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Abstract 

 
Denna uppsats handlar om rape-revenge film. Närmare bestämt undersöker den hur de 

kvinnliga karaktärerna representeras i de utvalda filmerna och om, och i så fall hur, de 

kan ses som ”empowering” eller om det endast handlar om en sexualiserande 

porträttering av våld mot kvinnor. Uppsatsen använder sig utav en film- och textbaserad 

analys och den grundläggande teorin för uppsatsen är den feministiska filmteorin, samt 

teorier om kvinnor i rape-revenge. De tre filmerna som står i fokus är I Spit on Your 

Grave (Meir Zarchi, 1978), Ms. 45 (Abel Ferrara, 1981) och Elle (Paul Verhoeven, 

2016). Slutresultatet visar att de tre filmerna inte porträtterar deras våldtäktsscener på ett 

sexualiserat eller erotiskt sätt utan snarare framhäver brutaliteten i våldet för åskådarna i 

form av bland annat karaktärsidentifiering med offret istället för våldtäktsmannen. 

Däremot, skiljer sig filmerna i hur deras respektive kvinnliga karaktärer väljer att 

hämnas och huruvida deras agerande kan ses som empowering eller inte. Av de tre 

filmerna är Elle den som tydligast uppvisar olika versioner av empowering och hur det 

som stärker en person är väldigt individuellt.  
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Inledning  
Hämnd är ett av de äldsta teman som kan hittas i litteratur, men det är även ett tema som 

varit ett av de mest förekommande under filmhistorien. Berättelser om hämnd kan 

varieras otaliga gånger, men i grunden så följer den narrativa strukturen en enkel 

formel; någon har blivit orättvist behandlad, skadad eller mördad och antingen personen 

själv eller någon de känner tar lagen i egna händer för att hämnas. Filmer med 

berättelser om hämnd genererar frågor kring moral och rättvisa i ett, ofta, civiliserat 

samhälle och som åskådare till dessa filmer hejar vi på dessa hämndlystna karaktärer 

trots deras mer eller mindre tvivelaktiga handlingar på grund av att vi tidigare fått se 

dem utstå orättvisa, tortyr och andra våldsamma handlingar.  

 

Filmvetaren Robert Stam hävdar att våldtäkter och sexuellt våld betraktas som en av de 

viktigaste kvinnofrågorna genom tiderna,1 och med detta i åtanke är det inte förvånande 

att sexuellt våld även blivit ett vanligt återkommande tema i både film och tv-serier. 

Trots audiovisuella skildringar kan visa upp negativa stereotyper och sprida 

våldtäktsmyter är det viktigt att inte glömma att filmerna oftast inte själva skapar dessa 

stereotyper och myter utan reproducerar det som redan existerar i samhället. Film 

återspeglar ofta det samhälle vi lever i och kan ses som ett hjälpmedel för oss att 

försöka förstå, tolka och analysera den värld vi lever i. 2016 hade Paul Verhoevens film 

Elle, som baseras på Philippe Dijans roman Oh… (2012), premiär vilket resulterade i att 

diskussioner kring filmiska våldtäktsskildringar återigen blev högaktuella. I samband 

med diskussionerna lyftes det även fram hur Elle till viss del verkade följa de klassiska 

rape-revenge filmerna. Rape-revenge (från engelskan, av rape ”våldtäkt” och revenge 

”hämnd”) fick sitt stora genomslag på 1970-talet, och på ytan kan de ofta låta hemska, 

utan djupare mening och avfärdas som misogyna – men de behöver inte vara det i 

praktiken. Filmerna har både hyllats och hatats men alltid diskuterats, och denna 

uppsats kommer beröra både de positiva och negativa sidorna i form av diskussioner 

med utvalda filmer där Verhoevens Elle är det nyaste tillskottet.  

 

 

 

                                                
1 Robert Stam, Film Theory: An Introduction, Malden, Mass.: Blackwell 2000, s. 170 
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Syfte och frågeställningar 

 
Elle hade premiär vid filmfestivalen i Cannes, och i samband med en rapportering från 

filmfestivalen skrev Leslie Felperin för The Hollywood Reporter om filmen med 

rubriken ”Why Cannes’ ’Elle’ is the Most Empowering ”Rape Movie” Ever Made”.2 

Själva delen om ”ever made” är inte i fokus, utan det uppsatsen kommer beröra är om 

rape-revenge filmer kan vara ”empowering” eller om det är en bild som filmskaparna 

försöker att sälja medan de fortsätter producera filmer som exploaterar kvinnor och 

deras kroppar. Då jag anser att det inte existerar en passande svensk översättning utav 

det engelska ordet empowering kommer det engelska ordet att användas i uppsatsen.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kvinnor representeras i filmer som följer den 

narrativa strukturen som hittas i rape-revenge filmer och om, och i så fall hur, de kan 

ses som empowering eller om det endast handlar om glorifierade skildringar av våld 

mot kvinnor och att visa upp den kvinnliga kroppen. Stort fokus kommer att vara på 

Elle, men för att bilda mig en uppfattning om samt undersöka hur Elle eventuellt skiljer 

sig från de mer klassiska filmerna har ett urval gjorts för att fungera som underlag. 

Förutom att ge en bakgrundshistoria till rape-revenge kommer uppsatsen att beröra ett 

antal huvudsakliga frågeställningar, nämligen följande:  

Kan rape-revenge filmer vara empowering för kvinnor? Kan de till och med vara 
feministiska? 

Hur skiljer sig Elle jämfört med traditionen som länge kännetecknat de klassiska rape-
revenge filmer? 

Förändras de kvinnliga karaktärerna efter deras våldsamma attacker, det vill säga antar 
de maskulina egenskaper i samband med deras hämnd eller förstärks deras feminina 
egenskaper? Var kvinnorna annorlunda innan attacken och i så fall hur har de 
förändrats? 

Hur porträtteras våldtäkterna? 

 

 

 

                                                
2 Leslie Felperin, ”Critic’s Notebook: Why Cannes’ ’Elle’ is the Most Empowering ’Rape Movie’ Ever 

Made”, The Hollywood Reporter, 2016-05-22, http://www.hollywoodreporter.com/news/critics-
notebook-why-cannes-elle-896334 (Hämtad 2017-01-14) 
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Avgränsning 

 
Med tanke på att rape-revenge är ett omfattande ämne och att det finns många teorier att 

analysera filmerna utifrån, är det viktigt att göra en tydlig avgränsning. De utvalda 

filmerna innehåller just det som rape-revenge kännetecknas av, och de kommer bland 

annat att ge exempel på hur attacken samt hämnden skildras för att sedan kunna jämföra 

dem. De tre filmerna som kommer ha en mer central roll är I Spit on Your Grave, Ms. 

45 och Elle. Alla tre filmerna skildrar en ensam kvinna som blir våldtagen och som 

utför sin egen hämnd – men de tre filmerna skiljer sig väldigt mycket åt både i 

representationen av sina respektive kvinnliga karaktärer samt i hur deras respektive 

våldtäktsscener och hämnddelar skildras. Anledningen till att kvinnornas etnicitet i 

uppsatsens tre huvudsakliga filmer inte är mer varierade utan de är alla vita, är inget 

aktivt val och då uppsatsen utgår främst från några av de mest omskrivna filmerna har 

det automatiskt blivit en sämre variation. 

 

 

Tidigare forskning och teoretiska perspektiv 
 
Uppsatsens avsnitt kring den tidigare forskningen och de teorier som kommer användas 

är väldigt sammanflätande och därmed är de samlade under en stor huvudrubrik. De 

teorier uppsatsen huvudsakligen kommer använda sig utav har till stor del kommit från 

författare som forskat specifikt inom rape-revenge. 

 
Forskningsöversikt 
 
Filmer som räknas till kategorin rape-revenge har ofta granskats genom närläsningar av 

exempelvis deras porträtteringar av kvinnor, eventuella feministiska budskap samt hur 

våldtäkterna skildras. Med tanke på att det är ett omtalat ämne finns det mycket 

forskning kring ämnesområdet3, mycket mer än vad jag rättvist skulle kunna beröra i 

denna uppsats, och det har resulterat i att jag har fått göra urval.  

                                                
3 Exempelvis ”Empowernment through Violence: Feminism and the Rape-Revenge Narrative in The Girl 
with the Dragon Tattoo” av Johanna Schorn, ”Hard Candy, Revenge, and the ’Aftermath’ of Feminism: 
’A Teenage Girl Doesn’t Do This’” av Chris Richards, ”Representations of rape in popular culture; Gone 
Girl and Badlapur” av Gayatri Nair och Dipti Tamang samt ”The Masala Complex: Rape-Revenge 
Cinema, Grassroots Feminism, and the Conflicting Gaze in Mardaani” av Mekiya Walters. 
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I artikeln ”Split Identification: Representations of rape in Gaspar Noé’s Irréversible and 

Catherine Breillat’s A ma sœur!/Fat Girl” undersöker Douglas Keesey filmernas 

respektive våldtäktsscener. Keesey skriver att den manliga karaktären Marcus i filmen 

fungerar som ett negativt exempel då han ska utföra hämnd för våldtäkten på hans 

flickvän – en handling som enligt Keesey visar sig vara en förlängning av våldtäkt samt 

visar sig vara hans förnekande av hans eget deltagande i en våldtäktskultur.4 

Fortsättningsvis, reducerar våldtäktsmannen kvinnan han våldtar till ett hål och 

berömmer sin egen förmåga och manlighet. Våldtäktsmannen är en gatuhallick med en 

bruten näsa som försöker bemyndiga sig själv genom att beröva den kvinnliga 

karaktären på hennes skönhet och klassprivilegium. Detta möte mellan klasstillhörighet 

i samhället kan liknas vid mötet i I Spit on Your Grave mellan Jennifers status som 

kvinna från staden med pengar jämfört med de fattigare männen från landet som därmed 

attackerar och hånar henne.5 

 

I artikeln ”The re-rape and revenge of Jennifer Hills: Gender and genre in I Spit on Your 

Grave (2010)” diskuterar Laura Mee den negativa responsen Steven R. Monroes 

nyinspelning av I Spit on Your Grave fick. Med exempel från feministisk filmteori som 

analyserar Zarchis originalfilm föreslår Mee att Monroes version inte bara tolkar utan 

förbättrar det upplevda feministiska budskapet från originalet.6 Mee skriver att medan 

både originalfilmen och nyinspelningen ägnar ungefär lika lång tid till 

våldtäktsscenerna (ungefär 25 minuter), så visar originalfilmen upp tre separata allt 

våldsammare våldtäkter medan nyinspelningen enligt henne snarare betonar Jennifers 

psykologiska övergrepp. I nyinspelningen lyckas Jennifer vid ett tillfälle fly, men hon 

möter då istället sheriffen. Den lokala sheriffen ändrar både gruppdynamiken och svarar 

på den fråga varför Jennifer utför sin egen hämnd istället för att kontakta polisen. 

Inledningsvis tror Jennifer att han ska hjälpa henne, men snart avslöjas det att sheriffen 

är ledaren av gruppen.7 Mee diskuterar även hur Jennifers sexualitet och kropp skildras, 

och menar att det finns en tydlig kontrast på hur hon fysiskt presenteras i de olika 

versionerna. Medan Jennifer i originalfilmen till stor del under första akten är mer 

tillfixad i form av smink och tillbringar tid i bikini, klänning eller tunna tröjor utan behå 
                                                
4 Douglas Keesey, ”Split Identification: Representations of rape in Gaspar Noé’s Irréversible and 
Catherine Breillat’s A ma sæur!/Fat Girl”, Studies in European Cinema Vol. 4, No. 2, 2010, s. 95-96 
5 Se Carol J. Clover, Men, women, and chain saws: gender in the modern horror film, reviderad upplaga, 

Princeton: Princeton University Press 2015, s. 120, 129 
6 Laura Mee, ”The re-rape and revenge of Jennifer Hills: Gender and genre in I Spit on Your Grave 

(2010), Horror Studies Vol. 4, No. 1, 2013, s. 75 
7 Mee, s. 77, 79 
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syns Jennifer i nyinspelningen ofta i jeans, träningskläder eller pyjamas och minimalt 

med smink.8 Mee skriver att man i nyinspelningar ofta brukar kopiera originalfilmens 

PR-bildspråk som därmed ger en tydlig hänvisning till den ökända sexualiserade bilden 

av Hills bakifrån, smutsig och sårad, hennes vita underkläder och tröja (vilket inte syns i 

någon av versionerna) uppriven, bärandes på en blodig kniv (ett vapen som Jennifer 

använder i originalet men inte i nyinspelningen).9 Då man verkar ta mycket stolthet i att 

Butlers version av Jennifer använder minimalt med smink och mer vardagliga kläder, 

och därmed enligt dem utvecklat den tidigare Jennifer på ett positivt sätt, känns det 

ambivalent att sedan kopiera originalfilmens uppenbart lockande och sexualiserade bild 

av Jennifer bakifrån. Att man vill göra en tydlig hänvisning till originalfilmen, och 

därmed försöka vända sig till beundrare av originalet, är förståeligt då det i slutändan 

ofta handlar om pengar. Däremot, att stoltsera med att man har uppdaterat Jennifer och 

gjort henne mindre sexualiserad i filmen och samtidigt använda en sexualiserad bild av 

henne i rent kommersiellt syfte, kan uppfattas som hycklande.  

Slutligen har Alexandra Heller-Nicholas med Rape-revenge films: A critical study 

(2011) ägnat en hel bok enbart åt rape-revenge filmer. Heller-Nicholas skriver i början 

av boken att hon började ställa sig frågan om varför människor våldtar. Trots att hon är 

medveten om att det inte finns ett enkelt svar på den frågan märkte hon att alla 

människor skapar en egen idé av vad sexuellt våld ”är” respektive ”inte är”, vilket inte 

bara skapas via personliga erfarenheter utan också genom de historier och 

representationer som existerar i samhället.  

 

Teori 

 
Feminism har olika inriktningar men det som kan ses som gemensamt för majoriteten är 

att de anser att kvinnor generellt sett är socialt, kulturellt, politiskt och ekonomiskt 

underordnade män, att de vill uppmärksamma detta, samt att det ska förändras.10 Under 

det sena 1960-talet och tidiga 1970-talet växte en ny kvinnorörelse fram som kämpade 

för att påverka lagar och allmänhetens attityder. Fokus låg främst på frågor angående 

våldtäkt, pornografi, misshandel av kvinnor, säker och laglig abort, möjligheten till 

preventivmedel och rätt till lika lön. Utvecklingen av feministisk filmteori influerades 
                                                
8 Mee, s. 80 
9 Mee, s. 83 
10 Stam, s. 170 
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starkt av denna så kallade andra vågens feminism. Feminister har använt sig av många 

olika tillvägagångssätt för att analysera film och mycket av det som finns teoretiserat 

kring rape-revenge är placerat inom en viss typ av feministisk filmteori som handlar om 

representation och genus, gärna men inte nödvändigtvis, med en psykoanalytisk 

inriktning.  

