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Abstrakt 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av en kvalitativ undersökning undersöka 

förhållandet mellan kön och identifikation. Diskussionen kommer att utgå från 

uppsatsens hypotes och frågeställning som är följande: Hur viktigt är det för en genres 

popularitet att få åskådarna att identifiera sig med karaktärerna i verk som tillhör 

genren? Kan åskådarnas identifikation med karaktärer i verk som tillhör genren action 

underlättas av att det finns en stark eller framträdande karaktär av samma kön som 

åskådaren?  

 

Med hjälp av olika informationskällor, så som teorier, intervjuer och recensioner, 

kommer diskussioner samt analyser om förhållandet presenteras utifrån olika 

infallsvinklar. Studien visar att ämnet samt frågeställningen är väldigt komplex och att 

vidare forskning bör göras för att få ett konkret svar. Analysen har dock visar på tre 

viktiga aspekter som har stor påverkan på arbetet. Identifikation: Vad identifierar jag 

med mig? Mitt kön, min ålder, min hudfärg? Representation: Hur representeras de olika 

karaktärerna i verken? Porträtteras de olika könen på olika sätt och hur påverkar de 

identifikationsprocessen? Genre: Vad förväntar åskådarna av en genre? Vad händer om 

förväntningarna inte blir besvarade?  

 

 

Nyckelord 

Identifikation, genre, representation, objektifiering. 

 

Tack 

Stort tack till alla som har hjälp mig under arbetet. Ett speciellt stort tack till min 

handledare Mariah och sambo Max för allt stöd och hjälp.  
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1 Inledning 
Jag för i denna uppsats undersökande diskussioner kring åskådarstudier med fokus på 

genus i verk som tillhör genren action. Inspirerad av filmskaparen och professorn 

Manthia Diawaras representationsteoretiska artikel ”Black spectatorship: Problems of 

indentification and resistance” från 1988, som handlar om vem som representeras i film 

och på vilket sätt.  

 

Diawara fokuserar på hur Hollywood representerar mörkhyade karaktärer och hur denna 

representation kan påverka framför allt mörkhyade åskådare. I sitt arbete tar han upp två 

huvudbegrepp, ”black spectator” och ”resisting spectator”. Med begreppet ”black 

spectator” anser han alla mörkhyade personer som ser på Hollywoods filmer och med 

begreppet ”resisting spectator” alla som motsäger sig de flesta av Hollywoods 

representationer av svarta karaktärer.
1
 Alltså kan mörkhyade personer ingå i både 

begreppen och vita kan endast ingå i den sist nämnda. 

 

Diawara anser att mörkhyade åskådare kan nekas möjligheten att få identifiera sig med 

de mörkhyade karaktärerna i filmer där mörkhyade karaktärer endast finns med som 

skurkar eller biroller för att förstärka intrycket av en stark vit hjälte.
2
 Diawara anser att 

detta oftast är fallet i Hollywoods filmer och namnger blanda annat verken The color 

purple (Steven Spielberg, 1986) och The Birth of a Nation (D W Griffith, 1915) som 

exempel.
3
  

 

Denna uppsats skall göra en liknande undersökning, angående hur män och kvinnor 

presenteras i actionfilmer. En närläsning av verken Salt (Phillip Noyce, 2010) samt Red 

(Robert Schwentke, 2010) som inriktas på karaktärernas presentation skall göras, för att 

sedan undersöka hur representationen kan påverka manliga samt kvinnliga åskådare. 

Till hjälp kommer uppsatsen ta upp relevanta teorier, två informanter samt recensioner 

om vardera verk. 

 

Hur porträtteras de olika könen i actionfilmer? Kan bristen på framträdande starka 

kvinnliga karaktärer göra att vissa åskådare hamnar under Diawaras begrepp ”resisting 

                                                 
1
 Diawara Manthia, 2009, ”Black spectatorship: Problems of identification and resistance” i Braudy Loe 

och Cohen Marshall (red.) Film theory & criticism, Oxford university press, s. 767. 
2
 Diawara, 2009, s. 769. 

3
 Diawara, 2009, s. 767-771. 

http://www.imdb.com/name/nm0637518?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0777881?ref_=tt_ov_dr


  
 

2 

spectator”, alltså motsäga sig representation av de kvinnliga karaktärerna? Kan 

porträtteringen av vissa stereotyper försvåra identifikationen för åskådare och vad krävs 

för att en åskådare skall kunna identifiera sig med en karaktär? Kan åskådarnas 

identifikation till karaktärer i verk som tillhör genren action underlättas av att det finns 

en stark eller framträdande karaktär av samma kön som åskådaren? 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av en kvalitativ undersökning undersöka 

förhållandet mellan kön och identifikation. Med hjälp av olika informationskällor, så 

som teorier, intervjuer och recensioner, kommer jag diskutera förhållandet utifrån olika 

infallsvinklar. Uppsatsens ämne samt frågeställning är så pass komplexa att ett konkret 

svar inte kan bevisas, därmed kommer uppsatsens syfte inte vara att besvara frågorna 

utan använda dem samt hypotesen som utgångspunkter i diskussionen. 

 

Diawara menade att avsaknaden av svarta karaktärer försvårar identifikation för svarta 

åskådare. Då jag anser att de flesta verk idag har skådespelare av båda könen kommer 

uppsatsen därför fokusera på vilka roller de olika könen har. Kan avsaknaden av en 

stark kvinnlig karaktär försvåra identifikation för kvinnliga åskådare och därmed 

minska intresset för dessa verk hos dem? Kan de starka manliga karaktärerna underlätta 

identifikation för manliga åskådare och därmed skapa intresse? Kan en genres 

popularitet förbättras om verk som tillhör genren visar både starka kvinnliga samt 

manliga karaktärer? 

 

1.2 Hypotes och frågeställning 
Uppsatsens hypotes är följande: Verk som främst tillhör genren action är mest populära 

bland män, alltså är genrens åskådare främst män, eftersom det nästan alltid finns starka 

manliga karaktärer som de manliga åskådarna lätt kan identifiera sig med. Avsaknaden 

av starka kvinnliga karaktärer gör det betydligt svårare för de kvinnliga åskådarna att 

koppla an till karaktärerna och därmed verket, vilket gör att färre kvinnor väljer att se 

verk som tillhör genren action.  

 

Uppsatsen frågeställningar är följande: 

1. Hur viktigt är det för en genres popularitet att få åskådarna att identifiera sig 

med karaktärerna i verk som tillhör genren?  
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2. Kan åskådarnas identifikation med karaktärer i verk som tillhör genren action 

underlättas av att det finns en stark eller framträdande karaktär av samma kön 

som åskådaren? 

 

2 Metod 
 

2.1 Material och urval 

Filmerna som kommer att undersökas i denna uppsats är Salt (Phillip Noyce, 2010) och 

Red (Robert Schwentke, 2010) som båda tillhör genren action. På grund av uppsatsens 

frågeställning så bör verken som undersöks ha en manlig samt kvinnlig 

huvudrollsinnehavare och därmed passade dessa verk syftet. Handlingen bör inte skiljas 

åt allt för mycket eftersom jag anser att det kan påverka åskådarens syn på ett annat sätt 

än det uppsatsen är menad att undersöka. Jag fick informationen om att Angelina Jolie 

tackade nej när hon blev erbjuden rollen som Bondbrud i Casino Royale (Martin 

Campbell, 2006), med motiveringen att hon själv ville spela självaste Bond. Skaparna 

till Salt valde då att ändra den tidigare manliga huvudkaraktären till en kvinnlig karaktär 

så att rollen skulle passa Jolie.
4
 Med den bakgrundsinformationen hoppades jag att Salt 

var en film som kvinnor skulle uppskatta och valde därmed att ta med verket i 

uppsatsen. Efter det letade jag efter ett verk med en manlig huvudrollsinnehavare, där 

handlingen var någorlunda lika och hittade Red. 

 

Uppsatsen grundas på främst tre åskådarstudier som har valts ut efter hur passande jag 

anser att de är till ämnet. Trine Breum teori i ”Berätta och förför med film” från 1996 är 

utvald då jag anser att Breum förklarar grundstenarna i de flesta åskådarstudier på ett 

bra sätt och därmed ger uppsatsens läsare förkunskaper om ämnet. De två andra 

teorierna är Laura Mulvey vetenskapliga artikel ”Visual pleasure and narrative 

cinema” (1975) samt delar ur Christian Metz bok ”From the imaginary signifier” 

(1975). Jag anser att Mulvey och Metz tar upp relevanta teorier som är mer utvecklade 

än Breums, vilket jag hoppas ge arbetet flera infallsvinklar.  

 

Recensioner om de valda verken utgör en stor del av uppsatsen, eftersom det främst 

kommer att ligga till grund för min undersökning om hur män och kvinnor ser på dessa 

verk och jag kommer sammanställa vad de anser om vardera film i recensionernas 

                                                 
4
  ABC News, youtube, 12-06-2010 

http://www.imdb.com/name/nm0637518?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0777881?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0132709?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0132709?ref_=tt_ov_dr
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återkommande teman. Jag har valt att avgränsa arbetet genom att endast läsa 

recensioner som är skrivna för svenska plattformar. Om filmen Red har jag använt mig 

av nio recensioner som är skrivna av tre kvinnor samt sex män. Nio recensioner har 

använt om filmen Salt, fem skrivna av kvinnor samt fyra av män. Ingen av 

recensenterna har recenserat båda verken. 

