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Abstrakt 
Uppsatsens huvudsyfte är att kartlägga hur könsfördelningen gällande manus som gick 

upp på bio såg ut under treårsperioden 2010 -2012. Den riktar därmed in sig på två 

skilda punkter, dels ur ett statistsikt perspektiv där uppsatsen kartlägger hur 

fördelningen mellan kvinnor och män ser ut angående manus som blivit film. Under 

denna statistikdel kommer även visas vilka genrer som har störst representation av 

kvinnor respektive män samt skillnader mellan dessa olika år gällande exempelvis 

adaptioner. 

Därefter kommer huvudfokus ligga på analysen av fyra olika manus skrivna av kvinnor 

för att på så sätt lysa upp eventuella styrkor eller svagheter som kan påverka hur 

könsfördelning ser ut. 
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1 Inledning 

Jämställdhet är något som ofta diskuteras och debatteras, både inom arbetspolitik, men 

även i samhället i stort. Här i Sverige brukar det låta att vi är världens jämställdaste 

land, något som gör att vi kanske inte gör så mycket som vi borde till exempel gällande 

hur filmklimatet i landet ser ut. Varför ska vi göra något när ingen annan gör det? Men 

om det nu faktiskt är så att vi är ett av världens mest jämställda länder så borde vi 

använda det och gå i bräschen för att på så sätt få en så likställd värld som möjligt. 

     Filmbranschen är en av de yrkesgrenar som absolut inte är jämställd och därför bör 

det fokuseras mer på detta område och vad man kan göra. Detta genom att fokusera på 

de olika arbetsområdena som rör sig runt en filmproduktion. Inte enbart de stora 

rollerna som manusförfattare, regissör, foto och producent utan även andra roller som 

scripta, mask eller el. För att börja i rätt ände så kommer denna uppsats lyfta fram det 

där det hela i regel börjar – vid manusförfattaren. Detta är ett inledande arbete för att 

underlätta fortsatt forskning inom ämnet. 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Uppsatsens syfte är att lyfta fram könsfördelningen mellan manusförfattare inom svensk 

film under en treårs period. Se på eventuella kvoteringsformer och andra faktorer som 

påverkar varför fördelningen ser ut som den gör. Om branschen har ändrats sitt synsätt 

angående detta och hur det ser ut just nu. Detta med förhoppning om att på så sätt kunna 

underlätta ett fortsatt arbete om en mer jämställd filmbransch. Den frågeställning som 

denna uppsats vill svara på är dels; hur är fördelningen i Sverige mellan män och 

kvinnor angående långfilmsmanus som blivit film mellan år 2010 till 2012? Därefter 

kommer uppsatsen även att söka svaret på vad de generella skillnaderna är mellan 

manus skrivna av kvinnor samt manus skrivna av män. 
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1.2 Metod och teori 

För att reda ut svaren på frågorna så kommer denna studie som första punkt ha en 

faktabaserad del som lyfter fram fördelningen mellan kvinnor och män gällande skrivna 

manus som blivit film i Sverige. Där kommer det även tas upp hur fördelningen ser ut 

mellan olika genrer samt hur det skiljer sig åt mellan de olika åren som figurerar inom 

den treårsperiod som uppsatsen valt att fokusera på. Anledningen till vald treårsperiod 

är för att kunna fokusera på en så nutida bild som möjligt samt kunna påvisa vissa 

förändringar och eventuella utvecklingsmönster. Större förändringar kan ha skett under 

en längre period men på grund av uppsatsens omfång skulle detta bli ett för stort arbete, 

därför begränsas arbetet till enbart tre år. Anledningen till varför arbetet inte tar med 

film från 2013 däremot är på grund av att stora ändringar tillfördes till detta år som bör 

påverka fördelningen, men skulle dock inte kunna jämföras med tidigare år. 

     Statistiken hämtas dels ifrån SFI:s egna uträkningar, men kommer även innehålla 

egna uträkningar över hur fördelningen ser ut. Vid de egna uträkningarna kommer listor 

på svenska filmer under denna treårsperiod att hämtas från SFI samt 

http://lumiere.obs.coe.int. De filmer som väljs ut är enbart spelfilmer med en speltid på 

minst en timme. Detta då processen gällande långfilmsinspelning skiljer sig med både 

kortfilm samt dokumentärfilm. Gällande dokumentärfilmer så skiljer sig manusarbetet 

till stor del från spelfilmer och kommer därför inte nämnas i statistiken. 

     Uppsatsens andra del kommer att bestå av en mer ren manusanalys, där fyra manus 

skrivna av kvinnor kommer att analyseras kring hur gestaltningen av genus ser ut, samt 

en analys av själva manusets uppbyggnad. Uppsatsen kommer därmed inte att göra en 

djupgående jämförelse av manus skrivna av män respektive kvinnor, utan istället 

fokusera på manus av kvinnor medan den manliga biten snarare får stå för film mer 

generellt. Anledningen till varför gestaltningen av män och kvinnor i manuset är en del 



  
 

3 

av arbetet beror på att påvisa skillnader som kan uppstå då män och kvinnor kan ses ur 

olika vinklar beroende på vem betraktaren är. 

     Som teoretiska källor under analysdelen kommer huvudfokuset ligga på 

manusstrukturen och därmed blir den bärande litteraturen om hur man skriver manus. 

Detta då forskning inom filmmanus är något nytt och att det därmed inte finns så 

mycket skrivet om detta ämne mer än just gällande instruktionsböcker över hur manus 

skrivs. De två huvudkällorna kommer därmed bestå av Robert McKees Story samt av 

Mats Ödeens Dramatiskt berättande, detta då McKee ses som ledande inom hur ett 

manus ska skrivas samt att både McKee och Ödeen används vid undervisning av hur 

filmmanus skrivs. Då Ödeen dock skriver om skrivande för både scen och film så 

kommer även Fredrik Lindqvists Att skriva filmmanus användas som ett komplement då 

Lindqvist tar upp mycket om hur manusförfattandet ser ut i Sverige. 

     Utöver denna litteratur kommer mycket av källorna handla om gestaltningen av 

kvinnor samt män inom film, dock kommer litteraturen övergripande fokusera på 

kvinnor inom film då detta är ett vanligare ämne än hur män gestaltas inom den samma. 

 

2 Statistik manusförfattare 

 

Denna granskning av statistiken är till för att belysa hur jämställt det är inom branschen. 

För denna del kommer fokus ligga på en treårsperiod, 2010 till 2012, dock på grund av 

stora skillnader mellan åren kommer uppsatsen även rikta in sig på varje år var för sig 

men även som en klumpsumma för alla tre åren. 

     Något man bör ha i åtanke är att det under denna treårsperiod fanns ett 

jämställdhetsmål i filmavtalet som sa att det bör vara 40 % kvinnor på de tre större 

positionerna regi, manus och producent för att få ett konsulentstöd.
1
  Därmed gäller det 

alltså inte att enbart 40 % av manusförfattarna ska vara kvinnor. Denna punkt i avtalet 

skärptes dock 31 december 2012 till att ”stöden ska fördelas jämnt mellan kvinnor och 

                                                 
1
 http://sfi.se/sv/statistik/Jamstalldhet/ (27/11 2013) 
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män”.
2
  När denna text skrivs är det dock för tidigt att säga hur denna ändring har 

påverkat, dessutom ska det åter igen påvisas att det är inte enbart manusförfattare det 

gäller utan även regissör och producent. 

     Denna uppsats tar dock inte upp enbart de filmer som fått ett konsulentstöd från SFI 

utan alla svenska filmer som hade biopremiär i Sverige under 2010 till 2012. För att 

förenkla detta så kommer denna faktadel inte ta upp dokumentärfilmer samt inte heller 

filmer under en timme. Detta beroende på att processen kan skilja sig gällande 

skapandet av en dokumentärfilm där manus inte har samma roll. Kort och novellfilmer 

har valts bort på grund av att sådana filmer görs i en större mängd, samt att många av 

dessa enbart visas på någon enstaka filmfestival för att sedan inte få någon fortsatt 

visning. Detta samtidigt som det förmodligen ligger ett mer krävande arbete för att 

skriva en längre film. 

     Uppsatsen kommer inleda med att fokusera på åren var för sig i rätt ordning med 

början 2010 för att sedan gå framåt i tiden. Detta för att på ett enklare sätt visa åt vilket 

håll utvecklingen fram till sista december 2012 har gått. I slutet av denna faktadel 

kommer en sammanställning över alla tre åren genomföras för att visa mer tydligt på 

hur det egentligen ser ut gällande jämställdheten gällande manusförfattare. 