 

Traditionellt sett har feministisk filmteori påträffats i två omfattande kategorier: teorin 

om feministiska filmer samt filmteori influerad av feminism. Den första har tenderat att 

koncentrera sig på att utforma och analysera en feministisk kanon av filmer, medan den 

andra kategorin har tenderat att koncentrera sig på att framställa feministisk kritik av 

bland annat klassisk Hollywoodfilm. Enligt Jacinda Read kan utvecklingen av dessa två 

typer av feministisk filmteori till stor del härstamma från Laura Mulveys ”Visual 

Pleasure and Narrative Cinema” (1975).11 Mulvey klargör i essäns inledning att 

psykoanalysen är ett användbart verktyg för att demonstrera de sätt det undermedvetna i 

det patriarkala samhället har strukturerat filmens form.12 Mulveys utgångspunkt är den 

klassiska Hollywoodfilmen, och med hjälp av psykoanalytiska teorier argumenterar hon 

för hur filmen är uppbyggd för att tillfredsställa det manliga begäret och mannens 

fantasier medan den kvinnliga kroppen är ett passivt lustobjekt. Mulvey skriver att 

filmen erbjuder olika njutningar, och en av dem är skoptofili vilket innebär att man 

upplever lust genom att titta på människor som erotiska objekt. Fortsättningsvis, handlar 

voyeurism om lusten av att titta på ett objekt som inte är medveten om betraktarens 

blick vilket är intressant då film ofta framställs som någonting privat, men samtidigt är 

filmen också gjord för att visas upp offentligt.13  

 

”Visual Pleasure and Narrative Cinema” har kritiserats av såväl andra filmvetenskapliga 

forskare och akademiker, men även av Mulvey själv. Freuds teorier och psykoanalys i 

allmänhet har också kritiserats för att innehålla ideologiska begränsningar, och då 

teorierna som Mulvey använder sig utav till stor del fokuserar på manliga 

angelägenheter blir det inte stort utrymme över för att göra en mer feminin tolkning av 

materialet hon diskuterar.14 Fortsättningsvis, kritiserades även Mulvey för att ha 

                                                
11 Jacinda Read, The New Avengers: Feminism, Femininity and the Rape-Revenge Cycle, Manchester: 

Manchester University Press 2000, s. 246 
12 Laura Mulvey, “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, i Leo Braudy och Marshall Cohen (red.) Film 

Theory and Criticism: introductory readings, New York: Oxford University Press 2009, s. 711 
13 Mulvey, s. 713-714 
14 Stam, s. 175 
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försummat kategorier såsom etnicitet i sin text. Bland annat bell hooks började skriva 

om hur svarta kvinnor varken får titta eller bli tittade på i film eftersom dessa handlingar 

är reserverade för vita män och vita kvinnor, därmed blir de svarta kvinnornas funktion 

att bekräfta en vit överlägsenhet.15 Även filmforskaren Rikke Schubart kritiserar 

Mulvey och menar att män har klätt av sig i film sedan Glorifying the American Girl 

(Millard Webb, 1929), och att både en erotisering av den manliga liksom den kvinnliga 

kroppen är en del av vår västerländska kultur. I samband med den diskussionen skriver 

Schubart att actionikoner såsom Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme och Arnold 

Schwarzenegger ”all earned their claim to fame by exposing flesh”.16  

På 1990-talet började den feministiska filmteorin uppmärksamma den nya kvinnliga 

hjälten, vilket blev fokus för Carol J. Clover i samband med boken Men, Women and 

Chain saws: Gender in the Modern Horror Film (1992). Clover fokuserar främst på 

amerikansk skräckfilm, främst på filmer från 1970-talet till mitten av 1980-talet samt 

endast i de undergenrer där kvinnokaraktärer och/eller genusfrågor dyker upp speciellt 

ofta: i hennes fall slasherfilm, filmer med inslag av det ockulta samt rape-revenge 

filmer.17 Till skillnad från Clover förflyttar sig Read bortom enbart slasherfilm och 

hennes intresse för rape-revenge handlar bland annat om hur filmerna väljer att 

dramatisera förhållandet mellan ”feminine” (offer) och ”feminist” (hämnare).18 Med 

boken The New Avengers: Feminism, Feminity and the Rape-Revenge Cycle (2000) vill 

hon försöka förstå och diskutera sambandet mellan rape-revenge film och andra vågens 

feminism. Hon menar att boken på många sätt är ett svar till den redan existerande 

redogörelsen av detta förhållande som ges av Clover i Men, Women and Chain saws, 

men att det också är ett försök för att kunna förstå hennes egen relation till feminism. 

Read skriver att varken hon eller Clover tvivlar på att rape-revenge filmen berättar en 

feministisk historia, utan att de istället erbjuder olika versioner av den.19  

 

Sarah Projanskys skriver om representationer av våldtäkt i film och tv-serier från 

perioden efter 1980-talet och vilken roll postfeminismenen spelar. Postfeminism har en 

något oklar betydelse då det kan definieras på flera olika sätt beroende på vem det är 

                                                
15 bell hooks, “The Oppositional Gaze: Black Female Spectators”, i Amelia Jones (red.) The Feminism 

and Visual Culture Reader, London: Routledge 2003, s. 94-105 
16 Rikke Schubart, Super Bitches and Action Babes: The Female Hero in Popular Cinema, 1970-2006, 

Jefferson, N.C.:McFarland & Co 2007, s. 12 
17 Clover, s. 5 
18 Read, s. 4 
19 Read, s. 12 
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som använder termen. Termen postfeminism användes först under 1980-talet för att 

beskriva en motreaktion mot andra vågens feminism, men är nu snarare en etikett för ett 

brett spektrum av teorier. Projansky delar in postfeminism i fem kategorier, varav en av 

dem är equality and choice postfeminism vilket betyder att kvinnor nu ses som helt fria 

att välja vad de vill vara och göra. Trots att det låter positivt antyds det nu att kvinnor 

har valmöjligheter och inte längre behöver kämpa för jämställdhet, det vill säga att 

kvinnor inte längre behöver feminism.20 Projansky kritiserar postfeminismen och menar 

att den främjar lika rättigheter, valmöjligheter och individualism för vita, heterosexuella 

medelklasskvinnor samtidigt som den är förtryckande då den ignorerar frågor om 

samhällsklasser och etnicitet.21  

 

Idén av kvinnan som en självständig individ som har full kontroll över sitt eget liv är 

givetvis positiv, men det är långt ifrån en verklighet för många kvinnor. Generellt så är 

kvinnor fortfarande underordnade män, men även skillnaderna mellan kvinnor måste 

lyftas fram. Schubart skriver att det är män som skapar de kvinnliga hjältarna i 

populärfilm, men att det är upp till oss hur vi läser, tolkar samt använder oss av dem. 

Schubart refererar till Projanskys feministiska kritik av postfeminism, och menar att det 

var hennes arbete som gjorde att hon konverterade från feminist till postfeminist. 

Fortsättningsvis, skriver Schubart att trots att hon delar feminismens ideal så accepterar 

hon att leva i en värld av motsägelser,22 vilket är ett synsätt som jag själv inte delar. 

Personligen känns postfeminism som en mildare och mer medievänlig version av 

feminism att prata om då feminism ofta fått ett dåligt rykte i olika mediala sammanhang 

och diskussioner.  

 

Schubart utforskar i boken Super Bitches and Action Babes: The Female Hero in 

Popular Cinema 1970-2006 (2007) den kvinnliga hjältens utveckling, hennes natur som 

både sexualiserad och aktiv hjälte, samt hennes ambivalenta dragningskraft till en 

kvinnlig publik. Den kvinnliga hjälten är en tvetydig karaktär och när hon dyker upp 

leder det till tveksamma reaktioner. Till skillnad från det postfeministiska synsättet har 

feministisk kritik istället sett den kvinnliga actionhjälten som en motreaktion mot 

feminismen och hennes porträttering är ett tecken på förtryck. Denna kluvenhet menar 

                                                
20 Sarah Projansky, Watching Rape: Film and Television in Postfeminist Culture, New York: New York 

University Press 2001, s. 67 
21 Projansky, s. 87, 232 
22 Schubart, s. 2 
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Schubart visar på att vi idag lever i en ”tid av ambivalens”.23 Postfeminister välkomnar 

den kvinnliga hjälten som progressiv och som ett tecken på jämlikhet, medan 

feministiska kritiker uppfattar den kvinnliga hjälten som ett bakslag mot feminismen.24 

Schubart föreslår att vi ska välkomna en ny position som är mittemellan då precis som 

den kvinnliga hjälten placeras mellan manliga och kvinnliga könsroller så finner vi oss, 

publiken, själva fångade mellan välbehag och skuld, och mellan acceptans och 

förnekande.25  

 

 

Metod, material och disposition 
 
För att kunna uppnå uppsatsens syfte och diskutera mina frågeställningar kommer jag 

att använda mig utav en film- och textbaserad analys. Jag har valt att använda mig utav 

närläsning av mina utvalda filmer samt deras kvinnliga huvudkaraktärer och göra en 

jämförande analys för att ställa deras respektive representationer emot varandra. 

Uppsatsens tre huvudsakliga filmer innehåller varsin kvinnlig karaktär som inte bara 

utsätts för våldtäkt utan även hämnas mot våldtäktsmännen. Filmerna är I Spit on Your 

Grave, Ms. 45 och Elle. Andra filmer som kommer diskuteras kortare är Jungfrukällan 

(Ingmar Bergman, 1960), The Last House on the Left (Wes Craven, 1972) och Baise-

moi (Virginie Despentes, Coralie Trinh Thi, 2000). Den litteratur som kommer 

användas är tidigare omnämnda verk av Alexandra Heller-Nicholas, Carol J. Clover, 

Jacinda Read, Rikke Schubart och Sarah Projansky. Texterna faller inom olika delar 

inom den feministiska filmteorin samt teorier om kvinnliga actionhjältar och kvinnor i 

rape-revenge film.  
 

 

Disposition 

 
Inledningsvis följer en redovisning av rape-revenge samt lite generell information om 

våldtäktsskildringar under filmhistorien. Därefter följer kortare avsnitt med analyser av 

mina sekundära filmer innan den huvudsakliga analysen med I Spit on Your Grave, Ms. 

45 och Elle i fokus diskuteras. Elle, som framför allt står i fokus, har ett eget avsnitt i 

uppsatsen. Avslutningsvis följer slutdiskussionen av uppsatsen. 

                                                
23 Schubart, s. 7 
24 Schubart, s. 6-7 
25 Schubart, s. 6 
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Bakgrund: Exploateringsfilm, rape-revenge och det 
historiska användandet av våldtäkter i film 

 
Exploateringsfilm är en viss typ av film som har många olika underkategorier och trots 

exploateringsfilmen har sina rötter så långt tillbaka som till 1920-talet så var det först 

under 1960- och 1970-talet som filmerna blev alltmer populära i och med lättade 

censurlagar. Det som utmärker en exploateringsfilm är filmernas låga budget samt att de 

försöker lyckas ekonomiskt genom att exploatera en aktuell trend, en nischad genre eller 

beröra kontroversiella ämnen för att locka publik och det som ofta utlovades var ett 

våldsamt innehåll, naket och omotiverat sex.26 Många av filmerna har fått kultstatus och 

trots att många av dem har kritiserats för deras ”tomma” innehåll så kan man istället 

hävda att de vågar beröra svåra ämnen, att de har spelat en stor roll i sitt historiska 

sammanhang och att de influerat många efterföljande filmer. En av de underkategorier 

som tillhör exploateringsfilm är rape-revenge. Rape-revenge filmer kännetecknas av och 

följer ofta ett liknande mönster, nämligen följande: 

 

* offret utsätts för en våldtäkt av antingen en eller flera män samt torteras och lämnas 

ofta för att dö 

* offret överlever samt återhämtar/rehabiliterar sig 

* offret uträttar sedan sin hämnd, ofta en väldigt blodig sådan, på våldtäktsmännen samt 

dödar dem 

 

Ibland finns det dock filmer som inte följer detta mönster utan offret/offren dör och 

hämnden utförs istället av en nära anhörig, exempelvis i Jungfrukällan och The Last 

House on the Left. Majoriteten av filmerna handlar om manliga våldtäktsmän och 

kvinnliga offer som hämnas, men det finns givetvis undantag. 

 

Projansky skriver att fram till början av 1930-talet var grafiska referenser till våldtäkt 

och skildringar av våldtäktsförsök relativt vanliga.27 I exempelvis D.W. Griffiths The 

Birth of a Nation (1915), som har kallats en av de mest rasistiska filmerna i 

filmhistorien, finns det en scen då en svart man (som spelas av en vit skådespelare) 

jagar en vit kvinna. Denna sekvens avslutas med att kvinnan kastar sig utför en klippa 

                                                
26 Eric Schaefer, ”Exploitation Films”, i Barry Keith Grant (red.) Schirmer Encyclopedia of Film, Vol. 2, 

New York: Schirmer Reference 2007, s. 163 
27 Projansky, s. 26 
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för att undvika den svarta mannen och för att undvika att bli våldtagen. Under 

filmhistorien, framför allt i början av den, har svarta människor stereotypiskt 

porträtteras som underlägsna den vita befolkningen vilket även speglade den bild som 

existerade i samhället. I The Birth of a Nation upprätthålls idealet av vit överlägsenhet 

medan de svarta männen avbildas som sexuella vildar samt som ett hot mot säkerheten 

och renheten hos vita kvinnor. Under 1930-talet, i samband med att produktionskoden 

började tillämpas, började filmer med grafiska våldtäktsskildringar dyka upp mindre 

ofta, men anspelningar till våldtäkt fortsatte. På 1960-talet blev grafiska 

representationer av våldtäkt återigen vanligt, vilket är förändringar som är förståeliga 

utifrån utvecklingen av självregleringen i Hollywood och den slutliga bildningen (och 

sedan upphörandet) av produktionskoden.28  
 

I dagens samhälle finns det en uppfattning om att våldtäkt är något som begränsar 

många kvinnors liv och beteende. Även om det inte är ett hot som endast drabbar 

kvinnor så finns det en verklighet i att en majoritet av män lever utan dessa rädslor. Det 

är hur våldtäkt fungerar som ett kraftfullt medel som håller hela den kvinnliga 

befolkningen i en underordnad ställning till hela den manliga befolkningen – trots att 

många män inte våldtar och trots att många kvinnor aldrig blir våldtäktsoffer. Denna 

cykel av rädsla är ett arv från våldtäktskulturen.29 I filmerna från perioden före 1970-

talet kan våldtäkt ses fungera som ett sätt att upprätthålla traditionella föreställningar av 

maskulinitet och femininitet30, medan det i slutet av 1960-talet och under 1970-talet, i 

samband med att våldtäkt blev en central feministisk fråga, började visa upp mer direkta 

feministiska perspektiv på våldtäkt samt hur de kvinnliga karaktärerna fick möjligheten 

att utöva självförsvar och hämnas.31  

 

Clover placerar rape-revenge som en subgenre till skräckfilmen, medan Read 

argumenterar för att rape-revenge snarare är en narrativ struktur eftersom dess handling 

och teman kan hittas i alla möjliga genrer.32 Reads argumentation för att rape-revenge är 

en narrativ struktur och hennes kritik mot Clovers argumentation för att det är en 

subgenre till skräckfilmen är en åsikt som jag instämmer med. Rape-revenge kan 

givetvis hittas inom skräckfilmen men är inte exklusiv till den, utan hittas precis som 
                                                
28 Projansky, s. 26 
29 Marshall University, ”Rape Culture”, http://www.marshall.edu/wcenter/sexual-assault/rape-culture/, 

(Hämtad 01/03/17) 
30 Read, s. 91 
31 Projansky, s. 65 
32 Read, s. 11, 25 
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Read skriver, i flera olika genrer och bör därmed snarare ses som en narrativ struktur 

filmer kan följa. Exempelvis kan rape-revenge hittas i westernfilmen Hannie Caulder 

(Burt Kennedy, 1972) och rättsalsdramat The Accused (Jonathan Kaplan, 1988). 

