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1. Syfte

 I den här uppsatsen kommer jag att utgå ifrån Nina Björks och Susan Faludis kvinno-

respektive manssyn, såsom de presenteras i Under det Rosa täcket – om kvinnlighetens vara 

och feministiska strategier samt i Ställd – förräderiet emot mannen. Båda förespråkar att 

kvinnor och män idag tvingas att upprätthålla falska ideal. Därför bör könsrollerna upplösas.1

Faludi menar att en av effekterna av den nuvarande ordningen är att manligheten är i kris och 

att den varit det sedan 1950-talet. På samma sätt är kvinnor fortfarande allmänt ansedda som 

mer emotionella och omhändertagande än män.2

Det har kommit flera filmer som berör de här ämnena. En film som man hävdat skildrat 

manlighetens kris är American Beauty (Sam Mendes,1999).3 American Beauty visar en man 

som till stora delar har förlorat sin ”nyttofunktion”. Lara Croft: Tomb Raider (Simon West, 

2001) är i sin tur en film där kvinnan lyfts fram i en genre som traditionellt har varit 

dominerad av män. Mr. & Mrs. Smith (Doug Liman, 2005) är en action/komedi och 

ytterligare en i raden av dessa filmer som explicit berör kön och könsroller. Jag ska i den här 

uppsatsen försöka se om den här filmen kan sägas förespråka upplösandet av könsroller, och 

ifall detta i så fall sker i enlighet med Faludis och Björks idéer och visioner i anslutning till 

det här området.

2. Teori och Metod

I denna uppsats ska Björks och Faludis teorier om genus användas, men deras teorier berör 

egentligen inte film specifikt. För att illustrera hur könsrollerna speglas på film ska därför den 

amerikanske sociologen Mark Hedleys teorier om filmrepresenation användas. Hedley belyser 

manliga och kvinnliga stereotyper och även hur genuskonflikter brukar lösas inom filmen. 

Även filmvetaren Laura Mulveys teori om den manliga blicken ska brukas för att lyfta fram 

hur Hollywoodfilmen skapar ideologier och illusioner om verklighet. Slutligen ska jag 

försöka applicera dessa teorier på några utvalda scener ur Mr. & Mrs. Smith. Hur väl 

överensstämmer teorierna med den filmiska iscensättningen, vad skiljer film och teori åt och 

vilka slutsatser kan dras utifrån detta?

                                                
1 Se Nina Björk, Under det Rosa täcket- om kvinnlighetens vara och feministiska strategier, Stockholm: 

Wahlström & Widstrand (1996), samt Susan Faludi, Ställd -förräderiet mot mannen, Stockholm: Ordfront 
(1999).

2 Susan Faludi, Ställd -förräderiet mot mannen, Stockholm: Ordfront (1999).
3 Don Feder, “Wimps Whiners Weenies: Men in Movies Today”, The American Enterprise, Volym 13:5 (2002), 

s 26. 
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3. Hollywood och ideologierna

Enligt massmedieforskaren Philip Green finns det fog för påståendet att filmer som skapas av 

Hollywood bekräftar och återskapar stereotypa könsroller i vårt samhälle.4 Mark Hedley 

instämmer i påståendet och menar även att Hollywoodfilmen kan ha del i skulden till att män 

(sett ur ett generellt perspektiv) anser sig ha rätten till att dominera kvinnor och att kvinnor 

(sett ur ett generellt perspektiv) till stora delar faktiskt finner sig i det.5 Men hur går det till när 

dessa stereotyper formas? Enligt Laura Mulvey beror det på att filmen har en så kallad 

”manlig blick”.6 Den här teorin vilar på antagandet att det finns tre manliga blickar i film. Den 

första är kamerans blick, den andra är den manliga protagonistens och den tredje är den 

manliga åskådarens blick. Alla dessa blickar tillsammans projekterar sina fantasier på de 

kvinnliga karaktärerna. På detta sätt formar den manliga voyeurismen vad som visas i filmen, 

och ger vägledning om hur det ska tolkas.7

Kännetecknande för en Hollywoodfilm är något man skulle kunna kalla en ”icke stil”. 

Detta innebär i praktiken, enligt Green, att de klipp och stilgrepp man använder är till för att 

inte föra uppmärksamheten till sig.8 Filmen ska återge en transparent verklighet och ge 

intryck av att vara filmad i förbifarten. Hos åskådaren skapas en illusion som innebär att man 

inbillar sig att det är en objektiv verklighet som beskådas. Det är åskådarens föreställningar 

om hur saker och ting är som skapar filmen. Denna praktik passar som utmärkt grogrund för 

att plantera ideologier.9 Han menar att det egentligen inte finns någon estetisk anledning att 

män ska spelas utav män och kvinnor utav kvinnor, eller att rånare gärna ska vara svarta män. 

Påståenden om att filmer använder dessa estetiska grepp för att skildra ”verkligheten” skapar 

bara fler frågetecken kring vad verkligheten egentligen är.10  

3.1 Den meningsskapande processen

Hedley menar att mening skapas i Hollywoodfilmen genom att alltid hänvisa till ett givet, 

dominerande samhällssystem, alltså genom en slags självbekräftelse.11 På ett individuellt plan 

sker självbekräftelse delvis på undermedveten nivå genom att den enskilde beskriver och 
                                                
4 Philip Green, Cracks in the Pedestal: Ideology and Gender in Hollywood. Massachusetts: University of 

Massachusetts Press, (1998), s 1.
5 Mark Hedley “The Geometry of Gendered Conflict in Popular Film: 1986-2000”, Sex Roles: A Journal of 

Research, Volym 47: 5-6. (2002), s 201-217.
6 Laura Mulvey ”Spelfilmen eller lusten att se” i Lars Gustaf Andersson, Erik Hedling (red), Modern Filmteori 

2, Lund: Studenlitteratur, (1995), s 33-44.
7 Mulvey, s 33-44.
8 Green, s 17.
9 Green, s 18.
10 Ibid.
11 Hedley, “The Geometry of Gendered Conflict”, s 202ff.



4

förklarar världen utifrån var han/hon befinner sig i den. Hedley menar att samma principer 

även gäller för ett samhällssystem. Ideologisk information sprids inom ett samhälle och 

används för att bekräfta det. Hedley anser att det är samhällets tillgång till 

masskommunikation som gör självbekräftelsen möjlig. Det är genom masskommunikation 

som en så stor mängd människor kan påverkas. Populärkulturen är inställd på att 

kommunicera på en nivå som når ut till så många som möjligt. Här tas inte hänsyn till de 

enskilda individerna utan publiken ses istället som en homogen massa. Detta, menar Hedley, 

kan liknas vid när man inom företagsekonomiska sammanhang utser en målgrupp för sin 

produkt.12 Det går inte att avgöra om alla förstår en film likadant. Hur filmer mottas och tyds 

är visserligen djupt subjektivt. Däremot kan man definiera de mest centrala riktlinjerna för hur 

en film ska tolkas. Denna möjlighet uppstår för att informationen kommer från en relativt liten 

klick personer men sprids till en enorm grupp människor.13

Liksom Philip Green hävdar alltså Hedley att Hollywoodfilmen spelar en stor roll vad 

gäller att bekräfta normer, värderingar och förväntningar. Hollywoodfilmen överför idéer om 

hur ett handlingsmönster kommer att fortlöpa till sin publik. På samma gång påverkas och 

avspeglas publikens uppfattning om verkligheten. Exempelvis kan film antyda vad för slags 

konflikter som uppstår mellan män och kvinnor, hur dessa konflikter växer fram och hur de 

kan lösas. Filmerna ger riktlinjer för vem som ska vara handlingskraftig och vem som ska 

vara passiv. Vem ger med sig i pressade situationer och vem står upprätt kvar. På det här 

sättet visar de vad de här konflikterna betyder i filmvärlden men följaktligen också i det större 

samhället. Hedley gör dock gällande att sammanhanget enbart gäller på en befolkningsnivå 

och inte när det kommer alla till enskilda individer. Hollywoodfilmens normbekräftande 

egenskaper borde, enligt Hedley, alltså enbart ses som ett samhällssystems försök till att 

representera sig självt. Vad som visas på filmen är inte grundat på fakta utan på normer och 

värderingar.14     

4. Stereotypa könsroller i film

Enligt Molly Haskell går det att urskilja en utveckling av hur det kvinnliga representerats i 

filmer, från 1920 till 1980-talet. Kvinnor har gått från att ha en aktiv roll och ett relativt öppen 

begär till att bli passiva samtidigt som deras drifter tabubelagts.15

                                                
12 Ibid.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Molly Haskell From Reverence to Rape: The Treatment of Women in the Movies, Chicago: The University of 

Chigago Press, Andra upplagan, (1987), s xiff.