     Alla filmer är hämtade från sfi.se samt databasen Lumière.
3
 Vid eventuella skillnader 

valdes i regel sfi.se som den mer säkra källan. Detta gäller i första hand vilket år, samt 

vilka filmer som ska räknas in i denna studie. Vissa filmer ingår flera gånger men i olika 

kategorier för att ge en mer exakt bild av hur det faktiskt ser ut. 

 

2.1 Statistik 2010 

Just statistiken för 2010 års filmer kanske är den mest tydliga gällande jämställdheten 

för manusförfattare då det i denna treårsstudie är det år som producerade flest 

spelfilmer. Därmed kan detta göra att balansen lyfts fram tydligare än ett år där det 

producerades få spelfilmer. 

     Under 2010 producerades det enligt tidigare nämnda modell, där dokumentärfilm 

och kortfilm uteslutits, 32 filmer fördelade på 48 manusförfattare. Av dessa var tio 

kvinnor och 38 män. Alltså det var fler män än det var filmer som hade biopremiär 

2010. Skulle man räkna tio kvinnor på 32 filmer så skulle man kunna säga att kvinnliga 

manusförfattare stod för ungefär 30 % av filmerna, men räknar man med alla författare 

så blir resultatet ett annat. Procentuellt av alla manusförfattare som fick sin film 

                                                 
2
 http://sfi.se/sv/statistik/Jamstalldhet/ (27/11 2013) 

3
 http://lumiere.obs.coe.int 
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publicerad 2010 var det endast 20 % kvinnor. Därmed för att nå upp till målet om 40 % 

gällande manusförfattare, regissör samt producent skulle det krävas en mer jämlik bild 

gällande till exempel regi och fler kvinnor än män på producentposition. Dock gör 

siffrorna från SFI gällande att detta inte lyckades.
4
  Detta även om filmerna med 

konsulentstöd var mer jämställda än vad de utan stöd var. 

     Ser man på de olika genrerna för filmerna så blir skillnaderna än större, där vissa 

genrer är extremt mansdominerande medan andra är mer vanligt för kvinnliga författare. 

Indelningen av de olika kategorierna gjordes som en del av förarbetet innan denna text 

skrevs och är därmed egna siffror som nu läggs fram. 

 Den vanligaste genren detta år och även över hela treårsperioden var dramafilmen. Det 

är även denna genre som är den där flest kvinnor finns representerade. Totalt fick 18 

svenska dramafilmer biopremiär 2010, fördelade på sammanlagt 26 författare. 

Merparten var även här män, nämligen 19 medan det enbart var sju kvinnor. Återigen 

fler män än det ens var filmer som hade premiär. Skulle dock enbart dramafilm räknas 

in i målet om att nå upp till 40 % kvinnor så skulle de vara relativt nära med sina, i det 

här fallet, ungefär 37 %. 

Vid en granskning av det här årets näst största genre så är skillnaderna mycket större, 

samt en av de mer populära genrerna i landet, nämligen komedi. Åtta komedier hade 

premiär 2010 skrivna av sammanlagt 16 författare. Därmed alltså två författare per 

manus och film. Dock var det enbart en kvinna som stod bakom denna film, en film 

som då inte enbart var menat som komedi utan som lika mycket tillhör kategorin drama 

och ungdomsfilm. Det som dock kan ses som positivt i denna läsning angående detta är 

att den filmen inte hade någon manlig medförfattare , vilket hade kunnat göra det mer 

osäkert hur fördelningen mellan dem internt sett ut. Dock är det i det här fallet hela 94 

% män som stod för manus till komedier, alltså en extrem övervikt. Dock är det i det här 

fallet hela 94 % män som stod för manus till komedier, alltså en extrem övervikt. 

     Den tredje största genren var detta år thrillern och var jämförelsevis relativt mer 

jämlikt fördelat mellan män och kvinnor. Under 2010 hade fyra thrillers premiär. Dessa 

var fördelade på sammanlagt sex författare, varav dessa var två kvinnor. Dock till 

skillnad från genrerna drama och komedi så var det en manlig manusförfattare 

inblandad i alla dessa filmer, då två av dessa var ett samarbete mellan just en kvinna och 

                                                 
4
 

http://sfi.se/Documents/Omv%C3%A4rldsanalys%20och%20uppf%C3%B6ljning/Film%C3%A5ret%20i

%20siffror/Film%C3%A5ret%20i%20siffror%202010.pdf (27/11 2013) 
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man. Detta gör att jämställdheten ser bättre ut än vad den kanske är gällande denna 

genre. 

     Som sista punkt att granska detta år så är det utifrån hur adaptionerna från bok till 

film var fördelad. Detta då det i större utsträckning kan ses som ett beställningsjobb och 

därmed kan fördelas mer jämnt. Därmed är denna del av relativt stor vikt vid hur 

jämställdhetstänket kan ha sett ut. 

     Vid en närmare granskning av adaptioner från roman till film så var det fyra filmer 

som var adaptioner detta år. Dessa var fördelade på fyra kvinnor och två män. I två av 

fallen var det ett samarbete mellan en man och en kvinna, och vid två fall en ensam 

kvinna som skrev manus. Detta gör det tydligt att det genom just adaptioner går att 

påverka mer hur könsfördelningen ser ut gällande manusförfattare. Vilket också 

troligtvis även används i branschen. Dock är detta just enbart en gissning men med 

tanke på hur det över lag såg ut annars så ger det en mer givande bild som talar om att 

det kan vara på detta sätt. 

 

Genre Kvinnor Män Antal filmer 

Drama 7 19 18 

Komedi 1 15 8 

Thriller 2 4 4 

Barn/ungdom/ 

familj 2 1 3 

skräck 0 6 2 

musikfilm 1 1 2 

Romantik 0 2 2 

Action 1 1 1 

Parodi 0 2 1 

Biografi 1 0 1 

 

Denna tabell är uppdelad mellan olika genrer, därmed nämns vissa filmer fler än en 

gång då vissa filmer går in i flera olika sorters film. Det är därför alltså inte 42 filmer 

som hade premiär detta år som tabellen säger utan 32. 
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2.2 Statistik 2011 

Till skillnad från 2010 så var 2011 året då det under denna treårsperiod var minst långa 

spelfilmer som hade biopremiär, nämligen endast 23 stycken. Vilket är nio färre än året 

innan. Dessa var skrivna av sammanlagt 32 författare, alltså 16 färre än 2010. Dock var 

det detta år elva manusförfattare som var kvinnor vilket var en ökning på en person från 

föregående år, samtidigt så hade manliga författare minskat till 21. Alltså en minskning 

på 17 stycken. Därmed var det 34 % kvinnor detta år, som därmed ökade procentuellt 

med 14% i jämförelse med föregående år. Enligt SFI bestod de som fick konsulentstöd 

från filminstitutet detta år av 40 %.
5
  Vid en uträkning där man även tar med 

fördelningen mellan regissörer och producenter så når stödet upp till 39 % och därmed 

lyckas de nästan nå målet med 40 %. Dock åter igen så är detta enbart de filmer som 

fick konsulentstöd som är medräknade, så vid en uträkning där alla svenska filmer 

räknas med ser resultatet även här annorlunda ut. Detta resultat var som tidigare nämnt 

alltså istället 34 %. 

     Fördelningen mellan de tre största genrerna detta år skiljer sig också rätt kraftigt på 

vissa punkter. Genren drama var även detta år störst med 16 filmer denna gång, två färre 

än året innan. Dessa filmer var fördelade mellan 24 författare, 11 kvinnor och 13 män. 

Därmed var det nästan 46 % kvinnor som stod för denna kategori. Vilket är en ökning 

från föregående år med nio procent. Utifrån detta kan man utläsa att drama är åter igen 

den genre där kvinnliga manusförfattare representeras flest gånger. 

     Vid en granskning av den näst största genren detta år som åter igen var komedi, 

denna gång bestående av fem filmer, så är läsningen däremot en helt annan. Av nio 

författare var enbart två kvinnor. Dessa två var endast med på en film där det dessutom 

fanns en manlig medförfattare, samt att denna film ingick i både kategorierna drama och 

komedi och därmed nämns i denna text två gånger. Dock var även denna genre mycket 

bättre med en ökning från 6 till 22 %, vilket är med andra ord ett steg i rätt riktning från 

året innan. 

     När det däremot kommer till den tredje största genren, som var thriller, är läsningen 

en helt annan. Tre thrillers hade premiär det här året uppdelade på fem författare. Fem 

manliga författare. Inte en enda kvinna skrev manuset till en thriller 2011 vilket är två 

färre än året innan. 2010 var dock de två kvinnliga författarna till just thrillers, författare 

till filmer som båda var adaptioner. Detta i jämförelse med 2011 då det inte fanns några 

thrillers som var filmadaptioner vilket tydligen även påverkade antalet kvinnor. 

