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1. Inledning  

 

 
Det görs just nu väldigt många nya adaptioner, även kallade remakes, av äldre filmer. 

Adaptioner har länge gjorts på ett eller annat sätt, till exempel av böcker, teater, sagor och 

dikter. Att göra adaptioner av gamla filmer är inte det heller något nytt men vi verkar under de 

senaste åren kommit in i en period då väldigt många sådana adaptioner skapas. Många av de 

filmadaptioner som baseras på olika sorters källmaterial görs i Hollywood. Östasien har en rik 

filmkultur speciellt i länder som Sydkorea, Japan och den särskilda administrativa regionen 

Hong Kong och det är inte främmande för Hollywood att göra adaptioner av filmer som 

ursprungligen kommer från någon av dessa platser. År 2002 startade det en stor trend av att 

göra adaptioner från dessa platser i Hollywood. Trenden började med att de gjorde The Ring 

[Verbinski, 2002] baserad på den japanska Ringu [Ringu - The Ring, Hideo, 1998]. Den köpte 

man rättigheterna till billigt och även producerade billigt, jämfört med andra 

hollywoodproduktioner, men lyckades dra in väldigt mycket pengar ändå både i Amerika och 

runt om i världen. Det har gjorts adaptioner från Östasien förut, som till exempel The 

Magnificent Seven [7 vågade livet, Sturges, 1960], men aldrig har det varit en så stor våg som 

The Ring satte igång (Xu 2008, s.191). Det kan finnas flertal anledningar till varför just denna 

våg, som vi har plockat filmer från i vår undersökning, kommit till. Bland annat att 

potentialen är stor att filmerna kommer dra in stora summor pengar och att filmerna är billiga 

att göra i Östasien så när man säljer rättigheterna till Hollywood tjänar man ofta ihop 

pengarna man spenderade på att göra filmerna (Xu 2008, s 195). Det finns stora kulturella 

skillnader mellan Östasien och västvärlden vilket gör att en hel del skillnader bör visa sig i de 

adaptioner som Hollywood gör jämfört med originalen.   

 

Maskulinitet och teorier om maskulinitet är något som teoretiker och forskare inte fördjupade 

sig i lika tidigt som feministiska teorier (Connell 2008, s.11). Då Hollywood är en sådan stor 

marknad och dess filmer ses av så pass många människor runt om i världen är det både 

intressant och viktigt att se hur de representerar maskulinitet i sina produktioner. Speciellt när 

filmerna är adaptioner av andra filmer från en annan del av världen där maskulinitet kanske 

representeras på ett annat sätt. Maskulinitet och den manliga imagen är något väldigt 

komplex, precis som den kvinnliga. Den kan dock tyckas vara gömd och dold, vilket även inte 

är ovanligt i patriarkaliska strukturer, vilket gör att ämnet tåls att utforskas mer (Nelmes 2012, 
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s.283). Då vi skriver denna uppsats 2016 känns genus inom film som ett hetare ämne än 

någonsin med filmer som den nya adaptionen av Ghostbusters med kvinnor i huvudrollerna 

och en ny Oceans-film, med kvinnliga karaktärer, i produktion. Då maskulinitetsteorier har 

kommit ur feministiska teorier anser vi det är nyttigt att diskutera män och hur de porträtteras 

för att komplettera och bidra till genusforskningen på det området (Connell 2008, s.11).  

 

 

 

1.1 Syfte/Frågeställning 

 

Vi har valt att analysera två stycken östasiatiska originalfilmer och dess amerikanska 

remakes. Vi kommer att undersöka om maskuliniteten i huvudkaraktärerna skildras olika och 

i så fall hur med hjälp av just skådespelarna och hur dessa agerar och uttrycker sig, både 

genom tal och kroppsspråk. Även stilistiska drag, som till exempel kameravinklar och 

ljussättning, kommer vi att ta hänsyn till. Att studera genus är även viktigt för att en av de 

huvudsakliga sätten vi definierar oss själva är genom vårt kön. I film är det ofta meningen att 

vi ska känna igen oss i karaktärerna som visar upp olika former av könsroller. Åskådare tar 

med sig mycket från filmen som visar vad maskulinitet är och bör vara (Nelmes 2012, s.263). 

Det är viktigt att se hur maskulinitet förändras när en så stor marknad som Hollywood, som 

ses av många människor och har en så stor inverkan på kultur, står bakom det.  

 

Vi har kommit fram till två stycken frågeställningar som vi tänker besvara genom denna 

uppsats:  

• Hur gestaltas de manliga huvudkaraktärerna i filmerna? 

• Vad finns det för likheter och skillnader, vad gällande maskulinitet, i dessa filmer vi 

valt att analysera? 

 

 
Vi är med denna undersökning medvetna om att det inte finns en östasiatisk maskulinitet som 

ser likadan ut i alla östasiatiska länder. Syftet är att undersöka hur den framställs i just de 

filmer vi valt till undersökning. Vi har bortsett från att göra en större utförlig forskning om 
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hur maskulinitet representeras i olika kulturer och valt att isolerat titta på hur det ser ut i dessa 

filmer med hjälp av våra teorier.  

 

2. Tidigare forskning  

 
Forskning kring östasiatisk film och hollywoodfilm har det skrivits en hel del om och det har 

även skrivits mycket om maskulinitet i film, bland annat om hur asiater representeras i 

amerikansk film. Dock har vi inte hittat särskilt mycket forskning om östasiatiska filmer som 

adapterats till hollywood där maskulinitet ligger i fokus. Det finns texter där det handlar om 

den form av adaption men där maskulinitet inte ligger främst. Där handlar det ofta om andra 

saker, till exempel att Hollywood har en större budget och bjuder på fler explosioner och gör 

filmerna så enkla att förstå som möjligt då de riktas mot en större publik. Vi har dock lyckats 

hitta en text där man jämfört den hegemoniska maskuliniteten i det japanska originalet och 

den amerikanska remaken. I Cross-Cultural Representations of Hegemonic Masculinity in 

Shall we Dance jämför Justin Charlebois hur representationen av hegemonisk maskulinitet 

visades i det japanska originalet Shall we dansu? [Får jag lov, Suo, 1996] och 

hollywoodremaken Shall we dance [Chelsom, 2004]. Charlebois kommer fram till att den 

hegemoniska maskuliniteten inte lämnar mycket plats för sociala aktörer att skapa någon 

annan alternativ maskulinitet och lever man inte upp till den så har man tendens att 

marginaliseras. Japansk hegemonisk maskulinitet är byggt på anpassningen till den sociala 

rollen medan amerikansk hegemonisk maskulinitet är byggt på att hålla avstånd från 

kvinnlighet. Han går systematiskt igenom vad hegemonisk maskulinitet betyder för de båda 

karaktärerna, vilket är olika då karaktärerna är del av olika kulturer (Charlebois 2009). Det får 

analysen att verkligen visa skillnader på de olika kulturerna och vad hegemonisk maskulinitet 

kan betyda för dem och därav skillnaderna mellan filmerna.Vi tycker att det är intressant att 

göra en ännu större undersökning än vad vi hittade i den artikeln och fortsätta i frågan om hur 

maskulinitet förändras.  

 

En sak som Gary G. Xu tar upp i sin jämförelse av Mao Gaan Dou [Infernal Affairs, Lau, 

Mak, 2002] och The Departed [Scorsese, 2006] (som är två filmer vi kommer att undersöka i 

vår analys) som han gör i Remaking East Asia, Outsourcing Hollywood är att The Departed 

innehåller många mer närbilder på sina stora hollywoodstjärnor, Leonardo Dicaprio, Matt 

Damon och Jack Nicholson i huvudrollerna, som uttrycker mer känslor som aggression än 
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Andy Lau och Tony Leung i originalet. Kameran håller sig på längre avstånd i Infernal 

Affairs (vi har valt att kalla filmen för sin västerländska titel) och vi får inte samma intensiva 

ansiktsuttryck av filmens huvudkaraktärer som nästan håller sig uttryckslösa genom filmen. I 

Infernal Affairs så är bakgrunden av Hong Kong som filmen utspelar sig i nästan viktigare än 

karaktärerna, som är utbytbara på ett sätt som hollywoodstjärnorna inte är, där är istället 

staden Boston helt utbytbar. (Xu 2008, s.198-199).  

