyldige. 

 

På baksidan av DVD-omslaget figurerar Scarlett Johansson i två av de fyra småbilderna. 

Bilden näst längst ner visar när Josh Hartnetts rollfigur Bleichert introduceras för Scarlett 

Johanssons Kay Lake. Medan Josh Hartnett står för sig själv till vänster i bilden står Aaron 

Eckhart och Scarlett Johansson (längst till höger) som en sammansvetsad duo till höger. 

Bilden längst ner visar Scarlett Johansson när hennes rollfigur tittar på boxningsmatchen. 

Scarlett Johansson har en allvarlig blick som är vänd uppåt och hon är klädd som en fin dam. 

Övriga två småbilder visar Josh Hartnett med Hilary Swank. Översta bilden visar båda i säng 

med varandra medan näst översta bilden visar Josh Hartnett spana in Hilary Swanks bil 

medan ägaren själv sitter vid ratten. 
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Huvudbilden visar Josh Hartnett sitta och låtsas läsa en uppochnedvänd tidning. Han befinner 

sig vid någon form av kanal med en bro i närheten. Han sitter med blicken vänd mot 

småbilderna som är placerade på vänsterkanten. Hans blick ser ut att falla på bilderna med 

Scarlett Johansson, som har annorlunda former än bilderna med Hilary Swank. Med tanke på 

att DVD-omslagets framsida misstänkliggör även Josh Hartnett kan man misstänka att han har 

onda intentioner med Scarlett Johansson. Kanske hon blir nästa offer? 

 

7.2.2.3 Filmaffischer 

Sju filmaffischer finns på worstpreviews.com. Scarlett Johansson figurerar på fyra av dem.57

 

 

Två av dessa är varianter av DVD-omslagets framsida. Den ena affischen har svart 

bakgrundsfärg i stället för vit och Aaron Eckhart samt Hilary Swank tittar mot vänster i stället 

för åt höger. Den andra affischen har ersatt Den svarta dahlians huvud med en åldrad svartvit 

bild som visar poliserna samlade på platsen där Den svarta dahlian hittades. Man har ersatt 

liket i denna bild med en avbruten dahlia i stället. Filmtiteln är handskriven på en pappersbit. 

Mellan den suspekta kvartetten och polisbilden står dessutom texten ”An Investigation Into 

Obsession”. 

En filmaffisch är uppbyggd som en 1950-talsfilmaffisch i fråga om teckensnitt på texten. Man 

har tagit bilderna på Aaron Eckhart och Hilary Swank från DVD-omslagets framsida och 

spegelvänt dem, Hilary Swank till vänster om Aaron Eckhart och båda tittar åt vänster. Till 

höger om Aaron Eckhart är Scarlett Johansson och till höger om henne är Josh Hartnett som 

till skillnad från de andra spanar åt höger. Scarlett Johansson är iklädd svart hatt med 

ansiktsnät samt pälskrage. Hon är blond och har målade läppar. Hon tittar uppåt mot vänster. 

Josh Hartnett har en hatt på huvudet och förefaller vara välklädd. De fyra personerna tycks stå 

framför en tunnelvägg, alldeles vid ingången. Hilary Swank, Aaron Eckhart och Scarlett 

Johansson har blickarna vända mot mörkret i tunneln medan Josh Hartnett blickar ut ur 

tunneln. Nedanför kvartetten, till vänster i bild ser vi poliser undersöka Den svarta dahlians 

kropp på fyndplatsen. Till höger om dem ser vi en bil som kör förbi tända gatlyktor. Även 

denna affisch kör budskapet ”An Investigation Into Obsession”. Då Scarlett Johansson är mer 

centralt placerad i bilden på denna affisch och med tanke på att hon är blond medan de andra 

har mörkt hår är det hon som fångar uppmärksamheten först. 

                                                 
57 10/6-09 
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Sista bilden med Scarlett Johansson har en blå/svartvit ton. Den svarta dahlians huvud finns 

längst ner, samma som på DVD-omslagets framsida. Cigarettrök svävar ovanför hennes 

huvud och tycks få filmtiteln att sväva ovanför huvudet. Röken kommer från den cigarett som 

Scarlett Johansson håller upp med ena handen. Hon är placerad till höger i bilden och tittar 

oskyldigt ut ur bilden. Hon är blond, har målade läppar och är klädd i ljust och glänsande. Till 

vänster i bild syns Josh Hartnett och Hilary Swank. Josh Hartnett tittar förbi Scarlett 

Johansson med en lättsam blick. Han är klädd i hatt, skjorta och slips. Hilary Swank, som står 

i bakgrunden till höger om Josh Hartnett är lika uppsminkad som Scarlett Johansson men med 

svart hår, ett hundkoppelsliknande halsband och något urringat på överkroppen. Hilary Swank 

tittar mot oss med en något allvarligare uppsyn än Josh Hartnett men inte helt allvarlig. Man 

kan antingen se Josh Hartnett och Hilary Swank som en sammansvetsad duo eller Josh 

Hartnett och Scarlett Johansson i förgrunden medan Hilary Swank ser på där bakom. Scarlett 

Johansson framstår genom sin pose som en femme fatale som vill leka med Josh Hartnett och 

Hilary Swank, eller åtminstone utnyttja dem för egen vinning. Att hennes cigarettrök svävar 

kring mordoffret bryr hon sig inte ett dugg om. Om man ser Hilary Swank som en ren 

åskådare, en voyeur, så förefaller Josh Hartnett vara Scarlett Johanssons leksak. Oavsett hur 

man betraktar filmaffischen utstrålar den sexualitet och perversion. 

 

På movieposterdb.com finns en japansk filmaffisch som visar Scarlett Johansson, Josh 

Hartnett, Mia Kirshner, Hilary Swank och Aaron Eckhart i smala bilder. Av det som kan ses 

av Scarlett Johansson har hon ansiktsnät, målade läppar och pälskrage. Hon tittar uppåt med 

allvarlig blick. Samtliga bilder är i färg utom den som föreställer Mia Kirshner, dock har man 

bibehållit färgen på hennes läppar. Under bilderna syns någon form av upplopp i närheten av 

en bil. All text är röd och bakgrundsfärgen är svart. Den japanska filmaffischen bygger som 

affischerna hittills gjort på att Scarlett Johansson, Josh Hartnett, Aaron Eckhart och Hilary 

Swank är de misstänkta när det gäller mordet på Mia Kirshners rollfigur. 

 

En fransk filmaffisch tar fasta på Scarlett Johansson som femme fatale, åtminstone i fråga om 

pose. En i stort sett svartvit bild med inslag av att vara åldrad visar henne och Josh Hartnett. 

