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Unexpected buddies. 

Abstract 
This essay is a qualitative essay focusing on the way men of different ethnical backgrounds 

are portrayed in recent movies in the Buddy Cop film genre. The purpose of this essay is to 

investigate whether this type of portrayal in this genre has changed since the 1980s, when the 

interracial Buddy Cop movie became popular. Furthermore, the essay also focuses on one 

Hollywood produced movie and one European, in order to detect whether these changes have 

occurred outside of Hollywood. The movies that have been used for this essay are Lethal 

Weapon, 2 Guns and The Guard. Lethal Weapon is used as a template for the relationship 

between the characters. The two other movies have been chosen since they are both quite 

recent, and one of them is produced in Hollywood whilst the other one is European. Some 

differences were identified between the films which shows how the genre has changed in 

Hollywood and in Europe. In the American 2 Guns, the relationship between the two main 

characters have become more equal, where both characters are physically equals. Furthermore 

the black character has taken on several roles of a typical white character, such as being 

rebellious and sexual. The Guard shows the same sort of relationship between its two main 

characters as in Lethal Weapon, where the black man is asexual and civilized, whilst the white 

character is rebellious. The biggest change in The Guard is that both characters are not very 

physical. The white character shows the major changes due to the fact that he is no longer a 

young, muscular man, but instead middle aged and slightly overweight. 
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1. Inledning 
Under 1980-talet kom det flera stora actionfilmer från Hollywood med manliga actionhjältar. 

Filmerna First Blood,  The Terminator och Predator med Sylvester Stallone och Arnold 

Schwarzenegger i huvudrollerna var bara några av dem.
1
 Att karaktärerna i filmerna osar av 

orealistisk manlighet är ingen hemlighet. Under samma tid utvecklades också en annan genren, 

den så kallade Buddy Cop genren, där ett omaka par, oftast poliser, slås ihop för att lösa ett 

brott. Genren i sig var nödvändigtvis inte ny, men den fick en ny twist. Det omaka paret 

bestod nu av karaktärer med olika etnicitet. Till en början bråkar de och avskyr varandra, men 

under filmens gång utvecklar karaktärerna en tajt vänskap och tillsammans lyckas de besegra 

skurken. 1982 års 48 Hrs är en av de första filmerna i denna genre, med skådespelarna Nick 

Nolte och Eddie Murphy i huvudrollerna.
2
 Under 80-talets senare hälft kom också Lethal 

Weapon/Dödligt Vapen som blev en stor succé och fick tre uppföljare.
3
 Genren fortsatte växa 

under 1990- och 2000-talet, med den framgångsrika Rush Hour trilogin m.fl.
4
 Dessa filmer 

var för det mesta actionfilmer, där männen var manliga och bekämpade kriminella med våld. 

De skiljde sig dock från de vanliga actionfilmerna då det var två karaktärer som till en början 

inte skulle tycka om varandra, och därför behövde vara olika. Detta uppnåddes till stor del 

genom att karaktärerna hade olika etnicitet och bakgrund.  Det blev också allt vanligare att 

dessa filmer  mer och mer blandade sig med andra genren förutom action, så som komedi eller 

thrillers där action och våld tonades ned etc. 

 1992 skrev Christopher Ames sin artikel om Buddy Cop filmer där han 

analyserade filmerna utifrån ett genus och post-kolonialt perspektiv.
5
 I artikeln framkommer 

det att en skiftning då hade skett i de typiska rollerna som vita karaktärer och karaktärer med 

en annan etnicitet hade.  Ames insåg att i filmer som t.ex. Lethal Weapon  var relationen 

mellan karaktärerna nu tvärt om.  Den  vite huvudkaraktären var nu vilden, medans den afro-

amerikanska var den civiliserade och stabile.
6
 Ames går sedan över till att jämföra dessa 

karaktärers maskulinitet/manlighet och pekar ut hur den ena karaktären återvinner sin 

                                                           
1
First Blood, dir. Ted Kotcheff, USA, Anabasis N.V, 1982; The Terminator, dir. James Cameron, USA, Hemdale, 

1984; Predator, dir. John McTiernan, USA, Amercent Films, 1987. 
2
 48 Hrs, dir. Walter Hill, USA, Paramount Pictures, 1982. 

3
 Lethal Weapon, dir. Richard Donner, USA, Warner Bros, 1987. [DVD] 

4
 Rush Hour, dir. Brett Ratner, USA, New Line Cinema, 1998. 

5
 Ames, Christopher. Restoring the black man's lethal weapon. Journal of Popular Film and Television. Vol. 20, 

Issue 3 (1992) 
6
 Ames, 1992. 
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manlighet genom att ta efter den andra.
7
 Philippa Gates fortsatte sedan i Ames fotspår och 

gjorde liknande analyser i samma genre, men på filmer som kom under 1990-talet och 2000-

talet.
8
 Därefter har forskningen inom genren avstannat något. Hur ser det då ut idag? Följer 

filmerna mallarna som sattes redan under 1980-talet? Dessutom utgår både Ames och Gates 

från Hollywoodfilmer. Det tycks finnas väldigt få europeiska filmer som gjorts inom Buddy 

Cop genren där karaktärsparen har olika etnicitet.  En av dem är den irländska The Guard från 

2011. Följer den samma mall som t.ex. Lethal Weapon? 

 Syftet med uppsatsen är alltså att analysera stereotypen manlighet i Buddy Cop 

filmer för att komma fram till vilka aspekter av manlighet som kopplas till olika karaktärers 

etnicitet. Dessutom är syftet att fortsätta den forskning som redan finns genom att jämföra den 

med moderna filmer inom genren samt att undersöka om europeiska filmer inom samma 

genre följer samma mallar när det kommer till hur manlighet och etnicitet framställs. På så 

sett undersöks en historisk förändring, genom att titta på genren genom tiden, från 1980-talet 

och fram till nu i ett försök att identifiera skillnader och likheter.  Detta kommer alltså att 

avslöja den manliga stereotyp som filmerna förmedlas om en viss etnicitet, huruvida den har 

förändrats inom Buddy Cop genren samt om europeiska filmer följer samma mönster idag. 

Frågeställningarna för denna uppsats är : 

 Vilka aspekter av manlighet visar huvudkaraktärerna på i filmerna Lethal Weapon, 

The Guard och 2 Guns, hur ser genusrelationen ut med fokus på vilken manlighet som 

visas och deras etnicitet? 

 Har det skett någon förändring hur maskulinitet framställs utifrån karaktärernas 

etnicitet inom genren och i så fall hur ser den ut? Finns det en skillnad mellan 

Hollywoodproducerade och europeiska filmer och i så fall, hur ser den ut? 

  

                                                           
7
 Ames, 1992. 

8 Gates, Philippa. Always a partner in crime: black masculinity in the Hollywood detective film. Journal of 

Popular Film and Television. Vol 32, Issue 1 (2004). p.20-30; Gates, Philippa. The Asian Renovation of Biracial 

Buddy Action: Negotiating Globalization in the  Millennial Hollywood Cop Action Film. Journal of Popular Film 

and Television. Vol 40, Issue 2 (2012). p.83-93. 
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2. Disposition 
Efter detta stycke som förtydligar uppsatsens disposition så följer ett bakgrundsstycke, där det 

ges lite generell information om filmerna, samt en väldigt kortfattade översikt över hur afro-

amerikanska karaktärer framställts på film under 1900-talet. Därefter följer uppsatsens metod- 

och teoridel där de metodologiska och teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats 

presenteras. Efter det följer en diskussion om källorna som sedan följs av tidigare forskning 

inom ämnet. Därefter följer uppsatsens resultat, där analyserna för filmerna först redogörs en 

och en utifrån de frågor som ställdes till materialet. Det följs sedan av en jämförelse mellan 

filmerna och tidigare forskning och en sammanfattning av analysen som ämnar att illustrera 

den möjliga historiska förändringen som skett inom genren. Uppsatsen avslutas med en 

didaktisk diskussion där användandet av otypisk skolfilm diskuteras samt vikten att belysa hur 

karaktärer framställs i populärkultur. Uppsatsens sista delar är en sammanfattning och käll- 

och litteraturförteckningen. 
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3. Bakgrund 
Lethal Weapon släpptes 1987, med Mel Gibson och Danny Glover i huvudrollerna.

9
 Filmen 

regisserades av Richard Donner och skrevs av Shane Black. Filmen blev nominerad för bl.a. 

en Oscar. Richard Donner var redan en framstående regissör vid skapandet av Lethal Weapon 

och hade tidigare regisserat filmer så som Superman- The Movie.
10

 Under premiärhelgen i 

USA drog filmen in $6,829,949.
11

 Filmen handlar om poliserna Martin Riggs (Mel Gibson) 

och Roger Murtaugh (Danny Glover) som slås ihop för att lösa mordet på en ung kvinna. 

Mordet tycks först vara ett självmord, men senare upptäcker karaktärerna att detta inte 

stämmer vilket leder dem vidare till grövre brottslighet. Tillsammans upptäcker de att 

veteraner från Vietnamkriget smugglar in knark från Laos. Riggs och Murtaugh är ett omaka 

par, då Riggs är instabil, självmordsbenägen och är snabb med att ta till våld, medans 

Murtaugh nyss fyllt 50, väntar på sin pension och inte alls lika våldsbenägen. 

Filmen The Guard kom ut år 2011 The Guard skrevs och regisserades av John Michael 

McDonagh och har flera stora skådespelare i rollerna. Brendan Gleeson och Don Cheadle 

spelar huvudrollerna, men även skådespelare så som Liam Cunningham och Mark Strong 

medverkar. 
12

 Under filmens premiärhelg drog The Guard in $76 834 i USA. 
13

 Det är inte så 

fruktansvärt mycket jämfört med t.ex. tidigare nämnda Lethal Weapon. Filmen toppade dock 

listan över vilka irländska indie-filmer som dragit in mest pengar i Irland.
14

 Även om inga 

konkreta siffror över hur mycket pengar filmen drog in under öppningshelgen har hittats, så 

tyder det ändå på att filmen blev en ekonomisk succé i Irland. The Guard var Michael 

McDonaghs första långfilm, men han hade tidigare regisserat kortfilmer med bl.a. Brendan 

Gleeson i huvudrollen. McDonaghs bror, Martin McDonagh, är även en känd regissör som 

har regisserat filmer så som In Bruges och Seven Psychopaths.
15

 Namnet McDonagh var alltså 

redan någotsånär etablerat i filmbranschen. Filmen handlar om den irländske småstadspolisen 

Gerry Boyle (Brendan Gleeson) som tvingas samarbeta med en utsänd FBI agent för att 

tillsammans bekämpa tre internationella knarksmugglare. Boyle är i filmens början den enda 

polisen i samhället, och gör saker och ting på sitt eget sätt, bl.a. tar han droger och använder 

                                                           
9
 Lethal Weapon, 1987. 

10
 Superman- The movie, dir. Richard Donner, USA, Dovemead Films, 1978. 

11
http://www.imdb.com/title/tt0093409/, 27/12. 