Fortsättningsvis, då Clover fokuserar på filmer med låg budget och framför allt de 

filmer som representerar ett symboliskt möte mellan staden och landsbygden (vilket är 

vanligt för skräckfilm), menar Read att denna regel sorterar ut nästan varje 

kvinnocentrerad rape-revenge film förutom I Spit on Your Grave vilket i sin tur också är 

den film som Clover ger mest uppmärksamhet.33  

 

Rape-revenge filmernas struktur definierar Read i samband med den kvinnliga 

karaktärens förvandling: innan attacken är offret en lugn och fridfull kvinna med ett ofta 

alldagligt utseende, men då hon blir brutalt våldtagen förvandlas hon till en erotisk 

hämnare.34 Även Schubart diskuterar den kvinnliga karaktärens förvandling från offer 

till hämnare, och menar att hon blir en kvinna som kan använda ”feminina” symboler 

såsom klänningar och smink samt kan använda ”manligt” våld och vapen för att utkräva 

denna hämnd.35 Enligt Schubart förvandlar våldtäkten kvinnan till antingen en av två 

våldtäktshämnare: femme fatale rape-avenger eller rape-avenger-as-new-woman. 

Femme fatale rape-avengern är en släkting till femme fatalen i film noir, men till 

skillnad från henne är våldtäktshämnaren varken girig eller skyldig och hon straffas ofta 

inte i slutet – däremot är hon precis lika sexig och dödlig.36 Kläderna och kostymen är 

centrala för femme fatale rape-avengern och Schubart skriver att rape-revenge film 

exponerar femininitet som en förklädnad och ett visuellt sätt att samtidigt dölja och visa 

upp ett eftertraktat objekt – den kvinnliga kroppen. Schubart såg sedan en utveckling 

från femme fatale rape-avengern till rape-avenger-as-new-woman.37 Till skillnad från 

femme fatale rape-avengern som bär sin mördande klädsel som en kostym är 

kompetensen hos new-woman våldtäktshämnaren förenade i personligheten och 

beteendet – detta är ingen maskerad. Våldtäktshämnaren i detta fall förföljer sin 

måltavla och slår sin motståndare i hans eget spel på hans egna hemmaplan. I motsats 

till manliga vigilanter är hon inte en ensamvarg utan en del av ett större socialt 

nätverk.38 I samband med att Peter Lehman skulle försöka redogöra för de njutningar 

                                                
33 Read, s. 24 
34 Read, s. 241-242 
35 Schubart, s. 28 
36 Schubart, s. 95-96 
37 Schubart, s. 98 
38 Schubart, s. 100 
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som rape-revenge filmer ger manliga åskådare, påpekar han att medan alla 

våldtäktsmannen nästan alltid är motbjudande så är kvinnorna nästan alltid vackra.39 De 

tre kvinnliga karaktärerna i I Spit on Your Grave, Ms. 45 och Elle är alla vackra men 

deras respektive våldtäktsmän skiljer sig vilket uppsatsen kommer återkomma till 

senare.  

 

Rape-revenge filmer visar inte endast upp en hemsk våldtäkt utan de tillåter även 

kvinnorna att potentiellt få ta tillbaka makten, vara aktiva och utagera sin ilska åt både 

våldtäktsmännen samt en patriarkal värld. Enligt Heller-Nicholas kan rape-revenge 

filmer när de är som allra mäktigast avslöja samt kollapsa våra förenklade antaganden 

om våldtäkter och dess representationer på film.40 Dock går det inte att undgå det 

faktum att ett antal av de filmer som tillhör rape-revenge kategorin var specifikt 

framställda för att kittla en manlig heterosexuell publik med exempelvis våldtäktsscener 

som snarare var utformade till att se erotiska ut. Ett exempel är Bo Arne Vibenius film 

Thriller – en grym film (1973) som var en rent kommersiell satsning för att försöka 

lindra den förlust hans regidebut resulterade i.41 Den kvinnliga karaktären tvingas 

prostituera sig, men Vibenius hade inte behövt porträttera henne som han gör då hennes 

historia inte berättigar att filmen tar sig an erotiska uttryck. Alla sexualiserade inslag 

med den förtrycka kvinnan, i form av exempelvis en lesbisk sexscen, kan syfta till att 

uppegga den manliga tittaren som filmen gjordes för. Vibenius väljer medvetet att 

skildra filmen som han gör i ett försök att locka publik, och i samband med införandet 

av de grova sekvenserna är det omöjligt att förneka hans avsikt att vilja göra våldtäkt 

sexuellt kittlande för åskådarna.  
 

Exploateringsfilm påstås ofta endast vara intresserad av det som är mest chockerande, 

som äcklar oss, det som lockar oss men aldrig någonting med mer substans – vilket kan 

resultera i att filmerna förbises. Hollywoodfilm, exempelvis, är ofta van vid att skildra 

våld i diverse former men när det handlar om sexuellt våld kan det argumenteras för att 

många av deras skildringar inte visar upp våldtäkterna som så hemska de faktiskt kan 

vara. Om Hollywoodfilm anses vara mer seriös, så anses exploateringsfilm vara 

                                                
39 Peter Lehman, ”’Don’t Blame This on a Girl’: Female Rape-Revenge Films”, i Steven Cohan och Ina R. 

Hark (red.) Screening the Male: Exploring Masculinities in Hollywood Cinema, London: Routledge 
1993, s. 112 

40 Alexandra Heller-Nicholas, Rape-revenge films: a critical study, Jefferson, N.C.:McFarland 2011, s. 4 
41 Svensk Filmdatabas, sökord: ”Thriller – a Cruel Picture (1974)”, kategori: kommentarer, 

http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=4936&type=MOVIE&iv=Comments (hämtad 
2017-03-01) 
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motsatsen – men i samband med detta har exploateringsfilm chansen att störa 

konventionella normer som existerar. Detta är en möjlighet som exploateringsfilmer inte 

alltid utnyttjar – ibland är de precis så fyllda med obefogad nakenhet och våld utan 

större bakomliggande mening – men när vissa filmskapare inser filmernas potential så 

kan exploateringsfilm visa upp en bild och ett djup som andra filmer antingen inte kan 

eller inte vågar.  
 

 

Varför blir kvinnor våldtagna i film? 

 
Projansky skriver att förhållandet mellan våldtäkt och kvinnors sårbarhet i film är 

komplext, och specifikt är det två motsatta typer av berättelser som varit vanliga: de 

berättelser som skildrar kvinnors sårbarhet som leder till våldtäkt och de berättelser som 

skildrar våldtäkten av en självständig kvinna till att göra henne sårbar. Paradoxalt nog 

så föreslår den första typen av berättelse att kvinnor bör vara mer självförsörjande, 

oberoende och självständiga för att undvika våldtäkt, medan den andra typen av 

berättelse antyder att just ett självständigt beteende och fri sexualitet kan leda till 

våldtäkt.42 Oavsett vad man gör eller hur man agerar är det omöjligt för kvinnor att 

undvika hotet om våldtäkt. I vissa filmer skildrar man alltså kvinnors styrka och 

självständighet som en förklaring till varför de blir våldtagna, och således använder 

filmerna våldtäkt som ett sätt att disciplinera självständiga kvinnor (som är ett hot i 

samhället) till sårbarhet.43  

 

I samband med diskussionen kring den kvinnliga hjälten i film anser Schubart att hon 

trycker ner den tidigare manliga hjälten från hans piedestal och tar hans position, och ur 

männens perspektiv så stör hon maskuliniteten då maskuliniteten är strukturerad i binär 

opposition till femininitet. Stärkandet av den kvinnliga positionen innebär här att 

försvaga den manliga positionen, och våldtäkt uppstår från oro kring maskulinitet. Att 

våldta är i detta sammanhang att försvara samt skydda sin manlighet.44 Clover skriver 

att det måste existera någon form av lättnad i tanken att om kvinnor bara skulle 

”toughen up” och börja med kampsport eller köpa en pistol så skulle även problemet 

med manligt våld mot kvinnor försvinna.45 I sin tur är detta återigen också ett ytterligare 

                                                
42 Projansky, s. 30 
43 Projansky, s. 32-33 
44 Schubart, s. 86 
45 Clover, s. 142-143 
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sätt att flytta ansvaret från gärningsmannen till offret: om en kvinna misslyckas med att 

tuffa till sig, misslyckas med att lära sig karate eller köpa en pistol, är hon i en 

uppdaterad version av uttrycket ”asking for it”.46  

 

 

De kvinnliga offren som inte kan hämnas 

 
I många av de tidiga rape-revenge filmerna låg fokus inte på de kvinnliga karaktärernas 

hämnd utan snarare på att männen skulle hämnas å deras vägnar. I Bergmans 

Jungfrukällan och Cravens The Last House on the Left får kvinnorna inte en chans att 

hämnas och det förmedlar snarare en bild av den traditionella föreställningen om att 

våldtäkt är ett brott mot mannen då kvinnans sexualitet inte tillhör henne. I Bergmans 

film finns det ett kvinnligt offer, Karin, som blir våldtagen och mördad samtidigt som 

fostersystern Ingeri bevittnar attacken medan det i Cravens film finns två kvinnliga 

offer, Mari och Phyllis. Medan Mari och Phyllis skildras som vänner som försöker 

hjälpa varandra under det som de utsätts för, porträtteras Karin och Ingeri främst som 

varandras motsatser. Utseendemässigt ser Karin ren ut och får bära vackra kläder medan 

Ingeri ser smutsig ut, bär enklare kläder och hennes graviditet som ovigd indikerar en 

äventyrad oskyldighet i dess historiska sammanhang. Karin visas upp som bortskämd 

och alla tar hand om henne. Däremot, med tanke på hur filmen fokuserar på denna del 

av Karin kan man nästan ana att någonting kommer inträffa, som ett straff för hennes 

bortskämdhet och hennes naiva syn på världen. Vid ett tillfälle säger Karin att hon inte 

kommer ha sex innan hon är gift och skulle en man attackera henne skulle hon slå sig 

fri. I motsats till Ingeri som redan är gravid vill Karin vara ”ren” (inte bara på utsidan) 

till dess hon gifter sig, men de män hon senare möter och trodde var vänliga visade sig 

utnyttja hennes naivitet och det finns ingen möjlighet för Karin att enkelt slå sig fri från 

dem. Männen attackerar henne och ”smutsar” därmed också ner henne både invärtes 

och utvärtes.  

 

Jungfrukällan visar inte upp nakna kroppar eller mer grafiska scener i samband med 

våldtäkten, och ingenting sexualiseras i filmen. Trots att Cravens film är mer grafisk i 

jämförelse, så visar inte heller hans scener med sexuellt våld upp som sexualiserade. 

Det handlar om makt, övertag och obehaglig förnedring då den kriminella gruppen kan 

                                                
46 Clover, s. 143 
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beordra tjejerna att göra vad de vill vilket förekommer tydligt då den ena tjejen tvingas 

kissa på sig inför alla. Craven spelar in händelserna i filmen med nästan klaustrofobisk 

uppmärksamhet och ryggar inte tillbaka från några grymheter. Medan Karins våldtäkt 

och mord sker snabbt och inte dras ut i detalj, är den förnedring och slutligen mord som 

Mari och Phyllis får utstå i skogen utdragen och påminner snarare av den känsla av 

”realtid” som skildras i våldtäktsscenerna i I Spit on Your Grave. Efter att Phyllis blivit 

knivhuggen, våldtar ledaren av gruppen, Krug, Mari. Efteråt reser sig Mari, säger en 

bön och går sedan ner i en närliggande sjö som om hon ska rena sig – inte endast av all 

smuts och blod utan även symboliskt för våldtäkten. Krug skjuter henne och det sista vi 

ser av henne är hur hennes livlösa kropp flyter precis på vattenytan. Mari fick, liksom 

Karin, välkomna döden istället för orenheten.  
 

I Jungfrukällan är det endast fadern som hämnas på de unga männen medan modern 

endast bevittnar hämnden. I The Last House on the Left är däremot båda föräldrarna 

aktiva i hämnden, dock måste modern vid en av sina hämndaktioner förföra en manlig 

karaktär och kastrerar honom oralt efter han tror att hon har som avsikt att utföra oralsex 

på honom. Fadern mördar sedan gruppens ledare, en annan manlig medlem i gänget 

begår självmord och modern mördar den kvinnliga angriparen. Filmen avslutas kort 

därefter, då de blodtäckta föräldrarna återförenas medan poliserna granskar blodbadet 

som ägt rum. Jungfrukällan avslutas med att föräldrarna hittar dotterns livlösa kropp 

och fadern lovar att bygga en kyrka som förlåtelse för hans aktioner samt till minne av 

hans dotter. Avslutet känns hoppfullt och här avslutas filmens cirkel av våld utan större 

konsekvenser. I kontrast avslutas The Last House on the Left med bilden av de 

blodtäckta föräldrarna och för dessa föräldrar finns det ingen känsla av förlåtelse eller 

hoppfullhet. Precis som Krugs skott i Maris kropp bidrog med en tystnad visar denna 

scen upp en klar brutal tomhet efter hämnden.  

 

En annan aspekt som skiljer Cravens film från Bergmans är den utmärkande 

redigeringen, och ett exempel på det är scenerna som utspelas i skogen. Bilder av Mari 

och Phyllis som tvingas utföra sexuella handlingar på varandra blandas med bilder från 

kontoret på den lokala polisstationen där två polismän pratar och inte alls är medvetna 

om vad som sker. Denna skildring av de misslyckade poliserna understryker 

föräldrarnas rättighet till hämnd då lagen inte kan hjälpa dem. Fortsättningsvis, arbetar 

musikens roll i Cravens film på ett liknande sätt och ett exempel på detta är då en 

stillsam låt fyller tomheten efter våldtäkten på Mari. När Krug senare avfyrar en kula i 
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Maris kropp avbryts låten abrupt, och för ett ögonblick är allting tyst. Fastän det är en 

film vi ser på bidrar denna tystnad till att få oss att komma tillbaka från den säkra plats 

bakgrundsmusiken förde oss till och återkomma till grymheten av alla händelser. Det 

finns ingenting att gömma sig bakom längre. Jag anser att de sätt som Craven 

positionerar lättsamhet tillsammans med grymhet inte bagatelliserar våldet utan snarare 

framhäver det som ännu grövre och allvarligare.  