Ljussättningen är dunkel och bakgrunden är svart. Scarlett Johansson står till vänster i bild 

medan Josh Hartnett står till höger. En osynlig röd lampa mellan båda personerna lyser upp 

ena halvan av deras ansikten. Scarlett Johansson tittar in i kameran med en allvarlig blick som 

är lite svår att urskilja på grund av ljussättningen och håller ena handen mot Josh Hartnett. 
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Scarlett Johansson ser ut att trycka en cigarett mot hans haka, hennes hand tycks hålla i något 

och bildens ljussättning talar för detta intryck. Josh Hartnett är klädd i en träningströja. Han 

tittar upp mot Brian De Palmas namn som svävar högst upp i bild mellan de två personerna. 

Josh Hartnett förefaller vara svettig och har en orolig uppsyn, genom att Scarlett Johansson 

trycker en cigarett mot hans haka är uppsynen mer precist av typen ”det här är inte alls roligt, 

usch”. Filmaffischen framställer Scarlett Johansson som en ung kvinna som kontrollerar Josh 

Hartnett, en femme fatale som demonstrerar sin makt genom att trycka sin cigarett mot sitt 

bytes haka. 

 

7.2.3 RESPONS 

Även i detta fall analyserades tio recensioner: Aftonbladet, BBC, Empire (ett brittiskt 

filmmagasin), Expressen, The Daily Mirrors onlineversion Mirror.co.uk, New York Post, 

Svenska Dagbladet (SvD), USA TODAY samt Tyler Morning Telegraphs onlineversion 

TylerPaper.com. Även här har urvalet gjorts på slumpmässig grund och Rotten Tomatoes har 

använts när det gäller de utländska recensionerna. Av de tio recensionerna är tre skrivna av 

kvinnliga recensenter: BBC, Eye for Film och USA TODAY. Omdömena om Scarlett 

Johansson är blandade men de flesta recensenterna är negativa till henne. Samtliga tio 

recensioner nämner Scarlett Johansson. Aftonbladets recensent nämner henne som en av två 

femme fatale i filmen. BBC:s recensent skriver: ”Scarlett Johansson stirs more trouble as the 

flirtatious wife of his partner (Aaron Eckhart), a role she could play in her sleep – or just lying 

down …”.58 Empires recensent är kortfattad. ”[…] while Scarlett Johansson is transformed 

into a rouge-lipped femme fatale […].”59 Även Expressens recensent är kortfattad: ”När 

Swank och Johansson i sina 40-tals kreationer dessutom mest ser ut att vara på väg till en 

maskerad förstår ni hur illa det är.”60 Scarlett Johansson används som ett exempel på hur dålig 

filmen är. Recensenten för Eye for Film stör sig på att hon genom hela filmen bär omkring på 

en cigarett i cigaretthållare utan att ta ett enda bloss, medan alla andra röker flitigt. 

Recensenten tycker dock att Scarlett Johansson är mer övertygande som femme fatale än 

Hilary Swank. Mirror.co.uks recensent vågar sig på att vara elak genom att börja sin recension 

med frågan vad är glamoröst och kommer med snyggt utseende men litet djup? ”The answer 

isn’t just Scarlett Johansson but her latest movie.”61

                                                 
58 

 Recensentens seriösare kritik av Scarlett 

Johansson är att hon börjar visa sina begränsningar nu. New York Posts recensent anser att 

http://www.bbc.co.uk/films/2006/09/11/the_black_dahlia_2006_review.shtml (14/9-09) 
59 www.empireonline.com/reviews/ReviewComplete.asp?FID=9836 (20/5-09) 
60 www.expressen.se/1.492769 (20/5-09) 
61 www.mirror.co.uk/tv-entertainment/film/2006/09/15/the-black-dahlia-115875-17737364/ (25/5-09) 
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Scarlett Johansson genom sin insats bekräftar ryktena om att hon är en överhypad 

skådespelerska. Recensenten tycker dock att hon bär 40-talskläderna bra trots att hennes roll 

är underskriven. Svenska Dagbladets recensent tycker att Scarlett Johanssons karaktär bara är 

en ”schablonmässigt dekorativ jumperflicka” och att skälet till att regissören Brian De Palma 

engagerar sig i Den svarta dahlians öde är för att kunna klä Scarlett Johansson i den tajta 

jumpern. USA TODAYs recensent är kortfattad och menar att Scarlett underspelar sin roll. 

TylerPapers recensent skriver: ”Johansson is made to be shot with Vaseline on the lens and 

looks sensational in ’40s gowns (cigarette holder in hand) but her wounded siren is more than 

an It Girl playing dress-up.”62

 

 

Information om filmintresserades respons på Den svarta dahlian har hämtats från 

Filmpunkten, Filmtipset.se, tidningen New York Times onlineversion samt den webbaserade 

filmtidningen Vujer Filmtidning. Jag har behållit Filmpunkten och Filmtipset medan de andra 

två är nya och har valts slumpmässigt. Även här kommer ursprunglig stavning att bibehållas 

när det gäller de inlägg som tas upp. Åsikterna har varit mestadels negativa om Scarlett 

Johansson. Av tretton inlägg på Filmpunkten är det bara ett som nämner Scarlett Johansson. 

Signaturen ”Shining_pearl_” skriver: ”Alltid kul att se Scarlett Johanssons fina 

skådespelarinsatser.”63 Korta kommentarer om henne förekommer också på Filmtipset.se. Av 

nittiofyra inlägg nämner åtta Scarlett Johansson. Ingen gör någon större utläggning om sina 

åsikter men omdömena om henne är blandade, till exempel: ”-Älskar att Hartnett och 

Johansson ser så Noir ut, ofta.” (”kollind”), ”[…] Scarlet Johansson behöver ta sig ur facket 

’åtråvärd flickvän med fuktiga läppar och ledsna ögon’.” (”Neva”), ”fattade inte mycket av 

storyn men scarlets snygghet höjer ju betyget” (”mauriz”) och ”[…] scarlett johansson hittade 

inte riktigt sin plats mellan femme fatal och offer.” (”fröken_lila”). Trettiofem inlägg 

förekommer i New York Times. Av dessa tar sexton upp Scarlett Johansson. Även här finns en 

blandning i omdömena men de flesta är negativa. Signaturen ”sommerjd” menar att Scarlett 

Johansson är en skådespelerska utan talang och utseende som får förlita sig på att en 

cigaretthållare och en tajt tröja ersätter skådespeleri. Enligt signaturen poserar hon igenom 

filmen. Även ”webxmoviesrnr” är inne på samma tema. ”Scarlett Johanson does not know the 

first thing about that ’style’ of acting, if that’s what she was trying to do.”64