5

Haskell håller även fram en tendens till att kvinnor, i ett allmänt perspektiv blir indelade i 

två läger. Där det ena lägret är ”horan” det andra ”madonnan”.16 Horan är den lättfotade tjejen 

i de Hollywoodfilmerna som på förhand är dömd till ett liv i ensamhet och skam. Madonnan 

däremot kan räkna med att bli ärad, uppskattad och till sist även gift, vilket, enligt Haskell, 

har varit målet för kvinnorna i flertalet filmer under historien.17

4.1 Konflikter mellan könen

En av Hedleys redovisade studier som gjordes på 150 stycken publikt populära filmer mellan 

1986-2000, visade att 70 %, av de största succéfilmerna behandlade konflikter mellan män 

och kvinnor. Dessa konflikter var av en romantisk och/eller sexuell art.18 Hedley delade sedan 

in filmerna i två olika kategorier, den ena bestod av filmer där genuskonflikten enbart är 

mellan en man och en kvinna, som till exempel i Crocodile Dundee II (John Cornell, 1988). 

Den andra kategorin bestod av filmer där konflikten angick fler än bara ett par, som i Big

(Penny Marshall, 1988). Den senare kategorin är något vanligare än den första.19 Dessa 

kategorier skiljer sig åt markant när det kommer till att lösa konflikter mellan män och 

kvinnor. I de konflikter som inte drar in andra män/kvinnor i sammanhanget brukar lösningen 

på problemet bestå i att den kvinnliga karaktären får sympati och förståelse för mannens 

ståndpunkt, och på så vis även legitimerar den.20 Hedley har även gjort en tidigare studie i 

som behandlade genuskonflikter.21  Här gjordes en indelning baserad på hur de olika 

protagonisterna hanterar en konfliktsituation. Det Hedley studerar är vem av protagonisterna 

som initierar förslag och vem som avslår dem. Han lägger också tonvikt vid hur ofta den som 

har avvisat förslaget efter påtryckning senare går med på det. Hedley granskade även hur 

drivande och vilket slags maktposition karaktärerna hade. Genomgående upptäcktes det att 

det var de kvinnliga karaktärerna som avvisade förslagen, men sedan efter viss övertalning 

ofta gick med på dem. Generellt sett skildrades kvinnorna som maktlösa och passiva, men 

med en högre moral. Män var oftast de som var drivande, hade hög status och fick igenom 

sina förslag, men de hade en lägre moral än kvinnorna. De tenderade att missbruka sin 

maktposition.

                                                
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Hedley,,”the Geometry of Gendered Conflict”, s 205ff..
19 Ibid.
20 Ibid.
21Mark Hedley, “The presentation of gendered conflict in popular movies: affective stereotypes, cultural 

sentiments, and men's motivation”, Sex Roles: A Journal of Research, Volym 31: 11-12. (1994).
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För att kvinnor skulle kunna få igenom sina förslag krävdes det att de vara både aktiva och 

besittande en hög maktposition för att bli åhörda. Hedley hävdar att detta ger intrycket att 

kvinnor måste arbeta väldigt hårt för att uppnå sina maktpositioner. Männen däremot behövde 

inte alls vara lika aktiva för att få ett högt socialt anseende. Tankarna förs till den 

stereotypiska ”tystlåtne starke mannen” vars maktposition aldrig blir ifrågasatt, ett exempel på 

en sådan karaktär är den manliga protagonisten i Crocodile Dundee (Peter Faiman, 1986).22

I de genuskonflikter som hade spritt sig till ett vidare nätverk av människor än ett par kan 

man applicera speciella formler för hur dessa konflikter kommer att lösa sig. Dessa formler 

blir tydligare om man tänker på dem som trianglar, menar Hedley. Trianglarna kan antingen 

centreras kring en kvinna eller man, den kvinnligt centrerade triangeln, där det vanligaste 

scenariot består av två män som slåss om en kvinna.23 Hedley anser att man kan se ett 

mönster, där de gamla, seglivade stereotyperna horan/madonnan gör sig påminda. Om vi tittar 

på trianglarna som centrerar kring män, så är ofta fallet att mannen är gift, alternativt har haft 

ett seriöst förhållande till en madonna, men blir ”frestad” av en hora. Horan är den sexuellt 

lösaktiga och moraliskt flexibla kvinnan i filmerna. Det är oftast hon som ger sexuella inviter 

till mannen och inte mannen som tar initiativet till förbindelsen. Madonnan representeras i 

filmen som det ”enda rätta valet” och när mannen inser detta så överger han horan och 

försöker återfå madonna. Madonnan förlåter mannen och filmen slutar med att mannen är en 

dedikerad äkta man och fadersgestalt.24 Mannen har ett moraliskt ansvar i sin relation till 

horan, men skulden läggs mer på henne än på honom. När mannen har ångrat sin irrfärd är det 

förväntat att madonnan ska ta emot honom med öppna armar. På detta sätt, menar Hedley, är 

det förväntat att män ska vara svaga i sitt förhållande till sexuellt promiskuösa kvinnor, men 

att de ska övervinna frestelsen och bli bättre män.25    

I trianglarna som är centrerade kring en kvinna ser det lite annorlunda ut. Problematiken 

kretsar fortfarande kring att göra ett moraliskt val mellan två motsatser. Männen som kvinnan 

står emellan är även dem stereotypa bilder av män, skillnaden ligger här i att istället för att 

männen delas in i två stereotyper så finns det fyra att välja mellan prins/skojare och 

hjälte/skurk. Är det en hjälte/skurk film så handlar filmen oftare om en ”liv eller död”-

situation, som till exempel i Robin Hood: Prince of Thieves (Kevin Reynolds, 1991). En 

prins/skojarefilm rör sig ofta på en lättsammare nivå, som i Bridget Jones's Diary (Bridget 

Jones dagbok, Sharon Maguire, 2001). En annan intressant utveckling när det kommer till den 

                                                
22 Hedley, “The presentation of gendered conflict in popular movies”, s 720-741.
23 Hedley, “the Geometry of Gendered Conflict”, s 208-213.
24 Ibid.
25 Ibid.
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kvinnligt centrerade triangeln är att istället för att kvinnan återupptäcker sin ursprungliga 

partner, lämnar hon honom (eller går en våldsam död till mötes). Det händer mer sällan att 

kvinnan i en sån här film har en moraliskt högtstående man som hon återvänder till efter en 

odyssé med en annan mansperson. Till skillnad från den manligt centrerade triangeln så blir 

inte kvinnan frestad på ett sexuellt plan. Hon blir istället upplyst på en spirituell nivå. Hon 

kommer till insikten att den man hon har inte är värd henne och att hon borde lämna honom. 

Hennes befrielse kommer genom den insikten annars, menar Hedley, är hon för evigt dömd 

(eller så blir hon dödad).26

5. En manlighet i kris

Det finns flera teorier om hur manligheten de senaste decennierna har hamnat i vad som alltså 

beskrivs som en krissituation.27 Krisen har tagit sig utryck bland annat genom att män i större 

utsträckning än tidigare har ångest och depressioner, begår självmord eller gör 

självmordsförsök. Männen har mer och mer hemfallit åt kosmetika och medel mot håravfall, 

samt steroider och Viagra.28

Susan Faludis teori handlar om hur männen i USA efter andra världskriget sakta tappar 

bort det som definierar dem som manliga. Under kriget fanns en klar och tydlig frontlinje och 

en väldefinierad fiende som gjorde att mannen kunde stå upp och möta motgångar och hjälpa 

sina bröder i en självuppoffrande anda. De här männen gjorde sin plikt för fosterlandet, och 

fick så att säga manligheten på köpet. När de kom tillbaka från kriget blev de hyllade som 

hjältar, kvinnorna välkomnade dem hem med öppna armar. Samhället garanterade dessa män 

arbete och villor i förorterna. Mansidealen som de här männen hade fått under kriget 

överförde de på sina söner. Men sönerna hade inga tydliga krig att föra. Kvinnorna behövde 

allt mindre beskydd och försörjning på samma sätt som innan, då den spirande kvinnorörelsen 

medförde att de kunde skaffa egna jobb och själva försörja sig. Och när männen väl gick i 

krig, i Vietnam, så var det inte ett tydligt krig som andra världskriget utan ett som saknade en 

tydlig frontlinje och distinkta fiender. När dessa män kom hem från Vietnam möttes de inte av 

öppna famnen och folkets jubel, utan snarare av en sorgsen likgiltighet.29 Industrierna som 

deras fäder hade fått jobb i efter kriget började friställa folk. Samhället övergick från ett 

industrisamhälle till ett tjänstesamhälle, från produktion till konsumtion. Det här är något som 

Faludi säger vara en symbolisk rörelse från något traditionellt manligt till något traditionellt 
                                                
26 Ibid. 
27Sally Robinson, Marked Men: White Masculinity in Crisis, Columbia: Columbia University Press, (2000), s 3.
28 Susan Faludi Ställd -förräderiet mot mannen, Stockholm: Ordfront, (1999), s 9-55.
29 Ibid.
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kvinnligt.30 Ur ett genusperspektiv rör det sig om mer än bara ett könsbyte, menar hon, utan 

något som fick vidare konsekvenser för de amerikanska männen. Det nyttoinriktade samhället 

som de befann sig i tidigare slet visserligen på männens hälsa, till exempel gruvarbete.31 Icke 

desto mindre hade det en förlikande sida: ”Det definierade manlighet via karaktär, via inre 

egenskaper som stoicism, integritet, pålitlighet, förmåga att axla bördor, beredvilligheten att 

sätta andra i första rummet, viljan att beskydda och försörja och göra uppoffringar”.32 Det här 

kan sägas vara traditionellt kvinnliga egenskaper som är omkodade till manliga. 33 Männen 

hade på det här viset, anser Faludi, förlorat en del av sin ”nyttofunktion” för samhället. 