 

Jungfrukällans angelägenheter är främst religiösa och det goda folket ställs samt vinner 

mot de onda kringdrivande männen. Samtidigt kan de blodtäckta föräldrarna i The Last 

House on the Left ses som segrarna i en kamp om medelklassens värderingar över 

anarkin som kommer från storstaden. I The Last House on the Left föder våld mer våld 

och ett antagande att ”god” kommer att triumfera över ”ond” är naivt tänkande. Heller-

Nicholas poängterar att filmen skildrar verkligheten i samband med döden av idealen 

och drömmarna om fred från 1960-talet, och att filmen tar plats i en nihilistisk värld där 

det finns lite plats för romantisk idealism.47 Trots att Cravens film inte är empowering 

för de kvinnliga karaktärerna då de aldrig får möjligheten att hämnas, anser jag att 

filmen lyckas med att gå bortom att endast exploatera och vara en ”meningslös” film. 

Filmen visar på komplexitet, den skildrar tydligt hur våldtäkt handlar om makt och 

ingenting sexuellt och filmen lyfter även fram en kvinnlig förövare som är lika sadistisk 

och grym som sina manliga motsvarigheter. Jag anser att Cravens film kan ses våga visa 

upp brutaliteten av sexuellt våld samtidigt som den förmedlar en kritik mot polisens 

hopplöshet att finnas till hjälp, vilket kan leda till viktiga diskussioner i samhället.  

 

 

Rape-revenge som pornografi? En analys av Baise-moi  
 

Coralie Trinh Thi och Virginie Despentes skapade i och med filmen Baise-moi en film 

som enligt många var pornografisk. Nadine och Manu, de två kvinnliga 

huvudkaraktärerna, har afrikanska rötter och lever i Frankrikes fattiga områden. Manu 

arbetar som pornografisk skådespelare och Nadine arbetar som prostituerad. En kväll 

stöter de på varandra vid en tunnelbanestation och deras våldsamma resa tillsammans 

mot det samhälle de känner sig marginaliserade i börjar.  

 

                                                
47 Heller-Nicholas, s. 38  
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Trinh Thi, som har arbetat inom porrindustrin, och Despentes, en före detta prostituerad, 

har ingen traditionell utbildning bakom deras filmskapande och Baise-moi blev deras 

första film. Kort efter att Despentes och Trinh Thi hade träffats upptäckte de deras två 

huvudrollsinnehavare i en pornografisk film då de ansåg att kvinnorna utmärkte sig då 

den ena var rolig och den andra såg ut som hon kunde slå någon.48 Trots filmens 

våldsamma innehåll är det framför allt de grova skildringarna av icke-simulerande 

sexscener som har skapat diskussioner och bidragit till filmens beskrivning som 

”pornografisk”. Då pornografi allmänt anses vara gjort för erotiska ändamål och till 

masturbation anser jag inte att det är en korrekt etikett att placera på Baise-moi. Ja, 

filmen innehåller grafiska scener involverande olika sexakter men det betyder inte 

automatiskt att de är erotiska. Filmen inkluderar närbilder på manliga och kvinnliga 

könsorgan, oralsex, penetration och ejakulation vilket snarare kan påminna om sexuella 

element som kan förekomma i pornografiska filmer jämfört med traditionell spelfilm. 

Jag vill dock hävda att Baise-moi till stor del bryter ner den pornografiska genren, vilket 

troligen beror på regissörernas egna bakgrunder inom industrin. Det finns en scen i 

filmen då Nadine och Manu dansar i sina underkläder i ett hotellrum och kroppsspråket 

kvinnorna använder samt hur scenen är inspelad arbetar för att vi i publiken ska förvänta 

oss, på grund av tidigare erfarenheter av hur pornografiska filmer är upplagda, att de 

kommer ägna sig åt någon form av sexuell aktivitet. Men det händer aldrig, och man 

skulle kunna se det som om regissörerna vänder på förväntningarna som pornografisk 

film ofta framställer angående lesbiska scenarier.  
 

Baise-moi refererar till pornografi genom dess grafiska sexscener samt dess användning 

av pornografiska skådespelare men filmen tar även avstånd från den traditionella 

pornografiska filmen. När Nadine har sex med sin klient studsar hon energiskt och 

stönar övertygande, men vi ser sedan att hon tittar på tv på grund av att hon är uttråkad. 

Hennes framförande av kvinnlig sexuell njutning, hennes uppenbart fejkade njutning av 

mötet, påminner publiken om den förutsägbara naturen hos de flesta pornografiska 

skådespel. På flera sätt är det accepterat att pornografiska filmer och porrskådespelare 

existerar men när man förflyttar dem till ett annat sorts format blir det främmande och 

man förstör idén av att de är sexuella leksaker endast till för andras njutning (både de 

inom filmen och de som ser den) och väcker dem till liv, ger dem mer bakgrundshistoria 

och substans.  
                                                
48 Alix Sharkey, ”Scandale!”, The Guardian, 2002-04-14, 

https://www.theguardian.com/film/2002/apr/14/filmcensorship.features (Hämtad 2017-04-01) 
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När Roger Ebert recenserade Baise-moi skrev han, ”[…] I’m sure ’Baise Moi’ would be 

perfectly acceptable if the women simply killed men, and no sex was involved. At some 

level it seems so … cruel … to shoot a man at his moment of success”.49 Kvinnorna vill 

inte bli kontrollerade av män, och efter de inledande händelserna i filmen sker deras 

sexuella aktiviteter nu på deras villkor. Vid ett tillfälle, då Nadine och Manu tagit med 

sig två män till ett hotellrum för att ha sex, föreslår en av männen att Nadine och Manu 

ska utföra oralsex på varandra – någonting som resulterar i att männen kastas ut ur 

rummet. Tillfällen då män har deltagit i sexuella aktiviteter med kvinnor men sedan 

dödar dem då de senare inte längre är viktiga för historien finns det exempel på, men det 

är mer kontroversiellt då kvinnor agerar såhär – framför allt då de både är aktiva med 

sin sexualitet och njutning men även för att de är våldsamma vilket ses som ett 

traditionellt manligt accepterat karaktärsdrag.  

 
 

När de ensamma attackerade kvinnorna får nog 

 
I I Spit on Your Grave, Ms. 45 och Elle porträtteras kvinnor som blir våldtagna – men 

som överlever sina respektive attacker för att hämnas på våldtäktsmännen. Jennifer 

lämnar staden för en lugn sommar men träffar Johnny, Matthew, Stanley och Andy som 

attackerar henne. Thana blir en dag våldtagen av två okända män som bidrar till hennes 

mentala förfall. Michèle, som varit ett offer sedan hennes barndom, väljer då hon blir 

våldtagen att hämnas på ett mer komplext sätt än de blodiga versionerna av hämnd som 

ofta syns i rape-revenge film. Detta avsnitt behandlar dessa tre kvinnors respektive 

övergrepp, deras respektive hämnd samt analyserar deras karaktärsdrag och hur de 

eventuellt skiljer sig.  
 

 

Analyser av våldtäkts- och hämndskildringarna  
 
I Spit on Your Grave 
 

I I Spit on Your Grave skildras aldrig våldtäkterna av Jennifer som något annat än 

hemska, omänskliga och smärtsamma övergrepp. I och med den första våldtäkten blir 

det snabbt tydligt för publiken att Jennifer försöker stå emot männen, någonting som 

                                                
49 Roger Ebert, ”Baise moi”, 2001-07-13, http://www.rogerebert.com/reviews/baise-moi-2001 (Hämtad 

2017-03-10) 



  
 

 20 

även skildras i de efterföljande övergreppen. Johnny våldtar Jennifer vaginalt, Andy 

våldtar Jennifer analt, Matthew försöker våldta Jennifer och Stanley penetrerar Jennifer 

med en glasflaska och försöker tvinga henne till att utföra oralsex på honom. Clover 

hävdar att våldtäktsscenerna i I Spit on Your Grave är problematiska på grund av att 

Jennifers torterade kropp visas upp i fokus, men samtidigt så tvingar filmen publiken att 

identifiera sig med Jennifer och därmed hamna i en position som offer och inte skurk.50 

Filmen skapar inte en åskådaridentifiering med våldtäktsmännen utan fokus är på 

Jennifer och som åskådare både förstår och rättfärdigar vi hennes hämnd. Trots att 

Jennifers skadade kropp visas upp i bild flera gånger under de långa våldtäktsscenerna 

så är det viktigt att understryka att den aldrig visas upp som sexualiserad. När vi ser 

hennes nakna blodiga kropp i helbild är det inget uppvisande av henne som erotiskt 

objekt utan snarare en uppvisning i hur illa hon blivit behandlad och vilka monster 

männen är.51 Clover skriver hur påståenden om att Jennifer ska ha njutit av våldtäkterna 

är helt felaktiga då hon inte uppvisar någonting annat än förakt för männen, vilket är en 

observation jag håller med om då Jennifer från början till slut kämpar emot männen.52  

 

Det är dock inte bara våldtäktsscenerna som är brutala utan även hämnden. Jennifers 

hämnd består av att hon hänger en av dem, kastrerar en annan och slutligen dödar de 

återstående två männen med hjälp av en yxa respektive en motorbåtspropeller. Av de tre 

kvinnliga huvudkaraktärerna är det Jennifer som utsätts för den allra längsta tortyren 

och det är även hennes hämnd som är blodigast vilket syns allra tydligast i hämnden på 

Johnny. Jennifer tar i sekvensen fram en pistol och siktar mot Johnny med syftet att 

skjuta honom i könsorganet men sänker efter ett tag pistolen. Vi ser senare dem 

tillsammans i badkaret, hur Jennifer sträcker ut en hand och tar tag i en kniv, gör ett 

snabbt ryck med kniven under vattnet och lämnar sedan rummet medan Johnny 

förblöder. Jennifers likgiltighet då hon lämnar Johnny visar tydligt på hennes 

förändrade karaktär som hämnare. Hämnden på Johnny föregås av ett löfte om sexuell 

njutning då Jennifer föreslår att de ska bada tillsammans, vilket lockar Johnny, och ett 

liknande löfte hittas också i hämnden på Matthew.  

 

Jennifer står framför Matthew i en oskuldsfull vit klänning och med tanke på att 

Matthew egentligen skulle ha dödat henne kan mötet liknas vid att Jennifer återvänder 

                                                
50 Clover, s. 139 
51 Jfr med Mulvey och diskussionen om kvinnan som erotiskt objekt, s. 713-714 
52 Clover, s. 118 
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till livet som en ängel. När hon förför Matthew släpper han sin kniv och därmed har 

Jennifer avväpnat Matthew. När de sedan börjar ha sex tar Jennifer tag i en snara som 

hon drar runt hans hals och just när Matthew ska få en orgasm dras snaran åt. Mordet på 

Matthew understryker den obarmhärtiga naturen av Jennifers hämndtagande då man 

skulle kunna hävda att Matthew är en motvillig medbrottsling och därmed den minst 

skyldiga i gruppen. Dock, bagatelliseras Matthews deltagande i våldtäkterna inte och 

genom att mörda Matthew först, och inte spara honom till senare, konfronterar Zarchi 

publiken. Jennifer planerar att han ska dö vid tidpunkten av hans klimax, vilket 

resulterar i att detta kommer bli både hans första och sista orgasm i samband med 

samlag. Eftersom vi under våldtäktsscenerna såg allting utifrån Jennifers perspektiv så 

förstår vi redan hennes beslut att mörda Matthew, men då sekvensen av deras möte är en 

blandning av förförelse, sex och avrättning kan det skapa ambivalenta känslor hos 

publiken. Däremot, kan man samtidigt se det som en bekräftelse av Jennifers makt då 

hon på egna villkor använder sin sexuella attraktionskraft för att bokstavligen avväpna 

Matthew och kontrollera både honom och situationen.   

 

Fortsättningsvis är scenen då Jennifer sänker sitt vapen mot Johnny en scen vi blivit 

vana vid att se i andra filmer, med den onda karaktären som avväpnas av orden från en 

modig hjälte. Det verkar som om Johnny har vunnit, och han hade enkelt kunnat ta och 

använda Jennifers vapen för att försäkra sitt övertag men han tror inte att han behöver 

det utan tror att han har kontrollen. Johnny är givetvis inte hjälten i denna historia och 

anledningen till varför Jennifer sänker pistolen är för att hon anser att han förtjänar att 

dö på ett mer smärtsamt sätt. Om Johnny trodde att en vädjan till hans obehärskade 

sexlust skulle framkalla sympati är han helt fel ute, och det är detta uttalande som gör 

att Jennifer släpper garden. Hela denna situation uttrycker Clover med följande 

uttalande; ”If maleness caused the crime, then maleness will suffer the punishment”.53 

Anledningen till varför Jennifer valde att inte skjuta Johnny utan väntade tills hon kunde 

använda kniven är för att alla fallossymboler inte är jämlika och, som Clover uttrycker 

det, ”a hands-on knife answers a hands-on rape in a way that shooting, even a shooting 

preceded by a humiliation, does not”.54 Ett liknande agerande förekommer i Baise-moi 

då Nadine till synes verkar släppa sin gard och lovar en man att hon ska låta honom 

leva. Inom sammanhanget i filmen kan man som åskådare, precis som med Jennifer, 

känna sig lite besviken av Nadines tillfälliga svaghet. Plötsligt vänder sig dock Nadine 
                                                
53 Clover, s. 123 
54 Clover, s. 32 
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om och skjuter mannen vilket understryker filmens tankesätt om att män som 

underskattar eller försöker kontrollera kvinnor dör – vilket även syns då Johnny 

underskattar Jennifer samt luras in i en falsk säkerhet men senare kommer möta ett ännu 

blodigare öde.  

 

Män vs. kvinnor och den manliga gruppdynamiken i I Spit on Your Grave 
 
Enligt våldtäktsmännen i I Spit on Your Grave är kvinnor inte personer med vilka män 

kan ha meningsfulla relationer med, så istället har män relationer med män och de delar 

på arbetstid, fritidstid och våldtäktstid.55 Kvinnor är objekt som ska utnyttjas, således 

tillfångatas Jennifer och erbjuds som en gåva till Matthew. Enligt Clover är 

våldtäktsmännen ”not odd specimens but in the normal range of variation; their acts of 

brutal rape are not traced to dysfunctional upbringing”56 – ett påstående som enligt Read 

Clover senare motsäger sig själv då hon påstår att människor från landsbygden är högst 

onormala, att de är ”people not like us” utan snarare ett ”threatening rural Other”.57 

Fortsättningsvis, skriver Clover att pengar och staden är ihopkopplade då Jennifer ger 

Matthew mycket dricks efter att han levererat varor till henne. Jennifer är inte endast en 

kvinna som ses som ett objekt, utan hon är också en kvinna från staden vilket betyder att 

hon är rik till skillnad från de fattigare männen från landet. Filmen återvänder flera 

gånger till det faktum att Andy och Stanley är arbetslösa medan Matthew och Johnny 

har arbeten men de tvingas i och med dem utföra simpla uppgifter för de rikare 

människorna.58 Jennifers fina bil, rena kläder och hennes generösa dricks orsakar en 

förbittring hos männen, och framför allt källan till Jennifers inkomst, skrivande, är en 

öm punkt för någon som endast pumpar bensin hela dagarna.59  
 

Alltför många människor, framför allt då filmen släpptes, skrev om tre våldtäkter och 

tre våldtäktsmän och exkluderade därmed Matthew. Clover skriver att man genom att se 

Matthew som icke-deltagande missar en viktig detalj.60 För det första är det i 

förhållande till hans misslyckade prestation som de andra kan definiera sina egna som 

framgångsrika. De är vad Matthew inte är och Matthew är den som de är bättre än. 