 

Jag har valt att intervjua två personer i 20-årsåldern av olika kön och de kommer att 

refereras till som mannen och kvinnan. Eftersom uppsatsen undersöker könsaspekten så 

har jag valt ut två personer som har en liknande bakgrund samt lika stor filmvana. Båda 

bor i en mellanstor stad, har en gymnasieutbildning, de tar del av filmer några gånger i 

veckan och går på bio mer sällan. Intervjupersonerna ser först båda filmerna (lottning 

avgör vilken film som visas först) och intervjuas enskilt några dagar senare. Jag anser 

att det kan ta någon dag för att verkligen förstå vad en person anser om ett verk och vad 

som stannar kvar hos denne. Därmed valde jag att intervjua personerna några dagar efter 

att de sett filmerna. Syftet med intervjuerna är att få en mer naturlig och spontan syn på 

verken samt frågeställningen och inte bara, men främst, fokusera på recensioner som 

oftast skapas av människor med en passande utbildning och som därmed kan se verken 

på ett annat sätt. Troligen har personerna som skrivit recensionerna inte heller sett båda 

filmerna samtidigt och har inte reflekterat på dem båda under ett och samma samtal. (Se 

bilaga 1 för intervjumall.) 

 

2.2 Kritik och etiska överväganden 

På grund av uppsatsens avgränsningar så har jag valt att endast fokusera på två verk, 

Salt och Red. Dock kan resultatet av uppsatsen bli missvisande eftersom jag endast tar 

hänsyn till två av alla filmer som tillhör genren action. De valda verken tillhör även 

andra genrer än action vilket kan påverka åskådarnas syn på verket.
5
 Eftersom 

handlingen inte är exakt samma hos båda verken så kan åskådaren syn även påverkas av 

detta.  

 

Bristen på tid och utrymme påverkar även vilka samt hur många teorier och recensioner 

som tas hänsyn till i uppsatsen, vilket kan påverka uppsatsens slutsats. Ett exempel är 

som tidigare nämnt att uppsatsen endast kommer ta upp recensioner som är skriva för 

svenska plattformar. Eftersom jag har valt att göra en kvalitativ undersökning med ett 

                                                 
5
 http://www.imdb.com/title/tt0944835/?ref_=nv_sr_1, 

http://www.imdb.com/title/tt1245526/?ref_=nv_sr_5 
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litet urval informanter så är resultatet av dessa inte representativa. Jag anser dock att 

informanternas åsikter är betydelsefulla för uppsatsen då resultatet kan ge en bild av hur 

kön, representation och identifikation fungerar ihop.  

 

2.3 Arbetets disposition 
Under rubriken ”tidigare forskning” presenteras två tidigare forskningar inom ämnet 

kortfattat. Därnäst presenteras de tre teorierna som uppsatsen främst kommer att 

fokusera på och de beskrivs mer ingående än de teorierna under rubriken tidigare 

forskning. Vidare presenteras kort verkens handlingar samt recensionerna om dessa. 

Under rubriken ”analys” skall jag analysera kring mitt redan presenterade innehåll samt 

föra in aktuella kommentarer från intervjuerna. Syftet med analysen är att diskutera den 

insamlade informationen för att få fram en slutsats som sedan presenteras under nästa 

rubrik.  

 

3 Tidigare forskning 
Från 1970-talet har feministiska filmteorier och genusforskning om hur de olika könen 

porträtteras på film utvecklats till ett brett och ganska omväxlande forskningsområde. 

Jag har valt att i denna uppsats presentera ett mindre urval av existerade studier som jag 

anser passar uppsatsens syfte.  

 

3.1 Molly Haskell: From reverence to rape 
Molly Haskell bok ”From reverence to rape” (1974) beskriver hennes feministiska teori 

som handlar om vilka roller som spelas av kvinnor och vad dessa roller säger om 

kvinnor i vårt samhälle. Hon börjar med att förklara att det flesta filmerna på 1940-talet 

handlade om män och i flera filmer fanns det inte ens en kvinna synlig. Hon anser att 

dessa verk tillhör den så kallade ”maskulina genren”. I de få fall en kvinnlig karaktär 

fanns med i filmen så försökte filmskaparen att förminska kvinnans status och göra så 

att åskådarna inte skulle fokusera allt för mycket på kvinnan, exempelvis genom att dela 

upp en kvinnas egenskaper på flera olika kvinnliga karaktärer.
6  

 

Haskell förklarar sedan två huvudbegrepp för hennes teori, europeisk/”superfemale” och 

anglosaxisk/ ”superwoman”. Det sistnämnda begreppet förklarar framförallt kvinnliga 

skådespelare som vill spela en annan kvinnlig roll än den fru-/moderroll som samhället 

                                                 
6 Haskell Molly, 2009, ”From reverence to rape” i Braudy Loe och Cohen Marshall (red.) Film theory & 

criticism, Oxford university press, s.501. 
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tidigare gett henne. Dessa roller kategoriseras i samlingsnamnet ”extraordinära 

kvinnor”.
7
  

 

Till begreppet europeisk/”superfemale” hör feminina roller som använder sin sexualitet 

för att få makt över männen. Kvinnorna anses smarta men inte tillräckligt obekväma i 

sin situation för att revoltera emot männen. Medan kvinnor som antar mannens egna 

egenskaper för att utnyttja männens fördelar i samhället tillhör begreppet anglosaxisk/ 

”superwoman”. Denna kvinna riskerar att få många fiender då hon själv vill bidra i 

”mannens värld”, vilket tidigare inte var lika vanligt.
8
  

 

3.2 Cynthia A. Freeland: Feminist frameworks for horror films 
Cynthia A. Freeland försöker i sin teori visa hur en filmanalys kan fungera utan 

psykodynamiska grunder. Hon problematiserar de psykodynamiska teorierna som ligger 

till grund för filmstudier ur ett feministiskt perspektiv och hon föredrar istället att se till 

publikens kritiska syn istället för den psykologiska reaktionen.
9
  

 

Hon använder denna filmanalys på skräckfilmer för att undersöka hur de olika könen 

representeras i dessa filmer. Freeland kommer till slut fram till en ny infallsvinkel av 

feministisk analys av skräckfilm, vilket ligger till stor betydelse för filmens struktur 

samt genusideologi.
10

  

 

I hennes arbete presenterar hon två begrepp som hon anser ska förklara hur feministiska 

analyser kan användas inom filmstudier. Det första begreppet är extra-filmisk och är ett 

samlingsbegrepp för feministiska undersökningar på ett antropologiskt, sociologiskt 

samt historiskt plan och historisk kontext. Det andra begreppet heter intra-filmisk och 

ser till representationer av kön, sexualitet, maktförhållanden och liknande.
11

  

 

 

 

                                                 
7
 Haskell, 2009, s.505. 

8
 Haskell, 2009, s.505. 

9
 Freeland A, Cynthia, 2009, ”Feminist frameworks for horror films” i Braudy Loe och Cohen Marshall 

(red.) Film theory & criticism, Oxford university press, s.627. 
10

 Freeland A. Cynthia, 2009, s.636-641. 
11

 Freeland A. Cynthia, 2009, s.637. 
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4 Teori 
 

4.1 Trine Breum: Berätta och förför med Film 

Breum är utbildad vid institutet för Film, TV och kommunikation i Danmark. 

Dramaturg, manusförfattare och lärare i film- och reklambranschen är några av hennes 

arbeten. Boken Berätta och förför med film utgavs år 1996 och uppsatsen kommer 

främst att använda kapitlet Publiken, där Breum beskriver egen forskning samt tar upp 

delar ur Tor Norretranders bok från 1991 Märk världen.
12

   

 

Breum anser att publikens identifikation uppstår när de känner igen sig själva, några av 

sina egna behov och känslor, i en av karaktärerna. Det bidrar till att publiken lever sig in 

i handlingen när de kan sätta sig själv i karaktärens ställe.
13

 Hon anser även att 

identifikationen kan förstärkas på två sätt. För det första måste åskådarna känna sig 

motiverade att inta karaktärens plats, alltså kan se sig själva handla snarlikt som 

karaktären. Identifikationsproblem kan därmed uppstå om karaktären uppträder väldigt 

korkat eller väldigt negativt, då det oftast går emot vår egen självbild.
14

  

 

För det andra så förstärks identifikationen om publiken känner medlidande när 

karaktären är i svåra situationer. Breum anser att vi människor är benägna att hålla på 

den som är i underläge eftersom vi troligen någon gång har känt den obehagliga känslan 

att vara i underläge och därmed identifierar oss med karaktären. Det skapar även 

spänning som förhoppningsvis får åskådaren att vilja se vidare när en karaktär i 

underläge skall försöka övervinna sina hinder.
15

 Är karaktären modig och driven att 

övervinna hindren så kan åskådaren få en ”tänk om det vore jag”-känsla när karaktären 

gör saker åskådaren skulle vilja om vederbörande kunde och vågade, anser Breum.
16