                                                 
5
 http://sfi.se/sv/statistik/Jamstalldhet/Stodfordelningen-2011/ (28/11 2013) 
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Vid en närmare granskning av just adaptioner det här året så var det fyra filmer, 

fördelade på fem författare, precis som året innan. Åter igen av tre kvinnor och två män. 

Dessa var fördelade med att männen skrev två filmer samt kvinnorna skrev två. Detta 

skvallrar återigen om att denna del är lättare att påverka och därmed kan 

adaptionsprocessen för manusförfattare vara mer jämställd. 

 

Genre Kvinnor Män Antal filmer 

Drama 11 13 16 

Komedi 2 7 5 

Thriller 0 5 3 

Krig 0 2 1 

Barn/ungdom/ 

familj 0 1 1 

Skräck 0 1 1 

Återigen värt att notera att det inte var 27 filmer som hade premiär som tabellen säger 

utan 23 stycken. 

 

Statistik 2012 

När man granskar de två senaste åren talar det för att 2012 ska vara ett år som är mer 

jämt fördelad mellan manusförfattarna, detta är dock långt ifrån sant. Under 2012 hade 

30 filmer premiär. En ökning från 2011 med sju filmer och därmed mer lik 2010 års 

filmmängd. Däremot var dessa filmer skrivna av fler författare än de två tidigare åren, 

nämligen 49 stycken. Detta är en mer än 2010 men samtidigt på två filmer mindre. Här 

bör det vid en granskning mot föregående år i princip vara minst två kvinnor fler än 

2011. Detta stämmer dock inte. 

     Faktum är att det 2012 var 49 manusförfattare varav enbart nio av dessa var kvinnor, 

alltså två färre än året innan. Detta är alltså även färre än 2010 och därmed det sämsta 

året gällande fördelning mellan könen under denna treårsperiod. Procentuellt var det 

alltså dryga 18 % och då med andra ord en rejäl minskning från tidigare år med 16 %. 

SFI har här valt att avrunda upp till 19 %.
6
  Dock är denna siffra fortfarande mycket 

lägre än året innan och till och med sämre än 2010 som då låg på 20 % kvinnliga 

författare. 

                                                 
6
 http://sfi.se/sv/statistik/Jamstalldhet/Langa-spelfilmer-2011/ (2/12 2013) 
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Även detta år var de tre största filmgenrerna drama, komedi och thriller. Gällande 

dramafilmer så hade 16 filmer premiär 2012, två färre än 2010 och lika många som 

2011. Dessa skrevs av sammanlagt 22 författare, vilket är ungefär den nivå det legat på 

de två tidigare åren. Av dessa var dock bara fem kvinnor, vilket är klart minst under 

denna treårsperiod. Har man dessutom i åtanke att det är den vanligaste genren där 

kvinnor i större utsträckning är representerade visar det på en utveckling som oväntat 

nog snarare gått åt fel håll i jämförelse med 2011 års siffror. 

     Den näst största genren detta år precis som de tidigare åren var här komedier. 2012 

fick nio komedier biopremiär fördelade på 17 författare. Gällande just komedier kan 

utläsas en ökning gentemot genrens tidigare år där nu tre kvinnor var inblandade i 

manusskrivandet. Dock är denna ökning väldigt liten från tidigare år, plus att med tanke 

på att det detta år även var fler författare inblandade i denna genre, så blir det ingen 

markant ökning utan det ligger snarar kvar på samma siffror. Har man dessutom i 

åtanke att två av de tre kvinnorna skrev manuset till samma film samt att de dessutom 

skrev tillsammans med fyra män, så blir det bara en kvinnlig författare som skrev något 

på egen hand. 

Thrillern var som sagt åter igen tredje störst efter drama och komedi, denna gång med 

åtta filmer totalt. Dessa åtta filmer var fördelade denna gång mellan 15 författare. Av de 

15 manusförfattarna så bestod dessa av tre kvinnor. En mycket bättre siffra än året innan 

men mycket sämre än 2010. Åter igen gällande thrillers så var det två av dem som 

skrevs av kvinnor adaptioner, något som jag tidigare nämnt kan påverka tänket på 

jämställdhet. 

     Vid en överblick på just adaptioner från bok till film så hade 11 filmer av denna typ 

premiär. Dessa var skrivna av sammanlagt 18 författare. En kraftig ökning från de två 

tidigare åren vilka båda då var den del som var representerade av fler kvinnor än män. 

2012 är dock ett kraftigt undantag där det enbart av dessa 18 författare var tre kvinnor. 

Därmed är det alltså lika många kvinnor som tidigare år, och istället är det männen som 

ökat kraftigt i antal. Denna del borde därför granskas mer tydligt i hur 

adaptionsprocessen går till, då denna del påverkar jämställdheten inom branschen till en 

stor del. 

Genre Kvinnor Män Antal filmer 

Drama 5 17 16 

Komedi 3 14 9 

Thriller 3 12 8 
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Action 1 5 3 

Barn/ungdom/ 

familj 1 4 3 

Kriminal 0 4 3 

Romantik 0 1 1 

 

2.4 Sammanställning treårsperiod 

Vid en överblick under denna treårsperiod så hade 85 filmer premiär, fördelade på 129 

författare. Av dessa 129 så var 30 kvinnor och 99 män. Alltså drygt 23 % kvinnor, 

vilket är något som är långt under 40 % målet. Jag säger här mål eftersom ordet ”bör” 

som SFI nämner att det står i deras jämställdhetsplan kan tolkas olika och mest låter 

som en riktlinje för hur det helst borde se ut. 

     När man ser på de tre största genrerna över lag är det en kraftig övervik av 

dramafilmer, det är också här där kvinnor i störst grad finns representerade. Totalt har 

50 dramafilmer haft premiär under denna period skrivna av samanlagt 72 författare. 

Dessa 72 bestod av 23 kvinnor och 49 män, alltså en tredjedel är representerade av 

kvinnor. 

     Gällande genren komedi som är den genre som haft premiär näst flest gånger har 

under samma period varit fördelat på 22 filmer. Dessa filmer skrevs av sammanlagt 42 

författare fördelade på 6 kvinnor och 36 män. Därmed en kraftig övervikt män som har 

haft 86 % av platserna gällande komedier. 

     Thrillers var vid alla tre år den tredje största genren och är det även totalt. Över 

treårsperioden gjordes 15 filmer fördelade på 26 författare.  Av dessa var fem kvinnor 

och 21 män, därmed var det alltså 19 % av författarna som var kvinnor. Detta gör att 

jämställdhetsmässigt så var fördelningen mellan författare mer likvärdigt för thrillers än 

det var för komedier. 

     Adaptioner var överlag mer likvärdigt än någon genre, med undantag för 2012 års 

siffror som påverkade statistiken kraftigt negativt. Sammanlagt var det 19 filmer som 

var adaptioner. Dessa var fördelade på 29 författare sammanlagt, 10 kvinnor och 19 

män. Alltså drygt 34 % kvinnor. 

Tabellen här nedanför presenteras i ordningen av mest jämställda procentuell genre 

under treårsperioden istället för tidigare, mängden filmer som de andra tabellerna 

redovisat. Dessutom redovisas i denna tabell även adaptioner. 
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Genre Kvinnor Män Antal filmer Procent kvinnor 

Biografi 1 0 1 100 % 

Musikfilm 1 1 2 50 % 

Adaptioner 10 19 19 34 % 

Barn/ungdom/ 

familj 3 6 7 33 % 

Drama 23 49 50 31 % 

Action 2 6 4 25 % 

Thriller 5 21 15 19 % 

Komedi 6 36 22 14 % 

Krig 0 2 1 0 % 

Parodi 0 2 1 0 % 

Romantik 0 3 3 0 % 

Kriminal 0 4 3 0 % 

Skräck 0 7 3 0 % 

 

 

3 Manusanalys 

Det statistiken visar är att de kvinnliga manusförfattarna är i en kraftig minoritet. Men 

vad det beror på framgår överhuvudtaget inte. Det skulle kunna vara så enkelt att det 

finns så många färre kvinnor än män som skriver, och väljer att gå vidare med sina 

manus till produktionsbolag. Men det kan även finnas andra faktorer som spelar in. En 

tanke skulle vara den, att kvinnliga manusförfattare kanske har en helt annan stil i sitt 
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manusskrivande, vilket därmed skulle tilltala en mindre publik. För att närma sig den 

punkten så är tanken i andra halvan av den här uppsatsen att analysera hur manus 

skrivna av kvinnor skiljer sig i gentemot den manliga normens manus. I denna uppsats 

är det de texter som används som underlag som får stå för den manliga normen i 

manusskrivandet. Därför kommer nu fyra manus analyseras efter en specifik modell. 

