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Abstract 

 Title: Django, the story of a hero 

A discourse analysis of postcolonial and gender theoretical power 

conditions in Quentin Tarantino’s movie Django Unchained. 

 

The following study aims to analyze expressions of postcolonial and gender theoretical 

conditions of power in Quentin Tarantino’s film Django Unchained. The method of 

analysis is the one of discourse analysis. The analysis is used as a means to distinguish 

the expressions of value which will aim to depict the gender theoretical- and 

postcolonial structures of power the film mediates. 

 Furthermore, the results given by the analysis will be discussed in relation to 

creation of prosthetic memory. Considering the prosthetic memory’s impact on the 

viewers subjectivity, and outlook on both present and future values, the theory will 

adequately be discussed in relation to the representation this pop-cultural medium 

mediate.  

This study does not aim to analyze the historical authenticity of the film but 

rather to identify which postcolonial and gender theoretical values that are projected 

through the historical narrative. However, Django’s hero status will be discussed in 

relation with the mid-19th century American setting.  

As for the results of the analysis they were both in line with, and contradictive 

to, what the previous studies has shown. In correlation with the preceding studies the 

film did not seem to address the psychological issue of the different positions of power 

a slave could have. However, the position of Django was in fact a subject of 

problematization. The configuration of gender was less nuanced, which gave rise to a 

one-sided function and power stature for the depicted women of the film. In contrast to 

this, the power hieratical position for men were highly fluid and dependent on several 

factors. 

Keywords: Postcolonial theory, gender theory, discourse, prosthetic memory, historical 

narrative 
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“Man is born free and everywhere is in chains” 

-Jean-Jacques Rousseau 
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1. Inledning 

Vid tidigare studier har minne och trauma uppmärksammats. I relation till detta läste jag 

en artikel, där ett antal universitetslärare diskuterade vikten och farorna i att undervisa 

om trauman. Lärarna var överens om att det är undervisning om trauma bör ses som en 

pedagogs skyldighet. En av lärarna påpekade att hon har haft elever som blivit upprörda 

när hon pratat om våld mot afroamerikanerna i Amerika, men att hon fortfarande menar 

att det är hennes skyldighet att undervisa om ämnet.1 Detta förde tanken till Quentin 

Tarantinos film Django Unchained2 som behandlar våldet mot afroamerikaner under 

1850talets Amerika och huruvida man kan använda denna fiktionsfilm med sitt estetiska 

våld i historieundervisningen.  

Fiktionsfilm är en central källa för samtida historieförmedling. Hur 

historia skildras audiovisuellt vilka skäl som ligger bakom är därför motiverade frågor 

att ställa för att ta reda på hur samtida värderingar speglas genom filmmediet.3 Quentin 

Tarantino är känd för filmer som Kill Bill4 och Inglorious Basterds5. Hans filmer är 

storsäljande och han använder sig gärna av ett historiskt narrativ.  

I en uppmärksammad intervju uttalar sig sig Quentin Tarantino om den 

bakomliggande tanken med filmen:  

The reason that made me put pen to paper was to give black American males a 

Western hero. Give them a cool folkloric hero that could actually be empowering 

and actually pay back blood for blood.6 

Tarantino väljer att skildra hjältehistorien om Django genom det södra 

Amerikas slaveri under 1850-talet. Varför använder sig Tarantino av denna tydligt 

rasdiskriminerande tidsperiod för att gestalta en afroamerikansk hjälte, och hur 

förmedlas hjälterollen speglad genom denna tid?  

                                                 

1 The American Historian, trauma and trigger warnings in the history classroom, 2015:34ff 
2 Tarantino, Quentin. Django Unchained. 2012 
3 Zander, Ulf. Clio på bio. 2006:14. 
4 Tarantino, Quentin. Kill Bill vol. 1, 2003 & Kill Bill vol. 2, 2004 
5 Tarantino, Quentin. Inglorious Basterds. 2009 
6 Youtube, Channel 4 news. Quentin Tarantino interview: 'I'm shutting your butt down!'  0:23-0:40. 

Hämtad 2017-12-17. 
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1.1 Syfte, problemformulering och frågeställning  

Uppsatsens syfte är att genom en diskursteoretisk analysmetod, med utgångspunkt i 

postkolonial och genusteori, undersöka maktrelationer mellan den afroamerikanska och 

den vita befolkningen samt mellan kvinnor och män i Quentin Tarantinos film Django 

Unchained.  

 Valet av metod grundar sig i att såväl genus- som postkolonial forskning är 

starkt sammankopplad med makt och diskurs. Genusforskning utan maktdimensioner 

blir uddlöst och bör närmast inte benämnas som genusforskning. Även postkolonialism 

är förankrad till genus, makt och diskurs. Diskursteorin är den gemensamma nämnaren 

för det postkoloniala och genusteoretiska perspektivet. Maktperspektiv och sociala 

relationer står i centrum.7 

 Målsättningen är att genom nedslag i centrala scener visa hur ”vi och de 

andra” kopplat till postkolonialism och genus konstrueras i Django Unchained.  

Det finns ett befintligt forskningsläge kring Tarantinos filmproduktion, så även 

om Django Unchained. Föreliggande utgår från genusteori och postkolonialism i 

historieförmedling. Analysen är heller inte en komparation med andra filmer som 

porträtterar slaveri, utan kommer vara en djupanalys av Django Unchained. Uppsatsens 

syfte att undersöka vilka samtida värden om makt, genus och postkoloniala relationer 

som förmedlas. Relationen mellan Tarantinos fiktion och den historiska forskningen om 

perioden kommer inte att behandlas annat än som benämningen ”historisk kontext”. 

Valet av ämne grundar sig i att det sociala minnet, eller den historiska medvetenhet som 

skapas ur en samhällelig kontext påverkas av populärhistoriska skildringar.8 Syftet kan 

konkretiseras till två frågeställningar: 

❖ Vilka diskursiva maktstrukturer ur ett genus- och postkolonialt perspektiv konstrueras i 

filmen? 

❖ Hur bidrar filmens historiska kontext till gestaltningen av Django som hjälte? 

                                                 

7Fagerström, Linda & Nilson, Maria. Genus, medier och masskultur 2004 
8 Erll, Astrid. Memory in culture. 2011:38. 
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1.2 Källmaterial 

I antologin Det förflutna som film presenteras det medierande historiebruket i relation 

till dokumentär- och spelfilm. Författarna jämför filmmediet med populärhistoriska 

bästsäljande böcker och menar att populärhistorisk film når en stor publik i jämförelse 

med sin motsvarighet i romanform.9 Django Unchained når upp till dessa båda kriterier; 

det är en populärhistorisk fiktionsfilm, då den handlar om en historisk tid med ett 

historiskt tema, men är inte i dokumentärform. Den är även en film med stor publik. 

Den vann flertalet priser och hade en samlad bruttoinkomst på över 425 miljoner 

dollar10. Eftersom att filmen når så många människor och således rimligtvis påverkar en 

stor del av dessa människors historieuppfattning är det en film som är motiverad att 

analysera. 

Källmaterialet ska vidare ses som en kvarleva snarare än en berättande källa då 

den, i denna undersökningens analys, snarare ses som ett uttryck av samtida värderingar 

än en källa som gör anspråk på att berätta hur den historiska samtiden var.11 Det är alltså 

den fiktiva verklighet Tarantino producerar som ska analyseras, inte den historiska 

tidpunkt den utger sig för att utspelas i. 

Quentin Tarantinos filmer är vidare utmärkta analysobjekt tack vare hans 

säregna stil som filmskapare och hans position som en regissör vars verk blivit 

kanoniserade. Han anses vara en av de främsta på att leverera filmer med teatraliskt, 

överdrivet våld. Han är även känd för att blanda traditioner från olika filmgenrer, så som 

”blaxploitation” och ”film noir” inom ramverket för modern film.12  

 

 

                                                 

9 Snickars, Pelle & Trenter, Cecilia. Det förflutna som film. 2004:8. 
10 Imdb, 2017. 
11 Kjeldstadli, Knut. .Det förflutna är inte vad det en gång var. 2010:164 
12 Kendrick, James. Film violence. 2009:65f. 
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2. Bakgrund 

2.1 Synopsis, Django Unchained 

Django Unchained utspelar sig i Amerika med start 1858. Dr. King Schultz frigör den 

dåvarande slaven Django. Django får snabbt reda på att Schultz är en prisjägare, och att 

han frigjort honom då han behöver hjälp att hitta ”the Brittle brothers”, vilka Django 

kunde identifiera. Schultz och Django ger sig ut på resan efter de tre bröderna och 

lyckas med uppdraget. Efter detta bestämmer de båda kompanjonerna för att jobba ihop 

som prisjägare över vintern för att sedan söka frita Djangos fru, Broomhilda. De får reda 

på att hon befinner sig på Calvin Candies plantage, Candyland. De träffar Candie och 

lurar honom att de vill köpa en mandingokämpe- en afroamerikansk man som utför en 

typ av gladiatorkamp, för en enorm summa pengar. När de fått hans intresse är planen 

att de ska få med Broomhilda i transaktionen, således frita henne. De alla reser till 

Candyland. Under förhandlingarna upptäcker Candies husslav Stephen att Django, 

tillsammans med Schultz lurar Candie för att frita Broomhilda, och avslöjar planen för 

Candie. Candie tvingar då Schultz att köpa Broomhilda. När Schultz skrivit på 

handelspappren skjuter han Candie. Detta resulterar i Djangos tillfångatagande. Han 

lyckas ta sig fri när han transporteras mot en gruva där han ska jobba som slav tills sin 

död. Han reser mot Candyland, fritar Broomhilda, dödar de vita i huset samt husslaven 

Stephen innan han spränger huset och fri rider därifrån med Broomhilda.  