Fortsättningsvis, jämför sig männen gentemot varandra. Hur mycket bättre är Stanley än 

                                                
55 Schubart, s. 91 
56 Clover, s. 119 
57 Clover, s. 124 och Read, s. 26 
58 Clover, s. 120-121 
59 Clover, s. 129 
60 Clover, s. 122 
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Matthew? Andy än Stanley? Johnny än Andy än Stanley? Matthew är inte bara den som 

de jämför sig med, han är den som de jämför sig själva igenom. Grunden är att 

övergreppet är en handling av generositet, en gåva från de andra killarna till Matthew. 

Clover skriver att det är likt en idrottstävling, varpå poängen är att testa och bekräfta en 

befintlig hierarki mellan männen: Johnny är vinnaren, Andy en stark tvåa, Stanley är 

förloraren och Matthew sitter på bänken. Till alla förutom Matthew är kvinnan 

spelplanen – och till slut blir även Matthew sporrad till att åtminstone försöka delta.  
 

Sporrandet i sig kan liknas vid hur en publik under en fotbollsmatch hejar på sitt lag då 

männen klappar, tjoar och hejar på varandra.61 Clover hävdar att var och en av männen 

på sätt och vis kan ha rätten till att känna att de inte är individuellt ansvariga då filmen 

insisterar på att det är dynamiken i manliga grupper som är större än summan av dess 

delar. Dock, betyder det inte att de individuella männen inte är ansvariga för handlingar 

av hela gruppen utan tvärtom är de kollektivt ansvariga – vem som helst av dem, i detta 

fall alla, är lämpliga mål för att straffas oavsett deras egen grad av delaktighet.62 Det 

faktum att Matthew inte till fullo lyckas ta sig ifrån bänken och fullfölja sin våldtäkt är 

ovidkommande då det viktiga är att han skulle ha ”spelat” om han kunde.63  
 

När Jennifer konfronterar varje man ensam ger de dåliga ursäkter och skyller på 

varandra. Stanley ber om förlåtelse och skyller på Johnny, medan Johnny skyller på 

Stanley. Fortsättningsvis, kan man hävda att männen begår olika sorters handlingar för 

att försöka imponera på varandra – vilket förstärker det argument att det handlar mer om 

en form av sport eller lek för dem än en sexuellt driven handling. Trots många rape-

revenge filmer har scener som involverar åtminstone hotet om tvingad fellatio är akten 

vanligtvis presenterad som efterföljande och sekundär till vaginal/anal våldtäkt. Enligt 

Clover är standardhierarkin: vagina, anus och sedan mun i samband med en kvinna och 

i exempelvis Deliverance (John Boorman, 1972): anus och sen mun.64 I I Spit on Your 

Grave penetrerar Johnny Jennifer vaginalt, och när Andy sedan väljer att penetrera 

Jennifer analt kan man hävda att han gör det för att kunna försöka överträffa Johnny och 

vinna hans godkännande – alltså kan våldtäktsscenerna återigen ses som en form av 

sport.65 

 
                                                
61 Clover, s. 122 
62 Clover, s. 123 
63 Clover, s. 123 
64 Clover, s. 157 
65 Clover, s. 121 
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Ms. 45 
 
Precis som i I Spit on Your Grave är inte heller våldtäkterna i Ms. 45 skildrade ur 

våldtäktsmännens perspektiv eller sexualiserade. Till skillnad från Jennifers 

våldtäktsscener är Thanas våldtäktsscener mycket kortare och hennes kropp visas aldrig 

upp naken. Thanas första våldtäkt sker av en maskerad man som drar in henne i en 

gränd och våldtar henne under pistolhot. Thanas andra våldtäkt som sker i hennes hem 

samma dag av en inbrottstjuv är en aning längre, men fortfarande inte sexualiserad. 

Under våldtäkten lyckas Thana slå mannen i huvudet först med ett glasäpple och sedan 

med ett strykjärn. Thanas efterföljande hämndaktioner sker med hjälp av en pistol och 

därmed sker hennes avrättningar på distans då en pistol inte är ett vapen som kräver 

fysisk kontakt som exempelvis kniven som Jennifer använder.66 Däremot, då Jennifer 

hämnas på en av hennes våldtäktsmän i samband med kniven kan man hävda att denna 

fysiska kontakt efterfrågas då det handlar om hennes personliga hämnd på honom och 

hans tidigare handlingar. Thana dödar sin ena våldtäktsman med ett glasäpple och ett 

strykjärn som kräver viss närhet, vilket tyder på hennes personliga ilska mot honom. 

Däremot, Thanas efterföljande offer, som inte har någonting att göra med hennes 

våldtäkter, dödas med hjälp av pistolen vilket skulle kunna tyda på deras icke-

personliga relation och att det finns en distans mellan dem och därmed krävs inget 

vapen som behöver fysisk kontakt. 

 

Thanas första hämnd sker i samband med hennes andra våldtäkt då hon lyckas döda 

honom mitt i akten och det är ett självförsvar som publiken rättfärdigar utan 

tveksamheter då det är i direkt anslutning till våldtäkten. Thanas val av vapen är en 

pappersvikt som är formad likt ett äpple, som skulle kunna påminna om äpplet från 

kunskapens träd. Där var äpplet källan till visheten om gott och ont samt en symbol för 

frestelse och människans olydnad mot Gud (Thana går sedan emot det som anses vara 

rätt och mördar även män som inte begår sexuella övergrepp och mot slutet är hon klädd 

som en nunna). Första gången Thana bryter sig loss och lyckas försvara sig själv (den 

goda) mot våldtäktsmannen (den onda) gör hon det med hjälp av ett äpple. För att döda 

mannen tar Thana hjälp av ett strykjärn, som kan ses som en symbol för hennes arbete 

som sömmerska men kan även ses som en symbol som är traditionellt associerad med 

kvinnor. Därefter avancerar Thana till pistolen som kan ses som ett traditionellt manligt 

                                                
66 Jfr resonemang i Clover, s. 31 
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vapen.67 Thana skjuter därefter flera män som inte har en personlig relation till henne, 

och Thanas mest omfattande hämndaktion sker i samband med en halloweenfest. När 

Thanas chef, då de är ensamma på ovanvåningen under festen, försöker förföra henne 

skjuter Thana honom. Snart börjar Thana skjuta män runtom i lokalen, vilket pågår tills 

en kvinnlig arbetskollega dödar Thana med en kniv.  

 
 

Förvandlingen och det mentala förfallet av Thana 
 
Heller-Nicholas skriver om Thanas stumhet och hur filmens historia strukturerar hennes 

tystnad med de två typer av Thana som filmen visar upp. För Thana - det förtryckta, 

rädda offret – representerar tystnaden hennes bokstavliga oförmåga att tala för sig själv. 

Men som en femme fatale, däremot, tar Thana kontroll, och hennes tystnad blir istället 

ett vapen. Istället för en svaghet så betonar hennes tystnad den enigmatiska kraften av 

hennes fysiska närvaro.68  

 

”It’s no longer a man’s world” meddelar publicitetspostern för Ms. 45 vilket innebär att 

det var en mans värld innan Thana transformerades och tog plats.69 För att överleva i en 

mans värld skulle man kunna tänka sig att Thana, i samband med förvandlingen efter 

attackerna, hade tagit sig an mer traditionellt manliga egenskaper för att lyckas slå 

tillbaka. Däremot, kan man snarare hävda att Thana visas upp som alltmer feminint 

klädd och börjar framhäva sitt utseende på traditionellt kvinnliga sätt i form av smink.  

Under filmens gång blir det känt för publiken att Thanas hyresvärd är en väldigt nyfiken 

kvinna som bekräftar för publiken att Thana efter attackerna börjar bete sig annorlunda 

och ändrar sitt utseende. Thana bär nu klarrött läppstift samt mer framträdande smink 

som framhäver bland annat ögonen och kinderna. Thana behöver inte klä sig i lättklädda 

kläder eftersom hon vet att kvinnor inte behöver klä sig avslöjande för att antingen bli 

attackerade eller för att fängsla män. Hon ser nu snarare sensuell än sexuell ut, hon 

behöver inte riskera att känna sig utsatt i samband med exponerad hud och istället 

verkar hennes kläder fungera som empowering för henne. Thana klär sig framför allt i 

svart och bär klarrött läppstift, två symboler för makt. Det sätt som Thana börjar 

applicera sitt röda läppstift på, lager på lager medan hon stirrar in i spegeln, skulle 

                                                
67 Se exempelvis Schubart, s. 28 
68 Heller-Nicholas, s. 43 
69 Schubart, s. 93 
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kunna ses som en ritual, hennes version av en krigsmålning, innan hon ska ge sig ut för 

att hämnas.  

 

Read hävdar att den version av feminism som Clovers analys framställer är en i vilken 

femininitet och feminina kompetenser är bortträngda eller förnekade. Enligt Read är det 

mest talande exemplet på denna förträngning i Clovers diskussion av Ms. 45 då Clover i 

parentes skriver att Thana efter övergreppen nu är ”increasingly sexily dressed”.70 Read 

ifrågasätter inte bara varför detta uttalande om Thana är placerat inom en parentes utan 

även att det är outforskat i resterande delar av analysen.71 Att Thana börjar klä sig allt 

mer sexigare är någonting som Schubart även poängterar.72 Däremot, istället för att 

hävda att Thana efter våldtäkterna och i samband med sin förvandling börjar klä sig mer 

sexigt för att locka till sig män anser jag att Thanas förvandling i form av kläder och 

smink inte handlar om männen utan om henne själv. Egentligen vill hon kanske 

experimentera mer med sådana traditionella feminina verktyg men hon vågar inte och 

vill hellre smälta in i bakgrunden. Efter attacken, som visade för Thana att man kan bli 

våldtagen oavsett hur mycket eller lite plats man tar i samhället, bestämmer hon sig för 

att inte gömma sig för världen längre.  
 

En av de mest intressanta aspekterna med Thana är hennes mentala förfall och hur 

filmen väljer att utforska psykisk ohälsa och Thanas moraliskt tvetydiga syn på hämnd, 

någonting som inte ofta berörs i rape-revenge film. Istället för att Thana skulle vara en 

endimensionell protagonist som bara mördar sin våldtäktsman utan någon form av 

reaktion så får vi se effekter och konsekvenser för Thana till skillnad från exempelvis 

Jennifer som aldrig ryggar tillbaka eller visar upp en tveksamhet kring det hon gör. När 

Thana skurit upp våldtäktsmannens kropp bestämmer hon sig för att duscha, varpå hon 

hallucinerar den första våldtäktsmannen i spegeln som tar på hennes bröst. Thana 

hamnar i chock och börjar sedan se hur organen och kroppsvätskor från den man hon 

just delat upp börjar svämma över i avloppet. När Thana senare kommer hem efter att 

ha skjutit mannen på gatan, kräks hon och är uppenbart omskakad. Medan Thanas första 

mord var en reaktion på våldtäkten hon tvingades genomlida, är detta mord varken 

planerat eller rättfärdigat utan Thana blir rädd. Många rape-revenge filmer kretsar 

endast kring protagonistens rättfärdiga strävan efter hämnd och de bjuder ofta inte 

                                                
70 Clover, s. 141 
71 Read, s. 8-9 
72 Schubart, s. 97 



  
 

 27 

uttryckligen in till mer moraliskt tvetydiga tolkningar. När Thana lyckas döda sin andra 

våldtäktsman mitt i akten befriar detta henne från att bli ytterligare attackerad, men det 

tjänar också till att ge henne en tillfredsställelse på grund av hans död. Dagen efter, när 

Thana skjuter en man som inte verkar vara ett uppenbart hot, blir denna scen samt denna 

handling en vändpunkt i filmen och det är här Thanas väg till hämnd börjar ta en mer 

moraliskt tvetydig inriktning på grund av hennes rädsla, skeva världsbild och hur hon 

börjat likställa alla män med hennes våldtäktsmän. Det är i och med detta mord som 

Thanas handlingar går från, som Clover uttrycker det, ”reactive murder” till ”proactive 

murder”.73  
 

Heller-Nicholas skriver om relationen mellan Thana och hennes hyresvärdinnas hund 

Phil. Det verkade länge som om Thana hade dödat hunden då den började bli alltför 

nyfiken, däremot avslutas filmen med att Phil återvänder. Men varför ge hunden ett så 

mänskligt namn? Varför kalla hunden Phil som snarare påminner om en mänsklig man 

och inte en hund? Givetvis finns det undantag men vanliga hundnamn på engelska är 

exempelvis Spot, Rover och Fido. Att hunden i detta sammanhang har ett så mänskligt 

manligt namn är ingen tillfällighet, och enligt Heller-Nicholas bär hunden på en 

anspelning om att Thanas farhågor angående att män kommer att komma tillbaka om de 

inte stoppas har viss sanning. Medan Thana med framgång avlägsnade några farliga 

män, antyder filmen i dessa slutliga ögonblick att även de som verkar ha försvunnit kan 

återvända. Heller-Nicholas menar att återkomsten av Phil markerar Thanas 

misslyckande men samtidigt motiverar den hennes ständiga rädsla.74  

 

I slutändan tar Thanas rädsla över, och hon har inte längre den moraliska rättigheten och 

som publik blir vi mer och mer tveksamma till hennes handlingar. Handlingen av 

mordisk vedergällning som brukar kunna vara bemyndigande i andra rape-revenge 

filmer blir här istället ett verktyg för Thanas egen självförstörelse. I centrum av filmen 

står Thana som blir förlorad i hennes försök till att få kontroll och makt. Thanas 

våldsamma hämndresa hade inte som avsikt att få ett lyckligt slut. När rape-revenge 

filmer avslutas tillåts sällan den hämnande protagonisten att få uppleva de verkligheter 

som råder kring hur lagen behandlar människor som tar lagen i egna händer eller hur 

vänner och familj kan komma att behandla den förändrade karaktären. Ms. 45 vågar 

anklaga sin protagonist för att vara delaktig i hennes egen motgång och förstörelse. 