12
 http://www.imdb.com/title/tt1540133/?ref_=nv_sr_1, 13/1 2017; The Guard, dir. John Michael McDonagh, 

Ireland, Reprisal Films, 2011. 
13

 http://www.imdb.com/title/tt1540133/?ref_=nv_sr_1, 13/1 2017. 
14

 http://iftn.ie/news/?act1=record&only=1&aid=73&rid=4284243&tpl=archnews&force=1, 27/1 
15

 In Bruges, dir. Martin McDonagh, UK, USA, Blueprint Pictures, 2008.; Seven Psychopaths, dir. Martin 
McDonagh, UK, CBS Films, 2012. 
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prostituerade.  FBI agenten Wendell Everett är striktare och gör saker och ting "by the book" 

vilket så klart leder till att deras samarbete till en början är väldigt knackligt. 

Filmen 2 Guns kom ut 2013 med Denzel Washington och Mark Wahlberg i huvudrollerna. 

Filmen regisserades av Baltasar Kormákur och skrevs av Blake Masters samt Steven Grant.
16

 

Anmärkningsvärt här är att regissören Kormákur är en isländsk regissör och filmen 2 Guns 

var hans debutfilm som regissör i Hollywood. Filmen producerades dock av Universal 

Pictures och var skriven av författare från Hollywood.
17

 Det går därför att räkna filmen som 

en Hollywoodfilm. Under öppningshelgen drog filmen in $27 059 130.
18

 Filmen handlar om 

Bobby B (Denzel Washington) och Stig (Mark Wahlberg) som båda jobbar under täckmantel 

för att komma åt en knarksmugglare från Mexico. Karaktärerna är dock till en början båda 

ovetande om att den andra inte är kriminell. När de rånar en bank för att komma åt 

knarksmugglaren så börjar de förstå att de har blivit lurade och måste arbeta tillsammans för 

att överleva. 

 Då det endast är karaktärer av afro-amerikansk etnicitet som paras ihop med en 

vit karaktär i filmerna som används för denna studie kan det vara passande att även ge en kort 

historisk översikt över afro-amerikanska karaktärer i film. Afro-amerikanska karaktärer har 

förekommit på film ända sedan den tidiga stumfilmen. Då var de dock alltid i form av 

nedvärderande stereotyper och det var heller inte ovanligt att vita skådespelare spelade afro-

amerikanska karaktärer i så kallad "black face". 
19

 Under 1930- och 40-talet så försvann en 

del av dessa stereotyper, men afro-amerikanska karaktärer var fortfarande bara biroller.
20

 Det 

hade alltså börjat luckras upp lite i Hollywood, och fler afro-amerikanska skådespelare kunde 

få roller, men de var fortfarande inga filmer som handlade enbart om afro-amerikaner. Efter 

Andra Världskriget började synen ändras lite, och filmer som tog upp det sociala problemen 

relaterade till ras blev relativt stora succéer. Filmerna, som då berörde rasism gjordes dock 

från perspektivet av en vit karaktär, och även att filmernas handling var centrerad kring en 

afro-amerikan så var det fortfarande vita karaktärer som var huvudrollerna.
21

 Under 1960- och 

70-talet kom de så kallade blaxploitationfilmerna. Det var filmer som var riktade till en afro-

                                                           
16

 http://www.imdb.com/title/tt1272878/?ref_=nv_sr_1,  21/1 2017;2 Guns, dir. Baltasar Kormákur, USA, 
Universal Pictures, 2013. 
17

 http://www.imdb.com/title/tt1272878/?ref_=nv_sr_1, 21/1 2017. 
18

 ibid 
19

 Benshoff, Harry M. & Griffin, Sean., America on film: representing race, class, gender, and sexuality at the 
movies, 2nd ed., Wiley-Blackwell, Chichester, UK, 2009.  s.78-79. 
20

 Benshoff, Griffin, 2009. s.82-83. 
21

 Benshoff, Griffin, 2009. s.85. 
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amerikansk publik och centrerade kring afro-amerikanska karaktärer. Filmen som startade 

trenden var Sweet Sweetback's Baaadasss Song från 1971.
22

 Filmen var även regisserad av en 

afro-amerikansk producent och tilltalade den yngre generationen av civilrättskämpare som var 

trötta på den långsamma förändringen. Detta startade trenden blaxploitation. Problemet var 

dock att de flesta av de andra filmerna som skapades inom samma genre var riktade mot en 

afro-amerikansk publik och innehöll afro-amerikanska skådespelare men med vit regissör och 

producent.
23

 Filmerna gjorde att fler afro-amerikanska skådespelare och artister kunde bli 

kända, men de utnyttjade också publiken då det tog pengar från den afro-amerikanska 

publiken och gav till den vita filmeliten. Därifrån kommer namnet på genren.
24

 Under 1980- 

och 90-talet blev det vanligare med afro-amerikanska regissörer som regisserade indie-filmer 

och också en del storfilmer men inte så många av dem blev kommersiellt framgångsrika.
25

 

Sedan dess det också blivit vanligare att afro-amerikanska skådespelare blir stora och vinner 

priser etc. så som t.ex. Will Smith eller Eddie Murphy. Det förekommer dock fortfarande fall 

där de får porträttera karaktärer som härstammar från de gamla stereotyperna från 1920-

talet.
26

 Helt jämställt har det alltså inte blivit mellan afro-amerikanska och vita i Hollywood, 

men det har skett en tydlig förbättring under 1900-talet och början av 2000-talet. 

  

                                                           
22

 Benshoff, Griffin, 2009. s.88;  Sweet Sweetback's Baadasssss Song, dir. Melvin Van Peebles, USA, Yeah, 1971. 
23

 Benshoff, Griffin, 2009. s.88-89. 
24

 Benshoff, Griffin, 2009. s.89. 
25

 Benshoff, Griffin, 2009. s.90-93. 
26

 Benshoff, Griffin, 2009. s.94-101. 
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4. Metod 
Uppsatsen bygger på en kvalitativ jämförelse mellan de olika karaktärerna i filmerna. Det som  

analyseras är vilka aspekter av manlighet som karaktärerna visar på med koppling till deras 

etnicitet. Även om det säkerligen finns en generell uppfattning om vad stereotypen manlighet 

innehåller för aspekter, så kräver en undersökning på denna akademiska nivå ett 

tydliggörande av vilka aspekter som ingår i analysen. Detta behövs för att öka uppsatsen 

intersubjektivitet. Tommy Gustafsson analyserar i sin avhandling En fiende till civilisation: 

Manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet 

den manlighet som framkom i svenska filmer från 1920-talet.
27

 I avhandlingen använder 

Gustafsson termen "modern ideal manlighet" för att benämna den patriarkaliska, överordnade 

manlighetsnormen. Denna typ av modern ideal manlighet växte, enligt Gustafsson, fram 

under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.
28

 Det är alltså ett ganska gammalt ideal, 

som passar väldigt bra för Gustafsson undersökning på film från tidigt 1900-tal. Många av 

dessa aspekter tycks dock fortfarande gälla för den manliga stereotypen vilket kommer att 

beröras mer så småningom. Några av de aspekter som tas upp är bl.a. ära, mod och höviskhet 

vilket härstammar från aristokratiska dygder. Även dygder så som självbehärskning, 

ansvarstagande och lojalitet härstammade från aristokratin.
29

 Ytterligare aspekter som kom att 

tillhöra modern ideal manlighet är kroppen och fysisk aktivitet så som idrott eller militärtjänst. 

En sista aspekt som Gustafsson tar upp är att män inte längre skulle kämpa för sig själv, utan 

för en högre sak, nationen.
30

 Dessa aspekter ger alltså en bild av ett manligt ideal som bygger 

mycket på  mod, självbehärskning men också saker så som en stark kropp, fysisk aktivitet och 

att kämpa för ett högre mål.  

 Denna ideala, moderna manligheten som Gustafsson utgår ifrån  skapades alltså 

under 1800-talet, vilket kan betyda att den är föråldrad och inte längre stämmer in med dagens 

ideala manlighet som framställs i mainstream film. Mark Gallagher har skrivit boken Action 

Figures: Men, Action Films and Contemporary Adventure Narratives där han bl.a. analyserar 

manliga hjältar i action filmer. 
31

 Gallagher använder där uttrycket "Active Masculinity" för 

att beskriva den typ av manlighet som vanligen visas i mainstream action filmer. 
32

 I denna 

                                                           
27

 Gustafsson, Tommy, En fiende till civilisationen: manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i 
svensk filmkultur under 1920-talet, Sekel, Diss. Lund : Lunds universitet, 2008, Lund, 2007 
28

 Gustafsson, 2007. s.16. 
29

 Gustafsson, 2007. s.16. 
30

 Gustafsson, 2007.  s.16-17. 
31

 Gallagher, Mark, Action figures: men, action films, and contemporary adventure narratives, Palgrave 
Macmillan, New York, NY, 2006 
32

  Gallagher, 2006. s.7-8. 
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aktiva manlighet/maskulinitet spelar kroppen återigen en stor roll. "[...] action films in the 

1980s generally foreground elements of visual spectacle, particularly the spectacle of the male 

body in action or pain".
33

 I det andra kapitlet i boken fortsätter Gallagher diskutera den 

manliga kroppen, och dess påverkan på manligheten. "The triumph of masculinity occurs only 

when the screen male exhibits mastery over his own body [...]".
34

 Den manliga kroppen är 

alltså viktig för den manlighet som visas i typiska actionfilmer, både rent visuellt men också i 

form av hur pass mycket kontroll karaktären har över sin kropp. Detta kan möjligtvis betyda 

både rent fysiskt, hur pass vältränad karaktären är. Det kan också betyda psykiskt, hur mycket 

de har kontroll över sig själv, sin identitet och sina känslor. Detta stämmer alltså väl överens 

med den ideala, moderna manlighet som Gustafsson skriver om. En fysiskt stark och aktiv 

kropp, men också självbehärskning syns i båda synerna av manlighet. En skillnad som 

Gallagher tar upp är dock att den typiske manliga action hjälten ofta är mer eller mindre 

rebellisk eller upprorisk. Att karaktären sätter sig emot något samhälleligt system och går sin 

egen väg.
35

 Det bryter då mot Gustafssons  modern ideal manlighet som värdesatte ära, 

lojalitet och höviskhet. Samtidigt är det också möjligt att se det som att Gallaghers aktiva 

manlighet fortfarande bär dessa dygder högt, men att de tar sig i uttryck på ett annat sätt. 