   

Det är inte med omständigheterna vi identifierar oss, utan med 

människan som befinner sig i dem. Identifikationen är alltid bunden 

till människorna eller andra levande varelser som är försedda med 

mänskliga känslor och egenskaper...
17

 

                                                 
12

 Breum, Trine, Berätta och förför med film, Alfabeta, Stockholm, 1996.  
13

 Breum, 1996. Sid. 21. 
14

 Breum, 1996. Sid. 22. 
15

 Breum, 1996. Sid. 23. 
16

 Breum, 1996. Sid. 22. 
17

 Breum, 1996. Sid. 23. 
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Med detta anser Breum att problemet som finns där för karaktären att lösa har ingen 

större betydelse för identifikationen, men det kan öka intresset för handlingen om 

åskådaren själv har varit med i en liknande situation.
18

 Känslorna som karaktärerna 

visar är det som kan få åskådaren att identifiera sig med karaktärerna. Vi kan därmed 

identifiera oss med exempelvis Kalle Anka och lilla My, även fast det är tecknade 

figurer, då de trots allt visar mänskliga känslor och egenskaper.
19

 

Känslor är viktigt för identifikation, men verket behöver även vara trovärdigt menar 

Breum. Om verket har en bristande logik kan åskådaren tappa fokus på filmens 

handling och därmed den känslomässiga identifikationen då åskådaren istället funderar 

på det ologiska. För att identifikation ska vara möjligt och ett intresse från åskådaren 

överhuvudtaget ska finnas behöver karaktärerna samt handlingen vara trovärdig och 

förnuftig, för att tillfredsställa vår medvetenhet.
20

    

 

Breum tar upp tidigare forskning av Tor Nörretranders från 1991 som handlar om jag 

och mig. Nörretranders anser att i flera vardagliga situationer som exempelvis när man 

lärt sig att cykla så tänker man inte längre på hur man gör det utan vi gör det bara. 

Alltså att vi (miget) bara gör det, utan att vi (jaget) är medveten om det.
21

 Han menar att 

miget uteslutande styr våra handlingar. Breum anser dock, om Nörretranders teori 

stämmer, att det kan bli problem för vårt medvetna jag. Jaget ogillar att inte själv ha 

makten över sina handlingar och tankar. Dock har jaget det sista ordet över migets 

impulser och jaget själv kan inte sätta igång en handling.
22

  

 

När vi tittar på en bra film kan vi bli förförda, menar Breum. Med det anser hon att 

miget är lättpåverkad, vilket gör att personen kan försvinna in i filmens värld och känna 

känslor som visas på skärmen. De flesta har troligen gråtit till en sorglig scen och det är 

då vårt medvetna jag kan protestera då det har tappat kontrollen.
23

 Jaget kan känna sig 

töntig när miget får oss att försvinna in i en film för mycket. Det är alltså vårt medvetna 

som tycker att situationen är pinsam. Breum anser dock att vi bör låta miget bli 

påverkat, eftersom det är rätt så meningslöst att hela tiden tänka på att vi ser filmen på 

                                                 
18

 Breum, 1996. Sid. 22. 
19

 Breum, 1996. Sid. 23. 
20

 Breum, 1996. Sid. 26. 
21

 Breum, 1996. Sid. 27. 
22

 Breum, 1996. Sid. 27. 
23

 Breum, 1996. Sid. 28. 
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en bioduk där skådespelare låtsas vara någon annan än de själva.
24

 För att det medvetna 

jaget ska tillåta det att ske så måste verket vara trovärdigt. 

 
4.2 Laura Mulvey: Visual pleasure and narrative cinema 
Mulvey är en brittisk filmteoretiker vars arbete främst fokuserar på feministisk 

filmteori. Hon är professor i film- och mediestudier vid Birkbeck universitet i London. 

Hennes uppsats ”Visual pleasure and narrative cinema” utgavs 1975 och syftet med 

texten är framför allt att genom användningen av psykoanalys upptäcka var och hur 

fascinationen av film förstärks och om det redan fanns befintliga mönster.
25

 Hon lägger 

vikt vid hur sociala formationer och individuella egenskaper kan påverka denna 

fascination hos människor. Hon anser även att en utgångspunkt är hur filmen speglas, 

avslöjar eller socialt etablerar tolkning av en sexuell skillnad som styr filmens 

innehåll.
26

 

 

Mulvey anser att världen är sexuellt obalanserad och har med tre termer delat upp hur 

hon anser att genus visas på film.
27

 Den första termen är ”den manliga blicken” och 

handlar om de olika könens roller i den sexuella beskådningen. Åskådaren ska med 

hjälp av ”den manliga blicken” se ur en aktiv mans synvinkel på en passiv och 

objektifierad kvinna.
28

 Den dominerande mannen använder sin fantasi för att se på den 

passiva kvinnan. Hon anpassar sig efter mannens önskemål och talar till hans begär. 

Kvinnans kropp är till för att skapa stark erotisk verkan och ses som ett sexuellt objekt. 

Den kan bromsa berättelsens framåtskridande för ett ögonblick av erotiska drömmar.  

 

Kvinnan har traditionellt exponerats på två plan: antingen som ett erotiskt objekt för 

karaktärerna i filmen eller som ett erotiskt objekt för åskådarna. Mulvey anser att det 

finns en spänning mellan dessa två plan och menar att de kan gå ihop när exempelvis 

”showgirls” visas, då både åskådarna samt den aktiva mannen öppet kollar på ett 

erotiskt objekt.
29

 Mulvey anser att det är mannen som för handlingen framåt, han 

presenteras som maktinnehavande och det är därmed lätt för åskådarna att identifiera sig 

                                                 
24

 Breum, 1996. Sid. 28. 
25

 Mulvey Laura, 2009, ”Visual pleasure and narrative cinema” i Braudy Loe och Cohen Marshall (red.) 

Film theory & criticism, Oxford university press, s.711. 
26

 Mulvey, 2009, s.711-712. 
27

 Mulvey, 2009, s.711. 
28

 Mulvey, 2009, s.715. 
29

 Mulvey, 2009, s.716. 

https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Birkbeck_universitet&action=edit&redlink=1
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med honom. När identifikation sker fördubblas mannens blick och den manliga 

karaktärens makt att styra handlingen blir därmed ett med den erotiska blickens makt.
30

   

 

Den andra termen kallas för objektifiering och innebär att en person ses som en sak 

istället för en människa. Mulvey anser att det oftast är kvinnor som blir sexuellt 

objektifierade och ses som en sexuell sak som kan användas vid behov. Den 

objektifierade, som nästan alltid är en kvinna men även kan vara en man, är passiv och 

har svårt att påverka sin situation.
31

 Mulvey anser att åskådarna har lättare att identifiera 

sig med karaktären som objektifierar, istället för den objektifierade. Då det oftast är en 

man som objektifierar en kvinna så anser Mulvey att det kan bidra till att åskådarna vill 

vara den manliga skådespelaren och vill ha den kvinnliga.
32

  

 

Skoptofili är den sista termen, vilket kan delas in i två delar. Den aktiva skopofilin 

innebär att vi med hjälp av en nyfiken blick objektifierar varandra för sexuell 

stimulering samt att det finns ett visst nöje av att blir objektifierad. Den sexuella 

drivkraften hos oss är det drivande i denna del.
33

 När vi ser på film så ser vi en sluten 

fiktionsvärld med karaktärer som vi iakttas i smyg vilket kan få åskådaren att känna 

njutning.  

 

Den andra delen fokuserar på åskådarens identifikation med verket. Åskådaren känner 

igen sig och fascineras av vad den ser på bilden. Människokroppen, karaktärerna, dess 

förhållande till sin omgivning samt deras förhållande till andra karaktärer är sådant som 

vi önskar få kunskap om och därmed vill vi se verken.
34

 Mulvey anser att Lacans analys 

om barnets identifikation till sin egen spegelbild är relevanta. Lacan skriver om jagets 

utveckling och menar att det avgörande ögonblick för barnets utveckling är när de 

känner igen sin egen spegelbild då barnets fysiska ambition överträffar den motoriska 

förmågan. Barnet tror då att spegelbilden är mer fulländad än vad barnet egentligen är 

och därmed blir spegelbilden ett ideal-jag. Vid denna tidpunkt skapas viljan och 

fascinationen att se andra, utveckling är viktig för att barnen senare i livet skall kunna 

identifiera sig med andra personer.
35

   

                                                 
30

 Mulvey, 2009, s.716. 
31

 Mulvey, 2009, s.716. 
32

 Mulvey, 2009, s.715. 
33

 Mulvey, 2009, s.713. 
34

 Mulvey, 2009, s.714. 
35

 Mulvey, 2009, s.714. 
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4.3 Christian Metz: The imaginary signifier 
Filmkritikern och teoretikern Christian Metz försöker i sin bok ”The Imaginary 

Signifier” som utgavs 1975 analysera varför filmmediet har blivit en sådan populär 

konstform. Metz har tagit vara på tidigare forskning från bland annat Sigmund Freud 

och Jacques Lacan. Denna uppsats kommer främst utgå från kapitlet ”Identification”.  