Svenska dagbladet gav vid det svenska releasedatumet filmen goda 

recensioner. Några av termerna filmen beskrevs med var: raffel, minnesvärd dialog, 

ofinkänslighet och full fetischistisk lustfylldhet. Django beskrivs som en sammanbiten 

man som förstår sitt värde mer och mer genom filmen. Sammanfattat en bra film, i sann 

Tarantino-anda med några av hans bästa stunder. Recensenten skriver att filmen även 

präglas av att Django är svart.13 

The Guardian gav filmen maxbetyg. I artikeln menar författaren att Tarantino 

har tacklat det svåra slaveriämnet främst genom karaktären Stephen och dessutom 

                                                 

13 Lumholdt, Jan Django Unchained 

Diger och kultig western. Svenska dagbladet 17/1-2013 https://www.svd.se/diger-och-kultig-western 

hämtad 02/02-18. 

https://www.svd.se/diger-och-kultig-western
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lyckats med det väldigt väl. Filmen beskrivs som brutal och brilliant. Artikelförfattaren 

menar att även om Django och de andra karaktärerna är skickligt framförda så blir de 

överglänsta av Stephen som, genom den extrema användningen av den stereotypa 

”uncle Tom”-karaktären fångar tittarens intresse.14  

New york Times pekar också mot Tarantinos radikala val av ämne, och menar 

att han gör det rättvisa och vänder på gamla stereotyper genom att göra Django till 

hjälten. Filmen benämns som otroligt underhållande men samtidigt seriös.15 

Samtliga recensioner ger filmen goda betyg. Djangos hjältestatus är inte det 

mest framträdande i recensionerna, men de lyfter karaktären Stephen som minnesvärd. 

Våldet och allvaret i filmen har alla valt att lyfta, och de menar att det är ett av 

Tarantinos mest framgångsrika verk. 

 

2.2 Afroamerikaner i den amerikanska populärkulturen  

I boken America on film skriver författarna hur representationen av afroamerikaner i 

amerikansk film är ständigt skiftande:  

By studying the history of these images (filmer) one can see that there have been 

significant changes in the ways that African Americans have been depicted on 

screen. Those varying images are in many ways reflective of the changing social 

climate of America /…/16 

Porträtteringen av afroamerikaner i amerikansk film har alltså förändrats i enlighet med 

det samtida amerikanska sociala klimatet. Tarantinos uttalande om att han vill skapa en 

hjälte åt den afroamerikanska befolkningen i Amerika är en omvänd funktion av detta 

uttalandet. Tarantino söker påverka det sociala klimatet genom sin film snarare än att 

filmen påverkas av det sociala klimatet.  

                                                 

14 Bradshaw, Peter, Django Unchained – review, The Guardian 18/1-2013 

https://www.theguardian.com/film/2013/jan/17/django-unchained-review hämtad 02/02-18. 
15 A.O. Scott. The Black, the White and the Angry. New York Times 24/12-2012 

http://www.nytimes.com/2012/12/25/movies/quentin-tarantinos-django-unchained-stars-jamie-foxx.html 

Hämtad 02/02-18. 
16 Benshoff, Harry.M & Griffin Sean. America on film. 2009:78. 

https://www.theguardian.com/film/2013/jan/17/django-unchained-review
http://www.nytimes.com/2012/12/25/movies/quentin-tarantinos-django-unchained-stars-jamie-foxx.html
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I slutet av 1800-talet när afroamerikaner började dyka upp i amerikanska filmer 

var de starkt stereotypiserade och även spelade av vita män. De som porträtterades som 

”good negroes” var de som var goda tjänare till sina vita herrar, en s.k. Uncle Tom eller 

Mammy.17 Detta fortsatte fram till det andra världskriget och tiden efter krigsslutet. Då 

producerades filmer med syfte att minska rasismen mot den svarta befolkningen, främst 

i armén. Emellertid så producerades fortfarande filmer med tydliga stereotyper och 

generaliseringar mot afrikaner och afroamerikaner.18 Efter denna period kom en viss 

förbättring för afroamerikansk inblandning i hollywoodfilm. 

Under 1960-talet började så kallat ’blaxploitation’-filmer produceras. Detta är 

sammanfattat ett begrepp som innebär att de rollerna afroamerikanerna fick i filmerna 

ofta var väldigt våldsamma för att locka tittare, och det var vita produktionsbolag som 

stod bakom filmerna och tjänade mest på dem.19 Runt 1980-talet började det komma 

filmer med starka svarta protagonister som vissa även hade svarta producenter. Man 

jobbade dock fortfarande med stereotyper och svårigheter att nå den större marknaden. 

De största hollywoodproducenterna ville inte ta sig an ett manus som de inte kunde med 

säkerhet säga skulle bli vinstbringande. Detta ledde till att de valde filmer som inte var 

så kontroversiella, exempelvis Leathal Weapon20. Emellertid kom det filmer som var 

mer kontroversiella, men som också blev starkt ifrågasatta av en stor tittarskara, 

exempelvis The Color Purple21. Efter detta blev det mer och mer frekvent med 

prisvinnande afroamerikanska skådespelare och filmer.  

Emellertid kritiseras en del av dessa filmer för att använda sig av 

moderniserade versioner av de stereotyper som porträtterades redan i slutet av 1800-

talet; stereotyper så som ’uncle tom’- en svart man som använder sin 

godhet/hjälpsamhet för att hjälpa vita män och ’black buck’, en hypersexualiserad svart 

man som, genom sexakten för vita kvinnor i någon form av fördärv. I början av 2000-

talet gick priserna i ’the academic awards’ för bästa skådespelare och bästa 

skådespelerska till afroamerikaner. Detta kan ses som ett startskott till en mängd 

                                                 

17 Benshoff, Harry.M & Griffin Sean. America on film. 2009:80. 
18 Benshoff, Harry.M & Griffin Sean. America on film. 2009:85ff.  
19 Benshoff, Harry.M & Griffin Sean. America on film. 2009:88f. 
20 Leathal Weapon, 1987. 
21 The Color Purple, 1985. 
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framgångsrika filmer med afroamerikanska protagonister. Emellertid var en stor del av 

den svarta närvaron i hollywoodproduktioner genomsyrad av de stereotyper som nämns 

ovan.22 

Sammanfattat så har afroamerikaner blivit mer porträtterade i filmer med åren 

men dessa genomsyras fortfarande av en del stereotyper i nytappning, även om dessa till 

synes har blivit mer subtila. 

 

2.3 Genus i amerikansk film 

Tarantinos filmer är i regel mansdominerande, med undantag för Kill Bill-filmerna, där 

protagonisten är en kvinna. I Django Unchained är det enbart två kvinnor som har 

framträdande roller, alltså som har en större betydelse för narrativet. Följande avsnitt 

avser ge en referensram kring hur kvinnor och män har porträtterats filmhistoriskt. 

I America on film presenterar författarna hur kvinnors representation i de 

tidiga amerikanska filmerna, ca. 1930-1950 överensstämde med det viktorianska ideal 

som rådde i samtiden; kvinnorna skulle vara oskuldsfulla och undergivna sina män. Om 

de jobbade var det med saker som att sy eller laga mat och deras enda riktiga syfte var 

att skaffa barn men de fick absolut inte visa upp någon sexuell sida offentligt. De var 

väldigt passiva i narrativet förutom då de var någon form av trofé eller offer.23  

Männens roll i de tidiga amerikanska filmerna att vara tilltalande för den 

kvinnliga publiken. Hollywood fick nu ett problem, då de ville porträttera män som 

sexuellt tilltalande, men samtidigt undvika att det skulle skapas ett erotiskt band mellan 

den manliga åskådaren och skådespelaren. Männen i filmerna skulle vara sexuellt 

tilltalande men inte bli ett ”feminized object of an erotic gaze”.24  

Under 1960-talet föddes den andra vågen av feminism. Denna var ett svar på 

den press som satts på kvinnor under det andra världskriget, och de ville se sig 

emanciperade från den patriarkala struktur som samhället grundades på. Den 

                                                 

22 Benshoff, Harry.M & Griffin Sean. America on film. 2009:95ff. 
23 Benshoff, Harry.M & Griffin Sean. America on film. 2009:218. 
24 Benshoff, Harry.M & Griffin Sean. America on film. 2009:262. 
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feministiska rörelsen fick stor slagkraft och många medborgarrättsrörelser, med olika 

radikalitetsnivå startades. Emellertid fick denna samhälleliga förändring ingen stor 

genomslagskraft i hollywoodfilmens värld. Det fortsatte med att vara primärt män som 

spelade i och producerade filmer.25 

Könsnormer fortsätter vara starka än in i 2000-talet, där många actionfilmer 

och historiska dramatiseringar innehåller inga eller väldigt få kvinnliga karaktärer. 

Männen i dessa är tydligt homoerotiska samtidigt som de förefaller homofoba. 

Emellertid har det skett en övergång, där flera filmgenrer som tidigare varit 

mansdominerade har blivit anpassade till kvinnliga huvudroller, exempelvis ’action-

adventure-filmer’26, ’westernfilmer’27 och även ’marital arts-filmer’28.29 

Sammanfattningsvis kan man säga att det sedan 80-talet pågått en kamp för att 

kvinnor ska bli kvantitativt och kvalitativt representerade i hollywoodfilmens värld. Det 

maskulina idealet föreföll länge vara våldsamma, råa män där det feminina idealet var 

att vara sexuellt tilltalande för ’sin’ man, och att inte ta någon större plats. Detta började 

emellertid skifta med intågandet av kvinnliga regissörer och producenter.  

Efter den tredje vågen av feminism (ca 2000 och framåt) har filmerna börjat 

porträttera mer starka kvinnor i filmer. Dock finns det viss kritik mot vissa av dessa, 

som ex. Tomb Raider30 där protagonisten är en stark actionhjälte fast fortfarande starkt 

sexualiserad med små, avslöjande kläder. Andra filmtyper så som ’teen sex films’ eller 

’dumb white guy movies’ adderar en ny dimension till genusdiskussionen inom film. 

Här porträtteras dels en kritik mot de hypermaskulina föregångarna så som Rambo31, 

och de visar att män inte behöver vara så hypermaskulina för att lyckas i livet. Samtidigt 

så blir männens misslyckade maskulinitet huvudfokuset för det som publiken skrattar åt 

och gör åtlöje av. Motsvarigheten för kvinnor var ’the chick flick’. Här tilläts kvinnor 

vara stereotypt feminina men det blev också det publiken skrattade åt.  