Genom att gå sin väg behåller möjligtvis karaktären sin ära, och är kanske fortfarande lojal 

mot någon som står emot det karaktären gör uppror emot. Genom att vara upprorisk kan även 

karaktären möjligtvis kämpa för en högre mål, vilket stämmer bra överens med Gustafssons 

modern ideal manlighet. 

 Gustafssons modern ideal manlighet tycks alltså fortfarande till stor del gälla för 

den stereotyp av manlighet som visas i filmer, i alla fall actionfilmer och därför används även 

den som mall för denna uppsats, med vissa inslag av Gallaghers aktiva maskulinitet. Utifrån 

dessa två synsätt har jag skapat ett antal frågor som kommer ställas till materialet som 

undersöks i denna uppsats. Dessa frågor är: 

 Hur porträtteras karaktärens kropp? 

 Agerar karaktären utifrån några utav dygderna mod, lojalitet eller självbehärskning, 

eller tycks den värdesätta dessa dygder? 

 Agerar karaktären rebelliskt eller upproriskt, och i så fall i vilket syfte? 

 Drivs karaktären av något högre mål? 
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Metoden som används är alltså begränsad till ett visst antal aspekter, detta för att göra den mer 

fokuserad. Det finns en viss problematik med detta fokus, då andra aspekter av manligheterna 

som framställs kanske inte ingår i analysen. Dock så ska även analysen jämföras med tidigare 

forskning, vilket kan avslöja andra aspekter som inte direkt berörs av analysfrågorna. En 

annan svaghet som denna metod är kopplat till källmaterialet. Det är bara tre filmer som 

analyseras, där den första används som mall för att sedan jämföras med de senare i hopp om 

att avslöja en tidsmässig förändring. Filmerna presenterar på så sätt bara början och slutet på 

denna tidsram. Med hjälp av tidigare forskning täcks dock även denna problematik upp. Den 

tidigare forskning som kommer presenteras kommer att användas för att fylla upp tomrummet 

och kommer att på så sätt stärka jämförelserna. 

  



  Niklas Petersson 
  VT17 2HIÄ2E 

14 
 

5. Källmaterial  
Filmen, Lethal Weapon har valts därför att den kan ses som Buddy Cop genren högsta punkt 

under 1980-talet då den blev en väldigt stor succé som har setts av väldigt många, även de 

som är födda långt efter att filmen släpptes.  På så sätt är det möjligt att se just den filmen som 

en mall för senare filmer inom samma genre. I analysen användes bioversionen utav filmen, 

och alltså inte den förlängda som släpptes senare. Även filmerna 2 Guns och The Guard 

använder bioversionerna, då det inte har utkommit förlängda versioner av dessa filmer. Dessa 

filmer valdes då de är utkomna relativt nyligen och då kan visa på den utveckling som har 

skett. De tycks heller inte användas i någon annan forskning, och blir därför ett väldigt 

originellt källmaterial. Filmen The Guard tycks också vara en av de få europeiska filmer som 

passar in i Buddy Cop genren och där huvudkaraktärerna har olika etnicitet. I Europa tycks 

det vara vanligare med karaktärer av samma etnicitet, så som i filmen Hot Fuzz.
36

 Det andra 

alternativet i Europa tycks vara att para ihop en man och en kvinna, som i väldigt många av de 

nordiska eller brittiska kriminalserierna. Av den anledningen blev filmen en självklar källa till 

denna undersökning. Det blir dock också lite problematiskt då filmen kan ses som ett 

undantag, vilket gör att resultatet inte väger lika tungt. Samtidigt är det som sagt en av de få 

europeiska filmer inom denna genren och den blev en relativt stor succé, framförallt i Irland. 

Även om filmen då är ett undantag, så blir det ändå viktigt att undersöka den, då det finns så 

få andra europeiska filmer inom samma genre som kan motverka den bild The Guard visar 

upp. I USA har flera filmer gjorts under 2000-talet inom Buddy Cop genren där karaktärerna 

har olika etnicitet. Det finns så klart visserligen en chans att även 2 Guns är ett undantag, men 

den släpptes ungefär samtidigt som  The Guard och kan ses som en renodlad Buddy Cop film. 
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6. Teori 
I boken Populärkultur av Simon Lindgren skriver Lindgren om textuell analys och diskuterar 

där begreppet stereotyp. Stereotyper utgår från särskilda egenskaper och attribut vilket gör 

dem till egenskaper för en hel grupp.
37

 Manlighet kan sägas är en stereotyp. Ordet, eller 

tecknet, har en liknande betydelse för de flesta människor och kan då möjligtvis beskriva en 

hel grupp, alltså män.  

De teoretiska utgångspunkter som denna uppsats har, grundas delvis i de genusteorier som 

Järvilouma m.fl. tar upp i sin bok Gender and Qualitative Methods.
38

 Den tidigare nämnda 

boken av Mark Gallagher står också till viss del som grund för uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt.
39

 Järvilouma m.fl. skriver i början av sin bok om genus  "It is present in all 

human action and its products [...]". Författarna  fortsätter sedan, "Gender is an important 

criterion in identifying ourselves and is central to the way we perceive and structure the world 

and events in which we participate".
40

 Att frågan om genus påverkar våra liv är alltså väldigt 

tydligt. Då det också påverkar människans sätt att se på världen gör att det blir en viktig fråga 

att undersöka och analysera. Järvilouma m.fl. tar också upp flera olika metodologiska 

tolkningar av ordet genus.
41

 Denna uppsats utgår från den tredje tolkningen av genus som 

författarna ställer fram. "[...]a social construction (how gender/s are socially and culturally 

produced in language, social action and cultural products)[...]".
42

 Uppsatsen tolkar alltså i det 

här fallet genus som något som skapas i kulturella produkter, med andra ord, filmerna som 

analyseras. I boken talar författarna främst om genusforskning med fokus på kvinnor eller 

feminint och en jämförelse med män. Det förekommer dock ett litet stycke om just forskning 

om maskulinitet och manlighet och hur det står i kontrast till kvinnoforskning. "Men's studies 

instead, have illuminated the varieties of masculinities, the asymmetrical relations between 

them and the mechanisms that support them. Men's studies and studies on masculinity 

examine the cultural construction of masculinity".
43

 Detta stämmer väl in med denna uppsats 

mål.  

 Järvilouma m.fl. skriver även om begreppen maskulint och feminint i sin bok. 

Det framkommer där att begreppen femininitet och maskulinitet är, liksom begreppet genus, 
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omdiskuterat. Författarna påstår dock att begreppen ses främst som sociala konstruktioner och 

sociala samt kulturella normer, medans manligt och kvinnligt ses som biologiskt.
44

 Denna 

definition utgår även denna uppsats ifrån, då det är just en kulturell konstruktion av manlighet 

eller maskulinitet som ska analyseras. Järvilouma m.fl. skriver även att: 

Femininity and masculinity, and the ways to represent them in the arts and in cultural action in general, 

vary from one culture to another as well as constantly changing within any particular culture. Therefore, 

there is no natural way of thinking about masculinity and femininity. The qualities, connotations and 

attributes connected to 'femininity' and 'masculinity' always depend on the cultural and social situation, 

time and place. 
45

 

Vad som är feminint och vad som är maskulint är alltså aldrig slaget i sten, utan ändras hela 

tiden. Att dessa uttryck är så pass flytande och omväxlande betyder att män och kvinnor kan 

besitta både feminina och maskulina egenskaper. Det viktiga är då att tydliggöra detta, vilket 

denna uppsats ämnar att göra. Det finns annars en risk att forskning bara ytterligare breddar 

på de könsstereotyper som redan finns. Det är något som Gustafsson tar upp, "kvinnor och 

kvinnlighet har undersökts i relation till en abstraherande manlig eller patriarkal norm istället 

för i relation till män och manlighet."
46

 Genom att lägga det främsta fokus på kvinnornas 

perspektiv, och jämföra det med en manlig norm, så blir det också en norm som jämförelsen 

görs med. Jämförelsen kan då bli lite lidande, eftersom att båda sidorna inte får samma nivå 

av analys. Gustafsson skriver även att dessa typer av undersökningar ofta bygger på stora, 

strukturella teorier och har syftet att visa på ojämlikheten i samhällets makstruktur. Det leder 

till att sådan typ av forskning ofta låser kvinnor och män i en över- och underordning.
47

  

 Förutom ett tydligt fokus på genus, så ämnar ju denna uppsats även att 

undersöka genus i koppling till etnicitet. Därför är det lämpligt att även det berörs i 

uppsatsens teoridel. I boken Racial Conditions diskuterar författaren Howard Winant hur 

"rasfrågan" har sett ut i USA efter  1970-talet och människorättsrörelsen. 
48

 Enligt Winant är 

rasfrågan fortfarande en väldigt stor del av det amerikanska samhället, men även i resten av 

världen. I sin inledning skriver Winant:  
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Race shows no sign of declining significance. Quite the contrary: in a range of manifestations wider and 

wilder than the most fertile imaginations could have dreamed up, race continues to operate as a 

fundamental factor in political and cultural life all around the world.
49 

Winant påstår alltså att rasfrågan snarare växer än krymper i dagens samhälle. Vad som även 

framkommer är att rasfrågan inte längre är lika viktigt när det kommer till rasism etc. även om 

det fortfarande förekommer i samhället. Istället fokuserar Winant i sin bok mer på de 

identitetsskapande aspekterna av att identifiera sig med en viss etnicitet och hur människor 

uppfattar andra utifrån deras etnicitet.  