 

Metz börjar sin teori med att förklara skillnaden mellan filmkonsten kontra andra 

konstarter. Han anser att det som betecknar en film är att den både syns och hörs. 

Filmkonsten använder flera olika konstformer till skillnad från andra konstarter (musik, 

böcker, osv) som använder endast en.
36

 Teater och opera använder också flera 

konstformer, men Metz anser att det finns en stor skillnad då film är skapad av bilder 

medan teater och opera utspelas i samma tid och rum som publiken.
37

 Varje film är 

påhittad anser Metz och menar att film visar endast en skugga, ett spöke, en 

dubbelgångare av verkligheten eftersom den är inspelad och inte visar sanningen som 

finns här och nu. Även fast teater och opera visar en påhittad berättelse så visar de 

konstformerna sanningen som den är just nu.
38

 

 

För att förstå en fiktionsfilm, så menar Metz att åskådaren bör projicera sig själv till 

karaktären och sätta sig själv i karaktärens situation. För att vid filmens slut kunna 

återgå till verkligheten och med det etablera att en av världarna är fiktion och förblir just 

det.
39

 Precis som Lacan har Metz en spegelteori. Den spegeln skiljer sig från den 

verkliga spegeln eftersom filmen visar allt förutom åskådaren själv och spegeln i teorin 

kan på så sätt ses som genomskinligt glas. Metz anser att barn och vuxna använder 

spegelteorin på olika sätt. Barn formar sitt ego genom att identifiera sig själv som någon 

annan. Eftersom den andra är en skugga av en person som visas på en skärm så anser 

Metz att barnet identifierar sig med ett objekt.
40

 Vuxna åskådare däremot har redan gått 

igenom barnets-fas och kan förstå filmens värld utan att först behöva känna igen sig 

själv i den. Den vuxna kan känna känslor som exempelvis empati för karaktärerna, men 

förstår att de själva är frånvarande från skärmen. Hen vet att det är någon annan på 

                                                 
36

 Metz Christian, 2009, ”From the imaginary signifier” i Braudy Loe och Cohen Marshall (red.) Film 

theory & criticism, Oxford university press, s. 694. 
37

 Metz Christian, 2009, s. 695. 
38

 Metz, 2009, s. 695-696. 
39

 Metz, 2009, s. 701. 
40

 Metz, 2009, s. 696. 
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skärmen som visas där, medan hen själv ser på.
41

 Detta vuxna sätt att se ett verk kallar 

Metz för “all percieving”, eftersom åskådaren är frånvarande vid skapandet av verket 

men väldigt närvarande när verket tas emot.  

 

Han anser att åskådaren kan inta rollen som projektorn, skärmen (bioduken) och 

kameran eftersom åskådaren själv kan välja när och hur den vill se. Exempelvis kan 

åskådaren stänga sina ögon och välja bort att se. Identifikation kan ske mellan åskådaren 

och kameran, vilket oftast sker omedvetet menar Metz. När det sker blir åskådaren inte 

förvånad när kameran förflyttar sig, exempelvis vid en panorering blir åskådaren inte 

överraskad att kameran förflyttar sig även fast åskådaren sitter helt stilla.
42

 

Filmskaparen kan överraska åskådaren och bryta kopplingen genom att använda 

ovanliga kameravinklar eller inramningar som åskådaren inte var beredd på. Syftet med 

det är främst när de vill uppmärksamma tittarna på deras egna konstnärliga stil.
43

 En 

filmskapare kan även överraska åskådaren genom bland annat narrativa övertygelser 

exempelvis när en karaktär drömmer men åskådaren tror att det händer på riktigt. Metz 

kallar det för ”structures of belief”.
44

  

 

5 Recensioner 
 

5.1 Salt 
Evelyn Salt har en lycklig närvaro med sin man, hund och ett bra arbete som CIA-

officer där hon är respekterad av alla. Plötslig dyker en rysk spion upp på CIA och 

erbjuder toppviktig information: Rysslands president skall mördas under sitt kommande 

statsbesök till New York. När han säger att den ryska spionen som skall genomföra 

uppdraget heter Evelyn Salt blir det startskottet på en spännande historia där Salt 

försöker rädda sin man som blivit kidnappad samtidigt som hon försöker rentvå sitt 

namn. Hennes försök att komma närmare sin man och därmed hans kidnappare väcker 

tvivel hos hennes kollegor. Vem är egentligen Evelyn Salt? Är hon ond eller god och 

vart går gränsen där emellan? 

 

                                                 
41

 Metz, 2009, s. 70696-697. 
42

 Metz, 2009, s. 698. 
43

 Metz, 2009, s. 699.  
44

 Metz, 2009, s. 707-708.  
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I ursprungsmanuset till ”Salt” lär huvudrollen ha varit tänkt för en 

man. Det skulle antagligen ha betytt en enkönad film. Nu är den 

istället enkönad med ett centralt undantag. Kraftfältet runt Angelina 

Jolies Evelyn Salt, CIA-agent, har till viss del att göra med att just att 

hon är enda kvinnan, omgiven av grå agentmän och dessutom riggad 

som en fotomodell: magrare än någonsin, med oklanderlig makeup 

och ursnygga kläder.
45

 

Citatet ovanför är skrivet av den kvinnliga journalisten Malin Krutmeijer. Hennes 

reflektioner om en enkönad skådespelarstyrka är ovanligt bland de tio recensioner om 

Salt som jag tagit del av. Att karaktären Salt egentligen skulle spelas av en man har 

skådespelaren Angelina Jolie bekräftat i en intervju med ABC News. I intervjun säger 

Jolie att hon tackade nej till rollen som Bondbrud då hon hellre ville spela Bond själv.
46

 

Dock väljer de flesta recensionerna att inte skriva om detta. Några få kan nämna det 

som hastigast men främst ligger fokusen på, precis som Krutmeijer avslutar med, Jolies 

utseende och lämplighet som actionhjälte. 

 

Miranda Sigander från Expressen menar att Salt är en imponerande Jolie-show från 

början till slut. Hon fortsätter med att ta upp hennes ålder och anser att ”hon inte är en 

pantertant utan en härlig milf vars stjärnstatus nästan överskuggar hennes rollfigur”. 

Efter filmens gång anser hon att det går att se förbi hennes läppar, barnen, Brad och 

Jolie välgörenhetsarbete.
47

 Minst två andra recensioner tar upp Jolies privatliv. Peter 

Eliasson presenterar Jolie inte bara för hennes egna namn utan även som ”fru Pitt”
48

 och 

Anna Eklund anser att Jolies främsta bidrag i livet är ”som adoptionsmorsa och 

välgörenhetslady” snarare än skådespelerska.
49

 

 

En del anser att Jolie är trovärdig som Salt och hon gör fightscenerna i hög klass.
50

 

Andra ifrågasätter hur smal Jolies karaktär är. De anser att det är overkligt att en sådan 

tunn person ändå kan slå ned den ena personen efter den andra och att hon alltid ställer 

                                                 
45

 Malin Krutmeijer, "Spännande i agentrymden", Helsingborgs Dagblad, 2014-09-03 
46

 ABC News, youtube, 12-06-2010 
47

 Miranda Sigander, "Salt", EXPRESSEN, 2010-09-02 
48

 Peter Eliasson, ”Effektivt, snyggt och hårt”, Gefle Dagblad, 2010-09-04 
49

 Anna Eklund, ”Salt”, GAMEREACTOR, 2011-01-03 
50

 Peter Eliasson, ”Effektivt, snyggt och hårt”, Gefle Dagblad, 2010-09-04 

http://www.hd.se/skribent/malin-krutmeijer
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sig upp hur mycket stryk hon än får.
51

 Jolie har själv sagt att hon gillar hur tilltygad 

hennes karaktär är i slutet av filmen
52

, men att hennes karaktär reser sig efter en rejäl 

bilolycka, bomber, plågsam tortering och flera slag mot huvudet kan enligt 

recensionerna diskuteras.  

På sätt och vis är det tröttsamt med en actionhjälte som aldrig 

misslyckas men det finns tråkigare stridsmaskiner att titta på än 

Angelina. Hon är cool, har trovärdighet i den här genren och lyckas ge 

sin Salt lite personlig smak när korta luckor i skjutandet så tillåter.
53

  

Men enligt recensionerna är det inte endast Salts tunna kropp som är overklig. Flera 

klagar på ett ologiskt manus och tidigt i filmen kommer det en scen som flera 

recensenter reagerade på.
54

 Efter att den ryska mannen har berättat att Salt är den 

personen som kommer att döda den ryska presidenten så försöker CIA att hålla henne 

kvar på plats. Med hjälp av en bomb och att använda skjutvapen mot sina kollegor 

rymmer Salt för att leta reda på sin man som hon inte får kontakt med. Det första den 

smarta agenten Salt gör är att återvända hem till sin lägenhet. Lägenheten som hennes 

kollegor, som vill få tag på henne, vet att hon bor i. Snart är dom på plats i ett försök att 

få tag på Salt. Hon lyckas få tag på en ryggsäck och byta om innan hon tvingas lämna 

lägenheten genom ett fönster. Flyktvägen från kvarteret sker inte genom en liten gömd 

sidoväg eller genom en trädgård där träden kan gömma Salt, utan hon väljer att gå i lugn 

takt på vägen alldeles utanför hyreshuset. Det tar inte lång tid innan en kollega känner 

igen hennes rygg och jakten är återigen igång. 