Denna analysmodell kommer lyfta fram två viktiga punkter, dels där fokus ligger på hur 

genus gestaltas i manuset, samt hur manusets struktur och utformning ser ut. 

     De fyra manus som kommer granskas är: Till det som är vackert (2010), 

Svinalängorna (2010), Stockholm östra (2011) samt Kronjuvelerna (2011). 

     Viktigt att påvisa är att dessa analyser inte är granskningar av själva filmen utan 

manusversionen. Därav kan det finnas skillnader i vad denna uppsats tar upp i 

jämförelse med den slutgiltiga filmversionen. Innan analysen ges en kort beskrivning av 

handlingen. 

 

3.1 Manusanalys – Svinalängorna 

 

Handling 

Svinalängorna
7
  handlar i korthet om Leena. Dels visas Leenas liv under hennes mors 

sista dagar i livet och dels får vi följa Leena i tillbakablickar från hennes barndom. 

     Leena bor med sin man Johan och deras två döttrar Marja och Felicia. En 

luciamorgon ringer hennes mor Aili från ett sjukhus, dock väljer Leena att ignorera 

henne och lägger på innan Aili hinner berätta vad det är hon vill. När Johan undrar vem 

det var som ringde påstår hon att det var någon som ringt fel. Senare när hon kommer 

hem efter att ha simmat visar det sig att en sjuksyster ringt medan hon inte var hemma. 

Johan berättar att en sjuksyster ringt och berättat att Leenas mor ligger på sjukhus och är 

döende i cancer, och därför håller han och deras döttrar på att packa för att åka dit. 

Leena som påstått att hennes mor var död vill inte följa med men känner att hon inte har 

något val. 

Under deras resa mot sjukhuset visas fler och fler minnesbilder från Leenas barndom 

där hennes familj var fattiga och nyligen flyttat från deras hemland Finland. Hennes mor 

och far drack och festade med sina vänner oftast och ju längre tiden går desto mer 

våldsam blir hennes far som slår både Aili och Leena.  

 

                                                 
7
 Lolita Ray, Pernilla August (manusversion 31/8- 2009) 
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Gestaltning av genus 

Leena som är huvudpersonen är övergripande en komplex och känslosam karaktär. Tytti 

Soila nämner och kritiserar undersökningar gällande kvinnliga stereotyper där de delas 

in i fyra olika fack.
8
  Hon nämner att inget säger att en viss kvinnlig karaktär enbart kan 

sättas i ett stereotypiskt fack utan i flera olika. Vid en granskning av Leena så är hon 

den moderliga men samtidigt känslosamma kvinnan med stort undantryckt lidande, 

detta samtidigt som hon är självständig. Hon är dock inte den typiska passiva karaktären 

som Mulvey nämner brukar vara det vanliga gällande kvinnliga karaktärer.
9
  Istället är 

hon den som för filmen vidare, och kämpar mot den manliga huvudrollen vid vissa 

punkter för at visa att det inte är han som bestämmer. De är överlag jämbördiga 

varandra även om hon är mer moderligt framställd än honom, medan han är mer lekfull. 

Hon blir dock den mer sårbara av de två då händelserna under resans gång väcker gamla 

minnen och känslor. 

     En vanlig del gällande en films protagonist är att, som McKee säger, att denne har 

något som kallas för ”want” och ”need”.
10

  Alltså att protagonisten har under filmen 

saker denne vill ha samt behöver ha, alltså ett övergripande mål. Det denne vill ha kan 

ändras, men det karaktären behöver är det denne jagar genom hela filmen eller manuset. 

I manuset Svinalängorna så finns det en bild av att det Leena vill är att få glömma sin 

barndom och få leva i nuet med sin familj. Det hon dock behöver är mer ett avslut 

mellan sig själv och hennes mor, för att på så sätt kunna glömma och förlåta sin familj 

för det förflutna. Därmed kan man säga att hennes vilja står i vägen för det hon behöver. 

Dessa två bitar påverkar karaktären till att bli någon som publiken mer kan identifiera 

sig med, och inte är en viljelös kopia av en människa. 

     Leenas Mamma Aili gestaltas även hon som en mycket självständig kvinna. Trots att 

hon blir slagen så står hon emot sin man Kimmo, och ger känslan av att det faktiskt är 

hon som bestämmer i familjen. När Kimmo går för långt så slängs han ut ur lägenheten. 

Hon gör och säger precis som hon vill och vägrar vara den som ses som svag. 

De andra kvinnliga rollerna är dock inte alls lika stora och man får inte en mer 

övergripande bild över i manuset hur de egentligen är, men överlag tar kvinnorna i 

manuset lika stor plats som de manliga. De är därmed inte på något sätt där för att ställa 

upp för männen i handlingen, utan är där som mer ledande roller. Huvudroller som för 

                                                 
8
 Tytti Soila ”Kvinnors ansikte” Stockholm: Nordstedts tryckeri AB 1991 sid.51f 

9
 Laura Mulvey ”Visual Plesure And Narrative Cinema” i Leo Braudy, Marshall Cohen (red) New York: 

Oxford university press 2009 sid.715-720 
10

 Robert McKee “Story” New York: HarperCollinspublishers 1997 sid.138f 



  
 

14 

handlingen vidare. Just när det gäller detta så kan man ana att i regel så är det 

protagonisten som är filmens ledande karaktär, något som Lindqvist nämner inte alls 

behöver vara fallet.
11

 Protagonisten är den i filmen som utvecklas mest under filmens 

tid, och blir ur ett manusspråk huvudpersonen även fast någon annan är den som ligger i 

fokus i filmens gång. Därmed behöver det alltså inte vara protagonisten som är filmens 

drivande karaktär. I just denna film är Leena både protagonist och en av de ledande 

karaktärerna, men den andra rollen som för handlingen framåt är också i hög grad 

Johan. Detta göra att det blir en balansgång mellan dem om vem som driver filmen 

framåt.  

     Vid en granskning av hur männen gestaltas i Svinalängorna så finns det också vissa 

punkter värda att ta upp. Den viktigaste punkten är om man återgår till Mulveys teori 

om att män är de som publiken känner igen sig i medan kvinnor är mer av objekt, så 

finns det vissa skillnader gentemot det.
12

  Istället är det snarare så att de manliga 

karaktärerna är mer av ett stöd, alternativt ett hinder mot de kvinnliga karaktärerna, där 

de manliga rollerna tar ett steg tillbaka och figurerar mer i bakgrunden. Dessutom är 

beskrivningarna i manuset gällande utseende mer ingående när det gäller de manliga 

karaktärerna än de kvinnliga, även om dessa oftast är subtila. Ett exempel gällande detta 

är i början när Leena simmar i ett nästan helt tomt badhus. Enbart två andra personer är 

där; en äldre dam i badmössa och en välbyggd yngre man med simglasögon. 

     Dock finns det som tidigare nämnts ett undantag med Johan som är den som drar i 

trådarna gällande vissa beslut och därmed tvingar protagonisten Leena till handling. 

Som karaktär är han lekfull och känslosam, samtidigt som han vill finnas där för sin fru 

och se till att hon gör det han anser är det rätta. Samtidigt visar han ibland en form av 

oförståelse över Leenas handlade då att hon påstått att hennes mor sedan länge redan är 

död. Johans roll i filmen kan sägas vara att han är filmens hjälte.
13

 Med det menas inte 

en typisk serietidningshjälte som fantomen eller liknande, utan med det menas att denne 

karaktär är den som uppfyller de ideal som filmen vill berätta. Hjälten är den som inte 

förändras men skapar en positiv förändring för protagonisten. Många gånger genomgår 

protagonisten, tack vare hjälten, en förändring under filmens gång som gör att denne 

blir likvärdig med hjälten. Det är detta som är Johans övergripande roll, att genom alla 

odds hjälpa Leena genom hela filmen, även om det kräver både hot och våld för att hon 

                                                 
11

 Fredrik Lindqvist ”Att skriva filmmanus” Riga: Adastra media 2009 sid.112f 
12

 Laura Mulvey 2009 sid. 715 – 720 
13

 Mats Ödeen ”Dramatiskt berättande” Köthen: Carlsson bokförlag 1988 sid.251-259 
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ska nå sitt mål. Därmed är han den som är i maktposition gentemot Leena, något som 

oftast är det vanliga.
14

 

      Den andra mannen som har en större roll är Leenas far Kimmo, som får ses som 

filmens antagonist tillsammans med Leenas förflutna. Han är alltid full och beter sig 

allmänt illa. Han blir i princip en karikatyr av en alkoholiserad man som enbart är där 

för att förstöra, och framstår som det stereotypiska svinet. En man som överdrivs i de 

sämre kvalitéerna samtidigt som han har få positiva. Dessa karaktärsdrag gör även att 

hans fru Aili dras ned i liknande handlingar som hon dock försöker kämpa emot ibland. 