Samhället behöver inte längre ”den vanliga mannen” som sin beskyddare och försörjare. Det 

gick inte längre att definiera sin manlighet utifrån de premisser de blivit uppfostrade med. Det 

uppstod en allmän förvirring och desperation över vad manlighet kunde innebära under de 

förutsättningar som rådde. I vissa sammanhang tilltog det manliga våldet, för det uppfyllde 

alla de kriterier för det stereotypiskt manliga utom just nyttofunktionen, ett målande exempel 

på sådana tendenser finns till exempel i filmen Fight Club (David Fincher, 1999). Från 1980-

talet fram till millennieskiftet hade, enligt Faludi, den så kallade ornamentala kulturen slagit 

rot. Här uppmuntrades män att ”betrakta butterhet, fientlighet och våld som ett uttryck för 

något glamoröst”.34 Det fanns dock ingenstans att rikta missnöjet, så det var, och förblir, 

enbart kosmetiskt. Tendenserna inom den ornamentala kulturen hade kunnat uppfattas som ett 

allvarligt menat uppror, men blev istället en ”ironisk pose som i själva verket bara är en 

surmulen och hjälplös förlamning”.35 Den ornamentala kulturen definierar manligheten 

utifrån ”utseendet, via ungdomlighet och attraktivitet, via pengar och aggression, via hållning 

och rörelsemönster och ’rekvisita’”.36 Dessa drag liknar dem som används för att definiera 

kvinnlig fåfänga.37 Kvinnor har, enligt Faludi, i modern tid börjat döma ut sådant beteende 

som ”trivialiserande och förödmjukande” för kvinnor. Männen har inte bara förlorat sin roll 

som försörjare, utan kommit att karakteriseras av drag som kvinnor nu har börjat att avfärda.38      

En av Faludis huvudfrågor är varför gör inte mannen uppror när de har tvingats in i den 

ornamentala kulturen? Hennes svar bottnar i att män ofta är de som är ”anklagade” för att ha 

initierat det patriarkala systemet. Hur ska en man kunna revoltera mot ett system som han 

                                                
30 Ibid.
31 Ibid.
32 Ibid.
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Ibid.
38 Ibid.
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själv har skapat och där han enligt tron ska ha det bäst ställt samt är medlem av den 

privilegierade gruppen? Det sociala trycket på män är hårt, fortsätter Faludi, och de blir, 

liksom kvinnor, utsatta för kulturella budskap genom reklam, film och massmedia.39

”Förlöjligandet, misstänksamheten och hätskheten som riktas mot män som inte rättar sig i 

ledet är djupgående, och männen reagerar på djupet – genom att foga sig”.40 Detta förtryck 

blev även kvinnor utsatta för, men de lyckades ändå revoltera. Varför kan inte männen göra 

detsamma? Detta frågar sig Faludi och hennes svar kommer an på att kvinnorna i sin revolt 

använde ett ”manligt” tillvägagångssätt, nämligen krigets. Männen och massmedierna blev 

utsedda till en klart definierad fiende. Det fanns en tydlig frontlinje och ett mål med upproret. 

Det uppstod en klar känsla av ”systerskap” och självuppoffring för ett större mål. Detta är inte 

längre en möjlig väg för männen då det inte finns någon tydlig fiende eller frontlinje.

6. Kvinnlighet kontra Kvinnan  

Jämlikheten har kommit en bit på vägen, men den är ännu inte optimal. Enligt Nina Björk är 

kvinnan fortfarande fjättrad vid traditionella normer och ramar.41 Hennes teori kan i korthet 

sammanfattas så här: den rådande uppfattningen om kvinnan som emotionell, mjuk, behagfull 

och naturlig är inte en biologisk sanning utan en social och kulturell konstruktion. Det finns 

inget som är naturligt kvinnligt förutom att kvinnor är födda med bröst och slida. Definitionen 

på en kvinna är, en människa med bröst och slida, men en naken kvinna blir inte automatiskt 

kvinnlig. Tvärtom, skulle en naken kvinna som hade håriga ben, armhålor och armar, vara 

sedd som en väldigt okvinnlig och vulgär person. En kvinna blir kvinnlig först då hon rakar 

benen, plockar ögonbrynen, sminkar sig och klär sig i kläder som framhäver hennes former. 

Den här proceduren, att klä ut sig för att bli kvinnlig, kallar Björk för Maskeraden.42

Björk varnar för särartsfeministerna, eller som hon kallar dem, livmodersfeminister. 

Särartsfeminister är, enligt Kerstin Berminge fil. dr i vetenskapsteori, sådana som tror på att 

kvinnor och män är olika (kvinnor är från Venus, män från Mars) att det finns en sanning i att 

kvinnor är mjuka, självutplånande och passiva, och den här sanningen ligger i naturen.43 De 

tror att kvinnor idag förnekas att vara kvinnor, det vill säga att de inte får utrymme till att stå 

vid spisen och pyssla om barnen utan istället tvingas att ta lika mycket plats som männen.44

                                                
39 Ibid.
40 Ibid.
41 Nina Björk, Under det Rosa täcket- om kvinnlighetens vara och feministiska strategier, Stockholm:

Wahlström & Widstrand, (1996). s 18-154.
42 Ibid.
43 Kerstin Berminge, ”Kvinnan - Djur eller människa?” nättidningen Alba.nu, nr 7, 19/12 2002.
44 Viveka Vogel,”Födda olika - därför dras vi till varandra” Göteborgs-Posten 1995-01-11.
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De hävdar att dessa egenskaper är något som kvinnorna har ärvt från sina förfäder och att det 

är naturligt att bejaka dem. Kerstin Uvnäs-Moberg talar om att det finns två slags 

grundläggande principer, ”männen styrs av den aktiva principen och kvinnorna av den 

näringsansamlande, passiva och bindande principen”.45 Män är mer aktiva och intelligenta på 

grund av att de behövde vara det när de gick ut på jakt under forntiden, kvinnor behövde inte 

detta, då deras uppgift var att ta hand om avkomman, den här idén om att männen skulle vara 

jägare och kvinnan samlare är inte något som är bevisat.46 Uvnäs-Moberg talar om att det 

finns belägg för att de biologiska skillnaderna påverkare det mentala redan i ”spermie och 

ägg”-stadiet, där spermien är aktiv och ägget vilar lugnt. Inlägg i den här debatten har 

beskrivit Uvnäs-Mobergs synpunkter som att det här rör sig om Sveriges version av det 

bakslag för feminismen i USA som Susan Faludi talar om i sin bok Backlash – kriget mot 

kvinnorna.47

Faran med att påstå att kvinnor är emotionella och omhändertagande är, enligt Björk, om 

man lyfter dessa egenskaper från kulturen till naturen så cementerar man dem. De blir

orubbliga sanningar och legitimerar det patriarkala systemet, eftersom det då ses som det 

naturliga. Orättvisorna är inte orättvisor, utan den naturliga ordningen.48 Man använde en 

liknande argumentering när man försökte bevisa att färgade personer var mindre intelligenta 

än vita. Björk förespråkar att könsrollerna ska upphöra helt, eftersom de vilar på falska 

premisser. Tillika bör man sluta leta efter den ”sanna kvinnan” eftersom att bilden av den 

sanna kvinnan är bara en bild, eller en uppfattning som inte kan vara annat än falsk.49  

7. Laura Mulveys psykoanalytiska filmteori

Enligt Mulvey utgår lusten att se på film från två olika, men ändå relaterade utgångslägen. Det 

ena är skoptofili, det vill säga, ”seendet i sig självt är en källa till lust”.50 I psykoanalysen 

jämförs detta med hur barn gärna vill undersöka ”det privata och förbjudna”.51 I filmen, 

menar Mulvey, bottnar lustupplevelsen av att se andra människor som objekt. Filmen som 

medium ger åskådaren en möjlighet att blicka in i en värld där innevånarna till synes är 