 

Trots verkets flera svagheter anser de att det finns något intressant med verket och 

majoriteten av recensionerna gav Salt betyget tre av fem.  

Den för inte direkt genren framåt, på annat vis än att huvudrollen 

spelas av en kvinna, men bjuder på en stunds öronbedövande 

pulshöjning.
55
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5.2 Red 

Frank Moses stillsamma liv som pensionär blir plötsligen avbrutet när flera beväpnade 

män besöker honom en kväll. Hans förflutna som CIA:s bästa agent kommer ikapp 

honom när organisationen anser att han vet för mycket. Moses tillsammans med några 

kollegor från förr blir organisationens främsta mål. Moses, hans nya förälskelse samt 

hans förre detta kollegor måste arbeta tillsammans och använda sina gemensamma 

kunskaper för att överleva.  

 

Att de flesta recensioner diskuterar åldrarna på skådespelarna är inte konstigt när 

skådespelarstyrkan bland annat består av Ernest Borgnine, 93 år, Morgan Freeman, 73 

år, och Helen Mirren, 65 år. Innebörden av ordet ”pensionär” diskuteras även flitigt 

eftersom pensionärerna som finns med i verket är långt ifrån de pensionärer vi kan se 

skapa långa köer på ICA.
56

 Karaktärerna i detta verk är dock inte vanliga pensionärer, 

de är RED stämplade, ”retired extremely dangerous”.
57

  

Det känns dessutom riktigt uppfriskande att se en actionrulle där 

huvudpersonerna inte är unga och slanka människor med hela livet 

framför sig, utan grånade pensionärer som lever varje dag som om det 

vore den sista.
58

  

Erik Nilsson Ranta anser att manuset är ordinärt och förutsägbart, fyllt av klyschor. Det 

som får filmen att gå hem, enligt honom, är skådespeleriet som får åskådarna på ett gott 

humör.
59

 Stefan Andersson håller med Nilsson Ranta och menar att om man inte ser 

filmen med allt för kritiska ögon så duger detta som underhållning.
60

 En menar att 

actionsekvenserna kommer så regelbundet att man kan ställa klockan efter dem
61

 och en 

annan tycker kulsprutornas ständiga användning tjatar hål i huvudet på henne.
62

 Ronnit 

Hansson anser att filmens upplägg är lovande, men tas aldrig hand om. Karaktärerna är 

mest som figurer som inte är i så stor fara och fienderna känns förutsägbara och 

ointressanta, vilket drar ned betyget anser hon.
63

 Manuset är segt. Scenerna, replikerna 
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60

 Stefan Andersson, ”Mirren övertygar som CIA-agent”, Gefle Dagblad, 2010-11-20 
61

 Martin Erlandsson, ”Gamlingar bjudet på underhållande action”, Hallands Nyheter, 2010-12-10 
62

 Teresa Tingbrand, ”Tjatigt med vapentokiga pensionärer”, AFTONBLADET, 2010-11-19 
63

 Ronnit Hasson, ”RED”, EXPRESSEN, 2010-11-21 



  
 

16 

och skämten blir förutsägbara och billiga. Det är skådespelarna som Helen Mirren och 

John Malkovich som gör att det inte blir tråkigt anser Camilla Larsson.
64

 

 

De flesta recensionerna tar upp flera olika namn och bortsett från 

huvudrollsinnehavaren Bruce Willis som spelar Frank Moses, så diskuteras ytterligare 

två namn lite extra. Mycket beröm ges till den äldsta skådespelaren Ernest Borgnine 

med all rätt. Men det andra namnet är Helen Mirrens karaktär Victoria som beskrivs 

som farligast.
65

 Förutom att Mirren får en hel del beröm för sin roll samt sin karaktärs 

personlighet så fokuserar många på hur hon ser ut.  

Här spelar hon en riktigt tuff exagent i långklänning och högklackat 

som med maskingevär bara mejar ner sina motståndare hur kyligt som 

helst.
66

  

Så skriver Stefan Andersson från Gefle Dagblad vars artikel, till skillnad från mångas 

andras, har rubriken ”Mirren övertygar som CIA-agent” istället för ”Red”. Teresa 

Tingbrand är en av flera som också tar upp Victorias aftonklänning och maskingevär.
67

  

 

Trots att karaktären Victoria presenteras först efter halva filmen har gått så väljer en 

recensent att berätta om verkets handling med startpunkt när huvudkaraktären Moses 

träffar Victoria.
68

 De få meningarna som nämner Willis framträdande är främst nöjda, 

dock diskuteras förhållandet mellan Moses och Ross. Deras karaktärer hade endast haft 

kontakt via telefon när de plötsligt träffas då Moses har brutit sig in hos Ross. Som om 

inte inbrottet skulle vara en deal breaker så binder och kidnappar Moses henne. 

Osannolikt att hon faller för en kallblodig mördare bara för att han slåss på den ”goda 

sidan”, menar Harald Pålbrant.
69

  

 

Recensionerna verkar vara rätt så eniga om att det ordinära manuset, de förutsägbara 

och de billiga skämten drar ned verkets betyg. Det flesta har angivit att det är självaste 

skådespelarstyrkan som är det mest positiva i verket. Hälften har gett filmen två av fem 
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poäng, tre har gett filmen tre av fem, en person tyckte filmen var bättre och gav den fyra 

poäng.  

 

6 Analys 
I denna del av uppsatsen skall den insamlade informationen diskuteras och analyseras 

med utgångspunkt i uppsatsens frågeställning samt föra diskussion om uppsatsens 

hypotes stämmer eller inte.  

 

Uppsatsens frågeställning är följande: 

1. Hur viktigt är det för en genres popularitet att få åskådarna att identifiera sig 

med karaktärerna i verk som tillhör genren?  

2. Kan åskådarnas identifikation med karaktärer i verk som tillhör genren action 

underlättas av att det finns en stark eller framträdande karaktär av samma kön 

som åskådaren? 

Uppsatsens hypotes är följande: Verk som främst tillhör genren action är mest populär 

bland män, alltså är genrens åskådare främst män, eftersom det nästan alltid finns starka 

manliga karaktärer som de manliga åskådarna lätt kan identifiera sig med. Avsaknaden 

av starka kvinnliga karaktärer gör det betydligt svårare för de kvinnliga åskådarna att 

kopplas an till karaktärerna och därmed verket, vilket gör att färre kvinnor som väljer att 

inte se verk som tillhör genren action.  

 

6.1 Uppsatsens första fråga 
Hur viktigt är det för en genres popularitet att få åskådarna att identifiera sig med 

karaktärerna i verk som tillhör genren? Jag anser att det krävs ett större arbete för att 

besvara denna fråga, eftersom det är så pass många faktorer som berör och som denna 

uppsats inte har haft utrymme att undersöka. Däremot kan jag resonera kring frågan 

med utgångspunkt i de teoretiska perspektiv som presenterades i början av uppsatsen. 

Av de valda teorierna så är det ingen som skriver om hur populariteten för en genre kan 

påverkas på grund av hur lätt eller svårt det är för åskådarna att identifiera sig med 

genens verk. Troligen på grund av att ett sådant påstående är svårt att göra eftersom alla 

filmer som tillhör en genre ändå är så pass olika, vilket försvårar undersökningen av 

denna fråga. 
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En genre har vissa karaktärsdrag som gör att de delas in i just den genren. Exempelvis 

så förklarar intervjupersonerna action med karaktärsdragen fartfylld, vapen, explosioner 

och jakter.
70

 Men trots vissa specifika drag kan verken se så annorlunda ut från varandra 

och därmed locka eller avskräcka olika åskådare. Som fallet i denna uppsats så tillhör 

filmerna inte bara en genre utan flera. Intervjupersonerna var eniga om att Salt kändes 

som att den tillhörde actiongenren mer än Red, eftersom den sistnämnda även är väldigt 

komisk.
71

 Vi som åskådare har olika förväntningar på genrefilmer samt olika 

definitioner om vad verk som tillhör en genre bör innehålla. En del kanske blev glatt 

överraskade av att Red blandar humor med action och en del kände kanske att det bara 

var fel, då deras förväntningar inte besvarades. 