The subject, once again, is race. The meaning of that term remains as elusive and paradoxical as ever. A 

staple of common sense, a word that we live by. "race" retains its profound ambiguities and contradictions, 

its uncertainty , and, most deeply its power. racial inequality still structures the social world, assigning 

varied "life chances" to winners and losers distinguished only by their color. Racial difference still acts as 

an all-purpose social signifier, designating attributes of taste and style, attaching symbols of pleasure and 

danger, hope and fear, to our physical bodies.
50

 

Detta citat uttrycker väl den komplexa termen ras, som idag handlar om så mycket mer än om 

rasism. Så som Winant ser termen, blir den något som människor associerar sig själva och 

andra med och  påverkar därför deras saker så som intressen, men också deras förutsättningar 

i samhället. Termen "ras" handlar alltså inte bara om vilken hudfärg man är född med utan det 

är, liksom med det tidigare diskuterade genus, också en social konstruktion som alltid 

förändras. Just därför blir det viktigt att det uppmärksammas. Hur en karaktär av en viss 

etnicitet porträtteras i en film visar inte bara på den socialt konstruerade bilden av etniciteten, 

utan bidrar också till att skapa den. Genom att analysera dessa karaktärer kan denna sociala 

konstruktion uppmärksammas. Denna uppsats ämnar alltså att analysera karaktärerna och 

deras etnicitet, inte så mycket i ett syfte att identifiera rasism, utan snarare för att analysera 

den sociala konstruktion som karaktärerna visar upp och bygger på. Genom denna teoretiska 

del har jag visat på hur både genus, och ras är sociala konstruktioner, och väldigt viktiga då 

det kommer till identitetsskapande. Därför är det viktigt att undersöka dessa sociala 

konstruktioner och vad de förmedlar. Jag vill bara avsluta denna del med att diskutera 

användandet av ordet "ras" i denna uppsats. Att tala om ras i Sverige känns som något väldigt 

förlegat, och snudd på rasistiskt. Att ordet används i denna uppsats är dock främst för att 

internationell forskning skriven på engelska använder ordet relativt frekvent. Att orden "race" 

och "black" kan användas i engelsk litteratur utan att bära samma konnotationer som i Sverige 
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kan bero på den rättighetskamp som USA gått igenom. I den processen kunde termerna få en 

ny mening och presentera stolthet istället för att vara nedtryckande, något som även Winant 

till viss del berör.
51

 Jag vill alltså förtydliga att användandet av ordet ras i denna uppsats 

snarare syftar på den sociala konstruktion som bildats kring olika etniciteter, och inte på olika 

värderingar grundade i biologi etc. 
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7. Forskningsläge 
Det är möjligt att utan större svårigheter hitta en hel del forskning om genus i film, och även 

en del forskning som fokuserar på Buddy Cop filmer. En av dessa forskare är Christopher 

Ames, som nämnts tidigare i denna uppsats. I artikeln Restoring the black man's lethal 

weapon analyserar Ames ett antal filmer, bl.a. de tre Lethal Weapon filmer som utkommit då 

artikeln skrevs.
52

 Ames analyserar filmerna ur ett genus och postkolonialt perspektiv. I 

artikeln diskuterar Ames genusrelationen mellan den afro-amerikanske och den vite mannen i 

actionfilmer från 1980-talet och kommer fram till att den vite mannen är mer maskulin, 

medans den afro-amerikanske är mer feminin.
53

 Ames börjar att diskutera hur maktpositionen 

och genusrelationen sett ut tidigare i film och litteratur mellan karaktärer av olika etnicitet, 

vilket berörs i uppsatsens inledning. Författaren klargör tidigt att ett skifte förekom under 

1900-talets senare hälft. I tidigare filmer och litteratur har den ofta varit en vit man som flyr 

civilisation och blir vän med en man av en annan etnicitet, då i rollen av en "noble savage". 

Med hjälp av den ädla vilden lär sig huvudkaraktären att överleva i vildmarken och skaka av 

sig den begränsande civilisationen. I Buddy Cop filmer som kom i början av 1980-talet och 

framåt var dock situationen tvärt om:  

But in some of the most successful of the recent interethnic buddy films, this aspect of the myth is 

reversed: the white man is clearly the savage equipped for survival, while the black man has become a 

highly civilized figure who has lost touch with his savage masculinity. In these films, the savage strength 

of the white man restores the debilitated masculinity of the black desk cop [...] 
54

 

Ames påstår alltså att det istället är den vite karaktären som är "vilden" och som lär den afro-

amerikanska karaktären att överleva samt att återvinna sin maskulinitet och manlighet. I 

artikeln fortsätter Ames med att diskutera relationen mellan filmens skurkar och hjältarna, hur 

skurkarnas agerande ställer dem utanför civilisationens lagar och hur det på så sätt blir 

acceptabelt för hjältarna att själva gå utanför lagen för att stoppa skurkarna.  I samma del av 

artikeln förs även en diskussion över det som Ames kallar för "quasi-erotic manifistation" 

mellan hjälten och skurken, som främst framkommer i filmernas stridsscener.
55

 

 Philippa Gates har skrivit två artiklar som hon anser är fortsättningar eller 

utvecklingar av Ames artikel. Båda artiklarna berör delvis filmer inom Buddy Cop genren 
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men också mer generellt inom detektiv genren.
56

 Då Ames främst fokuserar på filmer från 

1980-talet och tidigt 90-talet så fortsätter Gates med att istället analysera filmer från 1990-

talet och 2000-talet. Den första artikeln heter Always a Partner in Crime: Black Masculinity 

in the Hollywood Detective Film.
57

 Som titeln avslöjar lägger Gates artikel mer fokus på just 

den afro-amerikanska karaktären i olika detektivfilmer, bl.a. flera filmer som kan passa in i 

Buddy Cop genren. Artikeln har mer av en post-kolonialt perspektiv men Gates berör även 

delar relevanta till denna uppsats i sin artikel. Gates fortsätter i samma stil som Ames, och 

diskuterar karaktärernas sexualitet, och konstaterar att afro-amerikanska karaktärer sällan 

presenteras som sexuella.
58

 Något som Gates berör i sin artikel som är av vikt för denna 

uppsats är att så kallad "mainstream" film använder sig av en strategi för att göra etniska 

karaktärer relaterbara för den vita publiken. Gates skriver "For all intents and purposes, this 

strategy basically ignores the fact that the character is black, for he could easily be white 

without altering the plot or thematic of the film and, therefore, avoids any issue of race 

completely".
59

 Detta kan alltså betyda att t.ex. Danny Glovers karaktärer hade kunnat spelats 

av en vit skådespelare. Det betyder dock inte nödvändigtvis att en jämförelse mellan 

karaktärer av olika etnicitet blir oviktig, snarare tvärt om då den offentliggör denna skeva 

maktposition.  

 Den andra artikeln av Philippa Gates heter The Asian Renovation of Biracial 

Buddy Action: Negotiating Globalization in the Millennial Hollywood Cop Action Film.
60

 

Artikeln blir en tredje fortsättning på Ames artikel och tar där steget in i 2000-talet. Ännu en 

gång har Gates ett mer post-koloniallt fokus än fokus på enbart genus, men berör det stundtals 

återigen emellanåt. I artikeln diskuterar Gates Buddy Cop filmens utveckling där paren börjat 

bestå av karaktärer med asiatiskt och främst kinesiskt ursprung samt en amerikan.
61

 I artikeln 

berör Gates bl.a. de asiatiska skådespelarnas kroppar, och hur de kom att symbolisera en 

blandning av både feminint och maskulint.
62

 Förutom det diskuterar Gates dock det 

internationella perspektivet och Hollywoods hantering av detta, vilket gör att artikeln blir en 

viktig del i ett relevant forskningsläge, men inte allt för viktig för denna uppsats. 
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 Det sista verket som kommer beröras i denna del av uppsatsen är Mark 

Gallaghers Action Figures: Men, Action Films and Contemporary Adventure Narratives.
63

 

Gallaghers skriver om action hjältar i olika typer av texter och har inte därför inte ett särskilt 

fokus på just Buddy Cop filmer, även om de berörs i boken. Vissa delar av boken är dock 

relevanta för just denna uppsats, framförallt de delar som använts i uppsatsens metoddel. Det 

finns alltså en hel del forskning om maskulinitet och manlighet i film, och även inom just 

Buddy Cop genren eller nära besläktade genrer. Det finns dock en lucka som denna uppsats 

förhoppningsvis kan fylla. För det första så tycks forskningen avstannat något under 2000-

talet. Dessutom utgår all den forskning som jag har presenterat här från Hollywoodfilmer, 

vilket betyder att en väldigt stor del av alla filmer som producerats inte är presenterade i 

forskningen.  
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8. Resultat 

8.1 Analys av filmen Lethal Weapon 

8.1.1 Den manliga kroppen 

Den första frågan i analysen var hur karaktärernas kroppar porträtteras/förmedlas. I Lethal 

Weapon syns en tydlig skillnad, framförallt i öppningsscenerna där karaktärerna introduceras. 

Murtaughs (Danny Glover) första scen börjar med att Murtaugh ligger i badkaret. Han har 

gråsprängt hår och skägg. Murtaughs axlar och bröst sticker upp över vattenytan. Hans familj 

kommer in och gratulerar honom på hans 50-årsdag.
64

 Karaktären visas alltså upp som 

åldrande, men ändå i hyfsad form, större delen av hans överkropp visas också. Riggs (Mel 

Gibson) första scen börjar med att han ligger naken i sin säng med en rykande cigarett i 

munnen. När han går upp får tittaren både se hans överkropp, och sedan även hela hans kropp 

bakifrån.
65

 Det blir alltså en tydlig skillnad på hur dessa två karaktärer visas upp. Båda visas 

upp utan kläder, men Murtaugh visar bara upp större delen av överkroppen, medans Riggs 

visar upp hela baksidan samt bröstet. Denna stil fortsätter sedan i filmen, Murtaugh är nästan 

alltid klädd i kostym, medans Riggs har ledigare och lite mer åtsittande kläder. Mot filmens 

slut visas Riggs återigen upp i bar överkropp, medans Murtaugh har ett linne på sig.
66

 Båda 

karaktärerna visas alltså upp delvis avklädda, och båda är relativt vältränad. Riggs är dock 

mer avklädd och sexualiserad. Riggs är även den mest fysiskt aktiva, då han t.ex. springer 

efter en bil eller slåss mot flera skurkar samtidigt. Murtaugh visas inte upp som en svag 

karaktär, men Riggs är definitivt den mest fysiskt aktiva och den vars kropp visas upp mest. 