                                                
73 Clover, s. 141 
74 Heller-Nicholas, s. 44 
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Fortsättningsvis, kan Thanas död ses som en lika intressant aspekt som hennes 

psykologiska utveckling. Under festen är genus en maskerad med kvinnor som låtsas 

vara män och män som låtsas vara kvinnor.75 Åskådarna ser den kvinnliga 

arbetskollegan med kniven i flera sekunder stå bakom Thana, men det är själva 

placeringen av kniven som framför allt är intressant. Kvinnan håller kniven ordentligt 

med båda händerna och har den placerad framför sitt kön liknande en penis. Ofta i film 

brukar vi se människor som ska använda en kniv dramatiskt höja upp kniven över sig, 

men detta är en helt annan positionering av kniven som inte är en tillfällighet. Snart 

börjar Thana omedvetet backa in i kniven vilket framkallar ett skrik från henne. Thana 

hade sedan tidigare pistolen uppe men nu när hon ser vem det är som skadade henne 

släpper hon garden lätt och är så förvånad då hon antog att det skulle vara en man som 

skadade henne precis som tidigare i filmen. Thana säger ”Sister”, vilket kan liknas via 

systerskapet mellan de två kvinnorna samt hennes förklädnad som nunna, och sjunker 

sedan ihop. I och med uttalandet kan man också anta att Thana blir besviken av att se att 

det är en kvinna som förråder henne då hon troligtvis ser sig själv som hjälten i 

sammanhanget som skyddar alla kvinnor från potentiellt farliga män.  

 

Det faktum att Thana blir knivhuggen med en kniv som hålls precis som en penis 

återspeglar den penetrerande penisen som startade Thanas våldsamma resa. Cirkeln är 

nu sluten. Heller-Nicholas skriver att Thana är chockad över att våld inte är så tydligt 

avgränsat längs könslinjer (i termer av både offer och förövare) så dör Thana i chock. 

Det är ingen tillfällighet att det är en man utklädd i kvinnokläder och en kvinna som har 

en fallisk kniv i skrev-nivå som orsakar hennes undergång: Thanas antagande om ett 

”Us vs. Them”-scenario kollapsar med tragiska resultat vid dessa tvetydiga sexuella 

identiteter.76  

 

 

Elle 
 

Elle porträtterar inte heller den kvinnliga karaktärens våldtäkt som sexualiserad eller 

visar upp den kvinnliga kroppen som ett erotiskt objekt. Filmen inleds med att Michèle 

utsätts för en våldtäkt, men publiken får endast höra och inte se vad som sker förrän vid 

                                                
75 Schubart, s. 94 
76 Heller-Nicholas, s. 44 
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ett senare tillfälle då Michèle tänker tillbaka. Precis som under Jennifers attacker så 

sexualiseras inte Michèles kropp och hennes kropp visas, liknande Thanas kropp, 

knappt upp som naken förutom en snabb bild av hennes bröst.  

 

Medan Jennifer är väl medveten om vilka hennes våldtäktsmän är och vilka hon ska 

hämnas på, vet Michèle till en början inte vem som attackerat henne. När Michèle blir 

medveten om att hennes granne Patrick är våldtäktsmannen fortsätter hon att träffa 

honom istället för att rapportera honom till polisen eller ta avstånd från honom. Istället 

för att följa de raka hämndaktionerna som ofta utförs i rape-revenge filmer börjar 

Michèle manipulera Patrick för att återfå makten som han tog ifrån henne i samband 

med våldtäkten. Allra tydligast visas detta upp i scenen i Patricks källare. När Patrick 

höjer handen för att slå Michèle ber hon honom att göra det - vilket irriterar Patrick. 

Michèle drar Patrick till sig och slår honom vilket får honom att agera våldsamt igen. 

Då Patrick penetrerar Michèle finns det skillnader i hur sekvensen är filmad i jämförelse 

med filmens inledande våldtäkt. Istället för att fokusera på mannen och hans penetration 

använder Verhoeven kameran för att visa båda karaktärerna, men Michèle är hela tiden i 

fokus. Vid flera tillfällen är Michèles ansikte synligt medan Patricks är begravt i hennes 

armar och därigenom skiftas perspektivet till Michèle och inte till Patrick. När Patrick 

sedan lämnar Michèles kropp och hon ligger kvar och onanerar och slutligen får en 

orgasm tittar han på henne både frågande och ser äcklad ut. Sekvensen är långt ifrån 

sensuell, romantisk eller erotisk – men den har inte heller avsikten att vara det. Detta 

sexuella möte, som skiljer sig från den inledande våldtäkten som Michèle tydligt inte 

samtycker till, handlar om maktdynamik. Michèle har fullständig kontroll över 

situationen då hennes son är i närheten som hon hade kunnat få hjälp av, och hon hade 

aldrig heller behövt gå ner i källaren utan gjorde det frivilligt.  

 

Den inledande våldtäkten i filmen är utan tvekan en våldtäkt, och våldtäktsförsöket som 

senare sker då Michèle avslöjar våldtäktsmannens identitet är också just ett försök till 

våldtäkt och ingenting annat. Hon kämpar hela tiden emot och skriker upprepande 

gånger efter Patrick med saxen till försvar att han ska lämna hennes hus. Att Michèle 

denna kväll i Patricks hus följer med honom ner till källaren är väldigt medvetet och 

hon vet exakt vad som kommer hända där nere. I samband med Patricks 

middagsinbjudan fick hon en anledning till att besöka hans hem, hans hemmaplan, 

vilket kan liknas med Schubarts beskrivning av rape-avenger-as-new-woman som 
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observerar hennes måltavla och lyckas vinna över hennes motståndare på hans eget spel 

på hans egna hemmaplan.77 Patrick har tidigare våldtagit Michèle och försökt att våldta 

henne i hennes hem, en plats där man ska kunna känna sig säker ifrån världens 

hemskheter. När Michèle nu är hemma hos Patrick utnyttjar hon detta tillfälle till att ta 

tillbaka den känsla av makt och kontroll som hon i samband med Patricks tidigare 

attacker blivit berövad från – och allt detta i hans hem. Detta är även det enda tillfälle 

under en attack som Patrick hela tiden visar upp sitt ansikte och inte bär den svarta 

masken. Det kan bero på att de befinner sig hemma hos Patrick där han känner sig extra 

trygg och att han är helt övertygad om att han redan har övertaget om situationen. 

Michèle har redan tagit av honom masken och avslöjat hans riktiga jag, och i samband 

med detta möte tar hon även bort all den makt som han haft över henne. Förutom mötet 

i Patricks källare är lanseringsfesten för Michèles företags nya tv-spel även viktig och i 

bilen hem hotar Michèle Patrick med att hon ska berätta allting för polisen. När hon 

senare kommer hem dyker han återigen plötsligt upp och agerar våldsamt mot henne. 

När han dock ska påbörja våldtäkten och knäpper upp sina byxor dyker Michèles son 

Vincent upp bakifrån och slår Patrick hårt i huvudet med ett föremål. Patrick trillar ihop 

och Michèle tar sig loss från hans tidigare grepp. Patrick reser sig, tar av sig masken och 

ser genuint förvånad ut och frågar ”Varför?”. Michèle ser nöjd ut, ler nästan lite smått 

men hinner inte säga någonting innan Patrick faller ihop.  

 

Michèle kan ses som passiv i den mening att det inte alltid verkar som om hon har 

kontroll över filmens händelser till skillnad från exempelvis Jennifer i I Spit on Your 

Grave som tydligt har siktet inställt på hämnd och aktivt planerar samt utför den. 

Däremot, vill jag hävda att Michèle egentligen ligger flera steg före de andra 

karaktärerna i Elle. Under sekvensen i källaren har Michèle makten över Patrick, hon 

styr honom och det är hon som får sexuell njutning vilket avväpnar Patrick på det 

övertag han haft. Senare då Michèle hotar med att berätta för polisen om Patrick är 

publiken sedan tidigare medvetna om hennes grova förakt till polisen från hennes 

barndom. Jag vill hävda att hennes hot är en del av hennes uträknade plan och att hotet 

har som förhoppning att agera som en utlösare för Patrick att reagera i form av en 

ytterligare attack – vilket är precis det som sker då vi ser Michèle titta ut mot husets 

ingång i väntan på Patrick innan han väl dyker upp.  

 

                                                
77 Schubart, s. 100 
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Innan Michèle och Patrick lämnade lanseringesfesten gav Michèle sin son sina 

bilnycklar vilket hon kanske inte brukar göra annars då han inte visat sig vara alltför 

ansvarsfull. Michèles agerande här blir som om hon ”varnar” sin son och han lyckas 

dyka upp perfekt för att attackera Patrick. Varken hennes son Vincent, hennes 

synbarligen modiga räddare i nöden, eller hennes våldtäktsman Patrick, har varit 

medvetna om denna fälla som Michèle, till synes offret, har planlagt. Det är 

anmärkningsvärt att se hur våldtäktsmannens öde och allt det som leder upp till det även 

verkar lösa andra konflikter som råder i filmen, exempelvis hur Michèle och hennes son 

i samband med hans räddning får en bättre relation. I verkliga livet finns det inte en 

räddare i nöden som kommer och hjälper dig, men i samband med Michèles agerande 

iscensätter hon det som om hennes son just är denna räddare i nöden – fastän hon 

egentligen räddar sig själv och hämnas för sin egen skull.  

 

Under filmens gång förekommer det hänvisningar till en händelse från Michèles 

förflutna som involverar hennes far, en händelse som förklarar både Michèles förakt till 

polisen samt hennes avvisande att vilja definieras som ett offer. Michèles far är en 

ökänd massmördare som uppmuntrade Michèle till att hjälpa honom elda upp deras 

ägodelar. Under en dokumentär om honom frågar sig en berättarröst vad det är som kan 

ha drivit denna man, en katolik och kärleksfull make och far, till att utföra sådana 

monstruösa handlingar samt vilken roll hans dotter spelade. Var Michèle delaktig? Är 

hon rädd för att hon är precis som sin far och anser därmed att hon förtjänar att bli 

straffad? Fortsättningsvis, om Michèle skulle hämnas lika blodigt på våldtäktsmannen 

som hon dagdrömmer om – hade Michèle då blivit avfärdad som en psykopat på grund 

av hennes far och den skapade bilden av henne som media spridit vilket hade resulterat i 

att hennes fars handlingar skadar henne igen samt att polisen sviker henne igen? 

Michèle är en överlevare sedan långt tillbaka. Hon har länge blivit härdad av 

efterdyningarna av hennes fars brott, vilket exempelvis syns då en okänd kvinna välter 

en matbricka i knäet på henne och därmed fördömer både Michèle och hennes far i 

samma handling. Michèles status som en utomstående bekräftas, hon är uppenbarligen 

van vid liknande händelser och att bli behandlad annorlunda.  
 

Michèle är ekonomiskt oberoende och självständig, någonting som kan anses vara 

skrämmande då det existerar människor som inte vill att kvinnor ska vara så fria som 
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Michèle på flera sätt är.78 Michèle är medelålders, men uppvisas fortfarande som 

sexuellt aktiv vilket inte alltid porträtteras på film då kvinnliga karaktärer i exempelvis 

Hollywoodfilm ofta kan ses reduceras till asexuella karaktärer när de börjar närmar sig 

50 år gamla – och ibland ännu tidigare. En annan aspekt i Elle är att övergreppen mot 

Michèle inte resulterar i att hon håller sig undan från sex. Michèle är en komplex 

karaktär men istället för att lyfta fram en enskild läsning av henne tillåter Verhoeven sin 

publik att själv få ta ställning till hennes beteende och handlingar.  
 

 

Konstruktionen av ett våldtäktsoffer 
 

I Baise-moi introduceras publiken först till Manu som dricker öl med hennes kompis när 

de plötsligt blir inkastade i en skåpbil av ett gäng män, förda till en lagerlokal och 

våldtagna. Våldtäkterna av de två kvinnorna visas i närbilder med synlig penetration. 

Medan Manu tyst tolererar hennes våldtäkt försöker hennes kompis att bekämpa 

angriparna så gott som hon kan medan hon både skriker och gråter. Manus passivitet 

förstör nöjet för hennes angripare, hon agerar inte så som hon förväntas att agera, och 

slutligen så tar de sig därifrån. När hennes kompis senare frågar Manu hur hon kunde 

agera så likgiltig, menar Manu att hon inte kan stoppa någon från att penetrera hennes 

vagina så hon lämnar inget viktigt där för dem. Det viktiga är att Manus brist på aktiv 

kamp inte betyder att hon är ett mindre offer än hennes kompis. Manu skjuter senare sin 

bror efter att han antyder att hon egentligen njöt av våldtäkten då hon inte agerade så 

som han ansåg var det korrekta sättet att agera efter en våldtäkt. I rape-revenge filmer 

syns ofta de kvinnliga karaktärerna hämnas på sina våldtäktsmän, men den Manu väljer 

att skjuta är hennes bror på grund av hans uttalanden. Under våldtäkten är Manu tyst 

och passiv, och agerar inte som hon ska enligt våldtäktsmännen. Efter våldtäkten antar 

Manus bror att Manus brist på ilska och driv till att hämnas på männen betyder att hon 

egentligen tyckte om det och han kallar henne för slampa – återigen agerar Manu inte 

som hon ”ska”. Baise-moi är en film om våldsamma kvinnor från de lägre 

samhällsklasserna gjord av marginaliserade kvinnor. Allmänheten vill ofta inte höra om 

människor med ingenting, de marginaliserade, som plockar upp vapen och mördar 

människor. Det sker men vi bör snarare ignorera det och istället visa upp drömmande 

och glada historier som inte känns lika nära inpå. ”The first part of the film”, förklarar 

Trinh Thi, ”the rape scene and the scene in the tabac, that’s all part of everyday France. 
                                                
78 Jfr Projansky s. 30 och hur de självständiga kvinnorna ses som ett hot mot samhället och därmed 

våldtas som ett straff  



  
 

 33 

After that, the film becomes much more like a cartoon, a comic strip. It’s a fantasy, a 

rather joyful fantasy”.79  
 

Trots att Michèle i Elle inte skjuter de som anser att hon inte reagerar på "rätt sätt" efter 

sin våldtäkt så skulle det här finnas en koppling mellan filmerna i och med samhällena 

som anser att det endast finns ett korrekt sätt att reagera. Dock, är Nadine och Manu två 

kvinnor som inte har mycket att förlora till skillnad från Michèle som har en mycket 

högre social status i samhället. Michèle har både social och ekonomisk makt medan 

Nadine och Manu är marginaliserade i samhället. Michèle har, trots hennes mörka 

bakgrund, ett tydligt privilegium i samhället i kontrast till Nadine och Manu i Baise-moi 

som istället är väldigt marginaliserade och inte har möjligheten till liknande 

valmöjligheter. Nadine och Manu revolterar mot samhället och män, men mord är 

fortfarande inte lösningen eller någonting bra – vilket även framförs i Ms. 45. Clover 

diskuterar sambandet mellan staden och landet i hennes analyser av rape-revenge film 

men även klasstillhörighet och social placering i samhället är värt att undersöka.80 

Medan Michèle och Patrick befinner sig på ungefär samma sociala nivå, syns Jennifer i 

I Spit on Your Grave tydligt komma från staden som symboliserar pengar medan hennes 

våldtäktsmän är antingen arbetslösa eller tjänar mindre summor på att utföra simpla 

arbeten till de som har pengar. När männen är i Jennifers hus tar Andy hennes 

romanmanus som de alla skrattar åt, gör sig löjliga över och slutligen river sönder i 

bitar. Att vara författare och därifrån få sin inkomst är någonting helt okänt för de från 

landet som utför fysiska arbeten.  