 

Om man kunde säga att en genre får flest åskådare att identifiera sig med dess verk, så 

anser jag att det endast skulle vara positivt för genrens popularitet. Dels, enligt Metz, så 

bör åskådaren projicera sig själv till karaktären och sätta sig själv i karaktärens situation 

för att förstå en fiktionsfilm
72

 och Breum anser att utan identifikation kan åskådaren bli 

ointresserad och börja tänka på annat.
73

  

 

6.2 Uppsatsens andra fråga 
Kan åskådarnas identifikation till karaktärer i verk som tillhör genren action underlättas 

av att det finns en stark eller framträdande karaktär av samma kön som åskådaren? 

Enligt Diawaras teori så kan mörkhyade personer nekas möjligheten att identifiera sig 

med verk där mörkhyade endast spelar skurkar eller är helt frånvarande.
74

 Stämmer 

detta så anser jag att teorin även borde kunna appliceras på kön, eftersom det är din like 

du vill se på skärmen. Detta kan dock problematiseras en hel del och svaret anser jag är 

en personlig fråga. Hur identifierar jag mig själv? Vad tycker jag är viktigast? Är det 

mitt kön, min kropp, min sociala status, min etnicitet? Vem är min like?  

 

Trots att Diawaras filmexempel visar manliga karaktärer så anser han att mörkhyade 

skådespelare ändå är viktiga för identifikationsprocessen. Det kan vara så att Diawara 

identifierar sig inte främst som man, utan som en mörkhyad person och därmed blir det 

viktigt med mörkhyade skådespelare. Jag undrar dock hur Diawara skulle ställa sig till 
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ett verk vars skådespelarstyrka var enkönad av kvinnor. Skulle könet eller hudfärgen 

vara det mest betydelsefulla för identifikationen?  

 

Jag anser att Diawara fokuserar på hur karaktärerna ser ut istället för vilka känslor samt 

egenskaper de uttrycker, vilket exempelvis Breum anser är det viktigaste. Med Diawara 

i utgångsläge så diskuterar jag i följande stycke om karaktärernas utseende, 

recensenterna samt intervjupersonernas åsikt om det och hur det kan påverka 

identifikationen. Senare fortsätter diskussionen med fokus på karaktärernas egenskaper 

och känslor. 

 

Karaktären Salt presenteras i första scenen, där hon blir utdragen och fastspänd på ett 

golv. Blodig och iklädd endast underkläder får hon utstå vattentortyr av flera män som 

står över henne. Jag anser att Mulveys begrepp ”den manliga blicken” är väldigt 

närvarande, eftersom åskådarna ser ur en aktiv mans synvinkel på en passiv och 

objektifierad kvinna.
75

 Det är männen som bestämer vad som skall göras och Salt kan 

inte göra något åt det. Objektifiering sker på två sett anser jag. Männen i verket ser 

henne som ett objekt, en sak som de hoppas kan få fram information ur. Åskådarna där 

emot ser huvudrollsinnehavaren som ett erotiskt objekt där hon ligger nästan naken på 

golvet och jag tycker att åskådarna blir påminda eller uppmuntrade till denna 

objektifiering under verkets gång.  

 

Cirka 20 minuter in i verket försöker Salt rymma från CIA-kontoret, där hennes 

kollegor med hjälp av kontorets säkerhetskameror håller koll på vart hon befinner sig. 

Hon springer från ena korridoren till den andra och sprutar ned kamerorna med en 

brandsläckare i sitt försök att fly. Till slut fastnar hon i ett rum och hon bestämmer sig 

för att göra en bomb. I rummet sitter en kamera och då brandsläckaren är slut så tar hon 

istället av sig sina trosor och lägger dom över den. Varför trosorna undrar jag? Varför 

inte kavajen eller varför inte göra sönder kameran som hon tydligen når upp till? Om 

karaktären Evelyn hade varit en man så skulle han högts troligen inte använd sina 

kalsonger för att dölja kameran.
76

 Skulle syftet vara att sexuellt objektifiera den manliga 
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karaktären så skulle han ta av sig sin tröja, men troligen skulle det bli en strumpa eller 

ett lika osexigt plagg som fick ryka och det sexiga skulle bli mer komiskt.  

 

Recensenterna förklarar Salt som en modell, vars smala kropp får dem att undra om Salt 

verkligen klarar av allt våld. Intervjumannen anser att det skulle vara mer trovärdig ifall 

Salt spelades av en kvinna som såg ut som ”the girl next door” och inte ha ett sådant 

unikt utseende som Jolie har. Han tar även upp scenen där Jolie är maskerad som en 

man och trots professionella latexmasker på båda händerna och ansiktet så anser han att 

Jolies unika utseende syns igenom, vilket karaktären Winter även gör. Han menar dock 

att han inte skulle vilja att karaktären spelades av någon annan, då förkärleken till Jolie 

som actionhjälte skapades vid hennes medverkan i Lara Croft: Tomb Raider (Simon 

West, 2001). 

 

Salt är i filmen omringad av män i kostymer och de gånger en manlig karaktär inte är 

klädd i kostym är ovanliga. I några recensioner nämns det, annars diskuteras inte 

männens utseende. Troligen då vi är så pass vana att se kostymklädda män i 

actionfilmer samt att det är en accepterad utstyrsel i de miljöerna handlingen utspelas. I 

verket Red är kostymer inte lika närvarande, vilket kan bero på att de flesta karaktärerna 

inte arbetar och är därmed vardagsklädda.  

 

Huvudkaraktären Frank Moses presenteras under verkets första sekunder. Hans 

väckarklocka ringer och han kliver upp ur sängen, tar på sig sin morgonrock och går ut. 

Till skillnad från hur Evelyn först visades, endast i underkläderna, så har Moses på sig 

en t-shirt och långa byxor. Trots att han har en skådespelarpersona att visa upp sig som 

ett objekt för den kvinnliga eller homoerotiska blicken, se exempelvis Die Hard (1988-

2013) filmerna, så väljer filmskaparna att inte porträttera honom på ett sexuellt sätt. 

Vilket inte är konstigt i sig, men om man funderar hur en kvinnlig karaktär skulle 

presenteras i samma omständigheter (troligen i bara underkläder) så känns det rätt så 

typiskt.  Det blir inte mer avklätt i Red. De flesta karaktärer är iklädda byxor, tröja och 

jacka eller klänning och kostym. Den sexuella laddningen är inte heller lika närvarande i 

detta verk. Förutom en kärleksfull spänning mellan två par samt två kyssar så anser jag 

att det enda sexuella med Moses är att han stönar när han gör sit ups. 
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Dock menar jag att ”den manliga blicken” finns med i verket. Moses, den aktiva 

mannen, väljer att kidnappa Sarah Ross, den passiva kvinnan, och binder henne i en 

säng. När hon ber honom att släppa henne så sätter han tejp över hennes mun och får 

henne att bli tyst. Jag anser att hon blir sedd som ett objekt då han inte ser till hennes 

vilja samt ses som en sexuell varelse för åskådarna när hon blir fastknuten just till 

sängen. Scenen därefter presenteras Joe Matheson när han sitter framför en tv på ett 

ålderdomshem. Han ber en kvinnlig skötare om hjälp då tv:n inte vill fungera. Hon 

undrar varför ingen kan fixa tv någon gång och försöker själv att vända på antennerna, i 

ett försök att få bild. Matheson har satt sig i fåtöljen framför tv och ser intensivt på 

kvinnans rumpa där hon står framför honom. Han ler, ser nöjd ut och utbrister ”perfect”. 

Kvinnan kollar då frågande på honom då tv fortfarande brusar. När hon kommer på vad 

han syftade på skakande hon på huvudet och går därifrån.  

 

Enligt Breum är det karaktärernas känslor som är den mest betydelsefulla faktorn. 

Händelserna i verket har ingen större betydelse för identifikationen, men det kan öka 

intresset till handlingen om åskådaren själv har varit med i en liknande situation.
77

 Hur 

viktigt karaktärernas utseende är nämner hon inget om, utan lägger all vikt vid 

karaktärernas känslor och menar att identifikation även kan se till tecknade figurer så 

länge det visar mänskliga känslor och egenskaper.
78

  

 

Rädsla, smärta, lycka och kärlek är några av de känslor som jag anser att Jolies karaktär 

uttrycker och enligt flera recensenter är hon trovärdig i sin roll.
79

 Hennes kollegor känns 

främst oroliga, arga och frustrerade medan filmens bovar utstrålar lugn och makt. Jag 

anser att verket innehåller flera känslostarka personer och inte minst de känslor Evelyn 

och hennes man visar för varandra. Dock gör Evelyn vissa val som känns väldigt 

korkade, exempelvis att återvända till sin lägenhet och Breum anser att det kan skapa 

identifikationsproblem. Vi som åskådare vill inte känna igen oss i karaktärernas dåliga 

sidor, vi vill inte känna igen oss i Evelyn korkade val då det går emot vår egen 

självbild.
80

 Detta är troligen en bidragande faktor varför de flesta recensionerna samt 

den intervjuade mannen ansåg att filmen var orealistiskt.  
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I Red finns det också mycket känslor. Ross är rädd och förvånad, agenten Cooper är 

rädd när hans familj är i fara och många är glada över att se varandra igen, men någon 

större känslostorm är det inte. Kan det vara anledningen till att flera recensenter anser 

att filmen är förutsägbar och att en menar att karaktärerna mest är figurer som inte är i 

så stor fara?
81

  

 

Att känna empati och medlidande när karaktärerna hamnar i svåra situationer anser 

Breum kan förstärka identifikationen.
 82

 Jag anser dock att karaktärerna i uppsatsens 

valda verk kan vara svårt att känna medlidande för. I Salt vet åskådarna inte om Evelyn 

är god eller ond förrän vid verkets slut, vilket kan leda till att åskådaren känner empati 

för henne för sent i handlingen för att identifikation ska hinna ske. Hade åskådarna fått 

reda på hennes ställningstagande mycket tidigare så kanske fler hade velat och kunnat 

identifierat sig med henne.  