                                                 
62 

 Att Scarlett 

www.tylerpaper.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060916/ARC/609160343&SearchID=73279723825721 
(20/5-09)  
63 www.filmpunkten.se/den-svarta-dahlian.asp?id=12907&filmpage=2 (20/5-09) 
64 http://community.nytimes.com/rate-review/movies.nytimes.com/movie/323188/The-Black-Dahlia/overview 
(20/5-09) 
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Johansson snarare poserar än agerar tycks vara den huvudsakliga kritiken bland de negativa 

personerna. Alla är dock inte negativa till Scarlett Johanssons insats. Signaturen ”2bunnies” 

skriver: ”Scarlett Johansen was lovely as always, even if her cigarette-holder swished around 

in a distracting way. Watching her passionate chemistry with Josh was worth the price of 

admission.”65 Signaturen “galeinga” gillade Scarletts 1940-talsutseende. Två inlägg finns om 

filmen hos Vujer Filmtidning, ett av dem tar upp Scarlett Johansson. Signaturen 

”Filmkritiker” skriver: ”Scralett, som är så bra i Flickan med Pärlörhängen, gör ingen större 

prestation än att kedjeröka och puta med munnen […].”66

 

 

Filmkritikerna har pratat om Scarlett Johanssons utseende och om hennes skådespeleri. En av 

de kvinnliga recensenterna har uppmärksammat att Scarlett Johansson inte röker i filmen trots 

att hon har en cigarett i cigaretthållare. Responsen hos allmänheten har mestadels varit av 

samma slag: Scarletts utseende och hennes skådespeleri. En person jämför Scarletts insats 

med en av hennes tidigare filmer, dock inte Ghost World som i Lost in Translation-analysen. 

 

7.3 SAMMANFATTNING  

7.3.1 LOST IN TRANSLATION  

Scarlett Johanssons rollfigur Charlotte konstrueras som en vilsen person i såväl film som 

trailer. Filmen konstruerar Charlotte som en sökande ung kvinna. Hon söker dels meningen 

med sitt liv, dels en paus från sitt rutinmässiga äktenskap. Det finns en upprorisk anda hos 

henne, hon gör uppror mot tristessen och mot det normativa. När Bill Murrays rollfigur Bob 

kommer in i hennes liv tar hon tillvara på tillfället och slår två flugor i en smäll, hon får hjälp 

med att hitta meningen med sitt liv och hon får sin befriande paus från äktenskapet. Bob 

tillgodoser även Charlottes rebelliska sida, de har kul tillsammans och hon vågar sig till och 

med att trotsa den heterosexuella normen för en kort stund. Bob blir en räddande ängel och 

Charlotte vill ha den kvar hos sig så länge som möjligt. Visuellt sett finns det en sex appeal 

hos Charlotte i filmen vilket kommer till uttryck genom att hon då och då är lättklädd i det 

privata rummet samt att det finns en fokusering på hennes bakparti. Denna sex appeal kan 

kopplas ihop med Charlottes upproriska sida och upproret mot det normativa (att vara prydligt 

klädd ute i offentligheten). Att Scarlett Johanssons rollfigur dessutom röker cigaretter är en 

annan visuell sak som kan kopplas till den upproriska sidan.  

                                                 
65 http://community.nytimes.com/rate-review/movies.nytimes.com/movie/323188/The-Black-Dahlia/overview 
(20/5-09) 
66 www.vujer.com/filmer/den_svarta_dahlian_2006/ (20/5-09) 
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Sexualiseringen av Scarlett Johanssons rollfigur uttrycks också genom kameran, den manliga 

blicken tillåts framträda då och då. Kameran ikläder sig i ett par scener en manlig (men i fallet 

med strippklubben en kvinnlig) åskådares synvinkel. Den manliga blicken genomsyrar dock 

inte hela filmen. Det vanliga är att kameran iakttar Charlotte på ett neutralt sätt och låter 

henne agera. Kameran följer bara henne när det är nödvändigt. I vissa fall får vi se ur 

Charlottes synvinkel och när det gäller strippklubbsbesöket samt Kellys lilla show i 

hotellbaren kan man utläsa en viss homosexuell antydan.  

 

Medan Scarlett Johansson genom sin rollfigur framställs som en person som i filmen behöver 

räddas i filmen framställer trailern delvis och DVD-omslaget en alternativ möjlighet, 

nämligen  att Scarlett Johanssons rollfigur är den som räddar Bill Murrays. Detta kan skapa en 

viss förvirring (vem räddar vem egentligen?). När det gäller Scarlett Johansson själv skapar 

DVD-omslaget en viss förvirring kring hennes sexualitet. Förvirring finns även bland 

filmaffischerna. Här tycks hon vara antingen en ung kvinna med mörkbrunt hår eller med 

blont hår. En affisch skapar förvirring genom att visa att Scarlett Johansson inte gillar mannen 

som står framför henne (min tolkning) men vi vet inte vem denne man är (Giovanni Ribisi 

eller Bill Murray?). Scarlett Johansson framställs i de flesta affischerna som en ung kvinna 

som bara är vilse i ett främmande land. I ett fall blir hon hittad av Bill Murray.  

 

Responsen på Scarlett Johansson i Lost in Translation har varit mestadels positiv. 

Recensenterna, som huvudsakligen varit manliga, har främst fokuserat på Scarletts 

skådespeleri och två har jämfört hennes insats med den i Ghost World. Den kvinnliga 

recensent som uttalat sig om Scarlett har fokuserat på hennes förmåga att förmedla 

känslotillståndet hos sin rollfigur. Scarletts utseende och det visuella har inte gått 

recensenterna förbi. Två recensenter medger att Scarlett är attraherande. Två recensenter 

uppfattade den inledande bilden på Scarletts bakparti och ger två olika tolkningar av den, en 

icke-erotisk och en erotisk.  

 

Hos allmänheten har responsen på Scarlett Johansson varit mestadels korta omdömen utan 

motiveringar, vilket torde indikera att Scarlett Johansson snarare är en filmskådespelare än en 

filmstjärna. Detta har gjort det svårt att se vad de uppfattade hos Scarlett. De som motiverat 

varför de tyckt si eller så om Scarlett har fokuserat främst på Scarletts skådespeleri men även 

på det visuella. Ett inlägg som av namnet att döma är kvinnligt jämför Scarletts skådespeleri 
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med hennes ålder och ett manligt inlägg klassar den inledande bilden på Scarletts bak som ett 

”Skintastic Moment”. En sak som två personer stört sig på (en kvinnlig och en av namnet att 

döma manlig) och som de ogillar är åldersskillnaden mellan Scarlett Johansson och Bill 

Murray. Att jämföra Scarlett med Bill har för övrigt varit vanligt bland omdömena. Ett 

manligt inlägg, ”Scott Jentsch”, har haft intentionen att testa huruvida Scarlett Johansson är 

värd att beundras genom att se filmen. Signaturen gillade resultatet av sitt test och vill se 

Scarlett i andra filmer. Såväl Aftonbladets manlige recensent såväl som den kvinnliga 

signaturen på filmtipset.se tycker att Scarlett borde ha nominerats till priser för sin insats. 