 

När man pratar om maskulinitet i film så är det viktigt att tänka på att den inte alltid har sett 

likadan ut. Där det gjorts mest forskning om maskulinitet i film är i just hollywoodfilm och 

det finns inte alls forskning i samma utsträckning om maskulinitet i asiatiska filmer. Detta 

beror mycket på att maskulinitetsforskning generellt oftast riktat sig mot den vita västvärlden, 

då den ofta är skriven av vita västerlänningar. Mycket av den forskning som finns om asiatisk 

maskulinitet är hur asiater framställs i hollywoodfilm och det är viktigt att förstå att många av 

dessa karaktärer ses i seriösa akademiska diskussioner som just bara orientaliska stereotyper 

och ses inte som representationer av hur folk i Östasien faktiskt är (Louie 2016, s.1). Det 

gäller naturligtvis inte alla orientaliska karaktärer men fenomenet finns där. Det finns såklart 

vissa skillnader i en klassisk maskulinitet från länder från Östasien och i Amerika. I Kina 

(Hong Kong) så är den stora muskulösa mannens motpart en mer intellektuell och kulturell 

karaktär. Det finns alternativa maskuliniteter i västvärlden så som en nördig datorexpert men 

en sådan maskulinitet lyckas inte framstå sexig och manlig som den kinesiska intellektuella 

personen. Så att asiatiska män i Hollywoodfilmer ofta framstår som feminina kan bero på att 

asiatiska män inte når upp till det som man i västvärlden ser som den maskulina normen 

(Louie 2002, s.8). Enligt Roy Lee, mannen som introducerade Ringu för Hollywood, görs 

många filmer i Östasien dock väldigt likt västerländska filmer så att de lätt ska kunna få en 

hollywoodadaption så att man ska kunna dra in pengar på det (Xu 2008, s.195). Karaktärerna 

håller sig ofta nära västerländska ideal så att översättningen ska gå så smidigt som möjligt. Så 

många igenkännbara drag kan ses av västerländska ögon i filmer från till exempel Sydkorea 

som länge varit mer bekymrade över tillströmning av amerikansk kultur än att utveckla sin 

egen (Joo 2011, s 489). Något man kan se när man tittar på film från Hollywood är att 

Hollywood förnyar den maskulina normen i actionfilm för att hänga med i tiden. De måste få 

fram en maskulinitet som är tillräckligt igenkännbar för publiken att känna igen sig i men 

samtidigt tillräckligt ny för att få publiken att aspirera till (Hansen-Miller 2010, s.34).  

 

I en annan text som är viktig i sammanhanget,  Translating the Language of Film: East Asian 
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Films and Their Hollywood Remakes av Julia Yu, diskuteras det att Hollywoods remakes på 

asiatiska filmer i de flesta fallen förenklar storyn för att passa den generella publiken. Det 

tillkommer även mer dialogscener i de amerikanska filmerna just för att underlätta för 

publiken att förstå karaktärerna. Något som även ändras av de amerikanska versionerna är att 

karaktärer får mer bakgrund och personligheter för att efterlikna realistiska personer, något 

även vi uppmärksammades av i vår undersökning (Yu 2011, s. 46-47). Yu gör precis som vi 

med att jämföra två remakes med sina asiatiska original (varav en är The Departed). Hon tar 

till stor del hjälp av filmteoretikern David Bordwells teorier som i helhet går ut på observation 

av filmens uppfattningsbara och semiotiska egenskaper. Hollywood har ett "lexikon" om hur 

man gör film för att den generella västvärldspubliken ska gilla någonting och det är så 

Hollywood gör sina remakes på asiatiska filmer.  

 

En till artikel som kommer med något intressant är Ex(or)cising the spirit of Japan: Ringu, 

The Ring and the persistence of Japan de japanska filmerna Ringu av Nicholas Holm. Holm 

tar upp orientalismen och att den får Amerika att inte känna ett behov av att jämföra 

Östasiatisk film med sin egen på samma sätt man känner att man vill göra när filmen kommer 

från andra delar av världen. Han menar att Amerika inte ser något problem med att jämföra 

filmer från Sydamerika, Västeuropa och Ryssland med varandra och sina egna filmer. Det 

finns någon tanke om att dessa länder borde göra filmer så som i Amerika. Östasien faller 

dock bakom någon mystisk orientalism vilket gör att man mer låter dem ha sin egen grej och 

inte riktigt behöver påminna alldeles för mycket om mer klassisk hollywoodfilm, som 

amerikaner är vana vid (Holm 2011, s. 186-187). Han tar även upp skillnader mellan de två 

båda kvinnliga huvudkaraktärerna i filmerna han jämfört och menar på att i hollywoodfilmen 

är hon mindre ordentlig och elegant, än hon är i den östasiatiska versionen, vilket Holm 

tycker representerar platserna filmerna är gjorda på bra (Holm 2011, s.188) 

  

 

3. Material 

 
The Departed, som vi valt, är den mest framgångsrika filmen som gjorts, med alla priser den 

vunnit, av Hollywood som är baserad på en film från Hong Kong och blir därför vald till den 

här undersökningen tillsammans med originalet Infernal Affairs. Vi har valt Oldeuboi [Old 

Boy - Hämnden, Park, 2003] eftersom den är den mest kända sydkoreanska film som det 
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gjorts en hollywoodadaption av och för att filmen är gjord av en av landets mest populära 

regissörer. Vi har valt originalfilmer och adaptioner som kommit ut relativt nära varandra i 

tiden, just för att tidens gång ska ha en så liten betydelse som möjligt. Det kan kännas mer 

självklart att en adaption som kommit ut 30 år senare än sitt original kommer att ha fler 

skillnader när det kommer till genus på grund av alla förändringar som ständigt sker i 

samhället. En viktig del i vårt urval var att filmerna har män som huvudkaraktärer och män 

som för det narrativa, vilket är en stor majoritet av världens filmer (Nelmes 2012, 283).  

 

3.1 Bakgrund om filmerna i undersökningen 

 

3.1.1 Oldeuboi  

 

Oldeuboi är en sydkoreansk film regisserad av Chan-Wook Park och den är baserad på en 

japansk manga. Det är den andra delen i Parks hämndtrilogi som även innefattar Boksuneun 

naui geot [Hämnarens resa, Park, 2002] och Chinjeolhan geumjassi [Lady Vengeance, Park, 

2005]. Oldeuboi handlar om en man som blir kidnappad och inlåst i ett rum i 15 år och sedan 

utsläppt utan förklaring om varför han var fångad vilket han ska försöka ta reda på. Filmen 

vann bland annat priset Grand Prix på Cannes filmfestival 2004 och är en väldigt uppskattad 

film enligt både publik och kritiker (18T Uwww.rottentomatoes.comU18T). Vi får möta en 

huvudkaraktär som är full och glad och som ringer till sin dotter då hon fyller år. Han blir 

mystiskt kidnappad och får tillbringa 15 år i ett isolerat motellrum. Väl inne i sitt rum får han 

kunskaper både fysiskt och mentalt vilka han blir väldigt skicklig på och han blir en mänsklig 

maskin vars mål är tydligt; hämnd.  

 

 

3.1.2 Oldboy  

 

Spike Lee fick jobbet att göra den amerikanska adaptionen Oldboy [Lee 2013] som har 

ungefär samma grundhandling som originalet, med små ändringar i storyn och att platsen där 

filmen utspelar sig är förflyttad från Sydkorea till USA. Till skillnad från originalet så var inte 

den här filmen en lyckad film på något sätt. Den floppade ekonomiskt och varken kritikerna 

eller publiken var imponerade, speciellt jämfört med originalet (www.boxofficemojo.com) 

(18Twww.rottentomatoes.com18T). Huvudkaraktären vi möter är någon som dricker på jobbet, 

http://www.rottentomatoes.com/
http://www.rottentomatoes.com/
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raggar på en annans mans fru och inte verkar vara en närvarande far. Genom filmens gång så 

blir han en våldsam karaktär som gör allt för att nå sitt mål.  

 

 

3.1.3 Infernal Affairs  

 

Hong Kong-filmen Infernal Affaris är regisserad av Wai-keung Lau och Alan Mak och är den 

första filmen i en trilogi gjord av de båda herrarna. Filmen handlar om en polis som är under 

täckmantel inom den kriminella kretsen och en kriminell som är under täckmantel hos 

polisen. Vi får följa de båda männen medan de försöker avslöja varandra samtidigt som de 

måste leverera information till sina chefer. Båda klättrar upp i kedjan och lyckas hålla sig 

omtyckta av männen som är chefer på respektive plats de infiltrerat.  

 

 

3.1.4 The Departed 

 

Remaken som gjordes fyra år senare i Hollywood heter The Departed och är regisserad av 

Martin Scorsese och har i stort sett samma handling som originalet. En av ingredienserna som 

ofta förekommer i filmer av Scorsese, så som i Goodfellas [Maffiabröder, Scorsese,1990] och 

Casino [Scorsese, 1995], är en tuff maskulinitet (Xu 2008, s.198).  Precis som i Oldboy så är 

handlingen förflyttad till USA, närmare bestämt Boston. Den är även 40 minuter längre än 

originalet och innehåller fler manliga karaktärer, färre kvinnliga och fler sidohandlingar. Den 

blev en stor succé och vann flertal olika prestigefyllda priser, så som Academy Award och 

BAFTA för bästa film.  

 

 

3.2 Urval 

 

Vi hade tankar på att analysera en film från Japan eftersom att just Japan är en stor del av den 

östasiatiska filmkulturen. Vårt problem blev dock att det är svårt att få tag på de japanska 

filmerna om det inte är en skräckfilm, vilket är det vanligaste att Hollywood gör remakes på. 

Vi vill gärna hålla oss till filmer av liknande genrer så att vi ska slippa andra okända 

divergerande parametrar i jämförandet. Dessutom har alla skräckfilmer som kom under den 

perioden vi ville välja filmer från kvinnliga huvudkaraktärer, vilket gör att dessa filmer blir 



8 
 

uteslutna. Det fanns en japansk film som hade passat undersökningen som heter Umizaru 

[Hasumi, 2004] men vi fick tyvärr inte tag på den. Utöver The Departed så har inte 

Hollywood gjort någon remake med manlig huvudkaraktär från en Hong Kong-film (eller från 

Kina över huvud taget). Det görs färre adaptioner därifrån än vad vi hade trott. Andra 

östasiatiska länder som Taiwan har inte heller producerat fram filmer som passar vår 

undersökning då även dessa har kvinnliga huvudroller. Det fanns en till film mer en Oldeuboi 

från sydkorea som skulle kunnat passat vår undersökning. Filmen är Geoul Sokeuro [Into the 

Mirror, Kim, 2003] men vi kände att Oldeuboi var den rätta vägen att gå då den, och sin 

adaption, är mer kända och omtalade. Så av dessa anledningar blev Oldeuboi och Infernal 

Affairs valde med sina respektive remakes.  