 

Jag håller med recensenten som ansåg att karaktärerna i Red inte är i sådan stor fara, 

trots att en i gänget dör så känns dom för övermäktiga.
 83

 Tur eller skicklighet, men att 

känna empati för ett gäng som knappt har några svårigheter är svårt, näst intill omöjligt. 

Jag anser att det endast är en större karaktär som är i underläge, agenten Cooper vars 

uppgift är att döda Moses med gäng. Han får ett samtal från självaste Moses och när de 

lokaliserar att samtalet kommer hemifrån Coopers familjehem blir han genast rädd och i 

underläge, det kan göra att åskådarna kan känna empati och identifiera sig med Cooper 

även fast han anses vara en av de onda.  

 

Breum anser att vi människor är benägna att hålla på den som är i underläge eftersom vi 

troligen någon gång har känt den obehagliga känslan och därmed identifierar oss med 

karaktären. Spänning skapas och åskådaren vill se vidare när karaktären i underläge 

skall försöka övervinna sina hinder.
84

 Vilken sida Evelyn än står på så känns hon oftast i 

underläge. Hur man än vrider på henne så har hon en grupp män emot sig, antigen 

hennes kollegor eller de ryska spionerna. Jag anser att detta kan vara något positivt då 

det ger åskådaren en viss möjlighet att identifiera sig med henne, dock problematiseras 

denna möjlighet med den svårighet jag nämnde i tidigare stycke (Evelyns korkade val). 
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Även denna möjlighet till identifikation försvåras när karaktärerna i Red inte verkar vara 

i någon större fara och därmed inte heller i underläge. Jag anser att det endast är i 

underläge en gång, då det är omringade av fiender och väljer att offra en i gänget för att 

de andra ska hinna fly. Dock är den scenen inte lika känslosam som den kunde bli och 

känslan att de är i underläge hann knappt infinna sig. 

 

Kvinnan som intervjuades menar att hon gillade verket Red mer än Salt, eftersom verket 

inte är lika allvarlig och att handlingen är lättare att följa med i. Dock anser hon att hon 

identifierar sig mest med karaktären Evelyn i Salt, då hon kan känna känslor som 

empati för henne mer än någon annan karaktär ur båda verken.
85

 Hon menar att Red var 

för komisk för att identifikation skulle uppstå, men menar att hon tidigare har 

identifierat sig med manliga karaktärer ur andra verk. 

Jag: Hur viktigt är det att få åskådarna att identifiera sig med ett verk?  

Kvinnan: Jo det tror jag…jo. För att man ska kunna fastna för filmen å 

liksom så, så ska man kunna känna igen sig på något sätt. I alla fall 

och få vissa känslor för filmen i alla fall. Annars så tappar man nog 

intresset ganska så fort och börjar tänka på annat och så. 

Mannen som intervjuades tyckte mer om Salt än Red, mycket på grund av att 

huvudkaraktären spelades av en kvinna. Han anser att det oftast är en ”tuff stor kille 

som spöar alla”
86

 och gillar därför att det istället är en kvinna som spöar alla. Han 

identifierar sig dock inte främst med henne, utan med hennes kollega Peabody som han 

anser är den karaktären som agerar mest realistiskt i förhållande till situationen. Han 

anser att Salt är overklig, dock inte lika overklig som Red, och att han själv skulle känna 

och agera som Peabody om han befann sig i en liknande situation. Intervjumannen 

nämner även att han kan känna igen sig i karaktären Cooper från Red och dennes envisa 

karaktärsdrag och fick en ”tänk om det vore jag”- känsla när Moses visade upp flera 

kunskaper.
87
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Vid frågan om intervjupersonen tycker att det är viktigt att identifiera sig med en 

karaktär så menar han: 

[...] Det är kul om man känner igen sig i filmen, men samtidigt tror jag 

att om man inte känner igen sig i filmen så blir det mer spännande 

skulle jag säga. Om man känner igen sig så kanske det inte är något 

nytt. Om man inte känner igen sig så blir det något nytt och 

spännande. [...]Det kanske är roligare om man väl hittar något sånt, 

men jag tror inte det skulle spela någon större roll.
88

 

 

6.3 Hypotes 
Tidigare i uppsatsen har jag diskuterat om identifikationen sker till en karaktär som har 

samma kön eller utseende som åskådaren eller om identifikationen sker till karaktärens 

känslor. Jag anser att frågan är komplicerad, eftersom verket inom en genre samt hur 

karaktärerna porträtteras är så pass olika att en generell slutsats är svår att göra. Skulle 

vidare forskning bevisa att det är karaktärens kön som åskådaren identifierar sig med, så 

kan porträtteringen ändå försvåra identifikationen. Exempelvis så menar Breum att en 

korkad karaktär är svår att identifiera sig med eftersom det går emot vår egen 

självbild.
89

 Skulle en kvinnlig karaktär porträtteras som korkad så kan de kvinnliga 

åskådarna få svårt att identifiera sig med karaktären, hur framträdande och stark den än 

är. Som tidigare nämnt är det även åskådarnas förväntningar på genren är en bidragande 

faktor som kan påverka hypotesens resultat.  

 

7 Slutdiskussion 
I slutdiskussionen kommer jag att utgå från tre begrepp som jag anser har störst vikt för 

att besvara uppsatsens frågeställningar samt hypotesen. Begreppen är identifikation, 

representation och genre. 

 

7.1 Identifikation 
Enligt uppsatsens intervjupersoner kan det stämma att identifikationen underlättas av att 

det finns en stark eller framträdande karaktär av samma kön som åskådaren, då de 

identifierade sig med karaktärer från samma kön. Kvinnan valde ut karaktären Evelyn 

då hon kände mest empati för henne och mannen valde ut Peabody då han agerade mest 
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realistisk till situationen. Båda anser att de identifierar sig med hjälp av karaktärens 

känslor, vilket stämmer enligt Breum. Han anser till och med att vi kan identifiera oss 

med tecknade figurer bara det visar mänskliga känslor och egenskaper.
90

 Hur viktig är 

då könsaspekten? Skulle de ha valt ut Evelyn och Peabody om karaktärerna spelades av 

motsatta kön? Är det endast karaktärernas känslor oavsett kön som vi identifierar oss 

med?  

 

Flera av uppsatsens utvalda teorier förklarar vikten att se sin like på skärmen och går 

därmed emot Breum teori om att känslorna spelar den största rollen. Diawara lägger 

största vikten på karaktärernas utseende i sin teori, då han anser att hudfärgen kan har en 

stor betydelse för identifikationen. Jag anser att Mulvey tycker att karaktärernas 

utseende samt känslor har lika stor betydelse. Hon förklarar att med hjälp av begreppet 

skoptofili kan åskådarna känna fascination över vad de känner igen på bilden, allt ifrån 

hur människokroppen ser ut till karaktärernas förhållande till varandra samt dess 

omgivning.
91

 Hon tar även upp Lacans spegelbildsteori som syftar på barnets 

förtjusning över att känna igen sin spegelbild, vilket är viktigt för barnets utveckling att 

senare kunna identifiera sig med andra personer.
92

  Metz tar upp en liknande 

spegelteori, där barn formar sitt ego genom att identifiera sig själv som någon annan. 

Eftersom den andra är en skugga av en person som visas på en skärm så anser Metz att 

barnet identifierar sig med ett objekt.
93

  

 

Därmed anser jag att karaktärernas utseende samt känslor har lika stort betydelse för 

åskådarnas möjlighet till identifikation. Dock kan jag inte bevisa att könet är 

karaktärens viktigaste aspekt när det kommer till utseende, utan jag tror att det är en 

personlig fråga. Hur tycker jag själv att jag ser ut? Vem ser ut som jag och vad väljer 

jag att inrikta mig på? Är det min kroppsvikt, min hårfärg, min hudfärg eller mitt kön? 

Det är en fråga varje enskild person får svara på.  
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7.2 Representation 

Som Diawara anser jag att identifikation till vissa utseenden eller i detta fall kön kan 

påverkas beroende på hur de representeras. Med hjälp av bland annat Mulveys tre 

begrepp har jag i uppsatsens analysdel undersökt hur de olika könen representerades och 

jag anser att objektifiering av kvinnliga karaktärer sker i båda filmerna. De visas mer 

avklädda och åskådarna blir flera gånger upplyst om deras sexualitet samt att de 

används som objekt till männens fördel. Männen däremot är påklädda och bortsett från 

kyssar mellan könen antyder mannens kroppar inget sexuellt. 