 

7.3.2 DEN SVARTA DAHLIAN  

Femme fatale är en av bilderna av Scarlett Johansson i såväl filmen som dess kringmaterial. I 

filmen njuter Scarlett Johanssons rollfigur Kay Lake av att ha två män vid sin sida och hon 

har sexuella intentioner med i vart fall en av dem. När Aaron Eckharts rollfigur Blanchard blir 

besatt av mordfallet riktar Kay in sig på hans kollega och tillika vän Bleichert, likt ett sexuellt 

rovdjur. Kay Lake försöker manipulera Josh Hartnetts rollfigur men lyckas inte (annat än att 

de hånglar på köksbordet efter Blanchards bortgång). När sedan hennes tidigare plågoande 

släpps fri behöver Kay även Bleichert i rent beskyddande syfte men lyckas inte heller med att 

få honom till det. Kay Lake vinner dock Bleichert till slut men först efter att mordfallet är löst. 

Filmen framställer dock Scarlett Johanssons rollfigur som en mild femme fatale då Kay även 

är vän till Bleichert och Blanchard.  

 

Visuellt sett finns en tvåsidighet hos Kay Lake i filmen. Hon är mån om att se ut som en fin 

dam ute i offentliga sammanhang och använder cigarettmunstycke till sina cigaretter för att 

förstärka denna bild men hon är också mer lättklädd och utmanande i rollen som femme 

fatale. Att Kay dessutom är blond i filmen förstärker hennes sex appeal som femme fatale. 

Stilistiskt sett tenderar kameran att fokusera på Kay när hon dyker upp i bild. Det vanliga är 

att kameran zoomar in på henne. Det finns således en manlig blick i det stilistiska. Kameran 

antar då och då en subjektiv kameravinkel och blir till en hemlig smygtittare. En smygtittare 

som gömmer sig i Josh Hartnetts rollfigur när han ser Scarlett Johanssons i badrummet.  

 

Kay Lake är inte den som mördade Den svarta dahlian men filmtrailern marknadsför henne 

som en av de misstänkta. Trailern utpekar Scarlett Johanssons rollfigur och Hilary Swanks, 

filmens två femmes fatales, som de misstänkta. DVD-omslaget utökar listan över de 

misstänkta till att även inkludera Josh Hartnetts och Aaron Eckharts rollfigurer. Framsidan 
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marknadsför dock skådespelarna snarare än deras rollfigurer, varför den ger sken av att någon 

av de fyra skådespelarna har begått ett riktigt mord. Denna form av mystik eller förvirring är 

inte den enda DVD-omslaget satsar på att skapa. Medan framsidan antyder att Scarlett 

Johansson är den skyldiga antyder baksidan att Josh Hartnett skulle kunna vara mördaren. De 

flesta av filmaffischerna misstänkliggör filmens fyra huvudaktörer precis som DVD-

omslagets framsida. Några antyder att Scarlett Johansson är den skyldiga genom att framställa 

henne som en femme fatale som så att säga leker med i första hand Josh Hartnett, men i ett 

fall även med Hilary Swank (så som jag tolkar det). I femme fatale-fallen har Scarlett 

Johansson en cigarett i handen. Scarlett Johansson marknadsförs som en farlig blondin. 

 

När det gäller responsen på Scarlett Johansson i Den svarta dahlian har recensenterna varit 

kortfattade i sina omdömen om henne. Man har varit mestadels negativ till Scarlett 

Johanssons prestation. Man har reagerat på hennes klädsel, utseende, skådespeleri och 

rollfigur. En kvinnlig recensent har dessutom reagerat på att Scarlett inte röker i filmen trots 

att hon håller i en cigarett. Att Scarlett spelar en femme fatale har vissa av recensenterna 

ansett. De kvinnliga recensenterna har fokuserat på hur Scarlett agerat, en av dem har vågat 

sig på att lägga in en elak kommentar om Scarletts skådespelartalanger (att hon kan spela 

rollen som flörtig trubbelframkallande fru bara genom att ligga ner). Två manliga recensenter 

har använt Scarlett Johansson som exempel på filmens brister.67

 

  

Det visuella har man fokuserat mest på hos Scarlett Johansson och intrycket är att 

recensenterna uppfattat henne som ett rent blickfång, ett vackert paket utan innehåll. Även hos 

allmänheten är omdömena om Scarlett Johansson korta. Det som man uppfattat och reagerat 

på är Scarletts utseende, agerande (snarare brist på, många menar att hon poserar genom 

filmen) samt cigaretthållaren som upplevs vara störande. Det som dominerar mest i 

uppfattningarna är det visuella, utseendet. Ett inlägg jämför Scarletts insats med Flicka med 

pärlörhänge (2003). Ett annat, av namnet att döma, kvinnligt inlägg menar att Scarlett bör ta 

sig ur facket åtråvärd-flickvän-med-fuktiga-läppar-och-ledsna-ögon, vilket ger en antydan om 

Scarletts tidigare filmroller och hur de uppfattats (av åtminstone denna signatur). 

 

 

 

                                                 
67 Mirror.co.uk och Expressen. 
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8. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Scarlett Johanssons persona i såväl Lost in Translation som Den svarta dahlian är två unga 

kvinnor som använder andra för sina egna syften. I det förstnämnda fallet använder Scarletts 

karaktär Charlotte Bill Murrays Bob som en läromästare och som en vän. Läromästare därför 

att Charlotte är vilse i sitt liv och behöver en erfaren persons råd, vän därför att hon behöver 

någon som kan göra hennes vistelse i Japan uthärdlig. I det andra fallet är Scarlett Johanssons 

Kay Lake mer att likna vid en femme fatale som använder Josh Hartnetts Bleichert för 

sexuella syften. I båda filmerna försöker Scarletts karaktärer få sina män att stanna hos henne 

så länge som möjligt. Skillnaden är resultatet av hennes försök. Medan Bob lämnar Charlotte i 

Lost in Translation återvänder Bleichert till Kay i Den svarta dahlian.  

 

Scarlett Johanssons filmiska persona framställs på ett tvåsidigt sätt: dels Charlotte och Kay 

Lake som prydliga unga damer när de uppträder som offentliga personer, dels Charlotte och 

Kay Lake som utmanande, ohämmade unga kvinnor när de uppträder som privatpersoner. 