 

 

4. Teori 

 
 

4.1 Adaption 

 
Då vi kommer att skriva om adaptioner av andra filmer så tycker vi att det är viktigt att gå 

igenom vad adaptioner kan vara. Vi kommer inte titta så mycket på exakt hur filmerna har 

adapterats eller adaptionsprocessen. I våra analyser tänker vi se filmerna som färdiga 

produktioner och se hur maskulinitet framställs och därefter jämföra dem, dock ser vi det 

ändå som något viktigt att ha en egen del om adaption. Detta eftersom att adaption har, under 

de senaste åren, varit en livaktig diskussion och tagit fart mot en nytänkande riktning. När det 

kommer till adaption så har vi använt oss av Linda Hutcheons, som är en av de mer 

framstående inom ämnet, A Theory of Adaptation (2006). Hutcheon är precis som Robert 

Stam inne på att man inte ska se en adaption som något underläget och sämre än originalet. 

Hon menar att “Adaption is repetition, but repetition without replication” (Hutcheon 2006, 

s.7). Detta uttalande är intressant för vår del. Kommer repetitionen av filmens handling också 

påverka hur maskuliniteten framställs eller kommer representationen av maskulinitet i den 

amerikanska remaken inte att vara en replikation av den östasiatiska alls? I sin bok tar inte 

Hutcheon upp just filmadaptioner av andra filmer särskilt ingående men hon skriver däremot 

om att adaptioner kan vara gjorda från en annan synvinkel och blir annorlunda därefter. Detta 

kan relatera till vår undersökning då adaptionerna är gjorda av helt andra människor i ett helt 
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annat land. Hutcheon menar också att när filmer blir adapterade av Hollywood så betyder det 

oftast att filmerna blir amerikaniserade (Hutcheon 2006, s.146). Adaptioner som görs av 

andra kulturer betyder oftast att man byter ut språket och platsen där historian utspelar sig. 

(Hutcheon 2006, s.145). Det kan även betyda förändring av hur etniciteter framställs och 

skillnader inom könspolitik och just hur könspolitiken har förändrats är betydelsefullt för oss i 

vår undersökning (Hutcheon 2006, s.147).   

 

 

4.2 Representation 

 

Stuart Hall skriver att det finns tre grenar, infallsvinklar, inom representationsteorin som 

förklarar hur det fungerar med representation av mening genom språket. Dessa tre 

infallsvinklar, som är “reflective”, “intentional” och constructionist”, kan man säga försöker 

svara på frågorna om var mening kommer ifrån och om hur vi kan berätta den sanna 

meningen av en bild eller ett ord. 
 

4.2.1 Reflective - I denna infallsvinkel menar man på att det är i ett objekt som betydelsen 

ligger och språket reflekterar den sanna betydelsen av detta objekt i den verkliga världen. Man 

kan till exempel ta exemplet att en gitarr kan betyda mer än att det är ett instrument. En tavla 

som föreställer en gitarr ska inte förväxlas med det riktiga instrumentet som till exempel Eric 

Clapton spelar gitarriffet till låten Layla på en stor scen någonstans i världen. 

 

4.2.2 Intentional - Här menar man att orden innehar en unik betydelse precis som, till 

exempel, författaren själv avser. Alltså tvärtemot det reflektiva men detta kan skapa problem 

då kommunikationens lingvistiska koder är nödvändig kunskap för att ha förmåga att 

kommunicera med varandra och då det endast är en person som bestämmer betydelsen av 

meddelandet kan det uppstå oklarheter. 

 

4.2.3 Constructionist - Här argumenterar man om att saker och ting inte har någon betydelse 

i sig själva utan vi konstruerar betydelsen genom begrepp och tecken, alltså genom 

representationssystem. Här är det viktigt att vi skiljer på de symboliska praktiker som vi 

använder genom språk och representation och den materiella världen där objekt och 
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människor förekommer. Det är till exempel själva ljuden från människor eller bilderna på 

foton som utgör representationssystem. Det är sociala aktörer i samhället som använder deras 

kulturs representationssystem för att göra saker och ting meningsfulla för andra. Alltså är 

representation en slags praktik som använder saker och ting men dess mening beror på den 

symboliska funktionen, inte av tinget självt. Att ett begrepp fungerar som ett tecken och 

förmedlar betydelse i språket beror på de särskilda ljuden som symboliserar eller representerar 

detta begrepp. Detta synsätt har varit mest betydande inom kulturvetenskap de senaste åren. 
 

Det är ett socialt/kulturellt mellanmänskligt system som är av vikt för oss och alltså inte, till 

exempel, vad en skådespelare väljer att lägga till medvetet vid en speciell gest (intentional). 

Då det inte är till exempel dokumentärfilmer vi ska analysera anser vi inte det andra 

förhållningsättet (reflective) vara till vikt för oss då våra valda filmer inte speglar verkligheten 

på något direkt sätt. Därför är det det senaste och tredje förhållningsättet vi ska använda oss 

utav då de karaktärer vi ska analysera konstruerar mening genom representationssystem, alltså 

med begrepp och tecken vilka vi ska försöka tyda (Hall 2013, s.10-11). 

 

4.3 Maskulinitet, våld och hegemoni 

 

Marcus Herz och Thomas Johansson skriver att män förknippas med muskler, styrka och 

fysiskt våld och R.W. Connell menar att maskulinitet förväntas utgå från mäns kroppar 

(Connell 2008, s.83; Herz, Johansson 2011, s.41). Många av människors vanliga 

vardagsföreställningar om maskulinitet handlar ofta om våld och aggressivitet och filmhjältar 

som porträtteras av män är oftast osårbara och oövervinnliga (Herz, Johansson 2011, s.41). 

Historiskt sett så har män mer än kvinnor stått för det mesta våld här i världen vilket kan vara 

en av anledningarna till att våld fått en sådan central roll (Lindstedt Cronberg, Östergren 

2005, s.9).  

 

När man skriver om maskulinitet så är det viktigt att vara tydlig med vad man menar. Det 

finns flera olika begrepp som är starkt besläktade med varandra och det kan därför uppkomma 

svårigheter i att skilja på dem. Herz och Johansson tar fram de vanliga begreppen man, 

manlighet och maskulinitet och skiljer på dem på dessa sätt:  

- Män är de personer som vi ser som män rent biologiskt. 

- Manlighet är de ideal och normer som förknippas med och bör upprätthållas av män för att 
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de ska ses som män.  

- Maskulinitet, ett teoretiskt begrepp som används för att förstå de sociala konstruktioner av 

män och manlighet och hur dessa konstruktioner uppehålls av olika sociala praktiker (Herz, 

Johansson 2011, s.16).   

 

När Antonio Gramscis analyserade klassrelationer konstruerade han begreppet hegemoni. En 

grupp kan upprätthålla en ledande position i samhällslivet med hjälp av en kulturell dynamik, 

och denna kulturella dynamik kallade han för hegemoni. R.W. Connell kom med uttrycket 

hegemonisk maskulinitet, vilket lättast skapas om det finns en koppling mellan kulturella 

ideal av maskulinitet och institutionell makt. Den hegemoniska maskuliniteten behöver dock 

inte först och främst ligga i folk av större maktposition, utan kan finnas i till exempel 

karaktärer i filmer eller skådespelarna som spelar dessa karaktärer. Den hegemoniska 

maskuliniteten är en betydande faktor för den genuspraktik som gör att patriarkatets makt 

verkar vara helt i sin ordning och legitimeras därefter som normen. Hegemonisk maskulinitet 

kan även utmanas och bytas ut, den är historiskt föränderlig, och när den är utbytt så är det 

den nya hegemoniska maskuliniteten som är allmänt accepterad (Connell 2008, s.115).  
 

5. Metod 

 

5.1 Kvalitativ innehållsanalys  

 
Vid alla tillfällen när man observerar eller analyserar symboliskt beteende så ingår det ett 

element av innehållsanalys (Bryder 1985, s.39). Kvalitativ innehållsanalys går ut på att 

systematiskt beskriva meningen av det kvalitativa materialet man valt att undersöka (Schreier 

2013, s.1). Då vi ska undersöka filmer och få fram meningen bakom det som visas är den här 

metoden den vi anser vara den mest lämpliga, då den används bäst när någonting behöver 

tolkas. Meningen är inget som filmerna ger, utan det är vi som åskådare som skapar meningen 

(Schreier 2013, s.2). När man använder sig av kvalitativ innehållsanalys så har 

forskningsfrågorna man använder sig av en viss vinkel (i vårt fall maskulinitet) från hur man 

undersöker sitt material. Att fokusera på bara vissa delar av ens material på detta sätt skiljer 

denna metod från andra kvalitativa metoder (Schreier 2013, s.4). Kvalitativ innehållsanalys 

har tre stycken karaktärsdrag som gör den speciell; det är en flexibel metod men det är också 

systematiskt och den hjälper oss att få fram just det vi vill från vårt material, vilket gör den 
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användbar (Schreier 2013, s.5) Den är systematiskt på det sättet att man följer vissa steg noga 

för att få fram sitt resultat (Schreier 2013, s.6). Det vi har gjort är att valt ut forskningsfrågor, 

sedan valt material och efter det har vi valt en kodram som i vårt fall är valda teorier. Dessa 

teorier har vi applicerat på materialet under analysen för att tolka vad vi ser och få fram svar 

på våra frågor. Att man kan använda teori som redan finns och använda den så att den passar 

ens syfte är vad som gör denna metod väldigt flexibel. Med hjälp av denna metod får man 

också, som sagt, ut ett mer kvalitativt resultat, då den får ner resultatet till mer specifika svar 

(Schreier 2013, s.7). 