 

Skillnaden på representationen är väldigt närvarande även i recensionerna. När de 

skriver om de manliga karaktärerna eller skådespelarna så fokuseras de framför allt på 

deras förmågor och kunskaper. När de skrev om de kvinnliga så fokuserade även många 

på deras utseende, vilket de flesta kritiserar. Att representera och skriva om kön på detta 

sätt anser jag är väldigt vanligt. Trots att det har gått sju år sedan dessa verk kom ut och 

att könsfrågor är väldigt aktuella idag så anser jag att detta fortfarande är ett problem. 

Jag tycker alltså att karaktärerna porträtteras olika beroende på vilket kön det tillhör och 

därmed kan åskådare med ett visst kön förnekas identifikation.  

 

I dessa fall funderar jag på om känslorna får en mer betydande roll än könet?  

Exempelvis om ett verk saknar starka, framträdande kvinnliga karaktärer så kan de 

kvinnliga åskådarna antigen inte identifiera sig med någon och därmed inte förstå 

fiktionsfilmen enligt Metz. Eller kan kvinnan identifiera sig med en man vars känslor 

hon främst förstår. Om så är fallet är könsfördelningen väldigt viktig för 

identifikationsprocessen, då det är först när identifikation till karaktärens kön nekas som 

åskådaren istället identifierar sig med en karaktärs känslor.  

 

7.3 Genre 

Att identifiera sig med en karaktär ur ett verk betyder nödvändigtvis inte att de föredrar 

det framför något annat. Kvinnan identifierade sig med Evelyn men tycker mest om 

verket Red, eftersom hon ansåg att verket inte är lika allvarligt och att handlingen är 

lättare att följa med. Jag anser att det troligen är verkets sekundära genre som påverkar 

kvinnan. Genom att blanda komedi och action får verket en lättsammare handling, då 

åskådarna får tid att slappna av och skratta då de komiska scenerna pausar 

fightscenerna. I kvinnans fall verkar identifikationen till en karaktär inte betyda att 
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verket automatiskt är bra. Kan kvinnan tycka att handlingen och verkets upplägg är 

viktigare än identifikationen eller kan hennes definition av genren action se annorlunda 

ut jämfört med mannen som föredrog verket Salt?  

 

Vid intervjuerna ställde jag frågan ”Vad förknippar ni med genren? Varför?”.
94

 Båda 

svarade att genren hade vissa liknande karaktärsdrag, så som pistoler, explosioner och 

jakter. Kvinnan påpekade även att hon tänker på filmerna i Die Hard serien när hon hör 

”genre action”. Eftersom Bruce Willis är huvudrollsinnehavare i både Die Hard och 

Red, anser jag att hans stjärnpersona som actionhjälte kan vara den bidragande faktor till 

varför hon gillade verket Red.  

 

Mannen påpekade något liknande och menade att han gillat skådespelaren Jolie ändå 

sedan hon medverkade Lara Croft: Tomb Raider och att han inte ville att någon annan 

skulle spelat rollen Evelyn. Han ansåg att anledningen till att han gillade Salt mer än 

Red är just att huvudrollen spelads av en kvinna då det är mer unikt. Jag undrar dock om 

han skulle tycka om verket lika mycket om karaktären Evelyn spelades av en annan 

kvinna. Troligen är det (precis som hos kvinnan) skådespelarens persona som 

actionhjälte som får mannen att föredra detta verk. Det kan vara så att Jolies persona har 

för honom en starkare koppling till genren action än Willis och därmed besvarade Salt 

hans förväntningar bättre. Jag anser därmed att valet av skådespelare är väldigt viktigt, 

eftersom en skådespelare med passande persona till verket genre kan påverka åskådarna 

positivt.  

 

7.4 Sammanfattning 

Hur viktigt är det för en genres popularitet att få åskådarna att identifiera sig med 

karaktärerna i verk som tillhör genren? Frågan är problematisk eftersom vi först måste 

undersöka vad som betecknar en genre. Vissa tydliga karaktärsdrag kan vi troligen 

komma överens om att action filmer har, men vi som åskådare definierar även genren 

med andra aspekter som inte är lika självklara för alla. Därmed har vi olika 

förväntningar, förväntningar som ibland blir bekräftade och ibland inte.  

 

Enligt uppsatsens teorier så anser jag att det är viktigt för en genre att få åskådarna att 

identifiera sig med dess verk. Möjligheten till identifikation får åskådaren intresserad 
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och påverkad av handlingen och jag anser att det är just dessa filmer som vi kommer 

ihåg långt efter att vi har sett dom. De dåliga filmerna kommer vi troligen ihåg namnet 

på eftersom de var så dåliga, men inte handlingen eller detaljer. De filmer vi identifierar 

oss med stannar kvar hos oss, de kan återkomma som minnen när vi minst anar det och 

troligen får de oss att vilja se verket eller liknande verk (som tillhör samma genre) igen. 

 

Kan åskådarnas identifikation till karaktärer i verk som tillhör genren action 

underlättas av att det finns en stark eller framträdande karaktär av samma kön som 

åskådaren? För att besvara frågan samt hypotesen bör man se till flera aspekter. Vad 

identifierar vi oss med? Jag anser att karaktärernas känslor samt utseende har en lika 

stort betydelse för åskådarna möjlighet till identifikation. Om åskådaren identifierar sig 

på grund av karaktärens utseende så behövs vidare forskning för att se om könet är 

främsta anledningen eller om det är något annat med utseendet går före. Jag anser att 

frågan inte har något tydligt svar, utan att det beror på vem man frågar och hur personen 

identifierar sig själv. Vem är min like? 

 

Hur representeras karaktärerna/könen? Även om karaktären är stark och framträdande 

så anser jag att representationen kan försvåra identifikationen mellan åskådaren och 

karaktären. I uppsatsens urval av filmerna blev kvinnorna objektifierade av männen, 

vilket kan medföra att andra kvinnor inte vill eller kan identifiera sig med de kvinnliga 

karaktärerna. Mulvey anser att det kan bidra till att åskådarna vill vara den manliga 

skådespelaren och vill ha den kvinnliga.
95

 Representationen har alltså en betydande roll 

då den kan möjliggöra eller försvåra åskådarens identifikationsmöjligheter till 

karaktärerna.  

 

Som tidigare nämnt har även åskådarnas olika definitioner om genrefilm en väsentlig 

roll i hur de olika verken tas emot av åskådarna. Eftersom det är så pass många olika 

faktorer som påverkar uppsatsens frågeställningar kan frågorna diskuteras i det 

oändliga. 
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7.5 Förslag på vidare forskning 

För att få ett tydligare svar på uppsatsens frågeställningar samt hypotes så behövs vidare 

forskning för att besvara de frågor som ställs under analys och slutdiskussions delen. 

Genom att göra en liknande undersökning med två verk som är exakt likadana, förutom 

könet på huvudrollsinnehavaren, så skulle svaret bli tydligare. Då kunde vi utesluta 

vissa faktorer som påverkar resultatet i denna uppsats. Eftersom verken skulle vara 

exakt lika så behöver vi inte se till åskådarnas olika definitioner av genre, hur de olika 

karaktärerna blir porträtterade olika, osv. Det enda som skulle undersökas är om 

åskådarna skulle identifiera sig med samma kön som sig själv eller inte. Dock uppstår 

det alltid problem. Skulle man göra samma undersökning med två lika verk så har 

åskådaren redan sett vad som kommer att ske vid beskådning av första verket och 

därmed kan åskådaren tappa intresset av det andra verket, vilket kan påverka resultatet.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 
 

Genre: 

Vad anser ni om genren? Varför? 

Brukar ni kolla på action filmer? Varför? Varför inte? 

Vad förknippar ni med genren? Varför? 

 

Handling:  

Vad handlade filmen om? 

Vilka problem hade karaktärerna? 

Vad tycker du om filmen? Vad var bra? Vad var dåligt? 

Vilka känslor fick du av filmen? Varför tror du att du känner så? 

Var det någon scen, citat eller liknande som ni kommer ihåg extra mycket? Varför? 

 

Karaktärerna: 

Vilka karaktärer finns med i filmen? 

Vilka/Vilken karaktär kommer du mest ihåg? Varför tror du att du kommer ihåg just 

den? 

Kan du identifiera/känna igen dig i någon/några av karaktärerna? 

 

Övrigt: 

Finns det någon ni vill tillägga om filmen? Egna tankar. 

 

Slutfrågor:  

Tycker ni att filmen blir bättre eller sämre på grund av huvudpersonens kön? Varför? 

Hur viktigt är det att få åskådarna att identifiera sig med ett verk? Vad innebär det för 

verket/genren att åskådarna identifierar sig med verket eller inte?  

Kan åskådarnas identifikation till verket underlättas av att det finns en stark eller 

framträdande karaktär av samma kön som åskådaren? 

 