Scarletts karaktärer i Lost in Translation och Den svarta dahlian röker cigarretter, i det 

förstnämnda fallet kan rökandet kopplas ihop med Charlottes rebelliska rollfigur medan 

rökandet i det senare fallet snarast fungerar som en symbolisk förstärkare av Kay Lake som en 

femme fatale.  

 

När det gäller marknadsföringen av Scarlett Johanssons Charlotte kan mystifierande sägas 

vara huvudordet. Man skapar en dubbelsidig bild av karaktären som skapar förvirring och 

som förväntas locka filmintresserade till biosalongen för att se vilken sida av Charlotte som är 

den ”rätta”. Kringmaterialet till Lost in Translation framställer Charlotte antingen som en 

räddande ängel åt Bill Murrays Bob eller som en vilsen ung kvinna som behöver hjälp. 

Scarletts karaktär framställs som antingen en aktiv kvinna eller som en passiv. 

Marknadsföringen riktar in sig på åskådare som vill se initiativrika kvinnor såväl som 

åskådare med mer konservativ syn på hur kvinnor ska bete sig. Filmaffischerna visar 

Charlotte antingen som brunett eller som blondin, vilket kan ses som ett sätt att tilltala såväl 

åskådare som gillar brunetter som åskådare som gillar blondiner. Ett intryck som DVD-

omslaget ger är att det skapar en viss mystik angående Charlottes sexualitet genom att i en 

bild på baksidan antyda ett homosexuellt förhållande till Anna Faris Kelly, bildens visuella 

arrangemang möjliggör denna antydan. Detta intryck skulle kunna indikera att 

marknadsföringen av Scarlett Johanssons Charlotte förutom heterosexuella åskådare även 

avser attrahera homosexuella åskådare. Detta förutsätter förstås att åskådare uppfattar denna 
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antydan, de som utformat DVD-omslaget till Lost in Translation förutsätter att åskådare har 

möjlighet att ”läsa mellan raderna” och uppfatta implicita budskap.  

 

Janet Staigers resonemang om forskares föreställningar om läsares möjligheter att tolka en 

text kan illustreras av detta resonemang. DVD-omslaget antyder en medvetenhet hos 

producenterna om åskådares tolkningsmöjligheter. Detta är dock endast något som antyds i en 

bild varför man bör vara försiktig med att dra alltför stora slutsatser av detta intryck. 

Kringmaterialet till Den svarta dahlian anspelar på filmgenren film noir där vackra kvinnor 

förväntas vara lömska och leda män ner i fördärvet. Scarlett Johanssons Kay Lake framställs 

som en av de misstänkta för mordet på Den svarta dahlian och i de flesta fallen framställs hon 

som en femme fatale. Hos några av filmaffischerna antyds dessutom att Kay skulle vara den 

skyldiga. Även här finns en viss mystik när det gäller karaktärens sexualitet då en filmaffisch 

antyder att Kay inte bara vill leka med Josh Hartnetts Bleichert utan även med Hilary Swanks 

Madeleine. Det finns en antydan till medvetenhet om åskådares preferensramar och deras 

möjligheter till alternativa tolkningar. Precis som i fallet med Lost in Translation är denna 

antydan begränsad till endast ett fall varför intrycket får ses som en indikation snarare än en 

slutsats. Med tanke på att denna antydan återfinns i marknadsföringen av såväl Lost in 

Translation som Den svarta dahlian kan indikationen ändå sägas vara påtaglig om än 

begränsad.  

 

Ur ett retoriskt perspektiv uttrycks ethos i båda filmerna genom att Scarlett Johanssons 

rollfigurer är välklädda när de rör sig ute i det offentliga medan de är lättklädda i det privata. 

Scarlett Johanssons karaktärer framstår därmed som trovärdiga eftersom de klär sig som folk 

förväntas klä sig, det omvända vore otänkbart för vanliga personer. Att dyka upp på jobbet 

lättklädd skulle orsaka många skratt hos kollegorna och gå till sängs i finaste klädseln skulle 

framstå som märkligt. Genom åtskiljandet av den falska och den sanna identiteten hos 

Charlotte och Kay Lake kan Scarlett Johanssons persona likställas med en maskerad 

brottsbekämpare som döljer sin sanna identitet under dagen för att sedan plocka fram den 

under natten, fast i detta fall är brottsbekämparen en som lever i gråzonen mellan vad som är 

rätt och vad som är fel.  

 

När det gäller logos är det huvudsakliga argumentet till att man ska beundra Scarlett 

Johansson att hon gestaltar relativt realistiska karaktärer. I såväl Lost in Translation som Den 

svarta dahlian spelar Scarlett Johansson en målmedveten ung kvinna som å ena sidan är 
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alldaglig och omtänksam, å andra sidan vild och utmanande. Den dubbelsidiga naturen hos 

Charlotte och Kay Lake gör att Scarlett Johansson också framstår som en trovärdig person, 

åskådarna kan känna igen sig i problematiken att bära en socialt acceptabel mask ute i det 

offentliga i syfte att dölja en personlighet som står i motsättning till samhällets värderingar. 

Scarlett Johanssons logos anspelar på människans strävan efter att vilja bli sedd på ett visst 

sätt samtidigt som man vill bibehålla sin identitet.  Budskapet är således att man ska beundra 

Scarlett Johansson därför att hon gestaltar realistiska karaktärer som är realistiska i det att de 

brottas med samma typ av problem som åskådarna.  

 

John Ellis argumenterar för att filmstjärnors star images är ofullständiga. Utanför den filmiska 

kontexten cirkulerar allehanda bilder av filmstjärnor runt i olika medier och bidrar till en 

fragmentarisk star image hos en filmstjärna. Ellis definierar filmstjärnor som aktörer inom ett 

visst medium vars skepnad tar sig in i andra medier och cirkulerar runt för att sedan 

återkoppla till framtida framträdanden.  ”Further, a paradox is present in these subsidiary 

forms. The star is at once ordinary and extraordinary, available for desire and unattainable. 

The paradox is repeated and intensified in cinema by the regime of presence-yet-absence that 

is the filmic image.”68 Filmstjärnor är såväl ordinära som extraordnära, lika åskådarna men 

också olika åskådarna. Filmmediet upprätthåller denna paradox genom att åskådarna kan se 

filmstjärnorna på filmduken men inte kan prata med dem. ”The star image is an incoherent 

image. It shows the star both as an ordinary person and as an extraordinary person. It is also 

an incomplete image. It offers only the face, only the voice, only the still photo, where cinema 

offers the synthesis of voice, body and motion.”69

 

 Medan en filmstjärnas star image endast 

tillhandahåller “stillbilder” av filmstjärnan fogar filmmediet samman dem till “rörliga bilder” 

och kompletterar därmed star imagen. Filmstjärnans star image kommer till liv genom 

filmstjärnans agerande på filmduken, filmstjärnan som verklig person och som fiktiv karaktär 

vävs samman till en bild där verklighet och fiktion förefaller vandra tillsammans.  