 

 

5.2 Metodproblem och avgränsning 

 

 

Vi kan inte för ett ögonblick när vi skriver den här uppsatsen anta att undersökning skulle 

kunna visa på hur det faktiskt ser ut mellan Östasien och Hollywood i stora drag när det är 

fråga om adaption/remake. Inte kan vi heller anta att filmerna representerar hur det verkligen 

ser ut i länderna, alltså hur verkligheten är i till exempel Sydkorea. Vi måste därför vara noga 

med att komma ihåg att vår undersökning bara kommer att visa ett kvalitativt resultat mellan 

de filmer vi valt att undersöka istället för ett kvantitativt resultat av ett stort antal filmer. Vi 

kan med denna studie möjligtvis hjälpa till att ta ett steg närmare ett mer generaliserande 

resultat. 
 

6. Resultatredovisning 

 

6.1 Analys 
 

Vi kommer här i vår analys att gå igenom alla filmer och lyfta fram moment i filmen där 

stilistiska drag framhäver karaktärer och där de beter sig på ett visst sätt som vi tycker är 

viktiga för just vår undersökning. Efter analysen så kommer diskussionen där vi jämför 

liknande scener som vi ställer parallellt med varandra och även jämföra karaktärer från 

originalet och adaptionen med varandra.  
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6.1.2 Infernal Affairs  

 

Män brukar till större utsträckning ha de större maktpositionerna i världen och i Infernal 

Affairs så visas det upp hela tiden (Connell 2008, s.215). Alla av högre rang i polisen är män 

och det är de som aktivt leder arbetet. Den enda gången en kvinnlig polis gör något aktivt är 

när hon kommer in med fika till sina manliga kollegor. Även alla karaktärer på andra sidan 

lagen spelas av män. Filmen gör inte särskilt mycket för att framhäva aktiva kvinnokaraktärer 

som gör något för att leda filmen framåt. De finns där på sidan av men det är männen som 

hela tiden är de aktiva karaktärerna som för det narrativa.  
 

Redan tidigt in i filmen får vi se en grupp blivande manliga poliser träna i polisskolan och i en 

scen är de i en stor grupp varav alla är tröjlösa. En stor del av maskulinitet är kroppsideal och 

de muskulösa tröjlösa männen i denna scen speglar detta (Connell 2008, s.83). Även senare 

återkommer detta då den kriminella Lau Kin Ming (Andy Lau) som infiltrerat polisen är 

tillsammans med sin flickvän, Mary (Sammi Cheng), i deras nya lägenhet. Lau har ett linne på 

sig som visar upp hans vältränade kropp. Senare i denna scen upptäcker Mary att deras 

ottoman till soffan är fel storlek varpå Lau säger “Ni kvinnor…” vilket kan tyda på att det är 

hon som har inhandlat möblerna och detta återspeglar diskursen om att det är kvinnorna som 

har hand om hushållet med till exempel inredning. Detta kan även ses som ett hierarkiskt 

uttryck där han påstår att kvinnor inte kan göra rätt från sig även när det bara handlar om, som 

detta exempel, att köpa möbler. Media kan ha framställt kvinnor på stereotypiska sätt vilket 

lämnar en att ha vissa förväntningar på dem, till exempel att de ska vara mer inriktade på 

sysslor inom hemmet, som att ha koll på möbler vilket den här scenen spelar på (Nelmes 

2012, s.269). 

 

När Lau senare ringer Mary, angående att deras nya säng har kommit fram till deras 

gemensamma lägenhet frågar han henne om hon inte ska komma över och prova den. Hon 

svarar att hon inte kan för att hon jobbar men Lau insisterar, tjatar på henne att han vill prova 

sängen med henne. Mary håller fast vid sitt beslut och säger att hon verkligen behöver jobba. 

Här ser vi en man som är ute efter sex och till synes struntar i att hans partner jobbar då hon 

bara skriver en bok, till skillnad från honom som är en högt uppsatt polis bland landets bästa 

poliser. 
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När polisen Chen Wing Yan (Tony Leung) som infiltrerat det kriminella gänget och Keung, 

en man som är med i gänget, sitter i bilen efter att Keung har blivit skjuten så frågar han Yan 

hur massagen var, han tillägger sedan att det inte är någon idé om de är fula. Det finns ett till 

tillfälle i filmen när gängets ledare Hon Sam (Eric Tsang) är på bio med Lau där Sam 

kommenterar kvinnornas i filmens utseende nedvärderande med att säga att de är fula. Dessa 

uttalanden och ageranden där männen degraderar kvinnors utseende kan bero på känslan av 

att att man vill försvara sin egna maskulinitet och därmed trycker ner kvinnors (Beneke 1997, 

s.47) Det visar på en form av objektifierande av kvinnorna, att de bara skulle vara värda något 

om de har ett vackert utseende och att dessa män bara ska kunna bedöma kvinnorna på det 

och inte sina yrkesmässiga kvalifikationer.  

 

Sams personlighet är självsäker då han utstrålar makt och visar ingen rädsla. Han är minst av 

alla i hans närheten men har ändå störst respekt. När Sam och hans gäng är hos polisen så 

visar han ändå att han är i någon form av kontroll. Han sitter själv vid bordet och har fått dit 

massa mat, medan alla andra bara står bakom utan att ha något att äta, vilket starkt konnoterar 

makt. Han visar att, trots att han sitter på polisstationen, har makt som fått polisen att beställa 

mat till bara honom och det är tydligt att han är alfahanen som sitter på toppen av hierarkin, 

medan de som jobbar för honom bara får stå där. Han blir sedan sur och slår bort maten 

aggressivt så att mycket av den ramlar ut från sin förpackning när han tänker att han kanske 

inte är fullt i kontroll. Polisen SP Wong Chi Shing (Anthony Wong) har en polis inne i Sams 

gäng och Sam vet inte vem det är. Frustrationen av att inte ha all makt blir tydlig. Våld kan 

vara ett tecken på dominans, men den kan lika gärna, som här visas, vara tecken på kris och 

ofullkomlighet (Connell 2008, s.122). Den här typ av våld som visar både på makt och kris 

ser vi när Sam slår sönder Yans gips, då det möjligtvis kan finnas en mikrofon där. Han är 

Yans chef och kan göra lite vad han vill med honom, han har makt över honom och vetskapen 

av att någon jobbar för polisen tär på honom så det finns samtidigt en kris i honom.  

 

När Lau får uppdraget att hitta mullvaden så känner sig resten av poliserna underlägsna och 

vill inte alls hjälpa till. De är sura på honom eftersom att han kommer in till deras avdelning 

och sitter på makten direkt men det känner sig också hotade eftersom att Lau ska undersöka 

all personal. Detta kan kopplas till revirtänkande när det kommer till ens egna integritet. Att 

någon ska komma in utifrån och undersöka alla och ha någon form av maktposition över dem 

blir ett opopulärt inslag hos alla på avdelningen, som nästan enbart är män. 
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Enligt Jonathan Bignell symboliserar en närbild på en karaktär en emotionell punkt eller en 

kris i storyn vilket vi kan härleda till den scen där Yan ser sin goda vän och chef SP Wong 

Chi Shing, som även är den enda som vet hans riktiga identitet, dö (Bignell 2002, s.193). Av 

detta kan vi även lägga märke till att han visar tydligt känslor över detta vilket inte anses vara 

den manliga normen (Connell 2008, s.252). Detta är en av de få gångerna som filmen tillåter 

Yan att visa en mer känslig sida, vilket görs i en väldigt extrem situation. Filmen gör även 

mycket med att visa hur sorgligt momentet är med att spela sorglig musik och visa 

tillbakablickar av scener mellan de två karaktärerna. Man vill framhäva sorgen av någons 

bortgång tydligt och det blir en tydlig emotionell sida till vänskapen mellan de två 

karaktärerna, där vi bland annat får se en tillbakablick när SP Wong Chi Shing ger Yan en 

födelsedagspresent. 

 

Att män inte visar känslor, till exempel att gråta, lika lätt som kvinnor är en 

maskulinitetsnorm som Connell skriver om (Connell 2008, s. 252). Denna norm visar sig ett 

antal gånger under filmens gång, till exempel då Mary får reda på att Lau är på de kriminellas 

sida och deras förhållande tar slut. Hon är förkrossad och gråter medan Lau är som vanlig, 

detta kan förstås även bero på att hon får reda på att han är grovt kriminell men att känslorna 

när ens stora kärlek försvinner ur sitt liv är starka ser vi bara genom en av karaktärerna; Mary.  

En liknande händelse i filmen är under begravningen av Yan då man endast ser de kvinnliga 

karaktärerna gråta medan de manliga biter ihop stenhårda. 

 

6.1.1 The Departed 

 

Redan i början får vi se en sliskig Frank Costello (Jack Nicholson), som är chef i den 

kriminella organisation som medverkar i filmen, när han kommer in i en affär. Han frågar den 

mycket yngre kassörskan om hon fått sin mens än, vilket hon besvarar med en frågande blick. 