                                                 

25 Benshoff, Harry.M & Griffin Sean. America on film. 2009:280. 
26 Se. Alien: 1979. 
27 Se: Bad Girls: 1994. 
28 Se: Crouching Tiger, Hidden Dragon. 2000. 
29 Benshoff, Harry.M & Griffin Sean. America on film. 2009:291ff. 
30 Tomb Raider: 2001. 
31 Rambo. 1982. 
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3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt berörs forskningsläget indelat i tre delar. Den första delen presenterar 

forskning om historiebruk, med historiebruk i spelfilm i fokus. Nästkommande del 

presenterar forskningsläget kring det sociala minnet. Det sociala minnet angränsar till 

historiebruket då minnet, genom rekonstruktion av historiska händelser påverkas och 

förändras. Detta forskningsläge är direkt anknutet till den grundläggande tanken bakom 

valet av uppsatsämnet, nämligen att det sociala minnet om slaveritiden, genom 

porträtteringen av denna i Django Unchained förändras i enighet med denna. Slutligen 

kommer analyser gjorda på Tarantinos filmer presenteras, i synnerhet Django 

Unchained, men även Kill Bill.   

Peter Aronsson diskuterar i Historiebruk styrkan i bruket av historia i kulturens 

olika verksamhetsfält så som till exempel film, och påtalar att historien synliggörs och 

omtolkas, i synnerhet i tider med en osäker framtidssyn.32 Han beskriver begreppet 

historiebruk som ”de processer då delar av historiekulturen aktiveras för att forma 

bestämda meningsskapande och handlingsorienterade enheter”.33 Ett exempel är hur, 

genom det fiktiva populärhistoriska verket Django Unchained historiekulturen kring 

1850-talets slavhandel aktiveras för att forma vilket sammanhang denna ses i. Han 

menar att historiekulturens berättelser inte är ”en avspegling av verkligheten, utan 

beskrivningar av hur verkligheten bör uppfattas, förklaras och legitimeras”.34  

Pelle Snickars och Cecilia Trenter är redaktörer till antologin Det förflutna som 

film och vice versa35. Boken har ett mer till synes praktiskt anslag till historiebruk än 

Aronssons mer teoretiskt inriktade bok. Artiklarna i antologin diskuterar historiebruk i 

relation till mer avsmalnade fält, så som dokumentärfilm, pornografi eller historisk 

hollywoodfilm. Mats Jönsson skriver i den artikel han bidragit med, med namn 

’Historia à la Hollywood – Steven Spielberg i pulpeten’36 om historieförmedlingen i 

filmen Saving Private Ryan37. Han menar att filmen gjort avkall på komplexitet och 

                                                 

32 Aronsson, Peter. Historiebruk. 2012:7. 
33 Aronsson, Peter. Historiebruk. 2012:17. 
34 Aronsson, Peter.  Historiebruk. 2012:276. 
35 Snickars, Pelle & Trenter, cecilia, Det förflutna som film och vice versa. 2004. 
36 Snickars, Pelle & Trenter, cecilia, Det förflutna som film och vice versa. 2004:33. 
37 Saving Private Ryan: 1998. 
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anknytning till ett större historiskt sammanhang för att göra den mer tilltalande för 

tittaren. Vidare menar han att illusionen av en dåtida verklighet aldrig får brytas i en 

historisk hollywoodfilm.38 Även om filmen är inkorrekt i fråga om till exempel den 

historiska helheten så måste filmen ändå erhålla en känsla av historisk autenticitet.  

Ulf Zander diskuterar Hollywoods förmedling av historia i sin bok Clio på 

bio.39 Han påpekar att filmvetare menar att det väsentliga är att undersöka hur filmer 

konstruerar en historisk verklighet. En fråga han lyfter som liknar grunden till detta 

arbete är ”Vilken betydelse har dessa filmiska förflutenheter för oss?”40 Vidare påpekar 

han, likt Trenter och Snickars att filmen är den mest inflytelserika historieförmedlaren. 

Han menar också att historia väcker frågor som vilka ”vi” och ”de andra” är.41 Det som 

kommer undersökas i denna uppsats är hur ”vi” och ”de andra” porträtteras inom ett 

spektrum av makthierarkiska positioneringar inom diskursen.   

Historiebruk tangerar det breda internationella forskningsläget om socialt 

minne. Det sociala, kulturella eller kollektiva minnet innebär den historiska 

medvetenhet som skapas ur en samhällelig kontext. Alltså hur ens historiska 

medvetenhet påverkas och skapas av de intryck man får genom samhälleliga fenomen så 

som media.42 

En central forskare inom detta område är Jan Assmann som beskriver att ett 

kulturellt minne kan rekonstrueras. Dessa rekonstruktioner kan till exempel ske genom 

media.43 Astrid Erll menar i samklang att konstruktionen och cirkulationen av kunskap 

och versioner av ett kollektivt förflutet inte kan studeras utan att ta hänsyn till media, till 

exempel film.44 Konstruktionen av historisk kunskap är vital för forskningen kring det 

sociala minnet. Ett exempel på detta är att det kulturella minnet av 1800-talets 

slavhandel i Amerika förvaltas och presenteras av Quentin Tarantino genom filmen 

                                                 

38 Snickars, Pelle & Trenter, Cecilia, Det förflutna som film och vice versa. 2004:36. 
39 Zander, Ulf. Clio på bio. 2006. 
40 Zander, Ulf. Clio på bio. 2006.14. 
41 Zander, Ulf. Clio på bio. 2006.14. 
42 Erll, Astrid. Memory in culture: 2011:113 Se även Landsberg, Prosthetic memory. 2004.  
43 Assmann, Jan. ‘Collective Memory and Cultural Identity’. 1995:130. 
44 Erll, Astrid. Memory in culture: 2011:113. 
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Django Unchained, vilket i sin tur påverkar konstruktionen av det sociala minnet hos 

den breda publiken han når ut till.  

Assmann diskuterar hur det kulturella minnet rekonstrueras. Han skriver 

följande: “No memory can preserve the past. What remains is only that ‘which society 

in each era can reconstruct within its contemporary frame of reference’”.45 Vad som 

menas här är att det är samtidens referensramar som bestämmer resultatet av 

rekonstruktionen utav ett kulturellt minne. Filmen i sig är en rekonstruktion av ett 

historiskt minne, ett porträtt av ett kulturellt sådant. Tarantinos skildring är således 

beroende av vår samtids referensramar. Skildringens historiska sanningshalt är i detta 

avseende ointressant, då det är rekonstruktionen av Tarantinos fiktiva skildring av 1850-

talets amerikanska slavkultur som analyseras.   

I följande avsnitt övergår presentationen av den tidigare forskningen delvis från 

historiebruket och det sociala minnet till forskning gjord på Django Unchained. 

Jarrod Dunham diskuterar filmen i sin artikel: ‘The Subject Effacer: Identity 

and Race in Django Unchained’.46 Han presenterar den som en film som brottas med 

”America’s horrible past with slavery. . .  but do them like spaghetti westerns”.47 Han 

menar att detta val är bra för att visa upp det direkta, dehumaniserande våldet men att 

genren, då den innehar ett visst motstånd till att representera den mänskliga 

subjektiviteten skapar ett avkall på den psykologiska aspekten av slaveriet. Han menar 

vidare att detta innebär att filmen, istället för att motverka rasism reproducerar den 

selektiva tystnaden kring slaveritiden i Amerika. Dunham presenterar ett citat från 

Tarantino, där han säger att poängen med filmen var att: ”deal with America’s horrible 

past with slavery and stuff, but do them like spaghetti Westerns, not like big issue 

movies.”48 Som presenterats ovan menar Dunham att detta är en riskabel inriktning att 

använda vid ett verk om en sådan laddad period.  

Vidare presenterar han kritik mot hur Tarantino skildrar husslaven Stephen, 

som okritiskt först fram i filmen utan någon hänsyn till det psykologiska trauma hans 

                                                 

45 Assmann, Jan. Collective Memory and Cultural Identity. 1995:130. 
46 Dunham, Jarrod. ‘The Subject Effacer: Identity and Race in Django Unchained’. 2016. 
47 Dunham, Jarrod. ‘The Subject Effacer: Identity and Race in Django Unchained’. 2016:402. 
48 Dunham, Jarrod. ‘The Subject Effacer: Identity and Race in Django Unchained’. 2016:402. 
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position innebar. Dunham skriver att svarta under slaveritiden ibland var tvungna att bli 

en del av slavsystemet så att det inte skulle bryta ner dem fullständigt. Han menar 

vidare att slavar enbart hade omöjliga val att göra, om de hade några val alls.49 

Det som påvisas här är att denna position inte var så eftertraktansvärd som 

filmen kan ge illusionen av. Det var emellertid så att det innebar ett fientliggörade mot 

den svarta befolkningen, då de stod på slavsystemets sida samtidigt som att de 

fortfarande betraktades och behandlades som slavar från de vita. Dunham menar att 

Tarantino misslyckas med att presentera denna psykologiska aspekt av våldet då han 

tillskriver Stephen en dehumaniserad spagettiwestern-roll och inte problematiserar 

positionen han hade nämnvärt.  

Terry Francis skriver om historiebruket i Django Unchained i sin artikel 

looking sharp50. Han presenterar tidigt ett citat, vilket lyder: “Any movie which even 

hints at “history” receives a certain gravitas, an assumed educational imperative no 

matter how constructed it is.”51 I ljuset av detta analyserar Francis i närhet Jamie Foxx’ 

porträttering av karaktären Django. Han menar för det första att Foxx’ fysik tillfogar 

karaktären en viss status. Att Foxx har en muskulös kropp menar Francis har en stor 

betydelse på hur ärren från piskrappen uppfattas av tittaren. Han påvisar att Jamies’ 

starka fysik gör ” Django’s scarring into tattoos—a personal body-graffiti they might 

have willfully taken on to mark themselves as fearless”52. Det syns tydligt hur den 

historiska gestaltningen påverkar ens upplevelse av den skildrade historiska tiden, i 

enighet med forskning om kulturellt minne.  