Scarlett Johanssons verkliga jag är en mångsidig person: gästinhopp som sig själv i tv-serier, 

gästat pratshower, lett humorprogram såväl som seriösa tillställningar, figurerat i press samt 

gett sig in på en musikkarriär. Hennes ”star image” är fragmentarisk och innehåller element 

som inte tillhör filmmediet. När det gäller Scarlett Johanssons fiktiva jag är det en 

dubbelsidig, identitetssökande person: hon vill bli tagen på allvar som privatperson men vill 

                                                 
68 Ellis: 91 
69 Ellis: 93, Ellis kursiveringar 
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samtidigt inte göra totalt avkall på sin sanna identitet. Det fiktiva jaget hos Scarlett Johansson 

innehåller en dubbelsidighet som kan liknas vid paradoxen ordinärt-extraordinärt. Genom 

agerandet på filmduken fogas Scarlett Johansson som ordinär, offentlig person ihop med 

hennes extraordinära, fiktiva person och skapar en bild av Scarlett Johansson som en 

identitetssökande person. Gränsen mellan vad som är verkligt och vad som är fiktivt blir 

otydlig, vad som tillhör det privata hos en filmskådespelare och vad som tillhör det fiktiva blir 

oklart och smälter samman genom hans eller hennes agerande framför filmkameran. ”[…] the 

star’s particular performance in a film is always more than the culmination of the star images 

in subsidiary circulation: it is a balancing act between fiction and cultism.”70

 

  

I såväl Lost in Translation som Den svarta dahlian konstrueras Scarlett Johanssons filmiska 

persona till viss del som ett sexobjekt. Det finns en manlig blick i båda filmerna. Sharon 

Smith argumenterar i sin text om att detta stereotypiserande av kvinnor som sexobjekt är 

manliga filmskapares försök att överföra sina värderingar, tankar och fantasier till en manlig 

publik. Vad som är problematiskt med Smiths argument är till att börja med att den ena av de 

två filmerna som studerats i denna uppsats, Lost in Translation, har en kvinnlig regissör 

(Sofia Coppola). Den manliga blicken används av en kvinnlig filmskapare. Man kan fråga sig 

varför Sofia Coppola objektifierar Scarlett Johansson. Ett tänkbart svar, med tanke på vad 

som tidigare antytts i uppsatsen, skulle kunna vara att hon riktar in sig på en publik som inte 

bara är heterosexuell utan även bi- och homosexuell. Det som Laura Mulvey kallar för ”den 

manliga blicken” är således inte bara en manlig blick. Även om det fortfarande handlar om att 

kvinnliga filmskådespelare förväntas vara åskådningsobjekt, eller vara föremål för to-be-

looked-at-ness, så betyder det inte längre att det enbart är män som utför själva 

åskådningsakten.  

 

En annan tänkbar förklaring, som kan kopplas till den mångsidiga betydelsen hos 

filmskaparebegreppet, är att Sofia Coppola fått ge vika för filmbolagets (Focus Features) 

vilja. Den enskilde auteuren har haft mindre inflytande över filmen än filmbolaget. Som redan 

nämnts i inledningen av denna uppsats kan en enskild auteur vara mer nyskapande och kreativ 

i filmskapandet än filmbolag. För filmbolagen handlar det om att göra inkomstbringande 

filmer och då är återanvändande av beprövade koncept det vanliga receptet för att 

åstadkomma detta. Den manliga blicken är ett av dessa koncept. När den enskilde auteuren 

                                                 
70 Ellis: 91 
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således ställs mot filmbolaget i fall som detta blir det den mest starka filmskaparen som 

bestämmer hur pass nyskapande eller konservativ en film blir. I Lost in Translation förefaller 

vinnaren vara Focus Features. När det däremot gäller Den svarta dahlian är det svårare att se 

vilken filmskapare (auteur: Brian De Palma och filmbolag: Universal Pictures) som haft störst 

inflytande över filmen. När det gäller den manliga blicken i Den svarta dahlian är det är dock 

rimligt att anta att konceptet mycket väl är ett försök av manliga filmskapare att tillfredsställa 

en manlig publik. 

 

Det andra problemet med Smiths argument är att den manliga responsen på de två filmerna 

som jag har studerat har varit av varierande typ och inte enbart av den typ Smith förväntar sig 

att alla manliga åskådare ska dela. Det finns förvisso en del enstaka manliga åskådare som 

uppfyllt Smiths uppfattning men inte alla har haft denna uppfattning. Smith (och även 

Mulvey) förutsätter att åskådare köper det som visas för dem rakt av. I min analys har 

åskådare reagerat på det visuella hos Scarlett Johansson i båda filmerna men på olika sätt. 

Medan Scarlett Johanssons utseende har betraktats som ett attraherande komplement till bra 

skådespeleri i Lost in Translation har hennes utseende betraktats som alltför dominerande och 

en billig ursäkt för dåligt agerande i Den svarta dahlian.  

 

Martin Barker har som nämnts i teoridelen påpekat att forskare ignorerat att undersöka 

negativ respons därför att forskarna kopplat samman filmstjärnors framgång med 

filmstjärnornas attraktion. Min analys har påvisat att filmskådespelerskan Scarlett Johanssons 

fysiska attraktion inte har varit någon garant för framgång, om det är denna typ av attraktion 

som Barker menar. Medan åskådare har accepterat bilden av Scarlett Johansson i den ena 

filmen har man ogillat bilden av henne i den andra filmen. Trots att drag som fanns i Lost in 

Translation även förekom i Den svarta dahlian bytte majoriteten av åskådare inställning. Man 

kan spekulera i varför men den motsägelsefulla responsen indikerar dels att det Smith säger 

om överföringen av filmskapares behov och begär71

 

 inte är en självklarhet, dels att åskådarnas 

syn på upprätthållandet av en filmstjärnas star image genom upprepning av vissa drag inte är 

enbart positiv. Återanvändande och konservatism må vara filmbolagens och filmstjärnornas 

huvudord i jakten på långvarig framgång men koncepten kan också likaväl leda till det 

motsatta: filmbolagens och filmstjärnornas undergång.  