                                                
45 Kerstin Uvnäs-Moberg citerad i Kerstin Berminge, ”Kvinnan - Djur eller människa?” nättidningen Alba.nu, nr 

7, 19/12 2002.
46 Kerstin Uvnäs-Moberg, AA.
47 Kerstin Uvnäs-Moberg, AA.
48 Björk, s 18ff.
49 Ibid.
50 Mulvey, s 33.
51 Ibid.
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omedvetna om betraktarens närvaro. Detta tillsammans med mörkret som omsluter publiken 

på biograferna, uppmuntrar publikens voyeuristiska tendenser. 52

Det andra utgångsläget, som är besläktat med det första, är när skoptofilin övergår i

narcissism. Åskådaren känner igen människans ansiktsuttryck och kroppar i filmerna och 

identifierar sig med dem. Detta kan ledas tillbaka till när barnet först identifierar sig själv i sin 

egen spegelbild. Denna igenkänning är positiv då bilden är mer fullkomlig än vad barnet har 

uppfattat sig själv vara tidigare. Det blir en slags idealiserad bild av barnet. Samma processer 

är aktiva när åskådaren ser en film, karaktärerna på filmen symboliserar ett ideal-jag.  Detta 

blir särskilt påtagligt, säger Mulvey, när det kommer till filmstjärnesystemet, där glamorösa 

människor gör ”vardagliga” saker.53

Dessa två utgångspunkter är besläktade men skiljer sig ändå väsentligt åt eller som 

Mulvey fastslår: ”Den första är ett uttryck för de sexuella drifterna den andra ett uttryck för 

jag-libido”.54 De är båda meningslösa mekanismer så länge de inte knyts till ett idealiserat 

objekt. När detta har gjorts så tas ingen hänsyn till den yttre verkligheten och den enskilda 

individen skapar en slags drömbild som påverkar hans verklighetsuppfattning. Genom 

historiens gång så har filmen lyckats skapa sin egen verklighet och denna är, enligt Mulvey, 

baserad på ett kastrationskomplex.55

Kvinnan är ett ständigt kastrationshot i filmer, helt enkelt på grund av att hon saknar en 

penis. Det här beror på att bilden av kvinnan är en konstant påminnelse om att mannen skulle 

kunna förlora sin egen penis.56 Det här överhängande hotet mot mannen, symboliserat genom 

kvinnan, måste på något vis avvärjas. Enligt Mulvey, parerar mannen detta på två olika sätt: 

 Antingen att återuppleva det ursprungliga traumat (undersöka kvinnan avmystifiera hennes 

mysterium) och uppväga obehaget genom att nedvärdera, bestraffa eller rädda - d.v.s. att göra kvinnan 

så svag att hon inte klarar sig själv – det skyldiga objektet.(…). Eller också att helt förneka 

kastrationen genom att låta en fetisch ersätta kvinnan. Hela kvinnofiguren kan fetischeras, så att den 

blir lugnande snarare än farlig (därav följer övervärderingen och kulten kring den kvinnliga 

filmstjärnan). Denna andra utväg –fetischistisk skoptofili - går ut på att förstärka upplevelsen av 

objektets skönhet och förvandla det till något tillfredställande i sig. Den första utvägen, voyeurism, har 

tvärtom förbindelser med sadism.57   

                                                
52 Ibid.
53 Mulvey, s 34.
54 Mulvey, s 35.
55 Mulvey, s 38.
56 Ibid.
57 Ibid.
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Kamerans blick är alltså manlig, det innebär (som tidigare nämnts) att det är en manlig person 

som skapar filmen och ser på kvinnan som ett objekt för hans lustar. Mulvey hävdar att 

kvinnor i filmer enbart är ett inslag av spektakel. Blickarna i filmen delas in i aktiva/manliga 

och passiva/kvinnliga.58 Enligt den här teorin för inte en kvinnlig karaktär en narrativ 

handling framåt utan stannar istället upp handlingsförloppet i erotiska drömmerier. Det 

typiska exemplet Mulvey ger på detta är när handlingen stannar upp i ett kvinnligt dans- och 

sångnummer i en musikal.59

    

7.1 Kritik och vidareutveckling av Mulveys teorier

Mulveys teori om kastrationskomplexet har haft så enormt genomslag bland filmforskare att 

det inte riktigt går att föreställa sig hur en feministisk filmkritik skulle se ut utan den. Det kan 

jämföras med att göra en historisk bakåtblick i sporthistorien utan att nämna eller tänka på en 

enda man.60

En kritik som Philip Green riktar mot teorin om den manliga blicken är att Mulvey inte tar 

hänsyn till de kvinnliga åskådarna.61 Hon har själv försökt besvara den kritiken med att 

förklara att kvinnor har en förmåga till transexuell identifikation vilket innebär att kvinnan 

kan identifiera sig med den manliga protagonisten i filmen. Män tycks inte ha samma förmåga 

att identifiera sig med kvinnliga protagonister, utan kan istället bli lätt villrådiga då kamerans 

blick sveper över och sexuellt objektifierar en manlig kropp, som det gjordes i Thelma & 

Louise (Ridley Scott, 1990).62 Green hävdar dessutom att också de kvinnliga åskådarna finner 

nöje i att se vackra liberala kvinnor som snuddar vid att vara promiskuösa. Detta beror, enligt 

Green, på att det i det patriarkala samhället är ett tecken på framgång hos en kvinna att vara 

snygg och sexig, så länge det inte går för långt. Man får vara sexig och attraktiv (och ska så 

vara i Hollywoodfilmer), men man måste vara återhållsam:

the rule for women is, enjoy being desirable, but don't look too desirable; and don't allow yourself to 

be touched, except by the man whose behaviour has been legitimated by the standard of the times. The 

woman who violates that rule is a slut: a word for which there is no male equivalent in the English 

language, because there is no male version of that social role. 63

                                                
58 Mulvey, s 37.
59 Mulvey, s 36.
60 Green, s 10.
61 Green, s 42.
62 Green, s 44.
63 Green, s 43.
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Om kvinnorna i filmerna visar en alltför stor sexuell utstrålning så brukar de i regel i vara 

prostituerade, strippor eller liknande och vidare brukar de inte gå ett alltför muntert öde till 

mötes, fortsätter Green. I skräckfilmer brukar de bli våldsamt mördade, i highschoolfilmer blir 

de förnedrade. Ett alternativ för en kvinnlig ”översexualiserad” karaktär, för att slippa detta 

straff, är att tona ner sin sexualitet och bli en ”vanlig tjej”. Ett typexempel på detta är Pretty 

Woman (Garry Marshall, 1990).64 Männen (både som åskådare och protagonister) vill inte 

bara se kvinnorna som objekt, understryker Green, utan även äga dem. Grundvalen som en hel 

mängd Hollywoodfilmer vilar på, menar han, handlar om att männen ska komma att äga 

kvinnan: ”man as competitor, woman as prize, is the underlying structure of much Hollywood 

drama”.65 En sak som Mulvey kanske förbisåg i sin analys var att kvinnorna kan njuta av den 

del av filmen där kvinnorna inte är ägda.

Att försöka ta sig fram som karriärkvinna, menar Green, är också något som ständigt blir 

”bestraffat” i Hollywoodfilmer. Kvinnor får jobba, men inte för att de måste. Arbetet ska vara 

resultatet av ett val de har gjort. Vidare bör de alltid vara mer intresserade av sin relation till 

det manliga kärleksintresset än av sitt arbete, och inte ens då kommer de alltid undan med det. 

Förut var det vanligt att kvinnan var dömd till att förbli ungmö om hon satte jobbet före kärlek 

och familj och detta skulle vara straff nog, hävdar Green. Numer kan det till och med sluta 

med döden.66 För karriärkvinnor med man och barn blir familjen ofrånkomligen lidande som 

en konsekvens av att kvinnan satte karriären först, som i The River Wild (Curtis Hanson, 

1994).67 Belöningen för en kvinna som återvänder till ett hushåll blir att hon välkomnas in i 

sin makes kärleksfullt öppna famn.    

8. Analys av filmen

John and Jane Smith are an ordinary suburban couple with an ordinary, lifeless suburban marriage. But 

each of them has a secret: They are legendary assassins working for competing organizations. When the 

truth comes out, John and Jane end up in each other's cross-hairs.

Peter Travers, “Mr. & Mrs Smith Review” Rolling Stone 2005-06-09  (betyg 2 stjärnor av 4)

8.1 Mr. & Mrs. Smith

Protagonisterna i filmen heter John och Jane Smith. De bor i ett vanligt (om än exklusivt) 

förortskvarter men är inte riktigt lyckliga tillsammans efter fem-sex års äktenskap. De 

                                                
64 Green, s 44.
65 Green, s 43.
66 Green, s 46.
67 Ibid.
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framställer sig som byggherre respektive datakonsult men är egentligen båda lönnmördare åt 

konkurrerande organisationer och har dolt detta för varandra under hela sitt giftermål.

Ur filmisk genusaspekt är grundsituationen intressant eftersom representativiteten och 

parallellerna i mannens och kvinnans situation låter låna sig till ett resonemang om hur pass 

likställda de är. Först initialerna, båda heter J. Smith. Smith som efternamn är i 

engelskspråkiga länder vad Svensson är i Sverige, det antyder en sorts genomsnittlig 

representativitet. En annan sak som likställer karaktärerna är att de har samma verkliga yrke 

men också att deras föregivna yrken är statusmässigt likartade.