Det finns ett stort antal uppsatser gjorda på ämnet eller ämnen som kretsar 

kring denna uppsats. Detta är inte regelrätta forskningsansatser, men de erhåller ett visst 

mått av relevans för detta arbete av två skäl. För det första är det arbeten som påvisar att 

det finns ett stort intresse av att forska om Tarantino och hans verk, främst ur ett 

genusteoretiskt eller postkolonialt perspektiv. För det andra är det, då uppsatserna 

                                                 

49 Dunham, Jarrod. ‘The Subject Effacer: Identity and Race in Django Unchained’. 2016:412. 
50 Francis, Terry. ‘Looking Sharp’. 2013. 
51 Francis, Terry. ‘Looking Sharp’. 2013:34. 
52 Francis, Terry. ‘Looking Sharp’. 2013:35. 
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handletts och examinerats av forskare anställda på universitetsnivå rimligt att anta att de 

innehåller ett stort mått vetenskaplig tillförlitlighet. Nedan listas två sådana uppsatser: 

Tabitha R. McNeill har skrivit masteruppsatsen History Unchained The Visual 

representation of Slavery in mainstream Hollywood Cinema53 . Uppsatsen handlar om 

hur representationen av svarta i hollywoodfilm har förändrats under det senaste 

århundradet. McNeill gör detta genom att analysera fem filmer som porträtterar slaveriet 

i Amerika. Den första filmen som analyseras är Birth of a nation från 1915 och den sista 

är Django Unchained från 2012. Hennes slutsats av denna analys är att den visuella 

representationen av svarta har förändrats genom tiderna i samklang med 

samhällsförändringar. Hon menar även att man kan tala om två typer av rasism, rasism 

1.0 och 2.0. De tidiga, uppenbart rasistiska filmerna är de som kategoriseras som 1.0. 

Senare filmer, som Django Unchained innehar möjligt en viss rasism, som är anpassad 

till den tystare rasism som går att finna i Amerika, rasism 2.0.  

Liza Carlefred och Linda Hagberg skrev en magisteruppsats om 

genusframställningen i Tarantinos filmer Kill Bill vol.1 och Kill Bill vol.2. De 

undersökte hur genusframställningen av kvinnorna ter sig i relation till maskulina 

stereotyper. De gör inledningsvis en historisk överblick av kvinnoframställningen av 

kvinnor i hollywoodfilm, detta fungerar senare som ett komparationsgrundande material 

med vilket de gör sin analys. Resultatet av analysen blir att Kill Bill- filmerna, trots sin 

säregna porträttering av kvinnan som en actionhjälte fortfarande innehar en stereotypisk 

genusframställning. Detta motiverar författarna genom att ge exempel på ett antal 

framställningar av kvinnor i filmen som de anser inneha vissa stereotypiska drag i likhet 

med äldre filmers framställning av kvinnor. De menar att trots att Kiddo, protagonisten i 

filmen är en stark, avsexualiserad actionhjälte så är det ändå män som är ”de visa” trots 

att de i vissa fall även är antagonister.  

                                                 

53 McNeill, Tabitha R. History Unchained. 2014. 
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4. Teori och Metod 

4.1 Teori 

4.1.1 Postkolonialism 

Lindgren menar att postkolonialism handlar om maktrelationer baserad på 

etnicitetsdimensioner. Han skriver vidare att definitionen av postkolonialism kan sägas 

vara ”studiet av alla de kulturella texter som bidrar till att etablera västvärldens 

hegemoniska ställning – men också de texter som ”skriver tillbaka” för att ifrågasätta 

detta” Vidare innebär det postkoloniala perspektivet att ”dekonstruera diskurserna om 

’de andra’”.54 Postkolonialismen kommer därför vara viktig i analysen av de 

maktrelationer som baseras på etnicitet i Django Unchained. 

Edward W. Said presenterar en bild av postkolonialism i sin bok Orientalism55. 

Han utgår emellertid främst från västvärldens relation till Mellanöstern men hans 

grundtanke om ”vi och de andra” är tonsättande i diskussionen om postkolonialism. Han 

presenterar tanken om att ”västvärlden” inte hade existerat utan begreppet ”orienten”. 

Genom begreppet ”orienten” skapas tanken om västvärlden som en motpart. Detta 

resulterar i ett distanstagande från västvärldens sida vilket skapar en tanke om ”vi och 

de andra”.56 Saids analys grundades på: 

Idén att när en kultur försöker presentera en annan intensifieras diskursens 

maktfunktion eftersom den vill betvinga den andre – en kulturell konstruktion 

uppfattad som en sjuklig motsats till den egna kulturen.57 

Denna idé, att den presenterande kulturen påtvingar den andra en kulturell konstruktion 

för att påvisa motsatsen mellan dessa, är grunden i det den postkoloniala analysen denna 

uppsats kommer innehålla. Kolonialismen legitimeras alltså genom den västerländska 

diskursen av ”de andra”.58 Detta är en stark konstruktion av ”vi och de andra”, där ”vi” 

är den presenterande kulturen och ”de andra” är den andra. 

                                                 

54 Lindgren, Simon. Populärkultur. 2009:176ff. 
55 Said W, Edward. Orientalism. 2004. 
56 Said W, Edward. Orientalism. 2004:63ff. 
57 Tosh, John. Historisk teori och metod. 2011:296f. 
58 Fagerström, Linda & Nilson, Maria. Genus, medier och masskultur. 2014:12. 
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Ett begrepp som går att finna i anslutning till postkolonialism är rasbegreppet. 

Ras är benämningen på det som anses vara biologiskt fastställda skillnader mellan olika 

grupper. Begreppet utvecklades under kolonialtiden och användes som ett sätt att 

fastställa den västerländska dominansen över de underlägsna infödda folken. Då 

rasbegreppet syftade åt en biologisk skillnad innebar detta att dominansen skulle kunna 

fortgå utan ände.59 Det postkoloniala tankesättet bygger på att de fysiska skillnaderna 

mellan de så kallade raserna är ”obefintliga eller ytliga”. Postkolonialismen syftar 

snarare åt att det som tidigare ansågs vara rasskillnader är resultatet av kulturell 

anpassning.60 

Sammanfattat syftar postkolonial teori mot att undersöka de kulturellt 

påtvingade diskurser som separerar ”oss” från ”de andra” snarare än den tidigare idén 

om ”rasers” biologiska skillnader som den separerande faktorn. Det är inte Djangos 

etniska härkomst från Afrika som hindrar honom från att till exempel sitta till hästrygg 

okommenterat, det är de diskurser som är påtvingade honom som gör att detta väcker 

anstöt. 

 

4.1.2 Genusteori 

Genusteori handlar, likt postkolonialism om maktstrukturer och om diskurser. De är så 

nära besläktade att Said blivit kritiserad för att hans arbeten om postkolonialism inte 

uttryckligen har tillämpat ett genusperspektiv. Kritiken menar att den icke-vita kvinnan 

positioneras både som icke-vit, och som kvinna vilket blir dubbelt marginaliserande. 

Maktdimensionerna är så viktiga vid genusforskning att om den utesluts bör det inte få 

kallas för genusforskning.61 Av denna anledning är det viktigt att tillämpa ett 

genusperspektiv på filmanalysen även om postkolonialismen är mest framträdande.  

Innan begreppet genus började diskuteras så diskuterade man i termer av kön. 

Likt rasbegreppet kopplas kön till de biologiska där genus, likt postkolonialism kopplas 

till det socialt konstruerade. Genus är ett begrepp som betecknar den sociala 

organiseringen av könsskillnader. Således innehåller genusteorin antagandet om att 

                                                 

59 Tosh, John. Historisk teori och metod. 2011:298. 
60 Tosh, John. Historisk teori och metod. 2011:298f. 
61 Fagerström, Linda & Nilson, Maria. Genus, medier och masskultur.  2004:12f 
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könsskillnaderna är socialt eller kulturellt konstruerade och för att förstå dessa måste en 

undersöka den historiska processen kring detta. Vidare så ligger fokuset mindre på hur 

situationen ser ut för ett kön, mer på hur relationen mellan könen ser ut. Fältet spänner 

sig över alla relationer, inte enbart saker som äktenskap och sex.62 Exempelvis är 

förhållandet mellan Django och hans fru Broomhilda tämligen ojämnt då Django är den 

uteslutande aktiva parten i Broomhildas räddning. Kvinnan är i relation till mannen i 

denna gestaltning passiv.  

Genusteori är en teoretisk inriktning som tidigare inte fått något stort gehör, 

och därmed blivit kritiserat. Genusteori har emellertid varit ett viktigt inslag i 

forskningen av populärkultur. Populärkulturen, genom sin representation av kvinnor har 

generaliserat och marginaliserat kvinnan; forskningen har fått kritik för att ha ”uteslutit 

eller trivialiserat kvinnor som social kategori.”63 Att undvika vidare trivialisering samt 

genusbegreppets närhet till diskursanalys är anledningen till varför analysen kring 

genusframställning och de kvinnliga karaktärerna i Django Unchained bär så stor vikt i 

föreliggande arbete.  

 

4.1.3 Konstgjort minne  

Konstgjort minne, eller Landsbergs engelska original-term prosthetic memory, är en 

förgrening av det bredare uttrycket socialt eller kulturellt minne.64 Det konstgjorda 

minnet skapas i gränssnittet mellan en historisk händelse och det som en individ 

upplever genom ett medium så som ett museum eller en film. Vad som karaktäriserar 

det är att personen i fråga inte bara upplever det historiska narrativet utan erhåller en 

personlig minnesbild av händelsen, som vederbörande de facto inte upplevt. Resultatet 

av detta blir att det konstgjorda minnet kan förändra personens subjektiva åsikter och 

även vederbörandes relation med dåtiden och framtiden.65 Den analys, gjord på 

maktstrukturerna som skildras i Django Unchained kommer sedermera anknytas till en 

                                                 

62 Tosh, John. Historisk teori och metod. 2011:288. 
63 Lindgren, Simon. Populärkultur. 2009:170. 
64 Landsberg, Alison. Prosthetic memory. 2004. 
65 Landsberg, Alison. Prosthetic memory. 2004:26. 
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diskussion om det konstgjorda minnet under den empiriska analysen. Landsberg skriver 

följande om det konstgjorda minnet i relation till det amerikanska slaveriet:  

When mass media try to remember slavery and the history of racial oppression, 

as has been increasingly the case over the last several decades, such memories 

can reach wider audiences and affect those who come in contact with them.66 

Genom att påvisa bredden i publiken som nås av filmproduktionen, tillsammans med 

förståelsen att det konstruerade minnet påverkar tittarens åsikter om inte bara den 

historiskt skildrade tiden utan även vår samtid och framtid, syns tydligt vikten i att 

undersöka just vad den massmediala historieskildringen visar för tendenser.  