Han böjer sig sen fram och viskar något till henne, hon ser glad ut. När han sedan ska betala 

för varorna han köpt så säger han åt henne att behålla växeln och köpa sig smink. Trots att 

han uppför sig som han gör så lyckas han ändå få fram ett leende från kassörskan. Genom 

hela filmen har Costello ett sådant kroppsspråk som tyder på att han har makt och är inte rädd 

för någon, han kan gå runt och göra vad han vill och han får som han vill. Vid ett tillfälle 

tvivlar Costello på William Costigans (som är en polis som jobbar under cover i maffian och 

spelas av Leonardo DiCaprio) lojalitet vilket Costigan svarar på att han aldrig skulle svika 

honom och om Costello anklagar honom igen så kommer han skjuta honom i huvudet. Igen 
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kommer makttänkandet in i bilden men Costello visar ingen rädsla utan det är Costigan själv 

som blir rädd då Costello tar fram en pistol. Hierarkin och revirtänkandet som är typiskt för 

män genomsyrar Jack Nicholsons karaktär (Connell, s.251). Costello visar ständigt detta 

genom filmen, att han inte är rädd för någon och att det är han som bestämmer. Han berättar 

för Costigan att det är några som är på väg att döda honom och att de kommer att göra det om 

inte just han stoppar dem. Det är han som har kontroll om Costigan ska leva eller dö. Hela 

filmen börjar med ett tal av Costello där han säger att han inte vill vara en produkt av 

omgivningen men att omgivningen ska vara en produkt av honom. Enligt Frank Costello så är 

det inte Gud som styr i hans område, det är han, han är på toppen av hierarkin. När han håller 

talet så går han igenom omgivningar av arbetande personer och hans ansikte döljer sig hela 

tiden bakom skugga. Effekten av att se hans ansikte första gången när han kommer ut ur 

skuggan får honom att kännas väldigt storslagen. Costello stämmer sedan möte med sin 

infiltratör i polisen, Colin Sullivan (Matt Damon), på en bio och de möts inne i en biosalong 

som visar en porrfilm. Porr kan ses som något som kan öka och bibehålla mäns makt (Brod 

1988/93, s.394). Costello berättar sen även att han äger porrfilmsbion. Filmen visar hela tiden 

att Frank Costello är en självsäker och självgod man av makt som inte känner sig särskilt 

hotad av någon. Han är även någon som visas upp med mer än en kvinna. Kameran visar först 

upp han och en kvinna, som vi sett honom med förut, när de sitter och tittar på opera. Hon för 

sina läppar mot honom sensuellt men han avbryter henne och menar på att han vill se 

föreställningen. Kameran glider sedan åt sidan och vi får se att det sitter en till kvinna bredvid 

honom. Båda lutar sig in mot hans kropp. Den bilden av Costello med en kvinna på varsin 

sida ökar på hans image som en man i maktposition, han är där för föreställningens skull 

medan de är där för honom. Imagen blir bara starkare i nästa scen när vi får se honom kasta 

kokain på den ena av dem och säger åt den andra att inte sluta förrän hon är bortdomnad. Vi 

får sedan se hans voyeuristiska blick som riktar sig förtrollat på det som händer framför 

honom.  

 

Sullivan kallar brandmännen för “Fucking queers” och “Fucking homos” efter en rugbymatch 

som han och sina poliskollegor spelat mot brandmännen. Idrottssammanhang kan ses som ett 

tillfälle för män att uttrycka sig på sätt som annars inte är accepterade i andra delar av 

samhället, som att uttrycka sig homofobiskt som Sullivan här gör (18Twww.idrottsforum.org18T). 

Valet av sport förvånar en inte då två lag, ett med poliser och ett med brandmän (som anses 

som maskulina yrken) ska tävla mot varandra. Rugby är en fysisk och riskfylld sport och fysik 

förknippas med maskulinitet, även att söka och ta risker förknippas med män och maskulinitet 

http://www.idrottsforum.org/
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(Hertz och Johansson 2011, s.101). Det verkar finnas en rädsla för att bli förknippad med att 

vara homosexuell. Connell skriver att den patriarkaliska kulturens bild av homosexuella är att 

de saknar maskulinitet, vilket är något som Costello och Sullivan inte vill visa någon 

avsaknad av (Connell 2008, s.177). Homosexualitet är dock inte det enda Sullivan, eller de 

andra karaktärerna, skämtar om med folk som han tycker är sämre än honom. Det finns även 

andra underordnade maskuliniteter i mäns genushierarki (Connell 2008, s.116). Till exempel 

pratar Costigan med Vera Farmigas karaktär Madolyn, som jobbar som psykolog för poliser. 

Han skämtar om att det är poliser som är mesiga och gråter för att de avlossat sitt vapen då 

han menar på att enda anledningen till att de blir poliser är för att det får använda vapen. Det 

är uppenbart att det är femininitet som står för grunden för de nedvärderande kommentarerna 

(Connell 2008, s.117). Psykisk smärta, i alla olika former den kan komma i, tenderar att göra 

det svårt för män att känna sig som män. Rädslan för att förknippas med en sådan form av 

smärta kan få män att försöka visa att de är bättre än de misslyckade männen, vilket Sullivan 

och Costigan gör när han bara skrattar åt dem (Beneke 1997, s.35). Dessa scener visar på 

deras fientlighet mot män som inte framstår lika manliga som de själva tycker att de är och 

rädslan över att behöva uppfattas som sådan. 

 

Sullivan beordrar att poliserna ska övervaka Queenan för att komma på vem mullvaden är, 

poliserna ställer sig tveksamt till detta då det är deras chef. Sullivan säger till en av poliserna 

att om det är för mycket för honom och hans djupa känslor för Queenan så kan han gå hem 

varpå polisen direkt svarar med ett distinkt svar att han absolut inte har djupa känslor för 

honom. Återigen handlar det om att hävda sin egna sexualitet som heterosexuell, att ha 

känslor för en man är något som inte skulle kunna hända i en film som The Departed och det 

är en flyktväg för karaktärerna att använda vid situationer de inte riktigt kan reda ut annars; att 

ifrågasätta den andras sexualitet. 

 

En annan scen som visar på att man vill trycka ner någon som inte framstår lika manlig är när 

Costigan blir retad för vad han dricker i baren. “Har du mens eller?” säger en person som 

sitter bredvid honom när Costigan beställer in tranbärsjuice som mannen bredvid inte tycker 

är särskilt manligt. Att dricka denna “mesiga” dryck får Costigan enligt den andra mannen att 

framstå som vek och att vara vek förknippas med att man saknar manliga egenskaper (Herz, 

Johansson 2011, s.65). Costigan måste direkt visa att han besitter manlighet och reagerar 

aggressivt och slår sitt glas i huvudet på honom (Herz, Johansson 2011, s.41). I många 
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kriminella kretsar är våld alltid berättigat om den andra har provocerat fram det (Connell 

2008, s.135). Costellos närmsta kriminella kompanjon, Mr. French (Ray Winstone), tar tag i 

Costigan och läxar upp honom om vem han kan slå och inte slå. Han frågar sen Costigan vad 

han dricker, vilket Costigan tveksamt och skamset svarar på, och även Mr. French frågar om 

Costigan har mens. Då han frågar samma sak som mannen som blev nedslagen utan att det 

händer honom något visar han sin maktposition. Costigan kan inte röra honom. Mannen som 

blivit nedslagen av Costigan får sedan fram något ljud som Mr. French inte tycker om och 

även han börjar slå mannen och visar att även om inte Costigan får slå honom så får han det. 

Mr. French lyckas tydligt visa att det är han som är den mäktigaste mannen i rummet och att 

det är hans regler som gäller. Resten får böja sig för honom eller stå för konsekvenserna. Att 

konfrontera med slagsmål återkommer flera gånger i filmen och även bland poliserna, till 

exempel när Dignam (Mark Wahlberg) inte tycker att Sullivan skött sitt jobb bra. Även en 

situation när Ellerby (Alec Baldwin) blir sur på en kille som inte lyckats montera upp 

tillräckligt många kameror så att de misslyckas med en operation. I båda scenerna blir dessa 

karaktärer sura för att något inte skötts som de ville att det skulle skötas och de går direkt på 

med att använda våld mot de som inte levt upp till deras förväntningar. När Costigan vill ha 

uppmärksamhet av Costello och hans organisation så är det våldets väg han väljer. Han ser två 

män från en annan konkurrerande organisation som är i en affär och hämtar ut pengar från 

ägaren till stället. Costigan anfaller de två männen och ger dem en ordentlig omgång utan att 

tveka. Våldet blir som en biljett för honom att få komma närmare sitt mål.  