 

Michèle är uppenbarligen inte vilken människa som helst på grund av hennes bakgrund 

och hon varken kan eller har som mening att representera något annat våldtäktsoffer än 

sig själv i filmen. Från det tystlåtna sätt som Michèle tar sig samman efter övergreppet, 

städar upp, beställer sushi och äter en planerad middag med sin son understryker att 

Michèle försöker att återfå någon form av kontroll. Efter övergreppet vägrar hon att ta 

emot hjälp från vänner, familj och polis. Män verkar frukta henne eftersom hon inte har 

några behov som hon inte kan uppfylla själv eller önskningar hon inte kan tillfredsställa 

själv. Verhoevens film utspelar sig efter Michèles villkor och undviker att ge en 

förklaring till varje handling hon utför samt undviker att rättfärdiga hennes ibland 

grymma och manipulativa val. Det är upp till var och en av åskådarna att tolka Michèle. 

                                                
79 Sharkey 
80 Clover, s. 120, 129 
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Michèles initiala reaktion till våldtäkten är rädsla då hon byter ut alla lås i hemmet och 

börjar snegla misstänksamt åt alla män. Michèles val att inte kontakta polisen gör henne 

inte till ett mindre offer jämfört med någon annan. Personligen anser jag att det är lika 

förolämpande att påstå att alla våldtäktsoffer ska bete sig på samma sätt, och att man 

därmed anser att det finns icke-korrekta sätt att bete sig på. Vem är berättigad till att 

säga vilken reaktion som är den ”korrekta” för varje individuell människa som blivit 

offer för sexuellt våld? De etiketter som vi försöker hitta för att definiera en karaktär 

som Michèle, eller Manu i Baise-moi, säger mer om oss som samhälle än om Michèle, 

eller Manu, som kvinna. Trots att Michèles val i filmen inte överensstämmer med det 

andra karaktärer eller publiken personligen anser är ”rätt” så får hon total makt på ett 

sätt som fungerar för henne. Hon har möjligheten att omdefiniera sig själv på egen hand 

och inte bara placeras inom en mall som samhället tvingar på henne. Michèle vägrar 

anpassa sig och avböjer idén kring att det endast finns ett korrekt sätt för 

våldtäktsöverlevare att uppträda efter attacken. Michèle blev utnyttjad av sin far att 

delta i hans massmord när hon var ung och hon var tvungen att uthärda denna händelse 

och alla efterföljande i form av samhällets attacker mot henne utan hjälp från polisen. 

Detta måste ha format hennes tankegång och psyke då mycket vi ser henne göra i filmen 

är ett försök i att utöva makt över andra och inte vara på den svagare sidan av 

maktdynamiken i något förhållande. När hon blir medveten om att Patrick är hennes 

våldtäktsman är hennes idé för hämnd är inte att kontakta polisen utan att få ett 

övertag. I stort sett innehåller varje interaktion i filmen, inte endast de sexuella, aspekter 

av makt, position och dominans mellan de inblandade karaktärerna.  
 

 

Konstruktionen av en våldtäktsman i Elle 
 

Liksom så många andra som blivit våldtagna så känner Michèle sin angripare, och det är 

inte bara någon hon känner utan även någon som hon tidigare i filmen uppvisat 

attraktion till. I och med att Michèle tidigare uppvisat att hon varit attraherad av Patrick 

(exempelvis smekt honom med foten under bordet och onanerat till synen av honom), 

verkar det i sin tur föreslå att hon omedvetet har fantiserat om hennes våldtäktsman. 

Medan den första våldtäkten, då bilden var helt svart för publiken, indirekt skulle kunna 

representera att övergreppet var en för stor chock för Michèle att återkalla direkt, kan 

detta grafiska våldtäktsförsök ses innehålla en helt annan sorts chock då Patrick avslöjas 

som angriparen.  
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Våld mot kvinnor begås inte endast utav monster eller andra extrema karaktärer utan 

även av ”normala” män som lyckas dölja sina mörka sidor och upprätthålla en god bild 

av sig själv.81 Likaså är våldtäktsmännen i uppsatsens utvalda filmer inte plötsligt 

överväldigade av oemotståndliga impulser: alla attackerna är planerade och för det 

mesta är angriparna inte heller främlingar vilket stödjer statistiken att majoriteten av 

våldtäkterna som sker är mellan personer som inte är okända för varandra. Jennifer 

träffar vid två olika tillfällen sina våldtäktsmän innan attackerna och Michèles 

våldtäktsman är hennes granne. Thanas våldtäktsscener skiljer sig då de båda männen är 

främlingar och okända för henne, samt att en av våldtäkterna sker i samband med att 

hon dras in i en gränd. Den andra våldtäkten sker i Thanas hem, en plats som borde vara 

säker. Likaså sker Michèles första våldtäkt i hennes hem, och även Jennifers slutliga 

attack sker i hennes hyrda hus.  
 

Att försöka lista ut identiteten av den maskerade våldtäktsmannen i Elle är svårt då 

angriparen kan vara vilken man som helst. I stort sett alla de manliga karaktärer 

publiken lär känna i filmen skulle kunna ha gjort det, eller åtminstone tänkt tanken. Det 

förekommer vid flertalet tillfällen i filmen glimtar av det vrede män kan känna mot 

kvinnor – även hos de till synes mest oskyldiga manliga karaktärerna. Michèles före 

detta man verkar ofarlig men vi får senare veta att han trots det slagit henne vid ett 

tillfälle vilket resulterade i att hon lämnade honom och Michèle känner ofta att hon är 

som en främling till sin son Vincent. Fortsättningsvis, finns det två anställda män på 

Michèles företag som utmärker sig. Kevin verkar ha en förälskelse på Michèle men 

skapar samtidigt även en videosekvens av den våldtagna kvinnliga karaktären i deras 

nya tv-spel med Michèles ansikte placerat över hennes. Den andra mannen, Kurt, är inte 

nöjd med hur Michèle styr företaget och han anser att hon inte är kvalificerat till jobbet. 

Därmed är även Michèle väldigt medveten om de känslor av förbittring, och även 

förnedring i vissa fall, som män kan känna angående en kvinna som är i kontroll och 

makt. Fortsättningsvis, är Richard inte en så framgångsrik författare som han önskar att 

han var och Vincent har svårt att kunna upprätthålla en fungerande ekonomi – medan 

Michèle både har en framgångsrik karriär och god ekonomi. Dock har Michèle även fått 

                                                
81 Jfr diskussionen från Read, s. 26, angående Clovers, s. 119, uttalande om män från landsbygden som 

onormala vilket hon sedan motsätter sig själv då hon påstår att männen från landsbygden i I Spit on 
Your Grave är normala 
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arbeta hårt för att vinna tillbaka kredibilitet och skapa sin karriär, då att dela efternamn 

med en ökänd massmördare inte är till hennes fördel.  

 

De manliga karaktärerna i Elle är antingen misslyckade eller mediokra, de är svaga och 

därmed tas de ner från deras piedestal som de överordnade karaktärerna.82 Den 

välvårdade Patrick verkar vara undantaget till den manliga otillräckligheten som råder i 

filmen – men utseende och framträdanden kan lura. Trots våldtäktsmän kan se ut på 

många olika sätt och ha väldigt brett skilda egenskaper, är det uppfriskande att i Elle 

lämna den alltför stereotypiska bilden av hur våldtäktsmän ser ut och hur de agerar. 

Patrick är välvårdad, stilig, ekonomiskt stabil och omtänksam. Till skillnad från andra 

porträtteringar som visats upp i många rape-revenge filmer är han inte fattig, smutsig, 

tandlös, arbetslös, ful eller motbjudande.83  
 

Det är uppenbart att övergreppen varit planerade, vilket också talar för att det inte rör 

sig om impulser man inte kan kontrollera utan noga planerat våld. När polisen senare 

efter Patricks död frågor Michèle om hennes förhållande till honom så frågar de om hon 

aldrig misstänkte Patrick när han uppenbarade sig i hennes hus maskerad – vilket känns 

som en fråga som kan ställas till hela filmen och alla åskådarna till den. Michèle svarar 

att vem kan ens föreställa sig en sådan sak - vilket återigen talar för att Patrick i början 

kan ha varit den manliga karaktär i filmen som både Michèle samt publiken minst 

misstänkte på grund av hans vänliga beteende. Det är chockerande att bli medveten om 

att våldtäktsmän inte ser ut på ett visst sätt eller beter sig på ett visst sätt, och ibland kan 

det vara just den som man minst anar. 
 

 

Den komplexa relationen mellan Michèle och Patrick 
 

Ursprungligen skulle Elle ha varit en amerikansk film, men då Verhoeven fick flera 

negativa reaktioner från flera kvinnliga amerikanska skådespelare började han inse att 

denna sorts historia utan en tydligare hämnd inte passade den amerikanska marknaden.84 

Verhoeven flyttade sedan filmen till Frankrike och Isabelle Huppert fick rollen som 
                                                
82 Jfr med Schubarts diskussion kring den kvinnliga hjälten som trycker ner den manliga hjälten från hans 

piedestal, s. 86 
83 Jfr Clovers diskussion kring hur män från landet inte följer hygienregler vilket exempelvis syns på 

deras ofta bristande munhygien, s. 125 
84 Benjamin Lee, ”Paul Verhoeven on Elle: ’It is not a rape comedy’”, The Guardian, 2016-05-27, 

https://www.theguardian.com/film/2016/may/27/paul-verhoeven-elle-isabelle-huppert-rape-comedy 
(Hämtad 2017-04-14)	  
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Michèle. Efter att ha sett filmen är det svårt att se hur den skulle fungera som en 

amerikansk film då den hämnd Michèle är ute efter inte är lika rakt på sak som 

Hollywoodfilm är van vid. Fortsättningsvis definieras Elle till stor del just av att den 

inte är en amerikansk film, hur Michèle och filmens psykologiska maktspel är öppet för 

egna tolkningar samt att Verhoeven inte styr sina åskådare till en enda läsning.  
 

Michèle och Patrick har en ytterst komplex relation som i filmen utforskas på olika sätt. 

När Michèle vid ett tillfälle frågar Patrick varför han våldtog henne svarar han att det 

var nödvändigt. Varför var det nödvändigt och vad syftar han på i samband med ”det”? 

Hämnden på dottern till en massmördare som hela Frankrike hatar? Eller valdes 

Michèle ut specifikt som Patricks offer på grund av hennes bakgrund för att fungera 

som en spelpjäs i hans våldsamma sexuella fantasier om att dominera? Fortsättningsvis, 

skulle Patricks svar kunna ses som ett försök till att ge ett intryck av att hans begär är 

bortom kontroll och därmed avskriver han sig allt ansvar. I slutet av filmen avslöjas det 

att inte bara Patrick varit bra på att dölja hans hemliga sida utan även hans fru som det i 

slutet av filmen antyds ha varit medveten om allting. Fruns religiösa sida visar sig vid 

flera tillfällen, exempelvis då hon under Michèles julmiddag tittar på påvens 

midnattsmässa – som direkt följs av en bild på ordet ”désastre” i en spelomgång av 

Alfapet. Därmed, förenar klippningen och redigeringen av filmen ordet katastrof med 

kyrkan och antyder att katolicism kan leda till katastrofala resultat. Under hela filmen 

fanns det en karaktär som hade kunnat ingripa, men valde att inte göra det och istället 

vände sig till sin religion för förlåtelse. Verhoevens kritik av religion i filmen 

manifesteras tydligast i samband med Patricks religiösa fru, men även Michèles far var 

katolik.  

 

Det hade kanske varit mer simpelt att förklara Michèle och Patricks ”katt och råtta-lek” 

till en våldtäktsfantasi från Michèles sida då hon efter att ha blivit medveten om hans 

identitet inte distanserar sig från honom. Däremot, inte helt olikt exempelvis Jennifer i I 

Spit on Your Grave, skulle man kunna se Michèles användande av sin sexualitet som ett 

vapen för att avväpna honom. Valet från Michèle att spela deras möten om och om, likt 

ett tv-spel, friar slutligen Michèle från det fängelse hon hamnade i samband med 

attacken. Michèle väljer att återfå makten genom de senare iscensatta, från Michèles 

perspektiv, mötena och samtidigt tror Patrick hela tiden att han är den med makten och 

som har kontroll. När hon i Patricks källare medan Patrick höjer armen för att slå henne 

uttryckligen ber honom om att göra det, avväpnas han tydligt och blir förvirrad. Patrick 
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säger att det inte är så det fungerar, men Michèle bryr sig inte. Hon följer inte hans 

regler (eller någon annans för den delen), utan hon skapar egna. Hon utnyttjar honom 

och använder attackerna för sin egen sexuella tillfredsställelse, då hon ligger kvar på 

golvet, onanerar och får orgasm efter Patrick lämnat henne. Patrick tittar försträckt på 

henne, och kan till och med ses som irriterad då han våldtar för att dominera kvinnor 

och inte lyda dem. Genom att Michèle ger sitt eget samtycke, även efterfrågar de 

våldsamma inslagen denna gång, tar hon slutligen bort all den kontroll och makt som 

Patrick hade över henne. Michèle neutraliserar honom, och i samband med det förintas 

han även i och med hans död. Verhoeven sexualiserar inte våldtäkten i filmen eller de 

andra våldtäktsförsöken. Men senare i filmen, när Michèle samtycker till sex 

entusiastiskt, är hennes våldtäktsman förvirrad av en kvinna som vill ha sex. Patrick vet 

inte vad han ska göra med en kvinna som vill ha sex, han behöver dominera och känner 

sig därmed hotad av Michèle som vill ta sig an ”topprollen” – han våldtar för att 

kontrollera och ha makt.  

 

Fortsättningsvis, sekvensen i källaren med Michèle och Patrick domineras av färg och 

specifikt röda toner. Användningen av röda toner i filmsekvenser kan tyda på ilska, 

passion, spänning, våld och romantik. Men det kan också tyda på en karaktärs 

känslomässigt kritiska läge, på blod, styrka och på makt. I filmens inledande våldtäkt 

börjar Michèle tydligt att blöda vilket syns då våldtäktsmannen lämnar hennes kropp 

och torkar av sig på henne. Även när Michèle ska resa sig syns blod längs hennes ben. 

När Michèle efteråt ska bada visar sig blodet igen i badkaret vilket hon snabbt försöker 

få bort. I sekvensen i källaren senare snarare ”badar” Michèle och Patrick i det röda 

ljuset, som kan liknas vid blod, som dominerar starkt. Även i denna sekvens då det är 

Michèle som har styrka och makt talar den röda färgen för henne medan Patrick snarare 

är den som befinner sig i ett kritiskt läge, är rädd och i en sorts fara då han blir av med 

sin tidigare makt över Michèle. Innan ville Michèle bort med det röda, blodet, som 

påminde om attacken och den maktlöshet hon kände men nu är det hon som kontrollerar 

situationen och har makt vilket leder till den dominerande röda färgen i sekvensen som 

inte går att ignorera.  