Överlag i manuset är de manliga rollerna färre och mindre än de kvinnliga men när de 

har en större roll så är det oftast typiska mansroller inom film. Alltså karaktärer som 

syns och tar plats. 

 

Manusstruktur 

Lindqvist pratar om att manusets viktigaste funktion är att sälja själva historien.
15

 Han 

nämner även att det finns en tradition i Sverige att skriva mer torrt och undvika målande 

beskrivningar. Detta gör att läsaren har svårare för att bli engagerad i texten, och blir 

därför även svårare att sälja. Samtidigt får det inte vara för tydligt hur skådespelaren ska 

agera när denne känner en viss sak, då detta inte är något vare sig regissörer eller 

skådespelare uppskattar, eftersom tolkningsfrågan då blir lidande. Detta är en 

balansgång som Ray och August klarar av mycket bra.  Som exempel kan nämnas när 

Leena kommer in på sjukhuset för att titta till Aili. 

     ”Aili ligger och halvsover när hon kommer. Leena tror först att hon är väldigt dålig. 

Hon ställer upp kassen med pappa på hennes sängbord och lägger räkningarna bredvid. 

Funderar på om hon bara ska gå igen. Men sen bestämmer hon sig för att väcka sin 

mamma. Åtminstone säga hej då.”
16

 Här finns många punkter som inte alls beskriver 

hur det ser ut i bild utan istället blir mer av en tolkningsfråga. Till exempel har vi: 

”Leena tror först hon är väldigt dålig” – hur ser man det på henne och vad gör hon? 

Likaså ”funderar på om hon ska gå igen” - ger en frihet på hur skådespelaren kommer 

agera ut detta.  

 

                                                 
14

 Adam Knee ”The dialectik of female power and male hysteria in play misty for me” i Steven Cohan, 

Ina Rae Hark (red) New York: Routledge 1993 sid.87-95 
15

 Fredrik Lindqvist 2009 (153ff) 
16

 Lolita Ray, Pernilla August Svinalängorna sid. 70 scen. 74 
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Gällande hur det är skrivet så är det överlag välskrivet och kortfattat, med fokus på det 

viktiga i berättelsen. Manuset svävar aldrig ut utan håller sig till grundhistorien. Dock 

kan vissa karaktärer kännas överflödiga då det blir svårt att hålla isär dem. Ett annat 

minus är att det finns vissa slarvfel gällande grammatiken, i första hand när det kommer 

till att urskilja skillnaden de och dem. Detta gör att manuset ibland blir mer svårläst. 

     Det viktigaste är dock själva historien och här är det överlag en gripande berättelse 

som fångar läsaren. Detta genom att det att de flesta scener innehåller någon form av 

konflikt, vilket McKee nämner är en viktig ingrediens för att få en framåtrörelse i 

filmen.
17

 Givetvis går det att bryta mot denna regel även om just McKee inte anser 

detta, men just i detta filmmanus är konflikten en del av styrkan. Därför är denna film 

en stark berättelse som kan konkurrera med andra svenska filmer i samma genre. 

 

3.2 Manusanalys – Till det som är vackert 

 

Handling 

Till det som är vackert
18

 handlar om 20 - åriga Katarina som har haft ett struligt liv, och 

har därför svårt att hitta ett jobb. Socialen försöker hjälpa henne men hon försöker 

undvika dem så gott det går. En dag går hon och hennes pojkvän på en konsert där det 

spelas klassisk musik, och hon blir så tagen av musiken att hon vill höra mer. Detta 

leder till att hon en dag smyger in i konserthuset för att lyssna när ensemblen repeterar. 

Hon blir ertappad av en kvinna som frågar om hon ska på arbetsintervju, vilket hon 

ljuger och svarar ja på. Detta leder till att hon får jobbet som receptionist, och via jobbet 

får lära känna dirigenten Adam. De inleder en romans, men när det uppdagas för Adams 

fru att han varit otrogen så tar han avstånd till Katarina som gjort slut med sin pojkvän, 

och därför inte har någonstans att bo. Dessutom får Adam henne sparkad från jobbet. 

Detta gör att hon måste ta till drastiska metoder för att återigen kunna få tillbaka jobbet 

och börja leva ett mer normalt liv. 

 

Gestaltning av genus 

Det är tydligt att Katarina är den i manuset som sticker ut. Medan de andra kvinnorna 

har mer av stereotypiska kvinnoroller så är Katarina mer levande, med ett större djup än 

de andra rollerna. Skulle manusförfattaren ha bytt ut rollerna så att till exempel Katarina 

                                                 
17

 Robert McKee 1997 sid. 210 – 213 
18

 Lisa Langseth Den älskade (manusversion 15/6 2009) 
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var en man, så skulle det blivit mer tydligt att hon inte följer några specifika mönster 

över hur en man eller kvinna kan tolkas vara. Hon går sin egen väg, ljuger, slåss, 

dagdrömmer och gör i regel precis som hon vill. Enligt Ödeen så är hon den typiska 

protagonisten som startar på botten för att sedan kämpa sig mot toppen för att nå sitt 

mål.
19

 

     När fokus ligger på de andra kvinnorna blir bilden däremot en helt annan. Som 

exempel går att nämna tre kvinnor som alla har en form av mamma roll mot Katarina. 

Katarinas mor, Birgitta, är en deprimerad och svag karaktär som samtidigt enbart vill 

sin dotters bästa. Detta är något som enbart utlöser Katarinas ilska, och får henne att 

kämpa för att inte bli som sin mor. Marie som är den som anställer Katarina har även 

hon en form av en moderlig roll, men med en mer naiv bild över Katarina och ser enbart 

det bästa i henne och därmed även låter sig tro på hennes lögner. Marie får en form av 

skyddande roll mot Katarina, som i sin tur vill imponera på Marie genom att sköta sitt 

jobb så bra som möjligt. Den tredje i denna kategori är socialsekreteraren Agneta som 

försöker hjälpa Katarina men som verkar ha tappat hoppet om henne, och blir på så sätt 

Maries motpol. 

     Den mest stereotypiska kvinnorollen är ändå Cissi som är med i samma kompisgäng 

som Katarina. Cissi är lite korkad och använder sig mycket utav sitt utseende och 

kvinnlighet. Hon har dessutom enbart en viktig funktion i historien, nämligen att vinna 

konserbiljetterna som hon sedan ger till Katarina och Mattias. På så sätt blir hon 

tillsammans med den klassiska musiken en katalysator, alltså något som skapar en 

förändring för protagonisten.
20

 

     Vid en granskning över männen i detta manus finns det här typiska mansroller, 

samtidigt som det även finns roller som inte alls är karaktäristiskt gällande typiska 

filmroller bland män. Den manliga antagonisten Adam är det tydligaste exemplet över 

detta. Adam är dirigenten som Katarina blir kär i och inleder en hemlig romans med. 

När Adams fru upptäcker deras förhållande så börjar Adam ta avstånd från Katarina, 

precis samtidigt som hon gjort slut med sin pojkvän, och därmed inte har någonstans att 

bo. Utöver detta får han henne sparkad då han inte vill ha någon kontakt med henne. 

     Soila nämner i sin text att bland de negativa kvinnliga stereotyperna som Diana 

Meehan nämner i en studie finns bland annat ”the siren”.
21

 Alltså någon som lockar till 

sig och förför andra karaktärer, för att sedan dra ner dessa i fördärvet. Just denna 

                                                 
19

 Mats Ödeen 1988 sid. 240ff 
20

 Fredrik Lindqvist 2009 sid.40 
21

 Tytti Soila 1991 sid.51 
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beskrivning passar utmärkt på Adam som därmed ger en tydlig bild av att precis som 

kvinnor kan få mer manliga stereotypiska roller, så kan även män få mer kvinnliga 

filmstereotypiska drag. Dock har han även den manliga maktpositionen, vilket gör att 

han blir en extremt stark motståndare som gör att Katarina därmed behöver genomgå en 

mycket stor utveckling för att kunna besegra honom. Adam är den Katarina tror att hon 

vill sträva efter att få och blir därmed hennes want, alltså som tidigare nämnts, det hon 

vill ha. 