8.1.2 Dygder 

Den andra frågan berörde dygderna  mod, lojalitet och självbehärskning. Dessa syns också 

tydligt i filmen. Mod är en dygd som både Murtaugh och Riggs gång på gång uppvisar då de 

ger sig in i farliga situationer men det är samtidigt något som karaktärerna inte pratar om. Det 

är bara i scenerna där Murtaugh och Riggs blir torterade som karaktärerna faktiskt ser rädda ut, 

och då måste vara modiga.
67

 Självbehärskning är även en av de dygderna som utmärker sig i 

filmen. Det är där en tydlig skillnad mellan Murtaugh och Riggs. Riggs tappar flera gånger 

kontrollen och blir våldsam och arg. Detta sker t.ex. i Riggs andra scen då han arbetar under 

täckmantel för att arrestera några som säljer kokain. Det leder till en eldstrid och att Riggs blir 

tagen som gissla. Riggs manar då på de andra poliserna att skjuta skurken trots att han själv 
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riskerar att bli skjuten. Då poliserna inte skjuter skriker han åt skurken att skjuta honom. 

Tillslut lyckas han övermanna skurken och är på väg att skjuta honom, men lyckas behärska 

sig.
68

 Där tappar alltså Riggs besinningen temporärt, men lyckas sedan behärska sig. I nästa 

scen sitter Riggs i sin husvagn och försöker ta livet av sig genom att skjuta sig själv, men 

klarar inte av det. I scenen gråter även Riggs, vilket visar att han inte klarar av att hålla sina 

känslor i styr, och därför till viss del saknar självbehärskning.
69

 Riggs fortsätter agerar på ett 

liknande sätt genom filmen. Murtaugh besitter dock mycket mer självkontroll, men förlorar 

även han besinningen ibland. En av de gånger som karaktären blir arg och tappar kontrollen 

något är då Riggs hoppat från en byggnad, Murtaugh släpar då med honom, smäller igen 

dörren och skriker åt Riggs. Scenen slutar med att Murtaugh ger sin pistol till Riggs och 

manar honom att skjuta sig själv. Murtaugh stoppar dock honom i sista sekunden.
70

 I resten av 

filmen behärskar sig karaktären för det mesta, och visar även på att han värdesätter 

självbehärskning då han försöker lugna Hunsaker som förlorat sin dotter och är på väg att 

bryta ihop. Murtaugh försöker då lugna honom, så att han inte förlorar självkontrollen.
71

 Till 

och med då hans dotter har blivit kidnappad behåller han besinningen och bryter inte ihop och 

gråter, vilket hans fru gör. 

8.1.3 Upprorisk eller rebell 

Den näst sista frågan, om karaktärerna agerar upproriskt eller rebelliskt, visar också på en 

tydlig skillnad mellan karaktärerna. Murtaugh försöker undvika att döda, som då han skjuter 

en misstänkt i benet.
72

 Han är dessutom mån om att följa lagen, och är t.ex. emot marijuana då 

det är olagligt. Riggs är mer upproriskt, dödar betydligt fler människor och verkar bry sig 

väldigt lite om att orsaka skador på samhället etc. I scenen där Murtaughs dotter påstår att det 

är fel att marijuana är olagligt så håller Riggs med.
73

 Det är alltså en tydlig kontrast mellan de 

båda. Mot slutet av filmen blir även Murtaugh mer som Riggs, och börjar agerar utanför lagen. 

Detta sker då Murtaughs dotter blir kidnappad. Riggs säger då att för att kunna rädda henne, 

så måste de göra det på hans sätt, alltså att skjuta för att döda. Murtaugh går med på det utan 

att tveka.
74

 Efter det dödar Murtaugh flera skurkar utan att varken försöka arrestera dem eller 

skjuta dem i benet först. I filmens sista scener, där Riggs slåss mot Joshua så är det t.o.m. 
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Murtaugh som manar på Riggs att döda Joshua.
75

 I filmen är Murtaugh och Riggs alltså 

väldigt olika till en början men under filmens gång blir Murtaugh allt mer lik Riggs. 

8.1.4 Det högre målet 

Den sista fråga är inte helt olika den förra, och visar ungefär samma utveckling som den 

tidigare frågan. Till en början kämpar Murtaugh för att upprätthålla lagen. Det visar han på 

genom att t.ex. försöka att inte döda andra, utan arrestera dem och föra in dem på förhör etc. 

Vad som är Riggs mål är dock mera otydligt då han i början av filmen är suicidal. Det 

avslöjas dock senare att Riggs anser att det enda som håller honom från att skjuta sig själv är 

jobbet.
76

 Båda drivs alltså av ett högre mål, jobbet, men det tar sig i uttryck på olika sätt. För 

Murtaugh är det att upprätthålla lagen, medans det för Riggs snarare är något att hålla fast vid, 

något som får honom att fortsätta. Detta ändras dock för båda under filmens gång och blir allt 

mer personligt. Deras högre mål blir sedan hämnd och att skydda Murtaughs familj. Det här 

går att se som ett högre mål, men det är samtidigt ett väldigt personligt mål.  

8.2 Analys av filmen 2 Guns 

8.2.1 Den manliga kroppen 

I filmen 2 Guns är det en viss skillnad i hur karaktärerna och deras kroppar framställs. Stig 

(Mark Wahlberg) å ena sidan har ofta tajta T-shirts eller liknande på sig, vilket visar upp hans 

muskulösa överkropp, men han är heller aldrig helt utan kläder. Bobby (Denzel Washington) 

å andra sidan har istället för det mesta pösigare kläder, som inte på samma sätt visar upp hans 

kropp. Bobby visar dock upp sin bara överkropp i scenerna då han träffar Deb (Paula Patton) i 

ett motellrum.
77

 Bobby är alltså den karaktären av de båda som är mest avklädd och även den 

som har ett romantiskt intresse och är synligt sexuellt aktiv. När det kommer till parets fysiska 

styrka så framställs först Bobby som den silvertungade, medans Stig är musklerna. Det 

stämmer dock inte helt och hållet i praktiken, då de båda är fysiskt jämställda flera gånger 

under filmen. Stig har några fler scener där han slåss eller springer, så som t.ex. scenen där 

han flyr från militären efter att ha blivit lurad.
78

 När de ställs emot varandra är de dock 

jämlikar. Det blir mest uppenbart i biljaktsscenen och slagsmålsscenen mellan de båda. 
79

 

Båda är där jämlikar, ingen får ett övertag över den andra och det slutar med att de båda 

tvingas ge upp. I filmens sista scener är de båda fysiskt aktiva och springer, hoppar över en 
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mur och skjuter flera skurkar. Enda gången Stig utmärker sig som att ha ett övertag är när det 

kommer till pricksäkerhet, han säger flera gånger i filmen att han aldrig missar, och skjuter 

sedan ned en helikopter med ett skott.
80

 Filmen framställer alltså karaktärerna som fysiskt 

jämställda. 

8.2.2 Dygder 

Dygderna som visas i filmen handlar främst om lojalitet, då det är ett centralt tema i filmen. 

Karaktärerna agerar ju självklart t.ex. modigt då de konstant hamnar i farliga situationer som 

det tar sig ut ur. De visar dock heller inte på att bli rädda någon gång under filmen, så det 

verkar mer som att modet är naturligt för dem, och inte något de själva måste verka för. 

Självbehärskningen är liknande, där karaktärerna aldrig riktigt verkar behöva kämpa för att 

behålla självbehärskningen. Den enda gången som någon av dem verkar vara på gränsen att 

vackla är då Bobby ser Debs döda kropp, och han är på väg att falla ihop men lyckas stödja 

sig mot en stol.
81

 Lojalitet är däremot en dygd som filmen berör på flera sätt. Till att börja 

med så är det en dygd som Stig värderar väldigt högt. Först är han lojal till militären, men 

samtidigt lojal till Bobby även fast han tror att han är kriminell. Det visar sig t.ex. då han 

skjuter Bobby i armen istället för att döda honom.
82

 Bobby visar dock inte på samma lojalitet, 

utan är mer av en ensamvarg. Bobby är visserligen lojal till sin chef, men agerar även där utan 

att t.ex. rådfråga sin överordnad etc. Under filmens gång lär sig dock Bobby att lita på Stig, 

och deras lojalitet mellan varandra ökar. I filmens slutscener säger Stig att de nu är familj, 

vilket tyder på att de är lojala mot varandra och det är genom deras tillit på varandra som de 

överlever.
83

 

8.2.3 Uppror eller rebell 

I filmens början presenteras karaktärerna som kriminella och är därför båda då 

rebelliska/upproriska då de går emot samhällets regler och lagar. Det ändras ju dock då 

tittaren får reda på att de båda jobbar under täckmantel. När Bobby och Stig dock inser att de 

har blivit lurade, och att en korrupt CIA agent och flottofficer är ute efter dem tar de lagen i 

egna händer. Bobby agerar även något upproriskt under hela filmen, då han t.ex. hotar och 

utpressar en veterinär eller då han undanhåller information från sin överordnade.
84

 Då Bobby 

och Stig börjar samarbeta för att bekämpa de korrupta börjar de också arbeta utanför lagen. 

Även i filmens sista scen, då skurkarna har blivit besegrade, sitter Bobby och Stig på en 
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restaurang och spanar på två CIA agenter som lämnar en bank.
85

 Det antyds där att Bobby och 

Stig överväger att råna banken. Dessutom avslöjar Bobby att han tog en del av pengarna från 

den korrupta CIA agenten. Det skulle betyda att Bobby där agerade upproriskt/rebelliskt, då 

pengarna var från knarkhandel, mutning etc. samt borde klassas som bevismaterial. Att de 

även överväger att råna banken tyder också på att de är upproriska/rebeller, då de fortsätter att 

arbeta tillsammans för att råna CIA på smutsiga pengar. 

8.2.4 Det högre målet 

Karaktärerna i filmen kämpar för ett högre mål, till en början är det att upprätthålla lagen och 

ta ner en stor knarksmugglare. På så sätt hjälper de samhället. Bobby är dock en ensamvarg, 

och kämpar mer för sig själv än andra och hans högsta mål tycks nästan vara att överleva. Stig 

däremot lägger mycket vikt på lojalitet, som tidigare nämnts. Till en början är hans högre mål 

också vara att stödja flottan, och på så sätt nationen. I en dialog mellan Bobby och Stig 

framkommer det dock att Stig inte kämpar för flottan, utan för dem han har vis sin sida.
86

 

Stigs högre mål är alltså att kämpa för dem han har runt sig. Bobby gör en liknande 

förändring senare i filmen då han ser Debs lik. Bobbys högre mål blir då personligt i forma av 

hämnd.
87

 Karaktärerna går alltså ifrån mål där båda kämpar för samhället och nationen. Det 

skiljer sig dock i det att Stig också kämpar för sin näste, medans Bobby kämpar för sig själv. 