Genom att tillämpa denna teori i följande studie kommer resultatet från 

analysen kunna leda till slutsatser om hur människors åsikter och attityder mot 

postkolonialism och genus kan komma att förändras. Slutsatserna kommer diskuteras i 

enighet med det konstgjorda minnets förmåga att påverka den subjektiva naturen hos 

människor. 

 

4.2 Metod 

Analysmetoden kommer i grund och botten baseras på en kvalitativ textanalys. Simon 

Lindgren beskriver begreppet ’textanalys’ som ett vidgat begrepp som även innefattar 

medier så som film.67 Den kvalitativa analysen kommer vidare präglas av ett 

diskursanalytiskt tillvägagångsätt. Lindgren beskriver att det finns stora svårigheter, om 

än omöjligt, att hitta en fast definition av begreppet ’diskurs’.68 Således presenterar jag 

nedan hur diskursanalysen jag kommer att tillämpa i denna analys fungerar.  

Michel Foucault presenterade diskurs som en form av makt eller kunskap som 

visades genom språkbruket, då människor stängs in inom diskursens reglerande ramar.69 

Jag kommer snarare använda mig av en vidare definition av begreppet som inte enbart 

omfattar språkbruk. Här omfamnar diskursbegreppet alla sociala relationssystem. Här 

                                                 

66 Landsberg, Alison. Prosthetic memory. 2004:82. 
67 Lindgren, Simon. Populärkultur. 2009:73. 
68 Lindgren, Simon. Populärkultur. 2009:127. 
69 Tosh, John. Historisk teori och metod. 2011:208. 



 

 

 

- 21 - 

menar man att allt meningsskapande sker diskursivt, alltså att allt, inte enbart språket 

eller uttryck ingår i diskursbegreppet.70  

Boréus och Bergström presenterar en översättning av ett exempel på hur några 

diskursanalytiker med ett vidare perspektiv ser på diskurs. Exemplet de presenterar 

utgår ifrån ett murbygge, där en av arbetarna ber den andra om en tegelsten vilken sedan 

räcks över. De menar att den första handlingen, att fråga är en språklig handling, den 

andra, att foga stenen är utomspråklig. De menar att arbetet med muren ska ses som en 

helhet av språkliga och utomspråkliga element och att denna helhet är diskursen.71 

Sammanfattat, ”med diskurs menar vi inte en kombination av tal och skrift, utan snarare 

att tal och skrift i sig blott är interna komponenter av diskursiva helheter.”72 Modellen 

innebär att ett tecken ska ses som en sammanbindning av ordets uttryck och dess 

tankeinnehåll. Kort förklarat så är hund, utan ett tankeinnehåll som skiljer det från andra 

djur så som fisk eller katt, enbart ett ord som utseendemässigt skiljer sig från 

närliggande, så som hand eller rund. Tecknets betydelse och dess uppkomst är det 

intressanta. Ett exempel kan vara hur tecknet rättvisa skiftat i betydelse beroende på 

vilka diskurser detta tillämpas inom.73 Ett exempel från denna analys är ordet ’nigger’. 

Det används i Django Unchained, blir meningsbärande genom sitt tankeinnehåll och det 

används för att särskilja ”vi” från ”de andra”.  

Under analysen kommer uttryck och handlingar analyseras och föras in i 

diskursen för att på så sätt utröna vilken position vederbörande karaktär har i 

makthierarkin. För att kunna göra detta analyseras de tecken som uttrycks hos en 

karaktär och jämförs sedan med reaktioner på denna. Lindgren använder 

programledaren Ernst Kirchsteiger som ett exempel. Han menar att när Ernst gör saker 

som att koka grönsakssoppa eller gör dekorationer, någonting som kvinnliga 

programledare vanligtvis gör så upplever vissa tittare det som aningen obekvämt.74 

Ernsts förhållningsramar är här mindre, och han har inte den odiskutabla rätten inom 

diskursen att uppträda, vad som upplevs vara feminint som en kvinnlig programledare 

                                                 

70 Bergström, Göran & Boréus, Kristina. Textens mening och makt. 2012:357. 
71 Bergström, Göran & Boréus, Kristina. Textens mening och makt. 2012:364. 
72 Bergström, Göran & Boréus, Kristina. Textens mening och makt. 2012:364. 
73 Bergström, Göran & Boréus, Kristina. Textens mening och makt. 2012:365f. 
74 Lindgren, Simon. Populärkultur. 2009:109. 
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har. Han positioneras således, vid en analys av uteslutande dessa faktorer lägre än en 

kvinnlig motpart, då han inte har möjlighet till att nyttja detta tecken utan att bli 

ifrågasatt. Detta kan liknas vid när Django rider bredvid Schultz. Django får 

kommentarer och blickar från invånarna i staden. Han tillåts alltså inte den odiskutabla 

rätten att rida till häst inom diskursen som Schultz har. 

För att tydliggöra så kommer diskursmodellen jag kommer att tillämpa på detta 

arbete utgå från en vidare definition av diskursteori. Detta innebär att det inte enbart är 

språk eller gester som analyseras in i vad som anses vara diskursen, utan ses som 

beståndsdelar inom den diskurs de ingår i.  

Inom en diskurs får vissa säga mycket och andra lite, vissa synsätt ignoreras 

och andra förs fram.75 Olika individers förhållningsramar är olika stora och ger dem 

olika mycket utrymme för att tala eller agera. Dessa förhållningsramar är vitala för 

föreliggande analys. Begreppet förhållningsramar kommer vara frekvent förekommande 

i analysen och syftar till vad individer antas får säga eller göra inom diskursen.  

Under den första analysdelen, vilken omfattar ”vi och de andra” kommer 

Djangos, i egenskap av protagonists position inom diskursen att analyseras i relation till 

såväl antagonisters som protagonisten Schultz. I nästkommande analysdel kommer 

karaktärerna Lara och Broomhildas position inom diskursens hierarki analyseras.  

Omsättningen av postkolonialism till begreppet ”vi och de andra” kommer utgå 

från premissen att ”vi” är den makthållande samhällsklassen, och ”de andra” är den som 

blir marginaliserad. Detta grundar sig i orientalism-begreppet, där den kolonialiserande 

makten ansågs vara normen, alltså ”vi”. De lade sedan kulturella konstruktioner på de 

kolonialiserade för att distansera sig från dem-”de andra”.76 ”Vi” i detta fallet kommer 

därmed vara de vita i filmen och ”de andra” kommer vara afroamerikanerna i filmen då 

vita är de som marginaliserar och påtvingar afroamerikanerna kulturella diskurser.  

För att svara på frågan om hur valet av hur filmens historiska kontext bidragit 

till bilden av Django som hjälte kommer jag utgå från de resultat av de makthierarkier 

som syns i analysen i relation till ”vi och de andra”. Dessa resultat kommer jämföras 
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med de förutsättningar som den historiska kontexten ger karaktärerna, i synnerhet 

Django. Med detta är målsättningen att visa på hur den historiska kontexten och dess 

förutsättningar påverkar bilden av Djangos hjältestatus. 

 

4.3 Avgränsningar 

4.3.1 Scenurval 

Vid analysen av ”vi och de andra” kommer analysen utgå från karaktären 

Django. Django representerar inte fullständigt bilden av ”vi och de andra”. Det är 

emellertid så att en genom analysen av Django får ta del av andra karaktärers 

förhållningssätt till ”vi och de andra” som interagerar med honom. Det är, inom ramen 

för denna uppsats inte möjligt att kvalitativt analysera samtliga karaktärer, därav väljer 

jag en karaktär där andra karaktärers makthierarkiska position synliggörs genom 

honom. 

I filmens start, ca 6.00 introduceras Django för Schultz. Schultz frigör här 

Django. Här synliggörs den ursprungliga relationen mellan karaktärerna. I nästa scen, 

ca. 17.00 är det flertalet invånare i staden Dougherty som uttrycker sig negativt om 

Django, då han upplevs agera utanför sin rätt som svart man. 26.50 väljer Django sin 

kostym inför nästkommande uppdrag. Valet av kostym signalerar en strävan om att 

särskilja sig från hans tidigare status som slav. Nästa scen att analyseras startar 34.46. 

Här dödar Django två av de tre efterlysta bröderna Brittle som Schultz och Django letat 

efter. 1.13.30 är Django och Schultz på väg till Candyland. Både de vita följeslagarna 

och de afroamerikanska slavarna ser här ner på Django på grund av hans upphöjda 

position som afroamerikansk slavhandlare. När de kommer fram till Candyland, 1.27.32 

introduceras husslaven Stephen för Django och Schultz. Han visar tydligt upp sitt 

missnöje mot Django som behandlas likt de vita följeslagarna. 1.42.00 sitter samtliga 

vid middagsbordet. Här synliggörs Djangos position i relation till Stephens ännu 

tydligare genom deras agerande. Filmens avslutning ca 2.40.00 visar hur Django 

spränger Candyland, och slutligen gör sig fri från sin tidiga slavposition. Här synliggörs 

även gestaltningen av kvinnor och män, då Lara och Django reagerar olika på denna 

avslutning.  
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I fråga om den genusteoretiska delen valdes de två mest framträdande 

kvinnliga karaktärerna. Likt ovanstående syns relationen mellan man och kvinna genom 

dessa, även om det är kvinnan som står i fokus för analysen. Vidare så representerar 

dessa två olika grupperingar i fråga om ”vi och de andra” då Lara är vit och Broomhilda 

är afroamerikan. Detta skapar en förutsättning för att kunna undersöka genus i relation 

till postkolonialism. 

När Schultz, 26.10 berättar sagan om Siegfried och Brünnhilde så synliggörs 

Broomhildas syfte med filmen, då filmens narrativ kommer att likna den i historian. Ca. 