     Utöver Adam så är det egentligen bara en annan manlig framträdande roll i Till det 

som är vackert och det är Katarinas pojkvän Mattias, en relativt enkel man utan större 

djup. Ur ett stereotypiskt synsätt är Mattias en rätt typisk lågutbildad ung man, som 

nöjer sig med ett enkelt jobb, och att inom en snar framtid få skaffa en familj. Han 

försöker göra Katarina glad genom att sammanföra henne med hennes mor Birgitta med 

att bjuda med henne på en fest. Detta är dock något som snarare får motsatts effekt då 

Katarina istället tar ett större avstånd från sin mor. Ju mer Katarina utvecklas i manuset 

desto större blir klyftan mellan henne och Mattias som står kvar på samma punkt genom 

hela manuset. 

     Precis som i Svinalängorna så är det fler kvinnliga personer än manliga, och som då 

dessutom har större roller, om man bortser från Adam som, förutom några kortare bilder 

inte får en riktig presentation förrän i scen 34.
22

 

 

Manustruktur 

Gällande manuset så är en tydlig del i det hela att författare och regissör är samma 

person, då det finns några få regianvisningar gällande stockbilderna inne i Nordstan. Då 

det där mest verkar vara tankar och funderingar kring hur det kan se ut, samt den 

återkommande meningen ”Konstig vulgär samtid”.
23

 Detta gör att  ur ett mer litterärt 

perspektiv skulle bli en mer svårtolkad läsning. 

Annars är detta manus välstrukturerat och följer en klassisk treaktsstruktur med tydliga 

vändpunkter som avslutar de båda första akterna. Utifrån detta kan man säga att 

manuset följer det klassiska Hollywoodberättandet, då den följer det McKee kallar för 

archplot.
24

 Alltså där manuset har orsak och verkan, slutna slut, där alla trådar får ett 

svar eller lösning, ett linjärt berättande från punkt a till b, en yttre konflikt, en ensam 

protagonist, en konsekvent verklighet, samt en aktiv protagonist. Detta är för att 

                                                 
22

 Lisa Langseth Den älskade (manusversion 15/6 2009) sid.20 
23

 Lisa Langseth Den älskade (manusversion 15/6 2009 sid.19 
24
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förtydliga det McKee anser är det mer intressanta sättet att skriva ett manus på, men det 

är dock mer vanligt i Europa att man bryter mot detta, men i just i Till det som är 

vackert följs dessa så kallade regler överlag bra. 

     Till det som är vackert är ett gripande och starkt drama där protagonisten genomgår 

en stor utveckling för att nå sitt mål med att få arbeta med klassisk musik. Manuset har 

övergripande ett bra språk där det är lätt för läsaren att följa med i utvecklingen. 

 

3.3 Manusanalys – Stockholm östra 

Handling 

Stockholm östra
25

 handlar om hur Johan och Anna, båda i 40 -årsåldern förs samman av 

en tragisk olycka. När Johan en dag är på väg till jobbet råkar han av misstag krocka 

med Annas dotter Tove som avlider på sjukhuset. Detta gör att Anna försöker fly från 

verkligheten medan Johan, efter att ha fått en friande dom, inte kan sluta tänka på vad 

han har gjort, och vill därför försöka få kontakt med Toves föräldrar för att be om 

förlåtelse. Detta resulterar i att han åker hem till Anna och hennes man för att be om 

ursäkt. När Anna öppnar dörren så upptäcker han dock att det är samma kvinna som han 

träffade tidigare på tågstationen vilket gör att han kommer av sig och vågar inte berätta 

sitt egentliga ärende. Samtidigt så tror Anna att det är därför han är där eftersom enbart 

hennes man, Anders, var med i rättsalen och därmed vet hon inte om att det är han som 

är gärningsmannen. De får under tidens gång en starkare kontakt och kan till slut inte 

låta bli att höra av sig till varandra trots att de båda är gifta, och till slut inleder de ett 

förhållande som kantas av problem då deras respektive får reda på detta. Till slut får 

även Anna reda på vem Johan egentligen är och känner sig därmed lurad. 

 

 

Gestaltning av genus 

Vid en överblick av det här manuset är det svårt att säga om karaktärerna är typiska 

stereotyper eller om de är mer gestaltningar av vanliga människor som förs samman, 

men dock kan man ana att det går att se tydliga stereotypiska mallar. 

     Först har vi Anna som blir den lidande karaktären som inte kan förlåta eller glömma, 

och inte heller vill detta. Hon blir den som spelar den typiska offerrollen där hela hennes 

liv är förstört. Hon har starka känslor och vill inte börja blicka framåt utan vill snarare 
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stanna kvar i det förflutna. Hon är känslosam och ångerfull, och vet inte vad hon ska 

göra för att kunna släppa sina problem. 

     Annas man Anders däremot är den som vill komma med lösningar och försöker se 

framåt, vilket gör att han samtidigt kan framstå som kännslokall, och enbart bryr sig om 

sig själv snarare än något annat. Han är enbart fokuserad på sig själv och det är svårt att 

märka hur tragedin har påverkat honom. På så sätt är Anders den perfekta karaktären 

om man letar efter ett tydligt exempel att kunna applicera Mulveys teorier kring att 

mannen är den aktiva karaktären som vill framåt.
26

 

     Anders kvinnliga motsvarighet är Johans fru Kattis som även hon kan kännas lite 

känslokall och oförstående till Johans lidande.  Till skillnad från Anders som mer 

använder sig av sin styrka och våld, när han upptäcker Annas och Johans förhållande, så 

använder sig Kattis mer av ett manipulativt sätt, genom att konfrontera både Johan och 

Anna vilket leder till att Anna tar avstånd från Johan. 

     Johan är i sin tur den enda som faktiskt verkar förstå Anna på riktigt, och blir hennes 

hjälp till att kunna släppa det som hänt. Samtidigt som han finns där för Anna är han 

den av karaktärerna som är svagast, och har lättats att ge upp gällande det mesta 

förutom att få vara i närheten av Anna. Men medan hennes utvecklingskurva går från 

svag till stark så går Johans kurva från stark till svag och det blir till slut hon som räddar 

honom. Johan är på så sätt även den minst stereotypiska karaktären, då han är mer 

levande med ett större djup än den vanliga stereotypiska tolkningen av hur en man i 

filmer ska vara och bete sig. 

I filmen överlag är det mer jämt fördelat mellan de kvinnliga och manliga rollerna i 

jämförelse med de två tidigare, då det i princip för varje man som gestaltas i filmen 

finns en kvinnlig motsvarighet. I manuset karaktärerna lever i skildras ett relativt 

jämställt samhälle där de större karaktärerna har ett mer naturligt beteendemönster, 

medan med de  med mindre roller kan verka mer stereotypiska och klichéartade. Vad 

som dessutom kan ses som typiskt är att medan de manliga karaktärerna mer får 

beskrivningar av deras inre kvalitéer, alternativt svagheter blir de kvinnliga mer 

beskrivna som söta eller vackra. 
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Manusstruktur 

Manuset till Stockholm östra är mycket välskrivet och kan med lätthet läsas som ett mer 

litterärt verk, och att det samtidigt har en mycket gripande och realistisk handling gör att 

det är mycket förståeligt till varför det här manuset kom att bli en film. 

     Ett intressant drag i manuset är att när det oftast framkommer en ny karaktär så 

brukar det vara vanligt att beskriva dennes ålder samt vissa yttre karaktärsdrag. Dock i 

det här manuset så väljer manusförfattaren istället vid ett tillfällen att fokusera på 

dennes inre kvalitéer. Johan är den som beskrivs på följande sätt ”Johan – 43 år, 

fortfarande mer pojke än man[…]”.
27

 Detta tillsammans med att de andra karaktärerna 

enbart beskrivs som välartade, söta, vackra med mera, gör att det ger en känsla av att det 

inte spelar någon som helst roll hur karaktärerna ser ut för historien för författaren så 

länge de ser bra ut. Detta kan ses som en svaghet men samtidigt en styrka då det ger 

regissören friare händer vid en casting ifall denne inte behöver leta efter specifika drag 

gällande utseendet. 

     Det här manuset innehåller många dramatiska scener vilket gör att det kan bli väldigt 

mycket för en tittare, alternativt läsare, att smälta, så då kan det behövas något som 

Lindqvist kallar för ”Att ge luft”, alltså att det skrivs in scener där det inte händer så 

mycket för att tittaren på så sätt ska kunna smälta det som hänt utan att riskera att missa 

nya viktiga händelser.
28

 Gällande manuset till Stockholm östra som sagt är mycket 

välskrivet kan det vara bra att granska de mindre komponenterna i ett manus som just 

detta att ge tittaren utrymme till eftertanke, och även gällande detta lyckas författaren att 

trots att det är många dramatiska händelser även få in lite mer stillsamma scener. 