 

Slutdiskussion  
I Spit on Your Grave, Ms. 45 och Elle har framför allt en sak gemensamt: ingen av 

filmerna porträtterar våldtäktsscenerna romantiserat, sexualiserat eller erotiskt. Filmerna 



  
 

 39 

skiljer sig dock i hur lång speltid de tillägnar våldtäkterna. Ms. 45 spenderar minst tid på 

att skildra våldtäkterna, och trots filmen inkluderar två skilda våldtäkter så är deras 

sammanlagda tid väldigt kort i jämförelse med Elle men framför allt i jämförelse med I 

Spit on Your Grave. Jennifers våldtäktsscener är utan tvekan svårast att titta på då hon 

under så lång tid är underlägsen de fyra männen vilket påminner om förnedringen och 

råheten som Cravens två kvinnliga huvudkaraktärer i The Last House on the Left tvingas 

genomlida. Precis som Jennifer tillfångatas av männen, tillfångatas åskådaren i samband 

med de våldsamma handlingarna som visas upp. Trots vi lämnar biosalongen, stänger 

av tv-apparaten eller datorn så lever bilderna av Jennifers tortyr vidare i åskådarens 

huvud. Istället för att klassificera hans film som kvinnohatande och att den ”gottar” sig i 

Jennifers våldtäkter, anser jag att Zarchis film kan ses som ett modigt porträtterande av 

precis hur hemskt och omänskligt våldtäkter är. Enligt Clover positionerar filmen 

publiken i identifiering med Jennifer och tvingar, som tidigare nämnt, publiken till en 

position/roll som offer och inte skurk,85 vilket betyder att våldtäkterna utforskar de 

våldsamma handlingarna från Jennifers perspektiv.86 Bara för att det är en rape-revenge 

film, eller en film som följer den narrativa strukturen i rape-revenge film, behöver 

filmen inte automatiskt vara misogyn utan det handlar om hur filmen väljer att skildra 

våldtäkterna och dess utsatta kvinnor.  

 

Projansky redogör för hur man tidigare i filmhistorien ofta använde våldtäkt som ett sätt 

att disciplinera sina kvinnliga karaktärer87, men i uppsatsens utvalda filmer disciplineras 

inte kvinnorna. Både Jennifer och Thana bryter sig loss från den traditionella bilden av 

femininitet och blir dödliga hämnare trots det inte förväntas av dem. Samtidigt så låter 

sig Michèle inte anpassas till samhällets bild av hur ett våldtäktsoffer ska reagera och 

vad som anses vara korrekt utan tar tillbaka makten på det sätt som stärker henne 

personligen. Som tidigare nämnt, skriver Schubart om två versioner av 

våldtäktshämnare, nämligen femme fatale rape-avenger och rape-avenger-as-new-

woman.88 Till viss del skulle man kunna se Jennifer och Thana som versioner av den 

första versionen våldtäktshämnare då man, framför allt hos Thana, kan se skillnader i 

klädval och utseende efter attackerna samt att de kan ses som förföriska. Däremot, så 

straffas inte Jennifer för sin våldsamma hämnd vilket dock Thana gör då hon dör vilket 

                                                
85 Clover, s. xi, 139  
86 Jfr resonemang av Read angående publikidentifiering i filmerna Halloween (John Carpenter, 1978) och 

The Texas Chainsaw Massacre (Tobe Hooper, 1974), s. 33 
87 Projansky, s. 32-33 
88 Schubart, s. 95 
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ytterligare stärker Thanas roll som en möjlig version på en femme fatale rape-avenger 

enligt Schubarts modell.89 Michèle, i kontrast, skulle snarare kunna ses som rape-

avenger-as-new-woman då hon inte ingår i en maskerad i form av ny klädstil men länge 

observerar Patrick för att lyckas manövrera honom och när hon väl ska hämnas så gör 

hon det även på hans eget spel på hans egna hemmaplan. Fortsättningsvis, precis som 

denna nya våldtäktshämnare, är Michèle inte heller en ensamvarg utan har en stor 

umgängeskrets som hon rör sig i.90  

 

Att de kvinnliga huvudkaraktärerna i respektive film är vackra har uppsatsen redan 

fastställt. Förvandlingen från den ibland osexiga, blyga och försiktiga kvinnan till den 

aktiva våldsamma hämnaren är någonting som till stor del definierar rape-revenge och 

är något som bland annat Read och Schubart lyft fram.91 I kontrast till Michèle 

genomgår Jennifer en tydlig övergång från fridfull kvinna till blodig hämnare, men trots 

det behåller hon sin femininitet och hennes förvandling innebär inte en maskulinisering. 

Den som förändras mest och tydligast är dock Thana. Innan våldtäkterna var hon väldigt 

alldaglig till utseendet och bar kläder som inte tog mycket plats vilket speglar hennes 

blyga personlighet. Efter våldtäkterna förändras Thana, framför allt till utseendet, men 

även till attityden. Medan Jennifer och Michèle verkar behålla sin känsla av femininitet 

till utseende och inte drastiskt förändra den (varken till mer eller mindre feminin), syns 

Thana förstärka sin femininitet och experimentera med kläder och traditionellt feminina 

verktyg såsom smink. Istället för att hävda att Thana efter våldtäkterna börjar klä sig 

mer sexigt och erotiskt för att locka till sig män, som Clover och Schubart skriver,92 

anser jag att Thanas förvandling inte handlar om männen utan om henne själv. För 

Thana kan kläderna och sminket ses som empowering, kläderna är hennes kostym och 

sminket hennes krigsmålning.  

 

Då Thana är stum märks hennes förändringar inte via verbala uttryck utan ses via 

hennes kroppsspråk och ytliga förändringar. Det faktum att Thana är stum kanske även 

hjälper åskådare att identifiera sig med henne då vi kan projicera det vi vill att hon ska 

säga på henne och därmed kan hon inte heller säga någonting som vi inte håller med 

om. Fortsättningsvis, skiljer sig Thana ytterligare från Jennifer och Michèle då hon snart 

                                                
89 Schubart, s. 95-96 
90 Schubart, s. 100 
91 Read, s. 241-242 och Schubart, s. 28 
92 Clover, s. 141 och Schubart, s. 97 



  
 

 41 

börjar attackera män i allmänhet i samband med att hennes världsbild blir skev. Detta är 

någonting som bidrar till att man som åskådare börjar få svårt att rättfärdiga hennes 

handlingar ju längre hennes mordiska resa pågår. Både Jennifer och Michèle är i 

kontrast till Thana tydliga med att vilja hämnas på endast deras respektive våldtäktsmän 

vilket för åskådarna är lättare att acceptera och heja på då de männen tidigare utsatt 

kvinnan för brutalt våld.  

 

I samband med analyser av Elle blir det tydligt att filmen till viss del följer den narrativa 

strukturen som kan hittas i klassiska rape-revenge filmer i samband med att Michèle 

våldtas, drömmer om att hämnas blodigt, förbereder sig för strid genom att köpa vapen 

samt utkräver sin hämnd. Däremot, är den hämnd som Michèle agerar ut inte den 

sortens blodiga hämnd vi är vana vid i samband med traditionella rape-revenge film 

som exempelvis I Spit on Your Grave och Jennifers hämnd som är väldigt rakt på sak. 

Trots denna nya version av hämnd så är det Michèle som står vinnande kvar i slutet av 

filmen och hon vägrar gömma sig eller flytta ifrån sitt hus. Michèle väljer att, istället för 

att hämnas blodigt, påbörja en kamp med våldtäktsmannen genom psykologiska 

maktspel där hon förstör hans fantasi och berövar honom från hans makt och sexuella 

tillfredsställelse. Michèle sticker ut mer än Jennifer, och framför allt mer än Thana, då 

Michèles starka personlighet funnits hos henne långt innan våldtäkten och inte uppkom 

som ett resultat av den, och våldtäkten fungerade inte heller som ett sätt att försöka 

disciplinera hennes självständighet.93  

 

Alla tre filmerna innehåller delar som kan ses som empowering och feministiska, men 

det är framför allt Elle som sticker ut. Michèle skulle kunna ses som en postfeministisk 

karaktär och liknas vid framför allt Projanskys tredje diskurs equality and choice 

postfeminism som betonar hur kvinnor nu är fria att göra vad de vill.94 Michèles attityd 

som en fri individ som gör sina egna val genomsyrar flera gånger filmen på ett mycket 

tydligare sätt jämfört med Jennifer eller Thana som främst definieras genom deras 

våldtäkt samt deras hämnd. Elle inleds med Michèles våldtäkt men hon definieras inte 

enbart som en våldtagen kvinna utan visas upp i flera olika roller, exempelvis som chef 

för ett företag. Michèle är en stark kvinna som har fått kämpa för sin chefsposition utan 

hjälp från andra, men trots denna styrka förlorar hon inte sin femininitet i utbyte mot att 

                                                
93 Jfr Projansky och hennes diskussion kring hur våldtäkter har fungerat till att disciplinera självständiga 

och starka kvinnor, som är ett hot för samhället, under filmhistorien, s. 30-33 
94 Projansky, s. 67 
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vara en stereotypisk kall avsexualiserad karriärkvinna. När män ifrågasätter hennes 

kompetens försvarar hon sig själv och är helt orädd för att säga precis det hon tycker. 

Traditionellt sett brukar mannen i en familj ses som den som tjänar mest pengar men i 

Elle visas Michèle tydligt upp som den som är mest framgångsrik och ekonomiskt 

oberoende medan både hennes före detta man och son inte lyckats med deras respektive 

karriärer. I Elle är de manliga karaktärerna misslyckade, svaga och opålitliga vilket 

leder till att de tas ner från deras piedestal som de överordnade karaktärerna.  

 

Jag anser att rape-revenge filmer har potentialen till att vara feministiska och 

empowering, men allting handlar om hur regissörerna väljer att skildra de kvinnliga 

karaktärerna. Varken Jungfrukällan eller The Last House on the Left är empowering då 

de inte tillåter kvinnan själv att få hämnas utan istället överlåter det till fadern respektive 

föräldrarna. Samtidigt kan man till viss del se Baise-moi som empowering då kvinnorna 

inte låter sig kontrolleras av män, deras förväntningar eller vad de vill utan de skapar 

sina egna regler. I Spit on Your Grave avslutas med att Jennifer åker iväg i motorbåten 

överlägsen de män hon mördat och bokstavligen lämnat bakom sig. Medan eftertexterna 

visas syns Jennifer styra motorbåten, vilket kan liknas vid hur Jennifer i framtiden 

aldrig kommer låta någonting liknande hända. Hon ska nu ha full kontroll, hon ska vara 

den som styr och bestämmer. Ms. 45 avslutas med Thanas död samt hur hunden Phil 

återvänder vilket enligt Heller-Nicholas innebär en antydan att Thanas farhågor om att 

män kommer att komma tillbaka om de inte stoppas har viss sanning.95 Elle avslutas 

med Patricks död och en hoppfull återförening sker mellan Michèle och bästa kompisen 

Anna vilket antyder att deras band är starkare och tillsammans kan de lämna de män 

som är otillräckliga bakom sig. Bilden av Jennifer som orädd i motorbåten stirrandes 

rakt fram känns empowering då hon i samband med hämnden överlistar de fyra männen 

som underskattar henne och hennes förmågor för att hon är kvinna. I I Spit on Your 

Grave ses inte ens kvinnor som riktiga människor utan snarare som objekt som ska 

utnyttjas, och därmed förväntar sig inte männen att Jennifer ska göra någonting annat än 

att vara passiv.96  

 

Thana, som vi inte lär känna mycket bortom hennes våldtäkter respektive hämnd, 

kommer på många sätt att definieras av våldtäkten då det var den som ledde till hennes 

psykologiska förfall, hennes omfattande hämnd mot män i allmänhet samt hennes 
                                                
95 Heller-Nicholas, s. 44 
96 Se Schubart, s. 91 
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slutliga död. Thana kan till en början ses som empowering i hur hon börjar ta plats i 

samhället samt gör och ser ut precis så som hon vill utan att rätta sig efter någon annan. 

Till en början hade Thana kontroll, men ju mer hon fortsatte agera omoraliskt desto 

mindre kontroll fick hon över sitt liv vilket leder till hennes död. Medan Ms. 45 till stor 

del fokuserar på Thanas psykologiska förfall och visar att våld inte löser problemen, 

porträtteras Jennifers våldsamma hämnd som berättigad då hon enbart mördar de män 

som våldtagit henne vilket inte gör att åskådaren blir moraliskt tveksam till hennes 

handlingar på samma sätt som man blir till Thanas.  
 

I Elle porträtteras inte Michèle som stark på grund av våldtäkten utan att hon varit stark 

innan den, vilket kan ses som en utveckling då många filmer inom rape-revenge just 

kännetecknas av förvandlingen till en stark hämnare.97 Michèle är manipulativ och är 

inte alltid en trevlig person mot de i hennes närhet men hon är alltid sig själv. Hon vill 

ha kontroll och om hon inte har det, som i samband med våldtäkten, så skaffar hon sig 

det. Det jag anser är viktigt med Elle är att filmen inte visar upp att det endast finns ett 

enskilt sätt att reagera på våldtäkt. Det är empowering att se hur våldtäkten påverkar 

Michèle men att den sedan inte kommer att definiera henne och inte heller hennes liv. 

Om Michèle ska definieras som någonting så ska det vara utifrån hennes villkor och inte 

någonting som någon annan bestämt, varken enskilda personer eller en hel nation.  
 

Det finns en oundviklig sanning i att majoriteten av rape-revenge filmer är gjorda av 

män och om endast män skapar filmer om kvinnliga potentiellt starka karaktärer är det 

svårt att vara i någon annans blick än deras och filmerna blir utifrån deras tankar kring 

hur kvinnor känner, agerar och reagerar. Det hade varit intressant med fler kvinnliga 

regissörer som tar sig an rape-revenge filmers teman då de från ett kvinnligt perspektiv 

kan bidra med någonting som männen inte kan. Precis som uppkomsten av rape-revenge 

film på 1970-talet sammanföll med andra vågens feminism har berättelser om sexuellt 

våld i dagens samhälle uppkommit i samband med nya diskussioner angående sexuellt 

våld. I ett samhälle då den civiliserande vägen till vedergällning (i form av poliser, 

domstolar) fortfarande kan misslyckas så framträder den personliga hämnaren igen – 

däremot finns det inte endast en form av hämnare som existerar vilket Michèle är 

exempel på. Precis som våldtäktsoffer inte agerar på ett sätt, så behöver inte heller 

hämnden ageras ut på ett specifikt sätt för att ses som en hämnd eller för att anses vara 

empowering för den kvinna det i fråga handlar om. 
                                                
97 Jfr Clover, s. 123 och Schubart, s. 84  
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