33.00 visas, genom en tillbakablick, hur Broomhilda ska bli piskad för att hon och 

Django försökt fly från plantaget där de jobbade. Ett tydligt genusförhållande synliggörs 

när Django försöker övertala männen att piska honom istället. När Django, Schultz och 

Candie kommer till Candyland, 1.30.30 går han ut och presenterar Lara för sina 

färdkamrater. Genom presentationen tillsammans med föreliggande scener så synliggörs 

vilka attribut som anses vara eftersträvansvärda för kvinnor. Broomhilda förs upp till 

Schultz rum 1.36.20 med eskort av Lara. Interaktionen mellan Schultz och Lara 

synliggör tydligt hur hon positioneras i makthierarkin. Vidare synliggörs synen på 

kvinnors egenskaper ytterligare under diskussionen som förs i rummet och när Django 

presenterar sig för Broomhilda. Den femte scenen att analysera startar ca. 1.48.30 när 

Candie vid middagen vill visa upp Broomhildas ärrade rygg för gästerna. Här syns hur 

”vi och de andra” även vävs in i vilka egenskaper Broomhilda anses ha. Vid Djangos 

räddning av Broomhilda, ca. 2.35.00 och filmens avslut när Candyland sprängs, ca 

2.40.00 synliggörs Broomhildas roll i frigivningen i relation till Djangos samt hur hon 

reagerar på explosionen. Här syns tydligt hur olika förhållningsramarna de två verkar 

inom är. 

 

 

 



 

 

 

- 25 - 

5. Empirisk analys 

5.1 ”Vi och de andra” 

Lindgren menar att diskursen leder oss till en maktcentrerad föreställning av något, ett 

givet förhållningssätt som talar om hur en ska tala, tänka och förhålla sig till diverse 

fenomen. Makthierarkierna genomsyrar och präglar diskursen snarare än att makten 

utgår från en aktör.77 I den synliga strukturen är den lägsta hierarkiska positionen som 

går att finna i filmen den hos de afroamerikanska slavarna och den högsta tillfaller de 

vita männen. 

I filmens inledande skede befinner Django sig längst ner på spektrumet inom 

den makthierarkiska diskursen. Hans position förändras emellertid drastiskt när Schultz 

friger honom. Genom att Schultz inte bara friger honom, men även låter honom ta sina 

tidigare, nu döda, ägares kläder tillåts Django erhålla en position aningen högre än 

slavarna som Schultz inte stiftar en personlig bekantskap med. Emellertid blir Djangos 

nya position starkt utmanad när de vid ritten in i Daughtry träffar flera vita människor. 

Stadens invånare tittar på dem med upprörda miner, och en utbrister ”a nigger on a 

horse?”. Här ser vi hur de förhållningssätt vilka diskursen innebär bryts då Django har, 

genom Schultz frigivning av honom erhållit en högre positionering. I citatet är detta 

tydligast, då ordet ”nigger” och ”horse” sätts ihop som en arg fråga. Det visar tydlig att 

när ”de andra” rider på en häst, vilket inte väcker anseende i Schultz fall, bryts den 

makthierarkiska föreställningen kring Django och väcker således anstöt.  

Django och Schultz går efter detta in i en saloon, där vad som antas vara ägaren 

springer ut därifrån vid synen av Django. Django och Schultz stannar emellertid i 

saloonen och konverserar. Vad som sker där inne skildrar en komplex bild av hur 

diskursen mellan Django och Schultz inte är förenlig med den som råder utanför deras 

grupp. Följande citat från Schultz är talande för denna sak:  

Shultz: I must admit. I’m in a bit of a quandary when it comes to you. On 

one hand I despise slavery. On the other hand I need your help. If you’re 

not in a position to refuse, all the better. So for the time being, I’m gonna 

                                                 

77 Lindgren, Simon. Populärkultur. 2009:111. 
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make this slavery malarkey work to my benefit. Still, having said that, I 

feel guilty. So I would like the two of us to enter into an agreement. 

Schultz uttrycker här att han inte ställer sig bakom den position som slaveriet innebär 

för afroamerikanerna, men att han trots detta kommer att utnyttja detta system. Djangos 

position är i detta avseende högre i Schultz ögon än i den samhälleliga diskursen då 

Schultz ifrågasätter legitimiteten i den kritik som Django har fått, där människorna de 

tidigare mött istället underbygger den.  

När Django senare ska välja kläder inför deras uppdrag väljer Django, i 

kontrast till filmens annars beigebruna sceneri och kostym, en klarblå utstyrsel. Detta är 

ett uttryck för att Django starkare utmanar den position som den samhälleliga strukturen 

givit honom. Han får, av Schultz möjlighet att välja vilka kläder han vill, och han väljer 

någonting så uppseendeväckande som möjligt. Emellertid är denna förvandlingen och 

handlingen ett resultat av Schultz syn på diskursens hierarkiska ordning.  

I scenen är Django dödar två av bröderna Brittle syns det tydligt att Django, 

genom sina handlingar pressar sig uppåt i diskursens makthierarki. I jämförelse med de 

tidigare scenerna har Django, genom Schultz halv-frigivande erhållit en viss position 

över de andra slavarna som figurerar i filmen. Här understryker Django den genom att 

han på eget bevåg, med den position som Schultz hjälpt honom nå, utför uppdraget som 

givits honom. Just Djangos nivå av självständighet, vilket inte ges de andra 

afroamerikanska karaktärerna i filmen skiljer honom stort från dessa. Avståndet mellan 

honom i egenskap av ”den andre” och de vita i egenskap av ”oss” minskar således.  

Uppdelningen av ”vi och de andra” i filmen är tämligen mångfacetterad. Med 

detta menas att ”de andra” i själva verket figurerar i ett spektrum i vilket de kan röra sig 

längre ifrån eller närmre ”vi”, likt Django gjort i föregående analyserade scener. ”Vi” i 

detta avseende syftar till den maktposition de vita har och de förordningar de är fodrade 

att följa. Detta syns tydligt när Django får tilldelat rollen som en svart slavhandlare till 

uppdraget att rädda Broomhilda. Django svarar följande:  

Django: You want me to play a black slaver? Ain’t nothing lower than a 

black slaver. A black slaver is lower than the head house nigger, and 

buddy that’s pretty fucking low. 
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Django får i egenskap av svart slavhandlare en högre maktposition än Candies husslav 

Stephen som de snart kommer träffa. Den största faktor till detta torde vara att Django 

är en frigiven svart man medan Stephen är en slav. Således är Django närmre ”vi” i 

diskursen än Stephen är. Django uttrycker även en värdering kring detta, vilken påpekar 

att det är negativt betingat för en slav att sträva efter att bli likställda i maktposition med 

de vita. Detta grundas antagligen i de hemskheter de afroamerikanska slavarna får utstå 

av de vitas hand, vilket porträtteras flertalet gånger i filmen.  

Ifrågasättandet av Djangos maktposition som nu likställs med Candies vita 

underordnade understryks som tydligast i scenen där de är på väg till Candyland. 

Django rider här tillsammans med de vita-”vi”, vilket ger upphov i blickar från de svarta 

slavarna-”de andra” vilka tolkas som arga eller äcklade. Djangos behov i att hävda sin 

position ges uttryck i två konflikter. Han blir öppet ifrågasatt av de vita underordnade, 

varpå han istället för att, som diskursen kring ”de andra” förbehåller, ställer sig i en 

underordnad position så går han till motangrepp. Detta leder till en konflikt som Candie 

avstyr. Vidare så måste även Django underbygga denna position genom att visa de vita 

att även han kan behandla ”de andra” så som ”vi” gör.  

Django: You niggers gonna understand something about me. I’m worse 

than any of these white men here. You get the molasses out of your ass, 

keep your goddamn eyeballs off me. 

Han distanserar således sig ännu mer från “de andra” genom att inte bara likställa sig 

med de vita- “vi” utan även ställa sig över dem i avseendet att han är ännu värre mot 

slavarna än de vita är. Sammanfattat om denna scen kan en säga att Django närmar sig 

positionen av ”vi” mer och mer, men erhåller inte fullt ut den makt som positionen 

innehar, då den fortfarande blir ifrågasatt från både ”vi” och ”de andra.” Ifrågasättandet 

av Djangos position når sin kulm genom Stephen, Candies husslav. Såhär svarar 

Stephen på Candies hälsning: 

Stephen: Yeah, yeah, yeah. Hello my ass. Who this nigger up that nag 

[syftar på Django] 

Stephen ifrågasätter Candie och behandlar honom på ett sätt som visar att Django på 

hästen är mer intressant än att vara artig, vilket ”de andra” har varit under filmens gång. 
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Således är Djangos till synes diskursbrott mer iögonfallande än att upprätthålla den 

hierarkiska position som ligger för honom. Django påpekade innan att det är värre att 

vara en ”black slaver ” än en ”head house nigger” vilket bekräftas här, när Stephen i 

egenskap av ”head house nigger” ifrågasätter Djangos position väldigt starkt. Schultz 

invänder ingenting här, utan Django tar till orda och säger till Stephen att om han undrar 

vem han är så ska han fråga honom själv, och ingen annan. Django har här antagit en 

fullständigt dominant position, likt de vita gör över en slav. De vita i scenen ingriper 

inte å någons vägnar, vilket tolkas som ett godkännande från deras sida, således 

ifrågasätts hans position inte av de vita. Antagandet att Django nu inom diskursen kan 

betraktas som ”vi” med undantag av de fysiska attribut han innehar som afroamerikan är 

rimligt att göra. 

 Under scenen då samtliga sitter vid middagsbordet och konverserar så synliggörs 

Djangos position oerhört tydligt i relation till Stephens. Django är i alla avseenden, 

utom det fysiska likställd de vita, eller ”vi” vid middagen. Han har samma fysiska plats, 

vid bordet och samma förutsättningar att tala som resterande i sällskapet. Stephen 

däremot har för det första ingen plats vid bordet, utan står snarare bredvid Candie och 

instämmer med nästan allt han uttrycker. Steven lyder alltså, genom sin positionering i 

diskursens makthierarki under förordningen att instämma med sin herre. Django gör 

emellertid tvärt om, då han upplevs vara arrogant mot värden, vilket innebär att de 

förordningar Django förhåller sig till inom diskursen är vidare än både Stephens och de 

andra i sällskapet. I citatet som följer syns hur Djangos uttryck ”and I don’t know why i 

would be inclined to be generous” är ett tecken som signalerar arrogans:   

Django: Eskimo Joe’s a quality nigger, no doubt about it. But if it was my 

money… I wouldn’t pay no 12.000$ for him.   

Schultz: What would your price be?  

Django: Well, if I was inclined to be generous… and I don’t know why I 

would be inclined to be generous… 9000. Maybe. 