     Här går det att granska filmens utveckling från manus till film på ett enkelt sätt då 

det här manuset i sig har skrivits på ett sånt sätt som fångar läsaren, samtidigt som 

filmversionen i sin tur fått sämst bemötande från filmkriter av de filmer som redan har 

nämnts. Detta kan det bero på att i de andra manusen så var regissören inblandad redan i 

manusskrivandet, vilket skulle kunna påverka i en viss mängd. En annan sak som kan 

påverka är de faktorer som redan tagits upp om manusets struktur och karaktärern i 

historien. Vid en granskning av mottagandet av filmen visar det sig att det är i första 

hand just de stereotypiska karaktärerna runt omkring de två paren som drar ner 
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mottagandet som annars ändå överlag är mycket bra.
29

 Stereotypiska karaktärer i ett 

manus kan därmed bli än tydligare i slutprodukten. 

 

3.4 Manusanalys – Kronjuvelerna 

 

Handling 

Kronjuvelerna
30

 ger en känsla av att utspela sig i en parallell värld med vår egna där 

vanliga nutida saker som mobiltelefoner och dylikt dyker upp i denna historia som 

annars överlag andas femtiotal. Manuset börjar med att Fragancia blir anhållen för 

mordförsök på Richard Persson. Därefter följer ett längre förhör där Fragancia väljer att 

berätta hela sitt livs historia, och hennes koppling till Richard Persson. Om hur de båda 

höll på att förväxlas strax efter att de båda hade fötts vilket skapade en osämja mellan 

Richard Perssons far som kallas direktör Persson, samt Fragancias far Fernandez som 

jobbar för direktör Persson. Därefter spelas hela Fragancias livshistoria upp där hon 

blev kär i den blivande hockeyspelaren Pettersson-Jonsson som i sin tur är kär i en 

annan hockeyspelare, samt hur hennes bror en dag försvinner på grund av att en full 

Richard Persson lurar honom ner i en sjö. Hennes berättelse fortsätter och efter hennes 

brors försvinnande blir livet allt svårare för de flesta i staden då direktör Perssons 

företag börjar närma sig konkurs, och där allt till slut exalterar då Richard Persson blir 

skjuten framför ögonen på Fragancia som själv håller i en pistol. 

 

Gestaltning av genus 

Jag har tidigare refererat en del ifrån Tytti Soila som skriver i första hand om kvinnliga 

stereotyper inom trettiotalsfilm, men som även gått att applicera på mer nutida film. Just 

Kronjuvelerna som ger en känsla av att historien utspelar sig någonstans runt just trettio 

till femtiotal och verkar därför vara inspirerad av hur kvinnor och män framställs under 

den här tiden i film, gör att just de punkter och kategorier hon tar upp blir tydligare. Det 

är ett tydligt tänk att de typiska klass och könsstrukturerna kommer från ett äldre 

Sverige, där finns mödrarna som blir försörjda av sina män och enbart tar hand om 

hemmet och barnen. En av dessa är Fragancias kärleksfulla mor Marianne, som trots att 

de lever i ett fattigt hem ändå verkar trivas med sitt liv och sin familj, och försöker 

stötta sin man i hans, vad som verkar, naiva försök att framställa guld. Richard Perssons 
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mor Karin däremot är egentligen en äldre version av det Soila kallar för ”Sprakfålen”.
31

 

Sprakfålen är den käcka överklassflickan som oftast har ett svenskt namn som just 

Karin. Just denna kategori beskrivs som en intressant stereotypisk roll, men som 

samtidigt behöver bli uppfostrad av en riktig man för att kunna bli räddad in i ett 

äktenskap. Alltså det Soila menar är att hon egentligen är en självsäker karaktär som 

dock skulle vara för vild för sitt egna bästa, och därmed behöver en stark man som kan 

få henne att börja bete sig som en riktig rikemanshustru. När det gäller Karin så anar 

man just dessa karaktärsdrag, men att hon mognat för att vara sin man till lags. Till en 

början verkar hon lycklig men ju längre tiden går desto sämre blir hon behandlad av 

direktör Persson, och efter att han våldtar henne får hon nog och lämnar det rika 

hemmet. Detta gör att hon numer passar in en annan kategori som Soila nämner, 

nämligen ”fina frun”.
32

 Alltså överklasshustrun som är den som ägnar sig åt hemmet 

och barnen, och döljer sina egna problem. 

     Fragancia själv är den som minst lever sig in i någon form av typisk kvinnoroll, och 

skulle nog i folkmun mer beskrivas som en typisk pojkflicka. Hon gör det hon kan för 

att hjälpa sin egna familj och drömmer om att bli en hockeyspelare. Denna dröm tar 

dock direktör Persson ifrån henne, då efter att han byggt en ishall blir den som 

bestämmer över hockeyklubben, och därmed övertalar tränaren att flickor inte ska spela 

hockey.
33

 Detta gör att hon istället börjar träna sin blivande kärlek Pettersson-Jonsson 

som tycker hockey egentligen är för våldsamt och hellre åka konståkning, men 

Fragancia övertalar honom. 

Just Pettersson-Jonsson framställs som en rätt stark stereotypisk bild då denne är 

bisexuell och kopplas samman med konståkning, vilket gör det hela lite fånigt att bara 

för att han tycker om konståkning så har han en annan läggning. Även om idén är fin att 

göra det mer legitimt för hockeyspelare att få vara homosexuella, så blir det ändå en 

form av förklaring av att det är egentligen på grund av att han just är konståkare. Då får 

egentligen hans blivande pojkvän, råskinnet Goldie Bernhard, en större roll som 

porträttering av homosexualitet inom sportvärden, men dock får han för lite utrymme 

för att göra en större kartläggning av eventuella stereotyper. Annars framställs 

Pettersson-Jonsson som den mer feminina av honom och Fragancia, utan att för den 

sakens skull framställas som en stereotypisk bild av någon som är homo- eller bisexuell. 

                                                 
31

 Tytti Soila 1991 sid.56f 
32

 Tytti Soila 1991 sid.70 
33

 Ella Lemhagen kronjuvelerna (manusversion 17/5 2010) sid.25ff 



  
 

24 

Som förtydligande är detta alltså hur han framställs i manuset, och har inget att göra 

med hur han eventuellt skulle kunna framställas i den slutgiltiga filmen. 

     De andra männen i detta manus är i regel starka män som alla kämpar för något. 

Fragancias far Fernandez kämpar med att framställa guld, vilket går ut över hans familj, 

direktör Persson tar precis vad han vill ha och blir den som inofficiellt bestämmer i 

staden, samt Richard Persson som är en typisk nyckfull tonåring som vill, med sin fars 

påtryckningar, bli hockeyproffs samt dyrkas av kvinnorna i staden, speciellt Fragancia. 

 

Manusstruktur 

Vid en granskning av manuset till Kronjuvelerna så är en bra utgångspunkt att se på hur 

manuset förhåller sig till det McKee kallar för ”Show, don’t tell.
34

 Alltså att filmen ska 

visa snarare än berätta handlingen. Med det menas att det i manuset undviks lätta 

lösningar som en berättarröst eller text som förklarar delar av handlingen. Detta är något 

som manuset inte alls förhåller sig till, då det dels finns en filosofisk berättarröst som är 

svår att kartlägga vem det egentligen är, samt vad denne faktiskt vill säga. Dessutom har 

vi Fragancia som från förhöret blir en berättarröst över vad som händer i de scener som 

visas, vilket gör att det inte känns som författaren vågar lita på att bilderna kan stå för 

sig själva då hon säger precis det som händer, och därmed kan bli överflödig vid vissa 

tillfällen. Nu är just denna regel i första hand McKees egna tankar om hur man borde 

göra då han anser att en berättarröst enbart är en enkel lösning av en lat manusförfattare, 

och det går därmed att diskutera i huruvida han skulle ha rätt eller inte. Dock är det just 

det faktum att när Fragancia berättar det som händer i bild i allt för många scener i rad 

så blir det överflödigt, detta då bilden talar för sig själv. 

     Även här går det att nämna att även detta manus är skrivet av regissören till filmen, 

vilket även syns i manuset, dock inte genom specifika anteckningar på regianvisningar 

utan istället på olika kamerarörelser. Lindqvist nämner att som författare bör man vara 

mycket försiktig gällande detta om det inte är mycket viktigt för berättelsen hur 

kameran rör sig.
35

 Detta då det är upp till fotograf och regissör att välja ut olika vinklar 

och rörelser. Dessutom tar det bort fokus från berättande och kan därmed göra att det 

verkar som författaren fokuserar på fel saker. Här vill jag även tillägga att det kan 

förvirra läsaren om man nämner att en kamera rör sig, då det lika gärna kan vara menat 

att en kamera är menad att vara i bild. Ett exempel är: ”Plötsligt hejdas vår framåtrörelse 

av en stor metkrok som ramlar ner i vattnet och blir hängande alldeles framför 
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kameran”.
36

 Hade regissören och manusförfattaren varit olika personer hade det därmed 

kunnat bli ett missförstånd om att det skulle vara en kamera i bild bredvid metkroken. 