 

Vid ett tillfälle säger Ellerby åt Sullivan att det är bra att han ska gifta sig. Då visar han att 

han inte är bög och Ellerby menar även att tjejerna ser att man tjänar bra och att man har en 

fungerande penis. Ellerby utgår här från att kvinnor bara bryr sig om pengar och fungerande 

penisar och ännu en gång så visar en karaktär att det är viktigt att tydligt markera mot 

homusexualitet, precis som Sullivan gjort tidigare. Sullivan svarar med att hans penis fungerar 

på övertid. Sex har en stor inverkan på att känna sig manlig och Sullivan vill framhäva att han 

får ha sex väldigt ofta (Connell 2008, s.94). Vi får sedan se honom och hans flickvän en 

morgon där hon frågar om han vill prata om det som hände igår kväll och att det är vanligare 

än vad man kan tro (vi kan anta att det är hans penis som inte fungerat). Sullivan skäms och 

känner sig inte lika maskulin som han vill vara vilket leder till att han inte vill prata om det 

och går därifrån. Män har generellt sett svårare att tala om känslor och sårbarhet än kvinnor, 

vilket han visar tydligt i denna scen (Connell 2008, s.252). Första gången han träffar Madolyn 

är i en hiss. Hon går ut och han hindrar hissdörrarna från att stängas så han kan stå och prata 
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med henne längre, fast det är andra människor i hissen. De konverserar ett tag och Sullivan 

visar sin makt att han är viktigare än resten av människorna i hissen som man ser blir 

irriterade, då han raggar på en tjej. Han bryr sig inte om att dessa människor säkerligen har 

viktigare saker för sig på sin arbetsplats än att vänta i en hiss. När män visar sin makt är det 

ofta för att imponera på kvinnor, vilket han här försöker göra på Madolyn (Felson 2002, 

s.164). Madolyn och Sullivan har en dejt och Madolyn ställer en fråga som hon 

vidareutvecklar med att om han svarar rätt kommer hon att gå ut med honom igen. Han svarar 

kallt och kaxigt med frågan “Vem säger att jag vill ses igen?” vilket får Madolyn att osäkert 

och oroligt ställa motfrågan “Vill du inte?”. Sullivan svarar då skrattandes att det är klart att 

han vill. Detta sätt får honom att känna sig överlägsen och hans patriarkala fördelar gör att det 

är acceptabelt för honom att spela med hennes känslor. Han känner att hon försöka sätta 

honom i underläge med att komma med krav på saker han ska kunna för att gå ut med henne 

igen, så han vänder situationen direkt till att få henne att känna sig underlägsen. Nu är det han 

som har makten istället att bestämma om de ska träffas igen.  

 

Madolyn får sen, trots sitt seriösa förhållande med Sullivan, känslor för Costigan och de 

inleder samlag tillsammans. I denna scen får man se Costigans muskulösa överkropp när han 

smeker sina händer över hennes nakna kropp. Här objektifieras kvinnan, som så många andra 

gånger i filmen, då kameran flyttas längs med hennes kropp medan den manliga karaktären 

ligger i bakgrunden bakom henne. Det man får se av Costigans kropp är endast överkroppen 

och när det kommer till maskulinitet är den manliga kroppen en stor del men oftast associeras 

maskulinitet och manlighet med till exempel överkroppens arm- och bröstmuskler (Connell 

2008, s.83). Nakna ben associeras till det mer sensuella kvinnliga könet vilket man får se i 

denna scen då Madolyn har kvar sin uppknäppta blus på sig. 
 

Costello tvingar in Costigan i ett rum för att ta reda på om han är polis eller inte. De visiterar 

honom och måste kolla om han har något i sitt gips. Mr. French tar tag i Costigans arm och 

slår sönder gipset vilket orsakar stor smärta. I denna scen är kameran vinklad nedifrån och 

upp med en Costigan som är nedsjunken på ett bord medan French och Costello står upp. 

Denna vinkel skapar känslan av maktposition och att Costello senare lutar sig hotfullt över 

honom fyller denna känsla än mer. Direkt efter denna scen får man se Costello gå genom sin 

bar och han utbrister frågandes varför en viss person har släppts in i hans bar. Man ser rädslan 

i besökarens ögon men kort därefter skrattar Costello och säger att han skojar. Igen visar han 
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sin makt och tar ut det över, enligt honom, mindre värda folk. Hans maktposition gör det 

acceptabelt för honom att sätta sig över andra och göra dem rädda och obekväma. Denna scen 

fortsätter med att man får se hans flickvän, Gwen, och istället för att hälsa på varandra säger 

hon “Here it is, your highness. As you ordered”. Han indikerar sedan på att han ska utföra 

någon slags sexuell akt med henne. Hon pratar om sig själv som en vara Costello har beställt 

vilket antyder på avsaknad av självrespekt vilket är ett tema som genomsyrar filmen. Hon är 

ett objekt för Costello som ständigt visar sin maktposition. 
 

Dignam bevisar hela tiden att han har mer makt och är högre uppsatt än vad Costigan är 

genom att låta nedvärderande mot honom. Han hotar med att radera Costigans fil så att ingen 

ska veta att han egentligen är en polis. Dignam vill visa att han har makt över Costigan och 

kan bete sig som han vill. Att visa makt och att man kan bete sig lite som man vill mot de som 

är underordnade är ett genomgående tema i filmen. Till slut får Costigan nog av detta och 

känner att han måste visa och försvara sin manlighet på ett annat sätt; genom att använda våld 

och slå ner Dignam. Här kommer återigen hierarkin och revirtänkandet in i spel där män i 

allmänhet inte tycker om att vara underlägsen någon annan (Connell 2008, s.251). 

 

Costello fortsätter att visa sin maktposition när han hotar Sullivan med att om Sullivan inte 

gör sitt jobb rätt så är det någon annan som kommer få ha sexuella aktiviteter med Madolyn. 

Costello struntar i att Madolyn och Sullivans faktiskt har en seriös relation och bor 

tillsammans. Han väljer att bara se henne som ett objekt som finns där för Sullivan att utnyttja 

och sköter han sig inte då kommer någon annan att få ta över hans jobb, vilket Costello menar 

även kommer att innehålla förmånen att ligga med Madolyn. Han gör ett flertal kommentarer 

av denna karaktär och visar att han inte alls har någon respekt för henne. Mr. French och 

Costello sitter i en scen och pratar om att Mr. Frenchs fru inte var särskilt trogen vilket får 

Costello att skratta. Vi får sedan se en tillbakablick på när French dödar henne. Våld mot 

kvinnor är något av det mest uppmärksammade områden när det kommer till maskulinitet. 

Det är ett stort problem i världen och här ser vi en karaktär som använder så mycket våld mot 

sin fru att han dödar henne (Connell 2008, s.102). Frank Costello framställs genom filmen 

som någon som inte har mycket respekt för kvinnor, vilka han känner att han kan objektifiera, 

som när vi får se honom i scen där han går fram till en nunna och ger henne en bild han ritat 

av henne naken på. 
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Madolyn får i slutet av filmen reda på att Sullivan är kriminell och jobbar med Costello blir 

hon ledsen och indikerar på att deras förhållande är slut. Hon stänger in sig på badrummet och 

vägrar att svarar honom när han försöker förklara sig. Sullivan blir inte ledsen över att 

relationen är över utan han blir istället aggressiv mot Madolyn. Detta kan ses som att han blir 

underlägsen vilket leder till att han slår och rycker i dörren och skriker på henne att öppna. 

Han är inte längre i kontroll av deras förhållande vilket gör honom frustrerad och det leder till 

att han överväger att ta till med våld. 

 

 

6.1.3 Oldeuboi 

 

På en restaurang ber huvudkaraktären Oh Dae-su, spelad av Min-Sik Choi, om att få äta nåt 

levande och får en levande bläckfisk. Detta kan ses som en handling för att han har varit 

instängd och ensam i 15 år och inte varit i kontakt eller fått beröring av någon. Det åttaarmade 

blötdjuret som signifierar en bläckfisk som i den här kontexten konnoterar avsaknaden av liv i 

hans närhet ger honom den känslan av beröring som han saknat i alla dessa år då bläckfisken 

slingrar sina tentakler runt hans ansikte och i munnen. Som Connell påpekar, att män har svårt 

för att visa känslor, kan man därför se denna handling som just detta (Connell 2008, s.252). 

Han är så desperat efter beröring att han väljer att äta ett levande djur. Han vill vid ett tillfälle 

testa om 15 år av mental träning kan ha gett någon nytta då han hamnar i bråk med ett gäng. 

Det blir ett perfekt tillfälle för honom att våldsamt demonstrera vad han lärt sig. Gänget har 

ingen chans och han besegrar de utan svårigheter. Här får vi en klassisk actionfilmhjälte som 

klarar av att besegra motstånd även när han ligger i underläge. Senare vill han även se om 15 

år av mental träning kan ha hjälpt honom när han ska ge sig på Mido (Hye-jeong Kang), som 

är den unga kocken på restaurangen som hjälper honom, sexuellt. Han har varit maktlös så 

länge, instängd i sitt rum, och precis som i de flesta sexuella övergrepp så handlar det om 

makt (Felson 2002, s.165). Hon sitter på toa och han springer in och försöker kyssa henne. 

Hon har visat honom att hon tänker ta med sig en kniv in på toan och säger åt honom att inte 

försöka sig på något. Oh Dae-su känner sig dock inte hotad och ger sig på henne ändå. Det 

lyckas inte särskilt bra för honom då hon tar tag i kniven och slår honom i huvudet med 

skaftet. Män är enligt statistik mer våldsamma än kvinnor och det här är enda gången i filmen 

som en kvinna får stå för våldet och här är det i tydligt självförsvar mot ett försök till ett 

sexuellt övergrepp av mannen (Connell 2008, s.83).  
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När Dae-su besöker en kvinna som gick på samma skola som honom så glider hans 

voyeuristiska blick, som inte är helt främmande inom maskulinitet, ofta ner mot hennes ben 

då hon sitter med en kjol och har benen i kors (Nelmes 2012, s. 283). Det finns även lite skam 

i hans blick. Den blicken som män riktar ibland skamfullt mot till exempel kvinnors ben när 

de har kjol på sig handlar om den sexuella längtan och den skammen som då kan kännas för 

att man tittar kommer från att man får jobba så hårt för att titta utan att någon ska märka och 

man får så lite tillbaka (Beneke 1997, s.77). Dae-su har Mido, som sagt att hon gör vad som 

helst för honom, men det räcker inte för att han ska hålla ögonen borta från andra kvinnor.  