Filmen placerar oss rent tidsmässigt till när paret har varit gifta i fem-sex år. Vi är med 

andra ord satta i en situation som enligt det klassiska Hollywoodberättandet är målet med 

flertal filmers berättelse. Det är ett läge där de enligt praxis borde ”leva lyckliga i alla sina 

dagar”. Filmen börjar med att paret sitter i äktenskapsterapi och vi får antytt att det inte är så 

bra emellan dem. När terapeuten frågar dem när de haft sex senast svarar de undanglidande 

och man förstår att inte mycket har hänt på den fronten på länge. Det här är intressant fakta då 

det enligt Mulveys teorier tyder på att mannen är kastrerad. Terapeuten frågar vidare hur de 

träffades. De svarar Bogota, Colombia och vi får se en flashback till tiden och platsen för 

mötet. 

John står ensam vid hotellbaren och dricker när polisen kommer instormande och vill 

kolla upp alla turister som reser ensamma, eftersom en högt uppsatt politiker har blivit 

skjuten. Jane kommer hastigt gående genom en dörr till höger, även hon är ensam och via en

blick dem emellan förstår de varandras belägenhet varpå de låtsas ha rest tillsammans. Filmen 

gör ingen skillnad mellan protagonisterna, de har samma problem och ingen blir räddad av 

den andre, utan det är ett ömsesidigt samarbete. Kamerans blick klipper först till en 

ansiktsbild av Jane, och sedan sveper kameran över hennes kropp. Hon döljer en liten kniv 

som hon har under kjolen. På det här sättet blir hon sexuellt objektifierad direkt i filmen, allt 

enligt Mulveys teorier. I nästa bild ser vi henne i en helfigur. Ljuset strömmar in från sidan 

och skapar starka och tydliga konturer så att hennes kroppsform framhävs. Tydligt är att Jane 

har anammat det Nina Björk kallar maskeraden. Hon är klädd i en vit linneblus som är 

urringad och uppknäppt, hon har rätt attiraljer för att se kvinnlig ut. 

John är också klädd i vitt, han har en uppknäppt skjorta på sig. Även han har ett starkt 

sidoljus som framhäver hans kroppskonturer, och som ett eko av Jane som döljer sin kniv, så 

döljer han en pistol i byxlinningen. Det är viktigt att notera att när kameran sveper över Jane 

så står hon still förutom att hon med ena handen drar kjolen över kniven. Kameran sveper inte 

över Johns kropp på samma sätt utan det är istället han som rör sig medan kameran är 
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någorlunda stillastående. Blicken blir inte styrd på samma sätt som när den spanar in Jane, 

utan den förblir objektiv. Han blir dock fortfarande objektifierad i filmen i och med sin 

hållning, den uppknäppta skjortan och sidoljuset.   

I den följande scenen firar paret att de har kommit undan från polisen. De sitter och skålar 

tillsammans på en plats som närmast liknar en bakgård. Karaktären hos den här scenen är till 

en början väldigt varm och sensuellt laddad med dämpad belysning och par som dansar samba 

i bakgrunden. Tillslut reser sig Jane upp och säger ”so it speaks, but does it dance”, och rör 

sig därpå bort mot dansgolvet (som egentligen inte är ett dansgolv utan barmark). Det här är 

en implicit sexuell invit och det är Jane som är initiativtagaren, hon objektifierar John genom 

att använda ”it” istället för ”he”. Hon är alltså absolut inte en passiv utan ger öppet uttryck för 

sitt begär. 

Medan hon glider bort till dansgolvet får vi se John följa henne med blicken, men 

kameran gör inte detta utan stannar ett ögonblick på John och noterar hans hänförda 

ansiktsuttryck. När det klipps till Jane på dansgolvet så sveper hon sin drink och torkar sig om 

munnen och möter sedan hans blick. Under dansen som följer koncentrerar kameran sig på 

Jane. När det hettar till dem emellan börjar åskan dundra i bakgrunden och det blixtrar till, 

sedan kommer regnet. Inget av detta verkar beröra protagonisterna överhuvudtaget. I nästa 

klipp dricker de sprit direkt ur flaskan och kysser varandra. Efter den här scenen förflyttas vi 

till nästa morgon då Jane vaknar på hotellrummet och upptäcker att hon är ensam. Hon tror 

först att han har övergivit henne och enligt de teorier som har tagits upp i den här uppsatsen så 

borde hennes sexuella utspel föregående dag leda till att hon ska bli straffad. Men istället 

dyker John upp och har fixat frukost åt henne. Hon blir med andra ord belönad för sitt 

beteende.

8.2 Könsrollerna ifrågasätts

I den efterföljande scenen är de i New York där de befinner sig på något slags marknad. De 

stannar till vid ett stånd där man kan skjuta luftgevär på olika mål och vinna teddybjörnar. 

Jane får skjuta först, John frågar om hon vet hur man ska hålla geväret och kontrollerar att 

hon gör rätt. Hon börjar skjuta och skotten hamnar lite överallt ”you got to aim” säger John, 

med ett överseende småleende. ”I am”, svarar hon, med ett skratt. Han ler, tar över geväret 

”you didn’t blink” säger han uppmuntrade, sedan börjar han skjuta och träffar nästan alla 

målen utom det sista. Han blir lite besviken på detta men får en liten nalle. ”Beginners luck” 

säger han till Jane. ”I want to go again” säger hon och den här gången träffar hon alla 
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måltavlor framför den förstummade John. Nästa klipp visar paret på väg från ståndet med 

Jane hållandes en enorm teddybjörn ”Where did you learn to shoot like that?”, frågar John, 

”Beginners luck” svarar Jane. I den här lilla maktkampen, blir de stereotypa könsroller först 

bekräftade för att sedan bli ifrågasatta. Jane låtsas vara inkompetent med geväret, och John 

glänser med det. Här leker filmen med åskådarens förmodade fördomar om att kvinnor inte 

kan hantera ett vapen för att det inte anses som speciellt kvinnligt. Dessa fördomar bekräftas i 

den första delen av scenen för att sedan bli omkullkastade när Jane ber om att få pröva en 

gång till varvid hon överglänser Johns prestation. Men som ofta när det kommer till att bryta 

mot könsnormer så görs det för att få en komisk effekt

8.3 Maskeraden   

Berrättelsen tar oss sedan tillbaka till ”nutid”. Paret bor i sitt moderna, kliniskt rena och 

designade hus. Det ser ut att komma direkt ur en modekatalog. Färgmässigt är inredningen av 

det kallare slaget, mycket gråtoner, svart och grönt. Kontrasten blir särskilt tydlig om man 

jämför med scenerna i Colombia där allting var primitivt, enkelt och skildrat i en varm 

färgskala. Deras kläder går från det lätta, fria och vita i Colombia till det påbyltade propra. 

Det är uppenbart att de har fasta rutiner och att äktenskapet går på tomgång, bland annat 

märks det på den krystade konversationen vid matbordet:

John: This looks nice. Did you do something new?
Jane: I added peas.
John: Yeah, peas, yeah… it’s the green.

Detta ska antyda kylan som finns mellan makarna. Implicit förmedlar filmen att den här 

kallsinnigheten är resultatet av att de har hemligheter för varandra. Jane försöker förklara 

situationen för terapeuten: ”There’s this huge space between us and it just keeps filling up 

with everything that we don’t say to each other”. Det är med andra ord hemlighetsmakeriet 

som ger upphov till att de har kommit ifrån varandra. Att de låtsas vara något de inte är. Det 

antyds att de båda misstänker att den andre är otrogen. När John kommer hem från jobbet har 

han något som liknar ett läppstiftsmärke på skjortkragen, han stoppar ner skjortkragen i sin 

tröja och tar på sig sin vigselring innan han går in. Jane får ett telefonsamtal på kvällen och 

ger sig genast iväg med ursäkten att det är en dator som kraschat hos en advokatfirma. John 

påminner henne om att de har lovat att gå till en tillställning hos en av deras grannar. Jane 

svarar då med ett förslaget ordval: ”I know, I’ll be there. In and out. Just a quickie”. Detta för 

tankarna till de triangeldramer som har berörts tidigare i den här uppsatsen och som åskådare 
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ställer man sig frågan finns det en tredje (eller till och med fjärde) person involverad. Är Jane 

en hora eller madonna? 

Paranoian tilltar och protagonisterna vet inte var de har varandra. Hela deras äktenskap är 

en maskerad, både bildligt (de låtsas verkligen vara något de inte är) och utifrån Björks teorier

om det här ämnet. Filmen verkar vara överens med det Faludi och Björk säger om våra 

könsroller som konstruktioner av samhället. De ideal som konstruerats för båda könen är 

omöjliga att leva upp till. Detta gäller även om man har uppnått den ”amerikanska drömmen” 

som karaktärerna har gjort genom att de är unga, vackra och framgångsrika.