Under filmens gång skiftar dock detta till att de båda kämpar för varandra, och för hämnd. Det 

blir alltså ett personligt mål, som slutligen är det som karaktärerna följer och uppnår. 

 

8.3 Analys av The Guard 

8.3.1 Den manliga kroppen 

I filmen The Guard är Gerry Boyle (Brendan Gleeson) för det mesta klädd i sin polisuniform 

eller kostym och även Wendell Everett (Don Cheadle) är främst klädd i kostym. Båda är alltså 

väldigt ordentligt och städade till utseendet. Boyle har dock ett antal scener där han är klädd i 

morgonrock eller underkläder. Detta sker dels i scenen då Boyles kollega har försvunnit och 

hans fru besöker Boyle på kvällen. Boyle öppnar då dörren i en T-shirt och kalsonger och har 

då kläder som visar upp hans kropp mer än tidigare.
88

 Nästa tillfälle är då Boyle har tagit in på 

ett hotell med två prostituerade och kan då ses i sängen iklädd en morgonrock.
89

 Den enda 

                                                           
85

 2 Guns, 2013. 1:39:30-1:41:01. 
86

 2 Guns, 2013. 1:25:53-1:27:30. 
87

 2 Guns, 2013. 1:29:14-1:29:43. 
88

 The Guard, 2011. 26:08-28:55. 
89

 The Guard, 2011. 36:19-36:45. 



  Niklas Petersson 
  VT17 2HIÄ2E 

27 
 

gången som Everett ses utan att bära kostym är samma scen som även Boyle bär de mest 

åtsittande kläderna. I scenen ses först Everett vara ute och springa på stranden, och bär då en 

träningsoverall. Efter en liten stund ser han Boyle ute i vattnet som simmar. Boyle kommer 

upp ur vattnet i en våtdräkt och hälsar på Everett.
90

 Boyle har då mer åtsittande kläder än 

Everett, även om de båda bär kläder passade för fysiskt aktivitet. Det är också den enda 

scenen i filmen då karaktärerna ses som fysiskt aktiva, förutom den avslutande skjutscenen. 

Scenen visar alltså på att både Everett och Boyle motionerar, vilket är lite uppseendeväckande 

då Everett tycks vara i relativt bra fysisk form, medans Boyle inte ser ut att vara det. Det är 

också märkbart att trots att Everett är i bättre fysisk form, så är det ändå Boyles otränade och 

något överviktiga kropp som visas upp mer, t.ex. genom våtdräkten. I filmens avslutande 

actionscener är båda karaktärerna lite mer aktiva. Everett ger Boyle täckeld och ses springa 

utmed piren. Everett skjuter de flesta av de namnlösa hejdukarna som skurken Sheehy (Liam 

Cunningham) har anställt. Boyle är inte lika fysiskt aktiv, utan går bara långsamt mot 

skottelden, och som skjuter alla de namngiva skurkarna (Liam Cunningham, Mark Strong och 

David Wilmot).
91

 

8.3.2Dygder 

I filmen är de dygder som utmärker sig mod och självbehärskning. Dessa syns genom att 

karaktärerna visar på uppenbar rädsla inför slutstriden och att båda karaktärerna besitter stor 

självbehärskning. Inför den sista striden ser de oroade ut och Everett pekar ut att de är i stort 

sett självmord att ge sig efter knarksmugglarna. Boyle visar också på rädsla då han t.ex. frågar 

Everett om han blivit skjuten och om det gör ont.
92

 Karaktärerna visar sedan på mod då de går 

för att arrestera knarksmugglarna trots sin rädsla. Att Boyle visar sig rädd i sista scenerna är 

lite intressant då han har varit väldigt oberörd av i stort sett allt som hänt tidigare i filmen. 

Boyle visade inga tecken på rädsla varken då Sheehy utpressar, mutar och hotar honom, eller 

då O'Leary (David Wilmot) har smugit in i hans hus för att döda honom.
93

 Inte heller har han 

berörts av döda kroppar eller dylikt. Det leder till den andra dygden, självbehärskning. 

Igenom hela filmen behåller båda karaktärerna sin självkontroll trots att de blir provocerade 

eller liknande flera gånger. Boyle provocerar Everett konstant genom filmen genom bl.a. 

rasistiska kommentarer. I deras första scen tillsammans, då Everett håller en genomgång för 

poliserna om knarksmugglarna avbryter Boyle honom flera gånger, och säger bl.a. sådana 
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saker som att han trodde att bara svarta var knarksmugglare. Boyle fortsätter sedan att 

kritisera Everett genom att tvivla på värdet FBI uppskattat på kokainet.
94

 Everett blir märkbart 

irriterad, och ger Boyle en utskällning men behåller dock hela tiden sitt lugn och har en artig 

framhållning. Genom filmen har Everett samma inställning till Boyles provocerande då han 

blir uppenbart irriterad, men svarar genom att tillrättavisa Boyle med en normal ton. Så 

småningom börjar dock Everett så småningom att besvara Boyles provocerande genom att 

provocera tillbaka men behåller alltid en hövlig ton.
95

 

 Boyle behåller även han sin självkontroll genom filmen. Det gör han delvis 

genom att t.ex. inte verka bli rädd vid otrevliga situationer, som redan berörts, men också då 

det kommer till hans sjuka mamma som sedan dör under filmens gång. I varje interaktion med 

sin mor är Boyle oberörd av hennes tillstånd och visar inga direkta känslor. 
96

 Det samma 

gäller efter hennes bortgång. I scenen efter att Boyle har samlat in sin moders saker sitter 

Boyle på en pub och får sällskap av Everett som beklagar sorgen. Boyle är dock bara lite 

tystlåten, men annars oberörd.
97

 Den enda gången som någon av karaktärerna faktiskt verkar 

tappa självkontrollen är då Everett har en genomgång med poliser från Dublin i Boyles 

polishus. Boyle är mer otrevlig än vanligt och Everett drar honom åt sidan. Boyle blir då 

märkbart arg, och säger hotfullt åt honom att aldrig röra honom igen. Everett kontrar då med 

att Boyle aldrig ska tilltala honom på det sättet igen.
98

  

8.3.3 Uppror eller rebell 

I filmen agerar Boyle konstant rebelliskt eller upproriskt. Han visar väldigt lite respekt för 

polisprocedurer m.m. Det visas väldigt tydligt i filmens öppningsscen då ett antal ungdomar i 

en bil kör av vägen. Boyle går oberört fram och känner igenom en av de medvetslösa eller 

döda ungdomarnas fickor där han hittar en lite påse med olika typer av droger. Efter att ha 

slängt bort något från påsen tar han sedan upp en liten pappersbit med en smileyface på, 

troligtvis syra, och stoppar den i munnen.
99

 Flera andra gånger då Boyle beter sig upproriskt 

eller rebelliskt har redan berörts i analysen, t.ex. genom hur han försöker provocera Everett, 

som står för USA och en strikt organisation. I andra scener ses Boyle förstöra bevismaterial 

genom att ta på det utan handskar, som ett skämt antasta ett lik och även lämna tillbaka vapen 
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som han hittat till IRA.
100

 Everett är däremot raka motsatsen och handlar till synes inte 

upproriskt eller rebelliskt någon gång under filmen. Inte ens i slutstriden agerar Everett 

rebelliskt då han vill ha förstärkning och alltså inte vill lösa situationen själv utan fortfarande 

vill ha lagens stöd. Ingen förstärkning finns att få då de andra poliserna är mutade men Everett 

går ändå med på att ge sig efter skurkarna. Boyle försöker även först arrestera dem och det är 

inte förens Boyle blir beskjuten som Everett öppnar eld. Även där följer han alltså den 

samhälliga normen som accepterar att döda i nödvärn. Att Boyle agerar upproriskt är dock 

intressant då han också är den ända polisen som inte tar emot mutar eller låter sig bli hotad. 

Det visas heller ingen tydlig förklaring till Boyles beteende. 

8.3.4 Det högre målet 

Everett tycks ganska tydligt kämpa för ett högre mål. Hans mål är att tillfångata dessa 

internationella knarksmugglarna och på så sätt hjälpa samhället och flera nationer. Han tycks 

också driven av att göra "det rätta" då han t.ex. fortfarande ger sig efter smugglarna trots att 

han och Boyle är i underläge. Boyle däremot är mycket svårare att identifiera huruvida han 

har ett högre mål som han kämpar för eller inte. Å ena sidan är han till synes oberörd av i stort 

sett allting och ses bryta mot lagen flera gånger. Att upprätthålla lagen är alltså inte något som 

Boyle kämpar för. Å andra sidan är han villig att offra sig för att stoppa knarksmugglarna och 

vägrar att ta emot mutor. Det är möjligt att han gör detta, inte på grund av att han har ett högre 

mål som driver honom, utan för att han inte har något att förlora. I filmen är hans mamma 

döende i cancer, och förutom henne tycks inte Boyle ha några vänner. Det är möjligt att han 

står emot muta och hot för att han inte tycker att han har något att förlora. Detsamma gäller då 

han är villig att offra sig för att stoppa Sheehy och hans kumpaner. Kanske vill Boyle göra 

något bra i sitt liv, för att på så sätt åtgärda allt dåligt han gjort. Är det hans högre drivkraft så 

visar han det inte så tydligt, men det verkar som den mest logiska. 

 

8.4 Jämförelse mellan filmerna Lethal Weapon, 2 Guns och The Guard samt 

tidigare forskning 
Dessa filmer har uppenbart väldigt mycket gemensamt. I alla tre filmerna bekämpar 

karaktärerna internationella knarksmugglar, och tvingas samarbeta för att överleva, men 

genom att analysera karaktärerna så som gjorts i denna uppsats avslöjas även andra likheter 

men också skillnader utifrån de två modeller för manlighet som använts.  
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8.4.1 Den manliga kroppen 

I filmerna finns vissa tydliga likheter och skillnader i hur den manliga kroppen framställs. 

Filmen Lethal Weapon stämmer bra överens med den tidigare forskning som nämnts, den vita 

mannen visar upp sin vältränade kropp medans den afro-amerikanska är mer städad och 

klädd.
101

 Även när det kommer till den fysiska aktiviteten ser uppdelningen likadan ut som 

Ames påstod. Riggs är den mest fysiskt aktiva och dödar och flest människor.
102

 I filmen 2 

Guns har en tydlig förändring skett.
103

 I filmen är det Bobby, alltså den afro-amerikanska 

mannen, som visar upp sin avklädda kropp mest. Stig har dock lite mer åtsittande kläder än 

Bobby, och visar på så sätt också upp sin vältränade kropp. Relationen är dock mer jämställd, 

då båda karaktärernas kroppar visas upp. Filmen strider också mot Ames och Gates forskning, 

där båda påstod att den vita karaktären var den sexuella, och den av en annan etnicitet var mer 

asexuell.
104

 I 2 Guns är det tvärtom, Bobby  är den enda karaktären med en sexuell relation. 