                                                 
71 ” And in men and boys who do not already have these prejudices – it creates them”, se sid. 5 
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I och med att majoriteten av åskådare övergick från att vara positiva till Scarlett Johanssons 

star image i Lost in Translation till att bli negativa angående hennes stjärnimage i Den svarta 

dahlian kan man dra slutsatsen att åskådare inte är passiva utan aktiva, de väljer om de vill 

gilla eller inte gilla det som visas för dem. Sharon Smith har byggt sina argument på 

konstruerade åskådare och min uppsats har påvisat en skillnad mellan konstruerade åskådare 

och faktiska åskådare. Även Janet Staiger bygger sina argument på konstruerade åskådare när 

hon redogör för de tre läsartyperna. Skillnaden mellan Smith och Staiger är dock att den 

senare erkänner möjligheterna hos en läsare att tolka en text på fler än ett sätt. Staiger tar i 

beaktande att en läsare av en text kan tolka texten på ett sätt som forskare klassificerar som 

inopportunt. Min analys illustrerar detta resonemang och stämmer följaktligen bättre in på 

Staiger än Smith. Ingrid Lindell påpekar filmforskningens övergång från att betrakta åskådare 

som passiva till att se dem som aktiva. Medan Smith tillhör den förstnämnda kategorin tillhör 

Staiger den senare. 

 

Responsen på Scarlett Johansson uppvisar en del variationer i hur man har talat om Scarlett 

och hur man har använt henne. När det gäller åsikter har man varit mestadels positiv till 

Scarlett Johansson i Lost in Translation medan man har varit mestadels negativ när det gäller 

hennes insats i Den svarta dahlian. Såväl recensenter som amatörtyckare har uttalat sig om 

Scarlett Johanssons utseende och hennes skådespeleri. En kvinnlig recensent har dock 

reagerat på att Scarlett Johansson i Den svarta dahlian rör sig med ett för filmens genre 

stilistiskt tillbehör utan att använda det. En manlig recensent och en kvinnlig filmfantast delar 

åsikten att Scarlett borde ha nominerats till pris för sin insats i Lost in Translation. Man har i 

en del fall jämfört Johanssons insatser med tidigare filmer hon medverkat i och Ghost World 

tycks vara den viktigaste att referera till. I Lost in Translation-fallet har amatörtyckare även 

jämfört Scarlett Johansson med Bill Murray. Här har man inte bara fokuserat på 

skådespeleriet hos dem utan även den åldersskillnad som finns mellan duon. Såväl recensenter 

som vanligt folk har uppfattat Scarletts sex appeal. Dock finns det en viss skillnad mellan två 

recensenter i synen på öppningsbilden i Lost in Translation och huruvida Scarletts bak 

signalerar erotik eller något icke-erotiskt. En manlig filmfantast finner dock bilden vara av det 

erotiska slaget. Medan två recensenter använt Scarlett som ett elakt exempel på Den svarta 

dahlians brister som film har en filmfantast testat Scarlett som skådespelerska genom att se 

Lost in Translation. Att jämföra Scarlett Johansson med antingen en motspelare eller hennes 

insats med tidigare roller har varit vanligt bland responsen. Recensenter har använt Scarlett 
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Johansson för att exemplifiera allmänna omdömen om en film medan en filmfantast använt 

filmmediet för att testa hennes insats som skådespelerska.  

 

När det gäller identifikation har filmintresserade haft ett ytligt förhållande till Scarlett 

Johansson, hennes agerande samt utseende har varit det som man fäst sig vid i responsen. 

Man har fokuserat på Scarlett Johansson som en ordinär person snarare än som en 

extraordinär person. När det gäller Ellis resonemang om åskådares identifikation med den 

ordinära eller extraordinära sidan hos en filmstjärnas star image har den ordinära sidan hos 

filmskådespelerskan Scarlett Johansson varit den sida som åskådare riktat in sig på. Jackie 

Stacey har fört resonemang om åskådares förhållanden till filmstjärnor antingen inom den 

filmiska kontexten eller utanför den. De förhållningssätt som förekommit i denna uppsats har 

kretsat kring Scarlett Johansson i filmerna, hennes agerande i dem samt hur hon framställts 

rent visuellt. De jämförelser som åskådarna har gjort har varit antingen till andra filmer eller 

till motspelare i den aktuella filmen. Den filmiska kontexten har varit huvudplats för 

responsen. Av de typer av icke-filmiska förhållningssätt som Stacey tar upp uppvisades ingen 

i den undersökta responsen. Inte heller någon av de fyra typer av förhållningssätt som Andrew 

Tudor tar upp i sin stjärna-åskådare modell återfinns i responsen. Richard Dyers tillägg till 

Tudors modell (ett sexuellt förhållningssätt mellan filmstjärna och åskådare) återfinns 

däremot i responsen, om än bara i enstaka fall.  

 

Att responsen inte har uppfyllt Staceys och Tudors icke-filmiska förhållningssätt mellan 

filmstjärna och åskådare kan ha sin förklaring i att åskådarna inte betraktar Scarlett Johansson 

som en filmstjärna utan som en filmskådespelare. Scarlett Johansson är omtalad men hon är 

inte lika omtalad som filmstjärnor och eftersom hon inte har uppnått filmstjärnestatus 

förhåller sig åskådarna till henne på ett mera ytligt sätt och endast inom den filmiska 

kontexten. Att Scarlett Johansson inte ses som filmstjärna kan illustreras av det faktum att hon 

inte enbart sysslar med film. Som nämnts i beskrivningen av henne som offentlig person har 

Scarlett Johansson haft en mångsidig karriär. Hon har lett tillställningar och producerat musik. 

Mångsidighet är i och för sig inget unikt, även filmstjärnor kan vara det. Ett aktuellt exempel 

är filmstjärnan Kevin Costner som slagit sig in på en musikkarriär.72

                                                 
72 

 Filmstjärnor har dock i 

första hand etablerat sig som just filmstjärnor. Scarlett Johansson har ännu inte lyckats med 

det. 

http://gd.se/noje/1.1817024 (16/2-10) 

http://gd.se/noje/1.1817024�
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När det gäller James Naremores tre typer av framträdandeformer (filmskådespelaren som 

fiktiv gestalt, filmskådespelaren som sig själv samt filmskådespelaren som dokumentärt 

bevis) har åskådarnas respons främst kretsat kring Scarlett Johansson som en 

filmskådespelerska som har ”spelat sig själv”. Man har diskuterat henne i egenskap av hur 

hon agerat och hur hon gestaltats visuellt i filmerna. Trots att Scarlett Johansson spelat fiktiva 

roller har åskådarna reagerat på henne som aktör framför kameran. Samtidigt kan Naremores 

tredje framträdandeform, filmskådespelaren som dokumentärt bevis, inte helt uteslutas ur 

resonemanget. I och med att åskådarna fokuserat på Scarlett Johansson som en aktör på 

filmduken så har man betraktat henne som en verklig person framför kameran. Man har talat 

om Scarlett Johansson i stället för Charlotte och Kay Lake. Det är Scarlett Johanssons insatser 

man har bedömt, inte hennes rollfigurers. Medan Scarlett Johanssons agerande på film har 

fogat samman hennes verkliga jag med hennes fiktiva jag har åskådarna endast fokuserat på 

det ”verkliga” jag som visats på filmduken, det jag som är resultatet av sammansmältningen. 