En nära relation mellan två människor är svår ifall personerna tror sig vara tvungna att 

leva upp till ideal som inte är sanna. Doug Liman, filmens regissör, vill att man ska tolka 

filmen på ett metaforiskt plan. Han ser den som en illustration av äktenskapets problem och 

vedermödor. För Liman gå därför hela filmen ut på att de ska lära sig se varandra och sedan 

kunna samarbeta.68 Faludis vision tycks vara liknande. Män och kvinnor bör försöka bryta ner 

de roller och förväntningar som tilldelats våra respektive kön. Därpå ska de bygga upp något 

nytt. I Ställd – förräderiet emot mannen skriver hon:

Synen på manligheten som något man är förvandlar den till något löstagbart och fristående, den blir 

ornamental och därmed ungefär lika naturligt ”manlig” som lösögonfransar är naturligt ”kvinnliga”. 

Mysteriet med männens uteblivna uppror ger alltså också en antydan om en öppning, ett tillfälle för 

män att samlas i ett uppror motsvarande kvinnornas och att samtidigt skapa ett nytt paradigm för 

människlig utveckling som öppnar dörrarna för båda könen. Det var och är feminismens dröm att 

skapa en friare mänskligare värld. Feminister har med stor beslutsamhet och glöd fortsatt att slåss för 

den drömmen, inte minst under de senaste tjugo åren. Men det kommer enbart att förbli en dröm 

utan modet och styrkan hos de män som idag står inför ett historiskt tillfälle: att lära sig utkämpa en 

strid utan fiender, erövra en frontlinje i den mänskliga frihetens namn och ställa sig till tjänst hos ett 

broderskap som omfattar oss alla.69

8.4 Identifikationsprocessen

Mulvey talar om hur åskådaren kan identifiera sig med karaktärerna på film, att de 

symboliserar någon slags ideal-jag, och att detta blir extra tydligt i och med att man använder 

personer inom Hollywoods stjärnsystem och låter dem göra vardagliga saker. I den här filmen 

har man använt två av Hollywoods största filmstjärnor. De är kända för att vara vackra och 

sexiga. De utför vardagliga och tråkiga saker som att laga mat, borsta tänderna och läsa 

dagstidningen. Det rör sig om saker som gemene man kan identifiera sig med. Filmen är 
                                                
68 Kommentatorspåret på Dvd, Mr. & Mrs. Smith, Doug Liman, 20th Century Fox Home Entertainment. (2005).
69 Faludi, s 604.
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också redigerad enligt Hollywoodfilmens stil, som alltså är en grogrund för att plantera 

ideologier på ett sätt som diskuterats tidigare i den här uppsatsen. Protagonisterna bär på en 

hemlighet; de är inte de personer de ger sig ut för att vara. De smyger med detta inför 

varandra och inför andra. De spelar en roll: rollen av ett framgångsrikt, medelklass par. Ett 

exempel ur filmen är att Jane ser till att mat står på bordet varje dag klockan sju. Hon gör inte 

detta på grund av att hon är kvinna och därmed vårdande och omhändertagande, utan som del 

av sin täckmantel. I det här fallet är könsrollen verkligen konstruerad. All matlagning sköts av 

Janes firma, det enda hon gör är att lägga upp maten och skära upp salladen. 

John ljuger om att han har gått MIT (Massachusetts Institute of Technology), när han 

egentligen har läst konsthistoria. Båda karaktärerna är inte vad de utger sig för att vara, och 

försöka leva upp till ett påhittat och inrättat ideal. I allt påminner oss detta om de kulturella 

och sociala könskonstruktioner som Faludi och Björk talar om.

8.5 En jämförelse

Vi får följa paret när de är på sina olika arbetsställen. Johns arbetsplats är en aning sjabbig 

och nedgången. Det befolkas till största delen av män, undantaget är en gammal dam som är 

sekreterare. John och kollegan Eddie har de högsta befogenhetspositionerna på arbetsplatsen. 

Men sekreterarens statusposition är ändå hög, det visar sig genom att hon bannar John för att 

han tuggar tuggummi (han spottar lydigt ut det). Men det är oklart ifall den övriga personalen 

är medveten om vad som sker bakom Johns och Eddies kontorsdörrar. När John kommer in på 

sitt kontor transformeras det, fönstren täcks och en avancerad dataskärm dyker upp ur ett 

skrivbord. Han säger sitt namn till datorn som godkänner honom och han blir inloggad. En 

kvinnlig röst hälsar. John hälsar tillbaka och vi får reda på att rösten tillhör ”Atlanta”. Hon ger 

honom sedan uppdraget som är identiskt med det uppdrag som Jane kommer att få. 

Vid Janes arbetsställe blir hela hennes kropp skannad innan hon ens får tillträde. 

Chefsdatorn ger henne uppdraget redan i entrén. Här har uppdragsgivaren en mansröst, och 

kallas för Father. Janes arbetsplats består enbart av kvinnor och ser överhuvudtaget mer 

hightech ut, den har mer av ett ”James Bond”-stuk över sig. 

Det första som är slående vid en jämförelse av arbetsplatserna är att Johns arbetsplats 

framstår som inte riktigt lika effektiv som Janes. Den framstår istället som varmare, mer 

ombonad och personlig, alltså mer kvinnlig enligt de kriterier som tagits upp. På ett lite 

ambivalent sätt understryks också denna könsstereotypifiering av att John alltså får sina 

instruktioner av en kvinna, Atlanta. Atlanta (Atalanta, Atalante) som namn har en 
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sägenomspunnen innebörd som härstammar från den grekiska mytologin.70 Atlanta var en 

jägare som trots att hon var kvinna fick gå med i ett jaktlag även om kvinnor vanligtvis inte 

var välkomna,. Där visade det sig att hon kunde konkurrera ut de flesta män. Hon vann därför 

stort anseende.71 John må på maskulint vis jobba ensam, men han gör det utifrån en feminin 

miljö och på order av en kvinna som alltså förmådde besegra männen.

Janes arbetsställe framstår som effektivare, men kallare, alla vet sin plats och funktion och 

går inte ur de fastställda ramarna. Efter att hon får uppdraget av sin chef, Father, samlas alla 

kvinnorna i ett konferensrum. Här går de igenom uppdraget i detalj. De är ett team, men Jane 

framstår som tydlig ledare för gruppen. Hon är den som ger order till de andra. I sin utövning 

framstår hon som effektiv och rationell, egenskaper som vanligtvis förknippas med män. 

Hennes uppdragsgivare är dock en man.

I filmen är det mannen som bossar över den effektiva och rationella organisationen, 

medan kvinnan över den mer hemtrevliga. Detta kunde vara förväntat utifrån ett stereotypiskt 

synsätt. Men den rationella består bara av kvinnor, och den ombonade är dominerad av män. 

Det här kullkastar några av de vanligaste förväntningar som åskådaren kan förmodas ha på en 

sådan här film. Det är ett exempel på att filmen verkligen leker med åskådarens idéer om kön.

Johns och Janes firmor är konkurrenter, de är olika men har samma funktion. De är som 

motpoler. Särartsfeminister anser att kvinnor och män är motsatser.72 Ett motsatsförhållande, 

hävdar Björk, mellan män och kvinnor gör det omöjligt att någonsin se varandra som 

jämlikar. 

Firmorna i filmen känner sig hotade av det faktum att John och Jane är gifta. Varför är 

oklart, det skäl som ges i filmen är att det är ”bad for business”.  Sett ur ett genusperspektiv så 

är risken överhängande att maskeraden kan genomskådas för vad den är. Därför blir de satta 

på samma uppdrag för att ta död på varandra. De känner till en början inte igen varandra 

under uppdraget, men det är bara en tidsfråga innan anonymiteten skingras. I organisationerna 

finns regeln att om man blir identifierad under ett jobb måste man omedelbart röja den andra 

personen ur vägen inom 48 timmar. 

När det sakta går upp för dem att det är deras fru/make som är den andre lönnmördaren ser 

de varandra för första gången som de verkligen är. Då tror de att har blivit lurade av den 

andre, att hela deras äktenskap bara varit en bluff. Och när det kommer fram att de båda har 

varit ovetande, försöker ändå Jane lura John att hon faktiskt har bedragit honom hela tiden. 

                                                
70 Alf Henriksson, Stora mytologiska uppslagsboken, Stockholm: Forum, (1998), s 55.
71 Henriksson, s 55.
72 Björk, s 18-154.
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Vid ett tillfälle frågar John vad hennes första tanke var när de såg varandra för första gången. 

Han berättar att han kom att tänka på en julaftonsmorgon. Hon svarar att han var det vackraste 

offer hon någonsin sett. Hon försöker övertyga John om att hon faktiskt är den stereotypiska 

horan, och därigenom motivera honom till att ge sig in i striden mot henne, eftersom en 

relation dem emellan nu är omöjlig från hennes syn sett. Efter en eldstrid i deras hem, där 

ingen får övertaget över den andre, står de till slut öga mot öga med vapnen riktade mot 

varandra. Men John tar ner sitt vapen ”Can’t do it”, säger han. Jane håller kvar vapnet men är 

uppenbarligen rörd. John slår undan pistolen ur hennes hand och de kysser varandra.