Stig framställs dock inte som helt asexuell, då han flörtar med nästan alla kvinnor han möter. 

Återigen känns alltså relationen lite mer jämställd och det är möjligt att tolka det som att det 

har skett en förändring sedan det sena 1980-talet. Detsamma gäller när det kommer till 

karaktärernas fysiska aktivitet. Stig har visserligen ett par fler scener än Bobby där han 

springer och slåss i närstrid, men de framställs ändå som jämlikar då ingen av dem kan 

besegra den andra. I filmens avslutande actionscen är de båda lika fysiskt aktiva, gör ungefär 

samma stunts och skjuter i stort sätt lika många skurkar. 

  Den europeiska The Guard skiljer sig dock rätt kraftigt från 2 Guns, där 

somliga aspekter är mer lika dem i Lethal Weapon. Till att börja med så är Everett nästan 

alltid klädd i kostym, precis som Murtaugh i dödligt vapen. Deras kroppar visas upp väldigt 

sällan. Samtidigt är Boyle också nästan alltid klädd i antingen kostym eller uniform, och 

skiljer sig därför lite från Riggs som är mer vardagligt klädd. Boyles kropp visas dock upp 

något mer än Everett, genom att han t.ex. har morgonrock eller våtdräkt på sig och där finns 

alltså en tydligare likhet mellan filmerna igen. The Guard bryter dock mot de båda två andra 

filmerna tydligt när det kommer till karaktärernas fysiska aktivitet. Ingen av karaktärerna är 

särskilt fysiskt aktiva, förutom i scenen då båda två motionerar samt i slutscenen. Dessutom är 

Boyle en något överviktig, äldre man vilket skiljer sig kraftigt från de tidigare filmerna. I 

filmen är det också bara Boyle som framställs som sexuellt aktiv. Vissa förändringar har skett 
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över tiden när det kommer till hur den manliga kroppen framställs. I Hollywoodfilmen har 

relationen blivit mer jämlik på de flesta områden, medans den europeiska filmen fortfarande 

håller kvar vid att den afro-amerikanska mannen är välklädd och mer asexuell. I 

Hollywoodproduktionen är också båda karaktärerna fysiskt aktiva men i den europeiska har 

förändringen snarare lett till att ingen av karaktärerna är särskilt fysiskt aktiva. Den största 

skillnad mellan den europeiska och amerikanska filmen är nog dock att den amerikanska 

fortfarande framställer sina hjältar som sexiga och vältränade, medans den europeiska är 

något åldrad och fet. 

8.4.2 Dygder 

Dygderna som visas i filmerna  är lite mer splittrade, där t.ex. 2 Guns främst fokuserar på 

lojalitet. Karaktärernas mod och självbehärskning sker liksom naturligt, och tycks aldrig vara 

något som de får kämpa för att uppnå. I Lethal Weapon och The Guard är dygden mod lite 

mer presenterad, då karaktärerna i båda filmerna visar på rädsla men också står emot den och 

agerar modigt. Detta sker dock i filmernas slut, och under filmernas tidigare delar har 

karaktärerna varken uppvisat rädsla eller att de har fått kämpa för att agera modigt. Den dygd 

som representeras främst i filmerna är självbehärskning. I Lethal Weapon är Riggs mer av en 

vilde, precis så som Ames påstår.
105

 Han är våldsam och tycks ofta få kämpa för att behålla 

lugnet, emellanåt förlorar han också besinningen. Murtaugh får också flera gånger kämpa för 

att behålla kontrollen,  men förlorar den bara ett fåtal gånger. Det är bara när Riggs nästan tar 

livet av sig, och då hans egna familj är hotad som Murtaugh till viss del tappar självkontrollen. 

Samtidigt höll han sig lugn och sansad då han fick reda på att hans dotter blivit kidnappad. 

Samma kamp för att behålla kontrollen syns även i The Guard där Everett gång på gång blir 

provocerad av Boyle. I filmen är det dock ingen av karaktärerna som direkt förlorar kontrollen, 

utan det är bara i en scen där de båda ger lite utsläpp för sina aggressioner mot varandra. Till 

skillnad från Lethal Weapon är det heller inte i slutet som de tappar självkontrollen, utan både 

Everett och Boyle håller sig lugna och sansade genom eldstriden. Dygderna som 

representerades i ideal modern manlighet som Gustafsson presenterar finns alltså i filmerna 

men de följer inte ett så tydligt mönster.
106

 Återigen är The Guard mer lik Lethal Weapon  i 

den meningen att dygderna självbehärskning och mod får lite större fokus. En slutsats är alltså 

att den amerikanska filmen har gått ifrån dessa dygder, och fokuserar mer på enbart lojalitet, 

medans den europeiska filmen fortfarande lägger en viss vikt vid dygderna. 
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8.4.3 Uppror eller rebell 

Att karaktärerna agerade upproriskt eller rebelliskt förekom i alla filmer och stämmer därför 

väl överens med Gallaghers aktiva maskulinitet.
107

 I likhet med Ames artikel var också den 

vita karaktären upprorisk eller rebellisk, vilket kan kopplas till Ames syn på den vite som 

vilden.
108

 The Guard följer samma mall som Lethal Weapon satt upp väldigt väl, men på ett 

annorlunda sätt. I Lethal Weapon är Riggs våldsam och instabil och är på så sätt vilden. 

Murtaugh är däremot mer samlad, försöker att undvika våld och därför mer civiliserad. I The 

Guard är ingen av karaktärerna särskilt våldsamma, men Boyle bryter upprepade gånger mot 

lagen och beter sig allmänt ociviliserat, så som att han t.ex. tar på ett liks kön som ett skämt, 

säger rasistiska kommentarer eller använder sig av prostituerade. Han är alltså väldigt tydligt 

rebellisk och går emot samhällets normer och blir på så sätt också en vilde. En skillnad syns 

även då t.ex. tittaren presenteras en förklaring till varför Riggs beter sig som han gör, då hans 

fru har dött vilket har lett till hans psykiska instabilitet. Boyle ger inte tittaren någon direkt 

förklaring för hans beteende. Everett är mer som Murtaugh, följer lagen och beter sig 

respektabelt. Everett är till och med mer civiliserad, då Murtaugh tar lagen i egna händer för 

att rädda sin dotter. Everett, som visserligen skjuter ihjäl flera skurkar mot filmens slut, 

skjuter bara då han redan blivit beskjuten och agerar därför i nödvärn. Dessutom försöker 

Boyle först att arrestera Sheehy och hans kumpaner. Boyle visar också på så sätt en motsatt 

utveckling jämfört med t.ex. Murtaugh, där han istället går från ociviliserad till mer 

civiliserad då han faktiskt försöker följa polisiär procedur. I 2 Guns så bryts normen något 

igen där det faktiskt är Bobby som är den mest rebelliska eller upproriska. Båda karaktärerna 

är först under täckmantel, och agerar därför ociviliserat och emot samhällets normer. 

Karaktärerna gör det dock i syftet att hjälpa samhället. Efter att deras fokus flyttas till att 

överleva och hämnas fortsätter de agera emot samhällets normer och bryter mot flera lagar. 

Bobby, till skillnad från Stig, visade dock sådana tendenser redan innan han skiftade fokus. På 

så sätt blir det alltså Bobby som under filmens gång agerar mest upproriskt eller rebelliskt. 

 I alla filmerna agerade alltså karaktärerna upproriskt. Den europeiska filmen var 

mer lik mallen från 1980-talet i det att det var främst den vite mannen som agerade 

rebelliskt/upproriskt medans den afro-amerikanska mer följde samhällets normer. Där syns 

alltså ingen direkt förändring. Den andra amerikanska filmen visar dock på en förändring då 

rollerna återigen är mer jämlika, men den afro-amerikanska karaktären agera något mer 

rebelliskt/upproriskt än den vita karaktären. 
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8.4.4 Det högre målet 

I denna sista aspekt så är 2 Guns  mer lik Lethal Weapon medans The Guard är den filmen 

som sticker ut. I 2 Guns är först båda karaktärerna drivna av ett högre mål att upprätthålla lag 

och ordning, samt att stoppa en internationell knarksmugglare. Under filmens gång skiftar 

målet allt mer till ett personligt mål som handlar om hämnd. I slutet agerar karaktärerna 

utanför lagen för att hämnas samt överleva. Vissa skillnader finns, så som att Bobby hela 

tiden tycks kämpa för överlevnad och att Stigs främsta drivkraft är lojalitet. Skiftet att gå från 

ett högre mål till ett mer personligt, centrerat kring hämnd är dock väldigt tydligt. Det är 

möjligt att påstå att Stig och Bobby är mer lika Murtaugh, då han till en början försöker 

upprätthålla lag och ordning. Samtidigt är Bobby och Stig under täckmantel, och blir på så 

sätt mer lika Riggs då de också tvingas bryta mot lagen för att upprätthålla sin täckmantel. 

The Guard är den filmen som sticker ut något. Den följer fortfarande mallen där den afro-

amerikanska karaktären fortfarande är driven av ett högre mål att upprätthålla lag och ordning, 

att göra det rätta och att stoppa internationella knarksmugglare för att på så sätt hjälpa 

samhället och nationen. Boyle strider dock mot de andra filmerna i det att han inte tycks ha 

något högre mål alls. Han visar väldigt lite respekt för lag och ordning, och bryr sig till en 

början inte så mycket om de internationella knarksmugglarna. Det skifte som Boyle möjligtvis 

går igenom är att han till en början inte har något högre mål alls, för att sedan få målet att 

"göra det rätta". Då han inte har något att förlora är han villig att offra sitt liv för att stoppa 

knarksmugglarna, vilket då blir att "göra det rätta". 