Den resa inom diskursens makthierarki Django gjort återställs emellertid när han efter 

Schultz död åter blir en slav. Han är nu tillbaks på botten, men med hjälp av det han lärt 

sig genom att Schultz introducerat honom för ”vi”-positioneringen tar han sig ur denna 

situation utan hjälp från någon. Positionen upplevs nu som mer svåruppnådd, då han 
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gjort resan från slav till fri självständigt. Även Djangos språkbruk är nu mer lik den 

Schultz haft under sin del i filmen, vilket understryker hans positionering som nära ”vi”. 

Denna nya väg upp mot en hög maktposition går snabbt och når sin kulm i 

filmens slutscen då han spränger Candyland och lämnar det bakom sig med 

Broomhilda vid sin sida. Han har brutit mot alla förordningar som diskursen tidigare 

inneburit för honom som ”den andre” och även tillintetgjort den fysiska plats som 

symboliserar diskursen tydligast, ett bomullsplantage, drivet av en vit man-”vi” som 

nyttjar ”de andra”-afroamerikanerna.  

När Django sprängt huset, vilket kan ses som en symbol för diskursen som 

slaveriet i stort inneburit, markeras slutet på filmen. Django har nu brutit sig ur den 

diskurs som Candyland omfattar och erhåller nu en fullständig självständighet från 

diskursen som påtvingats honom av slaveritidens ”oss”-de vita. 

 

5.2 Kvinnors position och funktion 

Fagerström och Nilson menar att genus är irrelevant om det diskuteras utan att ta 

hänsyn till makthierarkier.78 Således kommer makthierarkier och de förordningar vilka 

karaktärerna förväntas förhålla sig till vara grunden även i denna analys. 

Introduktionsscenen för Broomhilda är enbart en presentation av henne. Scenen 

filmas på ett närapå voyeuristiskt sätt, varpå hon upplevs titta in i tittarens ögon och 

säga sin replik. Emellertid är det svårt att säga någonting konkret om denna scen, 

förutom att hon presenteras som ett relativt karaktärslöst objekt. 

När Django och Broomhilda ska bli piskade för deras första rymningsförsök 

synliggörs emellertid en tydlig hierarkisk position för Broomhilda. Djangos vädjande 

om att han ska ta straffet istället för Broomhilda och slavägarens motvilja till att blidka 

honom visar på en tydlig hierarkisk ordning. Genom att Django vill ta straffet säger han 

implicit att Broomhilda inte är lika kapabel som honom att göra det, alltså att hon skulle 

                                                 

78 Fagerström, Linda & Nilsson, Maria. 2014:12. 
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vara svagare eller mer mottaglig för smärta. Med detta får hon en lägre ställning i den 

hierarki som uppstår i diskursen.  

I nästa scen är inte Broomhilda explicit med i, men hennes syfte i filmen görs 

tydligt klart här. När Schultz berättar sagan om Siegfried och Brünnhilde -, en klassisk 

hjältesaga där den tappre Siegfried överkommer oöverkomliga hinder för att rädda sin 

stora kärlek, Brünnhilde. Detta är precis vad som händer i filmen, fast Django är istället 

den tappre riddaren, som tillsammans med Schultz ska rädda Broomhilda. Denna scen 

sammanfattar hennes funktion i filmen som målet uppdraget leder till. Detta ger 

Broomhilda en hög position i den diskurs som råder mellan Schultz och Django, då de 

likt Siegfried är villiga att riskera sina liv för henne. Emellertid vittnar det om att de 

förordningar som hon förutsätts leva inom inte tillåter tanken på att hon skulle kunna 

använda egen list eller mod till att frigöra sig själv.  

När Candie reser sig upp och skriker ”Where is my beautiful sister?” varpå 

hans syster, Lara kommer ut ur huset och möter honom, visar han stolt visar upp henne 

för samtliga i sällskapet och säger till henne, ”Darling, you’re a tonic for tired eyes.” 

synliggörs en stor del av hennes position inom diskursen. De förordningar som förhålls 

till här visar att det är hennes utseende som är viktigast, då det är primärt vad Candie 

påpekar. Värt att notera är att inte någon av de manliga huvudkaraktärernas utseende 

kommenteras med undantag för en scen där Schultz menar att Django är ”a soaring 

eagle” där han refererar till sig själv som ”a plucked chicken.” Här syns en stor skillnad 

i vad som förväntas att uppmuntras eller påpekas till respektive kön. 

I nästa scen görs det väldigt tydligt både att männen anses vara mer fysiskt och 

psykiskt tåliga, kvinnornas främsta attribut är utseendet och att männen har en generellt 

högre maktposition än kvinnorna. Följande dialog äger rum när Broomhilda eskorteras 

av Lara till Schultz rum: 

Schultz: [Pratar med Broomhilda] When i look at you, I can see all the 

passions you inspire are completely justified. 

Lara: And I shal bring y…  

Schultz: [Avbryter Lara] Much obliged.  

För det första är det att de attribut som anses vara noterbara hos Broomhilda är hennes 

utseende, likt föregående scen med Lara. Detta är det som tycks vara vad en ska sätta i 
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förgrunden kring kvinnans positiva egenskaper. Det andra som syns är att Schultz, trots 

att Lara verkar vara ställföreträdande arbetsledare i huset under Candies frånvaro tar en 

högre maktposition genom att tydligt visa att det hon tänkte säga inte är värt att lyssna 

på. Konkret så har Schultz som står i lägre ställning i den rådande diskursen än de som 

är värdar i huset ändå erhåller en högre ställning än Lara, troligt på grund av att han är 

man och hon är kvinna. Översatt från tyska säger Schultz inledningsvis till Broomhilda 

”How beautiful you are.” vilket än en gång vittnar om diskursens förhållningssätt till 

kvinnligt utseende. När hon senare svimmar vid åsynen av Django och Schultz säger 

”You silver tongued devil, you.” till Django visar det än en gång på Broomhildas 

fysiska svaghet, och även på hur Djangos förmåga att få Broomhilda på fall uppmuntras 

explicit av Schultz. 

När Broomhildas ärrade rygg visas upp under middagen uttrycker 

inledningsvis Candie:  ”It would fascinate him, the niggers’ endurance for pain.” Efter 

detta kommer Lara att protestera mot uppvisningen: ”Calvin! We are eating. Ain’t no 

one wanna look at her whipped-up back.”  

Än en gång, genom Laras uttryck syns det hur utseende är det primära 

attributet hos kvinnorna, att det inte är önskvärt att de den sargade ryggen. Intressant 

med denna scen, vilket emellertid även kan falla under rubriken ”vi och de andra” är hur 

Broomhilda i egenskap av ”de andra” eller som det uttrycks ’nigger’ anses vara en 

fysiskt stark individ, i kontrast till det som synts tidigare. Här syns det hur 

förhållningsramar inom diskursen kan förändras för en individ i relation till vilken 

gruppering den tillhör i ett visst läge. 

När Django frigör Broomhilda porträtteras hon som passiv och Django som 

aktiv. Detta tyder på att Broomhilda inom diskursens ramar förhåller sig till att vara 

inkapabel att göra något frigivningsförsök, där Django utan några svårigheter räddar 

henne. Således placeras Broomhilda lägre i maktstrukturen inom filmens diskurs.  

Under filmens slutscen där huset sprängs syns det, då Django möter infernot 

samtidigt som Broomhilda håller för öronen att Django inom diskursen förväntas vara 

tåligare, som inte behöver skydda sig mot ljudet från explosionen, där Broomhilda 

förväntas vara mer fragil.  
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6. Resultat 

6.1 Postkolonialism i Django Unchained 

Genom att analysera hur Django porträtteras i relation till begreppet ”vi och de andra” 

har förmedlingen av postkolonialism, alltså uppdelningen av ”vi och de andra”, eller 

påtvingandet av en kulturell konstruktion vars syfte är att distansera ”vi”-gruppen från 

”de andra”79 synliggjorts. Vilka maktstrukturer ur ett postkolonialt perspektiv kan vi då 

se i Django Unchained?  

Django har en speciell roll i filmen, då han startar i en tydlig underlägsen 

position som en slav, men genom Schultz hjälp klättrar sig närmre den maktposition 

som ”vi”-  de vita karaktärerna i filmen förhåller sig till. Emellertid är detta till filmens 

största del ett resultat av Schults egna diskursbrott som hjälper Django upp till denna 

position. Bilden av att Django når sin position tack vare Schultz hjälp förändras 

emellertid vid Schultz död då Django genomgår i princip samma makthierarkiska resa, 

nu på egen hand. Det ter sig dock så att Djangos framsteg upplevs vara nästan 

uteslutande Schultz förtjänst.  

De olika positioneringarna afroamerikanerna kunde ha inom slavhierarkin 

problematiseras, i kontrast till vad Dunham presenterar.80 Problematiseringen sker 

emellertid genom Django, och inte genom Stephen som Dunham skrev om. Det syns 

hur Django, på grund av sin position inom slaveridiskursens makthierarki blir ifrågasatt 

från både ”de andra” och ”vi”. Även Stephens position som högst inom slavhierarkin 

ifrågasätts, men enbart från Django, genom citatet ” A black slaver is lower than the 

head house nigger, and buddy that’s pretty fucking low.” Emellertid framträder, likt 

Dunham framhåller inte det psykologiska trauma den positionen har inneburit. 

En kan även se att maktpositionerna som skildras i filmen inte är helt beroende 

på vilken etnisk härkomst personen har. Det går i linje med tanken om att ras inte är den 

bestämmande faktorn för det postkoloniala perspektivet, utan att det är de kulturella 

påtvingade förhållningsramar ”de andra” får.81 Det syns tydligt i hur Django har en 

                                                 

79 Tosh, John. Historisk teori och metod. 2011:296f. 
80 Dunham, Jarrod. ‘The Subject Effacer: Identity and Race in Django Unchained’. 2016:412. 
81 Tosh, John. Historisk teori och metod. 2011:298f. 



 

 

 

- 33 - 

ytters dynamisk position inom diskursen, där andra karaktärer som Stephen har en 

statisk position. Emellertid är det tydligt att Django, i egenskap av afroamerikan har en 

snävare förhållningsram än de vita.  

 

6.2 Genus i Django Unchained 

Maktdimensionerna är central även i genusforskning.82 Följande maktrelationer i 

förhållande till genus ses genom den diskursanalys som gjorts på Django Unchained. 