Observera nu att detta bara är ett förenklat exempel på att man som manusförfattare bör 

vara tydlig i vad man egentligen menar. 

     Manusets styrka är, även om det är välskrivet och intressant läsning, inte hur 

författaren följer eller inte följer olika regler i hur man skriver ett manus. Istället är det 

berättelsen i sig som är mycket mer fri i sitt berättande än vad Svensk film brukar kunna 

vara. Detta då jag vill påstå att handlingen verkar röra sig utanför både tid och rum, och 

författaren leker med verkligheten hur hon vill, vilket är ett berättarknep som liknar Ulf 

Malmros miniserie Rapport till himlen.
37

 

 

4 Arbete för jämställdhet inom film 

Vid en närmare titt på de fyra manus som granskats i denna uppsats uppfyller de med 

lätthet förutsättningarna till att bli så kallad a-märkta. Alltså där det finns minst två 

kvinnor som nämns vid namn som pratar med varandra om något annat än män.
38

  A-

märkningen är en ny form av konsumentmärkning för att lyfta fram de kvinnliga 

rollerna i filmen på ett tydligt sätt. 
39

 Värt att notera är att detta inte är en 

kvalitetsstämpel eller en stämpel om jämställldhet. Även om detta är bra för att lyfta 

fram fler kvinnliga större roller så skulle jag vilja påstå att det hade varit bra för 

gynnandet av fler kvinnor inom branschen om en liknande märkning fanns för att en 

viss kvot uppfylldes, även bakom kameran. Som exempel finns något som kallas för 

dorismanifestet där fyra punkter ska uppfyllas: 

1. Manus ska vara skrivna av kvinnor. 

2. Filmen ska ha minst en kvinnlig huvudroll. 

3. Konstnärliga a-funktioner ska besättas av kvinnor. 

4. Originalmusiken ska komponeras av kvinnor. 

Detta gjordes för att se om det fanns ett så kallat kvinnligt berättande, om gestaltningen 

ser annorlunda ut från ett kvinnligt perspektiv, samt hur filmer kommer se ut med enbart 

kvinnliga upphovsmän.
40

 Detta är dock istället överdrivet åt det andra hållet, men för att 

få en mer jämställd bransch kan liknande märkningar vara av stort värde. Detta 
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tillsammans med en enkel sak som att filmavtalet har ändrats från att det bör vara 40 % 

kvinnor till att filmstödet ska fördelas lika mellan män och kvinnor.
41

 

 

Slutsats 

Gällande fördelningen mellan män och kvinnor med skrivna manus var det under denna 

treårsperiod en kraftig övervikt för skrivande män. Klyftorna var övergripande störst 

2012 där männen var flest under hela denna treårsperiod medan kvinnorna var minst. 

Klyftorna var nästan lika stora 2010 medan 2011 blev ett mellanår där klyftorna mellan 

könen var som minst. Dock var 2011 även året då det gjordes minst filmer under denna 

treårsperiod. 

     Vid en titt på fördelningen mellan de olika genrerna så var det biografi och 

musikfilmer som var jämnast fördelade. Dock kan man ha i åtanke att det sammanlagt 

egentligen var två filmer under denna period som skapade inom dessa genrer. Detta då 

filmen tillhörande kategorin biografi också tillhörde kategorin musikfilm. 

     När adaption sätts in som en egen genre visar det också precis som jag tidigare 

nämnt att denna kategori går att påverka på ett enklare sätt, då just adaptioner trots 

många filmer ändå hade en större fördelning kvinnor än alla andra kategorier utom då 

de två tidigare nämnda: biografi och musikfilm. 

Av de tre stora genrerna inom svensk film, drama, thriller samt komedi, så var komedi 

den som hade dem lägsta procentuell siffra gällande hur många kvinnor kontra män som 

stod bakom manuset. Enbart sex kvinnor i jämförelse med 36 män skrev manus till 

komedier och stod därmed alltså enbart för 14 procent. Utöver detta påvisades de sämsta 

siffrorna inom genrerna: parodi, krig, romantik, kriminal, samt skräck där inte en enda 

kvinna vara representerad. 

     Gällande detta ger det en hämmande bild angående avsaknaden av kvinnliga 

författare, och det bör därmed finnas ett sätt att förklara just dessa siffror. Den mest 

simpla skulle vara att framhålla att kvinnliga manusförfattare skulle skriva sämre manus 

utan större vikt. Dock kan detta inte stämma alls då betygen gällande mottagandet 

överlag är en fördel för filmer skrivna av kvinnliga författare. Överlag toppas listorna 

gällande spelfilmer i hög grad där kvinnliga manusförfattare är inblandade.
42

 Nu är det 

dock inte filmkritiker det rör sig om utan mer vad som egentligen lockar tittare och där 

är det höga siffror för Svinalängorna och Kronjuvelerna medan lägre på Stockholm 
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östra och Till det som är vackert.
43

 Här kan dock även marknadsföring och sånt räknas 

in så det kan bero på många faktorer som påverkar de faktiska tittarsiffrorna. 

     Det studiens egna analyser påvisar är att manusen skrivna av kvinnor i regel är precis 

som för alla manusförfattare, nämligen det att författandet skiljer sig mellan alla 

författare och alla har olika stilar. Av de fyra manusen som analyserats är alla fyra 

gripande dramatiska historier som lyfter fram den vanliga människan som ska försöka 

övervinna sina hinder. Det som då är det som skulle kunna skilja sig mellan manus 

skrivna av män, respektive kvinnor, är den att de kvinnliga författarna i hög grad lyfter 

fram kvinnor som filmernas protagonister. Där det är kvinnor istället för män som 

historien handlar om och därmed ger kvinnorna större fokus. Utifrån detta kan det 

därmed påstås att gestaltningen av de kvinnliga huvudkaraktärerna borde bli mer 

realistiska, och inte faller inom ramen för typiska stereotyper som kvinnor många 

gånger annars får spela. Alltså en bild av hur en man anser att kvinna ska vara när hon 

är vad många kallar för stark. Just detta begrep gällande att vara en stark kvinna är dock 

något som går att diskuteras med tanke på att samma begrepp sällan används på män i 

samma situation, alltså att en kvinna skulle behöva vara stark för att lyckas övervinna 

sina hinder medan en man bara behöver vara en man. En av anledningarna till varför det 

är färre kvinnor kan därmed vara att det kanske finns producenter som tror att en 

kvinnlig protagonist som inte faller in i en typisk ram inte lockar till sig en lika stor 

publik. Detta är dock en gissning över hur filmklimatet kan se ut i Sverige. 

Gällande de andra rollerna däremot finns det även här typiska stereotyper, vissa som till 

exempel i Kronjuvelerna där de är medvetna medan i andra som i Stockholm östra mer 

omedvetna. Därmed skiljer sig det kvinnliga berättande inte nämnvärdes tillräckligt 

mycket för att kunna påstå att kvinnor och mäns författande är olika, mer än att säga att 

författande skiljer sig från person till person. 

     Angående manusens strukturer så är de överlag mycket väl genomarbetade, och där 

den större skillnaden som kan lyftas fram är att det kan tillkomma vissa regianvisningar 

när det är regissören själv som står för det skrivna manuset. Detta är dock givetvis mer 

naturligt då manuset inte behöver säljas in för en specifik regissör eller producent på 

samma sätt, eftersom dessa redan är samförstådda med vad det är som de vill berätta. 

     Utifrån denna uppsats finns det inget som påvisar att det finns någon anledning till 

varför det i regel är mycket färre kvinnor än män inom gebitet för manusförfattare. 

Istället finns det snarare tydliga styrkor, speciellt gällande gestaltningen av kvinnliga 
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huvudroller, och därmed borde detta få lyftas fram då det därmed lättare kan skapas 

kvinnliga förebilder inom filmens värld. Som man är det lätt att hitta en karaktär i en 

film eller serie som man kan känna igen sig i, men däremot finns det färre kvinnliga 

karaktärer som ger en realistisk bild. Därmed bör fler kvinnor få chansen till att få sina 

manus inspelade samt, för ett bättre klimat inom svensk film borde fler författare, både 

män och kvinnor samarbeta för att på så sätt kunna utveckla manusarbetet så att svensk 

film i högre grad kan konkurrera med resterande västvärlden.
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