 

Våld ligger nära till hands hos de flesta män och att  Dae-su är ett tydligt exempel på detta får 

vi se genom filmen, bland annat när han säger att hämnd har blivit en del av honom (Herz, 

Johansson 2011, s.41). När Mido säger åt honom att hon hittat hans frus grav och frågar om 

de ska dit så vill han först hitta de skyldiga och döda dem innan han besöker graven. Den 

känsliga scen som skulle kunnat uppstå vid ett besök vid sin döda frus grav får ingen plats i 

filmen. Även i en scen när ledaren i ett gäng vill tortera Oh Dae-su använder han Mido som 

lockbete för att få dit Oh Dae-su. Ledaren får en summa pengar för att inte genomföra sin 

tortyr men han ger honom flera slag och när han ligger svårt skadad på golvet skriker han till 

dem att stanna och slåss, att göra upp som män gör. Han tänker bara på hämnd och vill skada 

den som rört Midos kropp istället för att bara låta dem gå. Våldet verkar alltid komma först 

och Dae-su vill vara den manliga starka beskyddaren av Mido och känner sig rånad när han 

inte får göra upp som män. Efter att kidnapparna lämnat Mido så åker hon och Dae-su 

därifrån och hon sitter och gråter och är förtvivlad medan Dae-su sitter och är kall och ger 

henne korta svar och verkar inte bry sig om att hon upplevt något svårt. Connell skriver om att 

män är mer frånvarande med den sortens känslor och kan inte visa upp dem lika lätt som 

kvinnor (Connell 2008, s.252). Detta framställs på ett tydligt sätt i den här scenen där vi får 

den frånvarande Dae-su och den öppet ledsna Mido som gråter ut sin förtvivlan över 

händelsen de båda nyss upplevde. Mot slutet av filmen när Mido säger att hon och han kan 

försvinna och börja om på nytt så kan bara inte Dae-su låta det sluta så. Han kan inte bara 

backa undan, han måste ha sin våldsamma hämnd. Inte ens tanken på att åka iväg med Mido 

som han har fallit för och försöka leva sina liv tillsammans kan få honom på andra tankar. 

Den som var orsaken till att han har varit inlåst så länge måste få sitt straff och dö. 
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6.1.4 Oldboy  

 

I den amerikanska versionen är huvudkaraktären Joe Doucett, här spelad av Josh Brolin, en 

frånvarande pappa och i ett samtal med sin fru, som konstaterar att han har glömt bort sin 

dotters födelsedag, blir det hätsk stämning och han kallar sin fru för “bitch” flertalet gånger. 

Han frågar även om hon tror att dottern ens bryr sig om han är där då dottern bara är tre år 

gammal och påstår att han har viktigare saker för sig, som i det här fallet är jobbet. 

Omhändertagandet av barn är en av de sociala praktiker som visar sig vara ojämnt fördelat 

mellan könen (Connell 2008, s.52). Här är det mamman (kvinnan) som ska ta hand om 

dotterns födelsedagsfirande medan pappan (mannen) anser att jobbet kommer före.  

 

När han pratar med receptionisten/sekreteraren utanför sitt kontor så verkar han inte ta henne 

på stort allvar då han håller på att larva sig och pratar i mun på henne. Han som är en viktig 

anställd och håvar in stora klienter känner inte att han behöver ta hänsyn till en assistent. Inför 

sitt möte med en klient så kommer hans chef in och försöker motivera honom. De båda börjar 

luftboxas som ett sätt att ladda upp. Boxning är en våldsam sport som förknippas med en 

maskulin hegemoni och de båda männen tycker att detta är ett lämpligt sätt att komma igång 

för att kunna lyckas med sitt uppdrag att få klienten (Woodward 2007, s.10-11). 

 

När han är på klientmiddag och klienten går på toa så tar han tillfället i akt att ragga på 

klientens fru, enbart för att hon har skrattat åt hans skämt. Vi anser att denna scen är en 

parallell till scenen i den sydkoreanska versionen där Oh Dae-su springer in på toaletten för 

att kyssa Mido. Den amerikanska är tydligt mer vulgär. Han föreslår att de ska lämna den 

gamla gubben (klienten) och istället ta några drinkar, knarka och ha sex. Han antar att hon vill 

ligga med honom då hon skrattat åt hans skämt och säger snälla saker om honom. Som att det 

direkt skulle betyda att hon vill ha honom. Han blir nekad och förlorar sitt avtal med klienten, 

som slår honom. I denna scen märker man att det är klienten som har mest makt då han står 

lutad över Doucett och kameran är vinklad snett underifrån och Doucett har sitt huvud böjt 

neråt vilket är ett tecken på underlägsenhet. Klienten fulländar sedan sin maktposition genom 

att ge honom två slag i ansiktet med handflatan. Hans fru säger åt honom att sluta och att 

Doucett inte är värd det. Klienten säger åt Doucett att det är okej att vara respektlös mot 

honom men inte mot hans tjej. Här ges en motpol till Joe som inte alls framstår, med tanke på 

hans beteende, som någon som har respekt för kvinnor. Joe kan inte riktigt ta ett nederlag och 

super sig full och går runt och skriker. Han misslyckades och filmen visar en dömande bild av 
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någon som beter sig såhär.  

 

När Marie Sebastian (Elizabeth Olsen), en doktor som hjälper Doucett, läst hans brev som han 

inte vill att någon ska läsa visar han direkt en aggressiv attityd. Han ställer sig upp och tar tag 

i henne och kommer riktigt nära och visar att han är större än henne och farlig. Han hotar 

henne med att han kanske skulle behöva döda den som läst hans brev. Hon vill prata om det 

och försöker trösta Doucett men han stöter bort henne och säger åt henne att inte röra honom. 

Han vill inte göra något så omanligt som att prata om sina känslor (Connell 2008, s.252). I en 

scen upptäcker Doucett och Marie ett paket i deras bil. Paketet innehåller en avskuren tunga 

vilket Marie reagerar väldigt starkt över, hon blir förtvivlad och börjar gråta medan Joe står 

och skakar på huvudet i ilska. Joe går sedan och tröstar Marie vilket ger en tydlig bild av att 

mannen är psykiskt starkare än kvinnan. Scenen visar på att män har lättare att gå mot känslor 

som kan vara ilska och aggression medan kvinnor går lättare mot att gråta. 

 

 

6.2 Diskussion 

 

6.2.1 Infernal Affairs och The Departed: 
 

De största skillnaderna mellan filmerna är bland annat språket (mer än att det är två helt olika 

språk), det förekommer inte en enda svordom i Infernal Affairs medan man i The Departed 

svär väldigt mycket och också att karaktärerna i The Departed hela tiden måste hävda sig som 

män. Man är bara så maskulin som senaste gången man visade det, så det är något man måste 

hålla uppe hela tiden (Beneke 1997, s.43). I The Departed så svär de mycket som sagt och 

karaktärerna har en väldigt dryg attityd mot varandra många av gångerna. Att svära får en att 

känna sig tuffare och man bevisar sin manlighet (Beneke 1997, s.42).  Till exempel är 

Dignams karaktär, som inte finns i Infernal Affairs, genom hela filmen dryg, otrevlig och 

försöker visa att han är bättre än alla, förutom mot hans chef. Detta beteende förekommer inte 

i Infernal Affairs på samma sätt, framförallt inte i samma stora grad. Där har man ett mycket 

mer vårdat språk och det blir inte lika mycket “grabbsnack”. Ett exempel är en scen mellan 

Ellerby och Dignam som går:  
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Ellerby - Fuck yourself! 

Dignam - I’m tired from fucking your wife. 

Ellerby - How’s your mother? 

Dignam - Tired of fucking my father.  

 

Något sådant förekommer inte i Infernal Affairs. Scenen där Sullivan busvisslar på en kvinna 

som går förbi honom på jobbet i The Departed känns svår att föreställa sig i originalfilmen. 

Man kan säga att maskuliniteten som karaktärerna försöker få ur sig på ett verbalt sätt i 

Infernal Affairs representeras på ett mer vårdat sätt än den gör i The Departed. Där behöver 

inte karaktärerna svära och trycka ner varandra för att känna sig säkra i sig själva. 

 

Enligt Émile Durkheim fungerar manlig aggression och tuffhet på samma sätt som kvinnlig 

känslosamhet och mildhet när det gäller beteende av problemlösning (Beynon 2002, s.62-63). 