Den ena organisationen består bara av kvinnor som blir ledsagade av en patriark. Den 

andra är dominerad av män men följer order de får från en kvinna. De anställda uppfyller 

roller som de blir beordrade att följa. De båda firmorna kan ses som representerande kvinnor 

respektive män som antagonistiska grupper. Det karaktäristiska för de olika grupperna är dock 

att det finns fler likheter än olikheter.

Enligt Faludi borde män och kvinnor starta ett uppror för att frigöra oss från de strukturer 

som medför att vi ser det andra könet som fiende. Filmen visar kvinnor som har tagit det 

rationella och effektiva till sig, som i någon mening blivit ”manliga” om man ser utifrån en 

stereotypisk bild av manlighet. De spelar en manlig könsroll i motsats till en kvinnlig. Jane 

kämpar hårt för att inte verka emotionell och vek. John kämpar också för att upprätthålla 

någon form av ”manlighet”, men trillar gång på gång in i en slags kvinnlig roll. Han saknar 

dessutom funktion i sitt eget hem, och är därmed enlig Faludi en ”ställd” man. Att han är 

ställd demonstreras under en scen när Jane har köpt nya gardiner som hon stolt förevisar för 

John. Hon frågar honom vad han tycker om gardiner, och att de kan byta dem om han inte 

gillar dem. Han svarar att han inte gillar dem. ”You’ll get used to them”, svarar hon honom 

och han suckar, han kan inte ens påverka hemmets utseende på en basal nivå. Han har ingen 

konkret nyttofunktion, ett tydligt symtom på en manlighet i kris, enligt Faludi.

Men John och Jane ser till slut igenom varandra, de upptäcker att de inte är från Mars och 

Venus. De genomskådar maskeraden och konstruktionerna. De är egentligen mer lika än olika 

Efter att ha gjort denna insikt börjar de prata med varandra och lära känna varandra på nytt. 

”We have to redo every conversation we ever had”, suckar John vid ett tillfälle. Men nu när 

maskeraden är avslöjad för vad den är reagerar firmorna genom att försöka utplåna paret. Hela 

helvetet brakar löst när de får ett pris satt på sina huvuden, 400 000 dollar vardera. De flyr, 

och det visas gång på gång att könsrollerna inte är satta i sten. John sjunger med i en smörig 

ballad och får en ogillande blick från Jane, ”I like it, deal with it” svarar John på hennes blick. 
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Jane är den bättre föraren av dem och det är på hennes initiativ som de blir av med sina 

förföljare. Hon är den mer drivande karaktären av dem båda. 

8.6 Stay and fight?

Nu när båda firmorna är efter paret, vore det mest rationella att skiljas åt, enligt den logik som 

råder i filmen. Detta blir extra tydligt då de söker upp Johns kollega, Eddie, för att ta reda på 

hur illa situationen egentligen är. ”The point is simple”, svarar han, ”once you guys get off the 

reservation, that’s it. Then you’re off the reservation. How bad is it? (…) this is the facts. If 

you to separate from each other, you got a shot. Not a great shot, Johnny, but a shot. You two 

stay together, you’re dead”. Deras val handlar alltså om de ska stanna tillsammans och 

fortsätta att behandla varandra som jämlikar och vara tillsammans eller om de ska separera 

och låtsas som om det aldrig har hänt att de har sett igenom maskeraden. Deras konversation 

innan slutststriden handlar om just detta och hur de bestämmer sig för att fortsätta att vara 

tillsammans:

Jane: My way out is a boat standing by in La Paz
John: Cargo drop, Atlas Mountains, so what?
Jane: So at least apart we know what the odds are. Let’s just call this what it is. And what it 
isn’t. 
John: All right, so it’s a crap marriage. I’m a mess, you’re a disaster. We’re both liars. But you 
run, you’ll always be running. I say we stay and fight. We finish this thing. Then if you want to 
go, you can go.

Björk anser att när vi tar till oss maskeraden som en sanning så vet vi, precis som Jane säger, 

vad oddsen är eftersom det är ett system som vi är vana vid. Men ordningen är inte bestämd 

och odiskutabel och som John invänder, ”we’re both liars”. 

Faludis slutplädering i Ställd lyder: ”att lära sig utkämpa en strid utan fiender, erövra en 

frontlinje i den mänskliga frihetens namn och ställa sig till tjänst hos ett broderskap som 

omfattar oss alla”.73 Det stämmer bra överens med det sista som John säger: ”But you run, 

you’ll always be running. I say we stay and fight. We finish this thing”. 

Eftersom filmen i sig själv inte har några tydliga skurkar finns det ingen tydlig fiende att 

slåss mot. Utan det är ett system som vänt sig mot protagonisterna, som de måste slå sig ur för 

att bli fria båda två. Det finns ingen tydlig frontlinje i filmen, stora delar av den utspelar sig i 

Johns och Janes hem och slutstriden i ett varuhus som passande nog heter HomeMade. 

Slutstriden är också kanske det intressantaste ur genusperspektiv. Paret har tagit sig från sitt 

                                                
73 Faludi, s 604.
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hem till ett varuhus, med andra ord från det privata rummet till det offentliga rummet. Denna 

rörelse illustrerar en process där parets interna kamp med genusförtecken förbyts i en 

gemensam och samlande kamp mot en ordning som pålagts dem ”ovanifrån” och som i filmen 

representeras av de båda firmorna. Det är en process som inom ramen för denna 

uppsatskontext bör angå alla. Att den också gör det förstärks av de uppmaningar och slagord 

som finns i varuhusets skyltning där det bland annat står ”it’s your home”, det är något som 

angår åskådaren. Att upproret eller striden angår alla, bekräftas också av filmens titel. Namnet 

Smith, som har samma innebörd som Svensson i Sverige, betyder i princip vem som helst 

eller alla och envar. 

I varuhuset finns ett utställningskök, komplett med en kvinnlig och en manlig 

mannekängdocka. Kvinnan är klädd i en proper dräkt och står i köket medan mannen, klädd i 

kostym, ser ut att precis komma in genom dörren med en blomma i handen. Jane ger dockorna 

en blick. I nästa scen ser vi John komma ut ur en dörr i färd med att knäppa de sista knapparna 

i en kostym. Därpå kommer Jane in i bild, också hon i kostym och håret i en stram 

uppsättning. John ler lite mot henne och säger: ”See you in the next life, Jane” och Jane svarar 

”Likewise, John”. Den här gesten är en uppenbar förnekelse av maskeraden. Det här klädbytet 

har absolut ingen betydelse rent narrativt för filmen. De var inte nakna innan de fick på sig de 

här kläderna, och kläderna kan omöjligt ha en skyddade effekt för alla skott som kommer att 

träffa dem. Det är den slutgiltiga förvandlingen att John och Jane tillhör samma lag, strävar 

mot samma mål, mot en svårdefinierad fiende. ”See you in the next life” kan tolkas tvetydigt. 

Yttrandet kan antyda att den strid de är på väg in i kanske kommer att medföra döden så att de 

kan mötas i ett liv efter döden. Eller kan repliken innebära en reaktion på hennes kläder, att 

han uppskattar att hon förnekar maskeraden, likställer sig med mannen och att de på de 

grundvalarna kan skapa sig ett nytt liv.

I slutstriden lär sig också paret att samarbeta, och mot alla odds så klarar de sig trots 

numerärt underläge mot fienden. Fienderna har alla samma utstyrsel och man kan knappt se 

om det är män eller kvinnor de slåss mot, eller vilken firma de tillhör. 

I slutscenen är vi tillbaka hos terapeuten. Han säger att de kommer att stöta på fler hinder 

under äktenskapet men att de kommer att ordna sig om de fortsätter att samarbeta. Det 

framgår också att deras sexliv har återfått sin gnista. 
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8.7 Kritik

Efter den här analysen kan det tyckas som om filmen helt förespråkar Faludis och Nina Björks 

feministiska idéer och visioner. Men detta är inte hela sanningen. Filmen visar visserligen att 

Hollywoodfilmen har gjort framsteg när det kommer till genusfrågor. Men den är långt ifrån 

jämställd. Genomgående i filmen skildras Johns åsikter och reaktioner i högre grad än Janes. 

Vid en kontroll av filmen tidsmässigt – som gjordes genom att ta tiden på de scener när John 

var med men inte Jane och tvärtom – visade det sig att av hela filmen, som är ungefär 1:55 

lång, upptar scener med endast John ca 19 % (ca 17 minuter).74 Janes motsvarande tid är 14 % 

(ca 12.30 minuter). Skildrandet av mannens aktiviteter tillmäts alltså störst tidsmässig 

betydelse. 