 

Den stora svårigheten med analysen av responsen på Lost in Translation och Den svarta 

dahlian har varit att såväl recensenter som vanligt folk varit kortfattade i sina kommentarer 

om Scarlett Johansson. Att recensenterna är kortfattade kan förklaras med att de recenserar 

hela filmer och således inte kan vara för ingående i sina kommentarer om en av aktörerna i 

dem. När det gäller varför amatörtyckare är kortfattade blir det svårare. Den mest troliga 

förklaringen är diskussionsforumens villkor för hur många tecken ett inlägg maximalt får 

bestå av. Man kan också tänka sig att amatörrecensenter skrev inläggen på ren känslomässig 

grund. Man kanske skrev inläggen direkt efter att ha sett filmerna, innan man riktigt hunnit 

smälta sina filmupplevelser helt. Man kan fortsätta spekulera i fenomenet men något definitivt 

svar blir svårt att hitta (och det var inte heller mina avsikter med denna uppsats73

 

 men någon 

annan får gärna undersöka saken).  

När det gäller att könsbestämma responsen har det varit relativt enkelt när det gäller 

recensenter men desto svårare när det gäller filmintresserade. Internet som medium ställer inte 

lika stora krav på att man uppger sitt riktiga namn som en tidning. De webbsajter som jag 

använt mig av har alla varit av sådant slag att åsiktstyckarna kunnat använda sig av 

                                                 
73 ”Syftet med denna uppsats är att undersöka förhållandet mellan filmskådespelare och åskådare genom att ta 
reda på hur en filmskådespelare konstrueras i två filmer och se hur man har uppfattat denna konstruktion.” (sid. 
17) 
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pseudonymer eller alias. Även om en del alias har en feminin eller maskulin ton kan man som 

forskare aldrig vara säker på att personen bakom t. ex ”FunnyGirl” eller ”RamboMan” 

(uppsatsförfattarens exempel) verkligen är en tjej i det första fallet eller kille i det andra. Man 

kan konstatera att åskådare är ett problematiskt begrepp. Som Judith Mayne påpekar74

 

 är det 

svårt att identifiera de faktiska åskådarna varför många analyser av åskådare bygger på 

antaganden om dem, på föreställda åskådare. I min uppsats har faktiska åskådare studerats. 

I konstruerandet och marknadsförandet av Scarlett Johansson har jag uppfattat en antydan till 

en homosexuell sida hos hennes karaktärer. I den publika respons som har studerats i denna 

uppsats uppfattade eller reagerade ingen på detta. Det behöver dock inte betyda att 

antydningen inte gick hem, majoriteten av de åskådare som jag studerade var korta i sina 

kommentarer om Scarlett Johansson och jag studerade inte sajter för homosexuella. Det 

sistnämnda kan dock utgöra studieobjekt för vidare forskning. Vad som också kan utgöra 

underlag för vidare forskning är min diskussion75

 

 angående Sharon Smiths och Richard Dyers 

syn på filmmediet som tillfredsställare av behov och begär. Smith menar att det är enskilda 

filmskapare som får sina behov och begär tillfredsställda av filmmediet medan Dyer menar att 

filmstjärnor ger uttryck åt åskådarnas behov och begär. Fokus ligger på filmauteurers och 

åskådares behov och begär men ingen tar upp filmaktörernas behov och begär. En tänkbar 

anledning till det torde vara att det förutsätts att filmstjärnor och filmskådespelare inte har 

några andra behov och begär av att medverka i filmer än att bli rika och berömda. Det som 

hittills framgått av denna uppsats är att filmskaparebegreppet är brett och som en följd av det 

kan syftet med att producera en film variera. Det har också framgått att åskådares relationer 

till filmstjärnor eller filmskådespelare är komplexa och varierande. Från detta borde man 

kunna ställa sig frågan om filmstjärnors eller filmskådespelares förhållningssätt till 

filmmediet verkligen är begränsade till pengar och kändisskap enbart. 

Det som hittills har framkommit i denna uppsats är en skillnad mellan konstruerade åskådare 

och de faktiska åskådarna, åtminstone när det gäller konstruerade åskådare av den gamla 

skolan. Passiva, föreställda åskådare som accepterat allt rakt av har ställts mot aktiva, verkliga 

åskådare som inte accepterar allt rakt av.  Konstruerade åskådare som identifierar sig med 

filmaktörer på mer eller mindre psykologiskt djupa sätt har mötts av faktiska åskådare som 

haft ett tämligen ytligt förhållande till en filmaktör. Det är här viktigt att poängtera att denna 

                                                 
74 Se sid. 15 
75 Inledande stycket i avdelning 2.2, sid. 8-9 



 56 

skillnad kan relateras till det faktum att de konstruerade åskådarnas förhållningssätt varit till 

filmstjärnor medan de verkliga åskådarna förhållit sig till en filmskådespelare. Judith Mayne 

har problematiserat kategoriserandet av åskådare och menat att de metoder som forskare 

tillämpat i sin forskning har byggt på föreställda åskådare. Linda Williams har i sin tur 

argumenterat för att teoretiserandet av åskådare är viktigt och att lusten att spekulera aldrig 

kan ersättas av empiri. Den skillnad som påvisats mellan konstruerade och faktiska åskådare i 

denna uppsats indikerar dock att empiri är viktigt när det gäller studier av åskådare. Även om 

konceptet ”konstruerade åskådare” har genomgått revideringar under de senaste årtiondena 

och inriktat sig på aktiva åskådare handlar det fortfarande om föreställda åskådare.  
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Bilaga  

Filmfakta 
 

Den svarta dahlian 
Originaltitel: The Black Dahlia 

Land: Tyskland/USA 

Genre: Kriminalfilm/Drama/Historia/Mysterie/Romantik/Thriller 

Bolag: Universal Pictures 

Release: 15 september 2006 (USA), 15 december 2006 (Sverige) 

Regissör: Brian De Palma 

Skådespelare: Josh Hartnett, Scarlett Johansson, Aaron Eckhart, Hilary Swank, Mia Kirshner 

med flera. 

 

Lost in Translation 
Land: USA/Japan 

Genre: Komedi/Drama/Romantik 

Bolag: Focus Features 

Release: 3 oktober 2003 (USA), 6 februari 2004 (Sverige) 

Regissör: Sofia Coppola 

Skådespelare: Scarlett Johansson, Bill Murray, Giovanni Ribisi, Anna Faris med flera. 
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