Den diskurs som båda de analyserade kvinnliga karaktärerna förhåller sig till är 

präglade av en stor passivitet Broomhildas syfte i filmen blir resans mål, likt kvinnorna i 

Amerikas tidiga filmer.83 Genom att hennes roll i princip är att vänta på Django yttras 

en tydlig förhållningsram inom diskursen som innebär att hon inte bör vara en aktiv 

part, för hon kommer bli räddad. Vidare så porträtteras hon i egenskap av kvinna som 

en svag karaktär rent fysiskt, då hon svimmar vid åsynen av Django.  

Emellertid syns det hur hon i egenskap av en afroamerikan, eller ”den andre” 

anses vara stark fysiskt, vilket uttalas när Candie visar upp hennes ärrade rygg vid 

bordet. Vidare är det tydligt att den prominenta egenskapen hos kvinnorna i filmen är 

deras utseende, då det är vad som poängteras flertalet gånger i en positiv kontext. Det 

syns även på bortfallet av utseendeinriktade kommentarer mot männen. Den egenskapen 

som framhålls som viktigas är en som inte ligger till grund för någon handlingskraft 

vilken möjligen hade ansetts vara en betydande del i en högre makthierarkisk 

positionering.  

Lara har en större möjlighet till att uttrycka sina åsikter än Broomhilda, vilket 

syns när hon säger emot Candie som visar upp Broomhildas rygg. Här erhåller Lara en 

större förhållningsram än Broomhilda, således en högre maktposition inom diskursen. 

Möjligen på grund av hennes roll som husägarens syster, möjligen på grund av att hon 

är vit. Emellertid syns det även, genom Schultz ointresse att lyssna på henne, och hans 

sätt att visa detta att Lara står under männen i den makthierarki som diskursen innebär.    

                                                 

82 Fagerström, Linda & Nilson, Maria. Genus, medier och masskultur. 2004:12. 
83 Benshoff, Harry.M & Griffin Sean. America on film. 2009:218 
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6.3 Det konstgjorda minnet 

Bilden filmen påvisar är, kortfattat att den afroamerikanska hjälten Django erhåller sin 

diskursiva maktposition genom Schultz och att denna maktposition tydligt blir ifrågasatt 

av såväl de vita som de afroamerikanska karaktärerna. Emellertid verkar denna resa 

eller motsättningar inte innebära, likt Dunham påpekar om karaktären Stephen några 

psykologiska påfrestningar för Django.84 Detta ter sig högst problematiskt då, om 

tittaren genom filmen skapar ett konstgjort minne som påverkar vederbörandes 

konstruerade insikt om tidsperioden kan det resultera i att hen ser det teatraliska våldet, 

så som piskningen som Broomhilda får utstå som den största, om inte enda faktorn för 

lidandet afroamerikanerna fick utstå. Vidare så kommer bilden av den afroamerikanska 

hjälten vara en som är beroende av den vite mannen. För att Django ska kunna erhålla 

hjälterollen närmar han sig även den kultur eller förhållningsramar som ”vi”-et innebär, 

då de står högst inom diskursens makthierarkiska ordning. Detta innebär att tittaren 

rimligtvis ser en afroamerikansk hjälte som den som anammat den vita ”vi” diskursen. 

Ser vi till den genusteoretiska delen av analysen så ser vi för det första den 

passivitet som skildras hos de kvinnliga karaktärerna, främst hos Broomhilda. Om en 

tittar på denna skildring och skapar ett konstgjort minne kring detta, vilket påverkar ens 

åsikter om kvinnans roll finns det underlag till antagandet att en tittare kan tillämpa 

detta till vår samtid och genom detta anse att kvinnan ska vara passiv och vänta på 

mannens räddning vid svåra situationer. I samma linje syns det hur, genom att Schultz 

inte lyssnar på Lara och stänger dörren i huvudet på henne att män, oavsett 

socioekonomisk position har en diskursivt högre maktposition i relation till kvinnor. 

Problematiken skapas när det konstgjorda minnet påverkar ens åsikter och en tillämpar 

detta på vår samtid, vilka inte nödvändigtvis stämmer överens med det rådande 

samhällsklimatet.  

 

 

                                                 

84 Dunham, Jarrod. ‘The Subject Effacer: Identity and Race in Django Unchained.’ 2016:412. 
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6.4 Djangos hjältestatus  

Under denna rubrik kommer följande frågeställning besvaras: ”Hur bidrar filmens 

historiska kontext till gestaltningen av Django som hjälte?”  

Den yttre strukturen i filmens historiska anslag är att slavarna och afroamerikanerna är 

starkt marginaliserade. Det syns tydligt i Dunhams uttalande: ”/…/ slaves only had 

impossible choices, when they had choices at all. ”85 Den yttre diskursen gestaltas alltså 

genom filmens historiska kontext där slavarna är lägst positionerade.  

Genom analysen syns det att Django initialt befann sig vid denna starkt 

marginaliserande position men arbetade sig med hjälp av sin allierade, Schultz upp till 

en position som kan liknas vid den diskursiva position de vita- ”vi” innehar. Vad den 

historiska kontexten bidrar till är att den makthierarkiska resa Django gör blir väldigt 

markant då han går från den lägsta punkten till den högsta. Denna stora resa hade inte 

varit möjligt med en mer jämställd utgångspunkt. Den historiska kontexten ger 

hjältestatusen en större tyngd då denna förändring blir så markant.  

För att Django ska kunna bli den svarta amerikanska hjälten Tarantino uttalade 

sig om behöver han till början Schultz hjälp och vägledning.86 Emellertid är den 

makthierarkiska resa Django gör så markant stor att hjältestatusen tydligt träder fram. 

Detta är till stor del tack vare den spektakulära hierarkiska resa Django gör. Den 

inledande låga positionen han har är ett resultat av slavstrukturen, vilket inte hade 

kunnat skildras genom någon annan historisk period i Amerika.  

 

 

 

 

                                                 

85 Dunham, Jarrod. The Subject Effacer: Identity and Race in Django Unchained. 2016:412. 
86 Youtube, Channel 4 news. Quentin Tarantino interview: 'I'm shutting your butt down!'  0:23-0:40. 

Hämtad 2017-12-17. 
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7. Slutdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att, genom en diskursanalytisk metod identifiera hur 

postkolonialism och genus framträder i filmen Django Unchained. Arbetet får sin tyngd 

genom Tarantinos position inom Hollywood, sin stora publik och genom det historiska 

narrativ han använt sig av. Genom detta narrativ påverkas tittarens uppfattning om den 

historiska tiden och även deras uppfattning av vår samtid. Detta har varit grundstenarna 

i arbetet, att genom ett populärhistoriskt historiebruk med en diskursiv analysmetod 

identifiera hur postkolonialism och genus gestaltas. Vidare så fördes en diskussion i 

ljuset av analysresultatet hur ett konstgjort minne kan skapas hos tittaren vilket även 

påverkar de åsikter den har rörande vår samtid. Slutligen diskuterades Djangos 

hjältestatus i relation till det historiska narrativet. 

Resultaten skilde sig aningen från vad jag förväntat mig initialt. Från den 

tidigare forskning gjord på filmen gavs intrycket att Tarantino nästan helt förbisett det 

psykologiska trauma som uppstått för slavarna. Detta stämmer till viss del, då filmen 

likt forskarna presenterar är av en genre som inte gestaltar känslor väl. Emellertid 

synliggjordes en nyanserad bild av den problematik Djangos positionering som svart 

slavhandlare innebar. Vidare har analysen rörande genus varit i hög grad fruktbar. Det 

syntes tydligt att kvinnorna som analyserades hade en låg maktstatus, oavsett deras 

socioekonomiska positionering i samhället. Studiens syfte är inte att testa den historiska 

autenticiteten i filmen, men det konstruerade minnet som skapas i relation till filmen 

kan påverka även tittarens åsikter som speglas i vår samtid. Det syns också att den 

historiska kontexten Tarantino använt sig av underbygger Djangos hjältestatus.  

Vidare studier på det konstgjorda minnet i relation till populärhistoriska verk 

hade varit av högsta intresse. En mer kvantitativ studie där människors attityder till 

diverse samhällsfrågor undersöks i relation till konsumtion av populärhistorisk kultur 

eller populärkultur utan historisk anknytning hade kunnat ge en möjlig djupgående 

förståelse i hur populärhistoria påverkar tittaren.  

 

 

 



 

 

 

- 37 - 

8. Didaktisk relevans 

I skolverkets listning av det övergripande syftet för historieämnet i gymnasiet skriver de 

bland annat följande: 

Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av och 

värdera hur olika människor och grupper i tid och rum har använt historia, samt 

möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och 

verklighetsuppfattning.87 

I denna uppsats analyseras hur postkolonialism och genus porträtteras genom Django 

Unchaineds historiska narrativ. Vidare så grundas denna uppsatts i tanken att 

historiebruket i hollywoodfilm påverkar det sociala minnet om den historiska period 

filmen fiktivt gestaltar. En fråga som kan lyftas för en klassrumsdiskussion som kan 

leda till reflektioner om identitets- och verklighetsuppfattningen är ”hur kan denna film 

påverka hur människor ser på slaveritiden i Amerika”.  

 Även hur film används för att lyfta historiska frågor om till exempel slaveri är 

en lämplig ingångspunkt i ett arbetsområde. Filmen lyfter traumat kring slaveriet i 

Amerika på ett lättillgängligt sätt och kan därmed användas som en ingång till ett 

arbetsområde om slaveritiden i Amerika. Här kan både den historiska perioden 

diskuteras men även hur den lyfts in i den fiktiva filmen. Detta skapar en möjlighet för 

att arbeta kring hur historia används.  

Vidare hade det varit av intresse, just för att synliggöra bruket av historia, att 

använda populärhistorisk fiktionsfilm från olika tider och låta eleverna analysera dessa. 

Ett exempel som kan användas är hur Django Unchained gestaltar våldet mot slavarna i 

jämförelse med en tidigare film med samma tema. Detta synliggör tydligt för eleverna 

att samma historiska period skildras olika, och även säger någonting om den tid som 

filmen producerades. Här finns också en möjlighet att diskutera hur tittarens 

verklighetsuppfattning om slaveritiden hade kunnat påverkas av vardera fiktionsfilm.  

   

                                                 

87 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 

2011:66. 
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