Dessutom kan man hävda att Jane genomgående blir mer objektifierad av kamerans blick i 

filmen. Bilderna erotiserar genomgående hennes kropp. Den tidigare nämnda skanningen 

visar upp Janes kropp in i minsta detalj och ifrån alla vinklar. När John genomgår en liknande 

process räcker med en röstidentifikation. När paret på sina skilda håll ska ut och göra ett 

uppdrag, stiger båda ur varsin taxi. I Johns fall får man se hans ansikte först när han kommer 

ur bilen. I Janes fall så visas först hennes ben och sedan resten av henne. Mulvey hävdar att 

genom att bryta ner kroppen i fragment minskar centralperspektivet och därmed djupet i 

bilden. Det gör bilden flat eller platt och ”framkallar associationer till ikoner eller 

siluettfigurer, snarare än till verkligheten”.75 Dessutom är det inte riktigt motiverat varför Jane 

ska behöva gå utklädd till prostituerad när hon gör sitt jobb. Det kan legitimeras då hon 

använder utstyrseln för få tillträde till den mansperson hon ska mörda. Dock överdrivs 

erotiseringen när hon är ensam med honom och hon väntar med att utföra dådet. Det här kan 

inte ses som något annat än det inslag av spektakel kvinnor utgör i filmer som Mulvey talar 

om. Även om John också blir objektifierad så är det inte alls i samma utsträckning.

Filmen följer också det lätt misogyna mönster från de filmer som behandlar konflikter 

mellan en man och en kvinna och som diskuterades tidigare i samband med undersökningen 

som gjorts på publikt framgångsrika filmer. Det är Johns idé att de måste samarbeta och hålla 

ihop. Det är hans åsikt som Jane får förståelse och sympati för och det är därför den blir 

legitimerad och konflikten kan lösas.

Filmen är också typisk då John, under slutstriden kommer till Janes undsättning då hon är 

skadad. Detta följer Mulveys idéer om hur man avvärjer kastration. Genom att nedvärdera, 
                                                
74 Det kan även vara värt att nämna att jag inte tog med i beräkning, de tider då ingen av protagonisterna var med 

i bild, och inte heller då protagonisterna var tillsammans i bild utan enbart när de fysiskt befann sig på olika 
platser.

75 Mulvey s 36.
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bestraffa eller rädda en kvinna, undgår mannen obehag och känner att han har en 

nyttofunktion. I det här fallet blir hon räddad då hon slagit sig efter att ha trillat ner från taket. 

Dessutom tar Jane sig an den vårdande kvinnorollen när hon binder om hans sår innan de ger 

sig in i det sista skedet av slutstriden. Så på ett sätt kan man säga att de gamla könsrollerna 

helt enkelt har blivit ifrågasatta för att sedan återigen bli bekräftade. Denna tes 

överensstämmer med de tidigare citerade Greens och Hedleys teorier på ämnet.

8.8 Ett försvar

Det finns dock element i filmen som visar att Hollywoodfilmen börjar öppna upp för en 

vidare syn på könsroller. Jane är aldrig en passiv figur, det är oftare hon än John som driver 

historien framåt. Hon framstår oftare än John som rationell och effektiv, medan han är mer 

emotionell. Hon är inte bara aktiv i att föra berättelsen framåt. Det är också hon som oftast gör 

sexuella inviter: hon har en uttalad könsdrift. John och Jane har även en konversation där det 

antyds att Jane har mer erfarenhet på det sexuella planet än John:

John: Tell me, how many?
Jane: Does it matter?
John: Should I go first?
Jane:  Ok
John: I don’t exactly keep count, but… I would say…High 50s, low 60s. I’ve been around the 
block but the important thing is…
Jane: 312.
John: 312?... How?
Jane: Some were two at the time.

Det uppstår en lång tystnad och när Jane försöker bryta den håller John upp en hand som för 

att säga att han måste smälta detta lite först. Frågan som uppstår är om det här handlar om hur 

många de har dödat eller hur många de har legat med. Det antyds dock att det är det 

sistnämnda som det hela handlar om. Kulturforskaren Sharon Willis hävdar att kvinnor som är 

översexualiserade, horor i ett stereotypiskt synsätt eller femme fatales i film noirfilmer, brukar 

bli bestraffade med döden eller ett liv i skam.76 I Mr. & Mrs. Smith uteblir det här straffet. 

Möjligtvis skulle man kunna se att John räddar Jane vid hennes fall som en slags förnedring, 

men i så fall rör det sig om en relativt lindrig förödmjukelse i jämförelse med andra filmer.

En annan sak som visar på en vidare syn på kvinnlighet är att Jane helt verkar sakna 

modersinstinkter. När hon får ett barn i sin famn håller hon det på armslängds avstånd. Hon 

förnekar alltså mammarollen. I en rad actionfilmer där kvinnor förnekar en mammaroll så är 
                                                
76 Sharon Willis High Contrast: Race and Gender in Contemporary Hollywood Film.  Durham: Duke University 

Press, (1997) s 21.
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det samma sak som att skriva under en dödsattest, hävdar Green.  I Aliens (Aliens –

återkomsten, James Cameron, 1986) ignorerar Vasquez, en kvinnlig besättningsmedlem, totalt 

den lilla flickan Newt, medan Ripley tar hand om henne. Ripley klarar sig, medan Vasquez 

går döden till mötes.77 En kvinna som tar sig an ett barn är garanterad att klara sig med livet i 

behåll i vilken Hollywoodfilm som helst menar Green. Men Jane förkastar alltså 

mammarollen och kommer ändå undan med livet och får mannen. Det antyds heller inte att 

hon skulle ändra synpunkt när det kommer till att skaffa barn. Det vill säga, filmen slutar inte 

med att hon kärleksfullt håller om sin mage.

9. Resultat

Om man ser till Mulveys teorier om hur kameran objektifierar kvinnor på film och hur 

kastrationen avstyrs, så når inte Mr. & Mrs. Smith enda fram till att vara en jämställd film. 

Könsrollerna kvarstår i den mån att kvinnan ska räddas, hon ska bli mjukare och mer 

”feminin”, det vill säga bli mer vårdande och öm för att konflikten i filmen ska kunna lösas. 

Än så länge så är det fortfarande mannens åsikt och synpunkter som är dominerande. Kvinnan 

förblir lite av ett svårlöst mysterium, både för de manliga protagonisterna på duken och för de 

manliga åskådarna (kanske även för de kvinnliga åskådarna). 

I den här filmen får John mer tid att visa sin ståndpunkt och det är hans reaktioner som 

kameran dröjer kvar vid. Dessutom går det att applicera Hedleys teorier om hur konflikter 

mellan kön i relationer brukar lösas. I slutskedet, föreslår Jane att de ska skiljas åt för att då 

löper mindre risk att bli dödade. John avslår förslaget, och anser att de ska hålla ihop. Jane 

förlorar diskussionen och får ge sig med sig.  På så vis stämmer Hedleys teorier om hur 

könsrollerna först ifrågasätts för att sedan konfirmeras i och med att det är mannens 

ståndpunkt som blir den rätta. Däremot stämmer inte hans teorier om hur en kvinnlig 

protagonists öde styrs av madonna/hora-stereotyperna. Jane är uttalat sexuellt promiskuös, ett 

slags ”hora”-stereotyp, och borde enligt denna teori straffas genom att gå ett digert öde till 

mötes, alternativt borde hon enligt Green bli en ”vanlig tjej”. Emellertid finns inga tydliga 

tecken på att går ett sådant öde till mötes vid filmens slut. Både hon och John blir belönade 

med livet i behåll samt en lyckligare tillvaro tillsammans.

När det kommer till att göra kvinnor mer aktiva och drivande så stämmer inte Mulveys 

teorier, Jane är genomgående i filmen en väldigt drivande karaktär och det är ofta hon som för 

                                                
77 Green, s 62.
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handlingen framåt. Det går alltså inte att tillämpa teorin om kvinnan på film som enbart ett 

spektakel som gör att handlingen stannar upp. 

Idén med mannen som en tävlingsdeltagare och kvinnan som pris stämmer heller inte 

överens med den här filmen. Slutstriden handlar i stort sett om att paret ska kunna samarbeta 

på lika villkor. Båda är vinnare i slutet. 

Även om filmen inte når ända fram så är den ett steg i rätt riktning att se män och kvinnor 

som jämlikar. Greppen som jämställer paret (namnen, yrket och att vara drivande karaktärer 

båda två), sättet varpå maskeraden slängs åt sidan i slutet av filmen är vidsynta. Många filmer, 

särskilt under 1980-talet strävade istället efter att få in kvinnorna i en klänning framåt slutet 

av filmen. I exempelvis Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (Indiana Jones och 

Jakten på den försvunna skatten, Steven Spielberg, 1981), visas en självständig kvinnlig 

karaktär i början av filmen. Mot slutet, iklädd en vit klänning, skriker hon för att få Indiana 

Jones hjälp. 

Mr. & Mrs. Smith visar ett tydligt ett samband med Faludis och Björks visioner om hur vi 

ska övervinna de påtvingade könsrollerna som är satta på båda könen. Det handlar om ett 

samarbete, utan en tydlig fiende, utan en tydlig frontlinje. 
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