 När det kommer till karaktärernas högre mål är alltså 2 Guns mer lik sin 

föregångare inom genren på 1980-talet. Dock är det inte riktigt lika tydligt och självklart som 

i Lethal Weapon där Murtaugh till en början är väldigt noga med att upprätthålla lag och 

ordning. Den största likheten finns i skiftet som sker i filmerna som leder till att karaktärernas 

högre mål blir mer personligt och centrerat kring hämnd. The Guard sticker delvis ut då den 

vita karaktären till en början inte drivs av ett högre mål, för att sedan möjligtvis drivs av att 

göra det rätta. Den afro-amerikanska karaktären följer dock mönstret och har liknande 

värderingar som t.ex. Murtaugh men genomgår inte förändringen och gör sitt högre mål till 

hämnd. Det har alltså skett en delvis förändring genom tiden, men den tydligaste förändring 

syns mellan de amerikanska och den europeiska filmen. 

8.5 Sammanfattning av analyser och jämförelser 
 Det visar alltså på att olika typer av utveckling tycks ha skett sedan 1980- och 1990-talet. I 

Hollywood har relationen och framställningen av karaktärerna blivit mer jämlika, samtidigt 
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som båda karaktärerna nu till större del följer mönstret som tidigare tillhörde den vita 

karaktären, att vara lite av en vilde etc. I vissa fall har det förekommit ett fullständigt skifte, så 

som att t.ex. den afro-amerikanska karaktären är den som  har en romantisk relation med en 

annan karaktär och framställs som mer sexuell. Det strider ju därför väldigt mycket mot det 

som Ames skrev om filmer från 1980-talet, men också från Gates artiklar om filmer från 

1990-talet och tidigt 2000-tal.
109

 Jämför man den europeiska The Guard med mallen som 

sattes under 1980-talet så följer filmen mallen relativt väl då det kommer till den afro-

amerikanska karaktären. Det finns många likheter mellan Murtaugh i Lethal Weapon och 

Everett i The Guard, de klär sig på liknande sätt, har familj, är civiliserade och följer lagen etc. 

Filmen bryter dock från mallen något när det kommer till framställningen av den vite 

karaktären. Boyle framställs visserligen fortfarande som en vilde och är betydligt mer 

ociviliserad än t.ex. Everett men han är också betydligt mer omoralisk än t.ex. Riggs då han 

upprepade gånger bryter lagen för att uppnå ett själviskt mål, så som då han tar droger etc. 

Riggs har hela tiden en rättfärdigande faktor då han bryter lagen för att skydda andra eller 

stoppa skurkar. Dessutom visas det en förklaring för Riggs beteende, det gör det inte för 

Boyles. Slutligen visar The Guard på en kraftig utveckling då den fysiskt aktiva manligheten, 

och kroppen inte alls står i lika stort centrum. Ingen av karaktärerna är särskilt aktiva, och 

Boyle strider verkligen mot mallen då han t.o.m. är något överviktig och äldre. 

 Denna analys som genomförts visar tydligt på hur det som berördes i uppsatsens 

teoridel stämmer väl i dagens samhälle. Både den sociala konstruktionen om genus, men 

också om ras är i ständig förändring. Samtidigt som det har skett en tydlig förändring i 

filmerna så finns vissa aspekter fortfarande kvar, medans andra kanske bara byter till att 

tillhöra en annan etnicitet. Vad som innefattar den sociala konstruktionen om ras och genus 

skiftar alltså konstant. Det är också intressant att se att dessa förändringar inte är identiska. 

Precis så som Järvilouma skriver så är innefattar manlighet olika saker i olika kulturer, och 

förändras även där konstant.
110

 Samma sak stämmer för ras, precis så som Winant skriver som 

är en så väsentlig del av en persons identitet. 
111

 Den förändring som skett i 2 Guns, syns inte 

riktigt i den irländska The Guard. Samtidigt har en förändring skett även i The Guard, men då 

inte på samma sätt. 
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9. Didaktisk diskussion 
Det är möjligt att koppla ämnet i denna uppsats till läroplanen för gymnasieskolor från 2011. 

Bl.a. står det i att läroplanen att undervisningen skall bygga på mänskliga rättigheter m.m. 

Dessutom ska undervisningen också främja förståelse och medmänsklighet. 
112

 Det går väl att 

koppla till denna uppsats då den just lyfter upp sådana saker, som också ofta kan vara 

underliggande och omedvetet så som hur t.ex. karaktärer av en viss etnicitet ofta framställs i 

film och hur det kan påverka människors syn på den etniciteten.  Att lyfta fram och analysera 

hur karaktärer framställs i populärkultur kan vara viktigt för eleverna för att de ska se dessa 

sociala konstruktioner. Är eleverna omedvetna om dem finns risken att de också accepterar 

dem, då de inte kan ta en kritisk inställning till dem. Då de sociala konstruktionerna om genus 

och ras är så pass identitetsskapande, är det viktigt att elever lär sig om dem så att de kan ta 

ställning till dem. Att använda sig av just de filmer som denna uppsats har använt sig av i en 

historiekurs kan dock bli lite svårt, då de inte har en tydlig historisk koppling.  

 Det didaktiska perspektiv som jag vill lyfta fram i denna uppsats är dock inte 

kopplat till just de källor jag har använt mig av, utan snarare av typen av källor som det är, 

populärkultur. Filmerna som använts till uppsatsen skulle nog kunna klassas som relativt 

otypiska skolfilmer, då de är mycket action och våld i dem. Jag anser dock att de kan bli 

väldigt nyttigt att använda sådana filmer i undervisningen då det är filmer som eleverna 

troligtvis ser eller har sett, och som förmedlar väldigt mycket som eleverna själva kanske inte 

är medvetna om. En typisk skolfilm berör ofta en händelse, t.ex. förintelsen. Det blir då 

väldigt uppenbart för eleverna vad de ska ta till sig. Att då istället använda en film där det inte 

är lika uppenbart kan då möjligtvis leda till väldigt givande och intressanta diskussioner. Det 

kräver ju dock att eleverna har verktygen för att analysera filmen på rätt sätt, så det kräver att 

läraren har gått igenom det berörda området innan. För att koppla diskussionen till ämnet 

historia så skulle ett exempel vara att använda en populär film som utspelar sig under någon 

historisk tidsepok. Dessa filmer skulle då kunna användas för att ge eleverna en insikt i 

människors levnadsvillkor etc. under vissa perioder, vilket är en del av historieämnets syfte 

enligt Lgy 11.
113

 För en klass som läser Historia 1B så ska de även lära sig om hur individer 

och grupper har använt sig av historiebruk, kritiskt granska källor och se historia från olika 

perspektiv, så som t.ex. etnicitet.
114

 Även det går att få ut av en okonventionell skolfilm. Det 
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kan även uppmärksamma elever om att sådana saker förmedlas även i en film som i första 

hand inte anspelar på att vara t.ex. verklighetstrogen. Genom att lyfta fram hur t.ex. afro-

amerikaner har porträtterats i film under en viss period under 1900-talet så är det möjligt att 

då visa på den sociala konstruktionen som fanns om ras under den tiden. Jag vill alltså lyfta 

fram att användandet av film, och även sådan film som inte ses som klassisk skolfilm kan vara 

väldigt användbara i en klass om eleverna och läraren har rätt verktyg för att analysera dem. 

Får eleverna dessa verktyg, så som t.ex. vad historiebruk innebär och hur det används i media, 

så är det också troligare att de upptäcker sådana saker på sin fritid, och på så sätt får både 

användning och fortsätter utveckla de färdigheter de lärt sig i skolan. 
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10. Sammanfattning 
Uppsatsens syfte var alltså att undersöka den manlighet som visades i filmer inom den typiska 

Buddy Cop genren, kopplat till karaktärernas etnicitet. Genom att undersöka detta kunde en 

möjlig förändring genom tiden upptäckas i hur karaktärerna framställs. Uppsatsen 

frågeställning berörde vilka aspekter av manlighet som kunde synas i filmerna, hur 

genusrelationen var mellan karaktärerna med koppling till deras etnicitet samt om det skett 

någon förändring inom detta område. Dessutom berörde frågeställningen huruvida det 

förekom någon skillnad i en Hollywoodproducerad film respektive en europeisk och om 

förändringen då såg likadan ut i båda fallen. Filmen Lethal Weapon från 1987 användes som 

mall för en typisk Buddy Cop film, och de nyare filmerna 2 Guns och The Guard  användes 

för att identifiera en förändring. Dessutom jämfördes analyserna med tidigare forskning. 

  Det resultat som nåddes visade på att en tydlig förändring skett, både inom 

Hollywood, men också med den europeiska filmen. De båda filmerna visade dock på olika 

förändringar, där den amerikanska 2 Guns visade upp en mer jämställd relation mellan 

karaktärerna där ingen av dem framstod som svagare etc. Dessutom var det en tydlig 

förändring i och med det att det var den afro-amerikanska karaktären som framstod som mest 

sexuell då den hade ett romantiskt förhållande med en annan karaktär. Den irländska The 

Guard visade också en tydlig förändring, men främst i delar som berörde den vita karaktären. 

Den afro-amerikanska karaktären var, så som i Lethal Weapon mer civiliserad och 

avsexualiserad. Den vite karaktären var fortfarande den tydliga vilden, men agerade nu som 

en vilde utan att tittaren fick en förklaring som rättfärdigade karaktärens agerade.  Den största 

förändringen som gick att finna i The Guard var dock att båda karaktärerna väldigt sällan 

visade upp en fysiskt stark och aktiv kropp. Det stämmer inte alls med mallen då den vita 

karaktären i The Guard var en äldre man och något överviktig. Det blir alltså tydlig att det har 

skett vissa förändringar sedan 1987, men de har gått olika riktningar i Hollywood och i 

Europa. I Hollywood har karaktärerna blivit mer jämställda, men följer båda mer mallen som 

typiskt föll till den vite karaktären. I europeisk film är genusrelationen mellan den vita och 

den afro-amerikanska karaktären fortfarande ganska lika, men båda karaktärerna är mindre 

fysiska. Framförallt är det den vita karaktären som inte alls är särskilt vältränad utan snarare 

tvärt om, i sena medelåldern och något överviktig. På så sätt tillför även denna uppsats till 

forskningsläget, då den tidigare forskning som finns främst fokuserar på Hollywoodfilm från 

tidigt 2000-tal eller tidigare. Genom att titta på nyare filmer, och framförallt en europeisk film 

utökas fältet och tillför ett nytt perspektiv. En fortsatt forskning inom detta ämne skulle kunna 
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fördjupa sig genom att titta på fler filmer och göra en liknande analys, för att på så sätt få fram 

ett säkrare resultat. Ett annat alternativ är att använda samma material, och samma typ av 

analys, men istället fokusera på filmernas skurkar, då de har mycket gemensamt men 

samtidigt framställs väldigt olika i filmerna. 
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