I dessa två filmer är det just männen som står för det hårda och tuffa poliserna medan det är 

kvinnan som är psykologen och vill ta hand om andra. Karaktärerna är också mer aggressiva i 

The Departed. Vi har till exempel en scen i Infernal Affairs där SP Wong Chi Shing har dött 

och polisen har ett möte efteråt. Rösterna höjs och det finns lite aggression i luften men den 

exploderar inte riktigt som motsvarande scen i The Departed där Dignam hoppar på Sullivan 

och börjar slå honom efter att Queenan dött. Även precis i slutet av filmerna så finns det 

scener som skiljer dem mycket åt. När Yan och Lau möts på taket efter att Yan har fått reda 

på att Lau faktiskt jobbat åt Sam har de en väldigt lugn konversation tills de blir avbrutna av 

en tredje person. I The Departed så är det en mycket hetsigare scen där Costigan slår Sullivan 

och både männen skriker väldigt mycket och verbalt trycker ner varandra. I Infernal Affairs 

verkar det alltid finnas mer av en respekt mot den man pratar med även om den personen är 

på andra sidan lagen än vad man själv är. Maskulinitet visas oftare i The Departed som något 

våldsamt medan Infernal Affairs visar en mer sansad maskulinitet där det går bra att prata om 

problemen och våld behöver inte vara den bästa utvägen. Det finns dock en scen där det är 

mer aggression i Infernal Affairs än i The Departed. Scenen i fråga är när Sam/Costello möter 

SP Wong Chi Shing/Queenan. Scenen beskrivs i analysen för Infernal Affairs när Sam blir arg 

och slår ut sin mat på polisstationen. Scenerna visar olika sorters makt av filmernas 

huvudgangsters. I adaptionen så håller sig Costello lugn genom hela samtalet, som i detta fall 

inte utspelar sig på polisstationen, ett ställe som Costello håller sig borta från hela filmen. 

Polisen lyckas aldrig få ner Costello till polisstationen. Han säger kaxigt till Queenan att om 

poliserna skulle kunna få tag på honom så hade de redan gjort det. Detta visar på att han 
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lyckas behålla sin plats i hierarkin. I scenen i Infernal Affairs så har Sam blivit fångad av 

polisen och förd till polisstationen men han lyckas ändå visa sin makt genom att få polisen att 

beställa mat till honom och är den enda som sitter vid bordet. 
 

Ett exempel som visar på skillnaderna av uppvisningen av våld är scenerna där de kollar Yans 

respektive Costigans gips efter en mikrofon eller liknande. I Infernal Affairs händer det 

hastigt, gipset slås sönder i ett slag med en uppföljning av att Yan blir chockad och skrämd 

men sen är det slut. I The Departed slås gipset i ett bord 3 gånger varpå Costigan näst intill 

vrider sig i smärtor och sedan fortsätter våldet med en slags tortyr där Costello slår Costigans 

känga på handen flera gånger. På något sätt exemplifierar bland annat denna scenen båda 

filmerna, att hollywoodfilmen överdriver saker och ting för att göra det mer spännande så det 

inte blir långtråkigt för mainstreampubliken. 

 

Costigan är den karaktär som går emot de maskulina normerna mest, han är till exempel den 

enda manliga karaktär i båda filmerna som gråter, vilket han gör vid sin mammas begravning. 

Han visar emotionella känslor genom hela filmen men han är också mentalt instabil då hans 

roll under täckmantel tär på honom och han behöver starka mediciner för att hålla honom vid 

någorlunda normalt tillstånd. Gestaltningen av Costigan och Yan blir således annorlunda. 

Costigan har varit under täckmantel i ett år och situationen har redan blivit påfrestande för 

honom medan Yan i Infernal Affairs har varit under täckmantel i 10 år innan han börjar få nog 

och säger ifrån. Yan är inte heller lika aggressiv som Costigan är när han säger ifrån till sin 

chef, möjligen kan detta ha med kulturella skillnader att göra med tanke på de hierarkiska 

stegen och respekten mot äldre. Yan frågar även han om medicin och får endast 

huvudvärkstabletter, vilket han ifrågasätter lite skämtsamt men accepterar beslutet på ett lugnt 

sätt. Långt ifrån vad Costigan gör där det slutar med att han hotar med att ta livet av sig. 

 

Jill Nelmes menar på att kvinnliga roller placeras i positioner som anses vara undergivna och 

passiva vilket gör att rollerna blir begränsade utöver den sexistiska, erotiska delen (Nelmes 

2012, s.269). Detta är något vi anser vara relevant och stämma överens med filmen The 

Departed då de få kvinnliga karaktärerna objektifieras ständigt genom hela filmen. Det bästa 

exemplet på detta är karaktären Gwen, som spelas av Kristen Dalton, som i princip endast 

finns för att ge Costello njutning. I en scen när Costello pratar med Sullivan säger Costello att 
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Dignam är så kåt på honom, i bemärkelsen att han gör allt för att ta fast Costello, att bara han 

fiser så kommer Dignam komma och krypa in i anus på honom. Efter detta samtalar Costello 

med sin partner Gwen och säger att hon gör honom kåt vilket hon svarar skämtsamt på med 

frågan att det kanske är pratet om att krypa upp i anus på folk som gör det. Detta resulterar i 

att Costello blir arg och aggressiv och skriker åt henne att hon ska tänka på vad hon säger till 

honom varpå hon direkt åtgärdar sitt misstag med att ge honom sexuell njutning. Återigen 

måste han, som man, i denna scen hävda sin heterosexualitet och samtidigt spelar han ut sin 

patriarkiska roll där Gwen undergivet ger efter. Detta är ingenting som hör till i Infernal 

affairs, det finns några undantag som vi har nämnt, till exempel som när karaktärer uttrycker 

sig nedvärderande mot kvinnor. 

 

Sexuell läggning och att försvara den är något som genomsyrar filmen och dess karaktärer 

och i The Departed får vi en orolighet över homosexualitet vilket är helt avsaknat i Infernal 

Affairs. Där nämner man aldrig någonting om det. Justin Charlebois hittar liknande resultat i 

sin text som nämns i tidigare forskning, där dansandet i den amerikanska versionen av Shall 

we Dance ses som något väldigt feminint och om en man dansar så kan man ifrågasätta hans 

maskulinitet, medan det inte alls handlar om ens sexualitet på samma sätt i östasiatiska 

originalet. Där finns det mer en oro över att man gör något som är utanför normen från sina 

arbetskamrater. En scen som utspelar sig i princip lika i både Infernal Affairs och The 

Departed men har en helt annan vinkel på dialog är golfscenen. I Infernal Affairs frågar 

Leung, som är motsvarigheten till Ellerby, Lau hur det går med bröllopet varpå han svarar att 

allt går enligt planerna. Leung fortsätter med att äktenskap är bra för man får ett mer stadigt 

och stabilt liv och även att äktenskapet förbättrar bilden av en och att man då har större chans 

till en befordran. Som tidigare nämnts är den amerikanska versionen av denna scen mer 

vulgär då Ellerby menar på att bilden av Sullivan förbättras av äktenskapet genom att han 

visar att han inte är homosexuell, har en fungerande penis och att han har pengar. Att visa att 

man är “rätt” sexuell är viktigt för Ellerby och Sullivan. Det blir en sådan tydlig skillnad på 

filmerna att detta är viktigt för karaktärerna i den amerikanska, medan dessa oroligheter aldrig 

tas upp i sydkoreanska, där synen på att ta sig upp i karriären är viktigare. 

 

När det kommer till likheter och skillnader vad gällande de två karaktärerna Sam och Costello 

finner vi en relativ likhet mellan dem. De båda har pondus, visar ingen rädsla över huvud 

taget och det är nonchalanta. Det finns en stor skillnad mellan dem dock och det är att Jack 
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Nicholsons karaktär, Costello, är mer extrem i sitt uppförande. Han är våldsam och har 

ingenting emot att handskas med en avhuggen hand till exempel, något som Sam inte visar. 

Även skillnaden att man gett Costello en kvinna vid sin sida, vid ett tillfälle två, för att 

förstärka uttrycket av honom och hans position som en ledande man. Något som hans 

östasiatiska version får vara utan. 

 

I The Departed så har man tagit två kvinnliga karaktärer från Infernal Affairs och gjort de till 

en. Denna karaktär, Madolyn, får dock ta större plats än de båda andra kvinnorna tillsammans. 

När Costigan ska besöka Madolyn så verkar han väldigt oimponerad av henne och skäller ut 

henne för att hon inte ger honom vad han vill ha. Han ställer sig över henne och menar att han 

vet hur hon ska göra sitt jobb bättre än vad hon vet. När Chen Wing Yan besöker 

motsvarigheten, Dr. Lee Sum Yee, i Infernal Affairs så finns inte denna aggression där. Han 

ligger i hennes stol och tar det lugnt och vill gärna komma tillbaka fler gånger bara för att vila 

upp sig där. I Infernal Affairs är Lau redan ihop med Mary och redo att flytta ihop. Vi får 

alltså aldrig se när de träffas, som vi får med Sullivan och Madolyn i The Departed. Där får vi 

en raggande Sullivan. I The Departed har man även gjort så att Costigan har samlag med 

Madolyn fast hon är i en seriös relation med Sullivan. Man har i The Departed alltså gjort så 

att det inte bara är två män som försöker avslöja varandra utan man har gjort så att de även har 

samlag med samma person och för att mäta sig sexuellt med varandra. I Infernal Affairs blir 

det högst en kram mellan Yan och Lee. Så sex får ta en större plats i The Departed precis som 

i scenen när Sullivan och Costello ska ha ett hemligt möte, så sker det på Costellos egna 

porrbiograf. Där han går in med en rock och hatt för att dölja sig för Sullivan. Han sätter sig 

framför honom och låtsas onanera. När han låtsas vara redo att få en utlösning så vänder han 

sig om mot Sullivan och det visar sig att han har en dildo som han riktar mot Sullivan som 

blir skrämd och säger att det inte var roligt och att han var redo att skjuta honom. Att onanera 

kan få mäns självförtroende att sjunka och det pornografiska innehållet man onanerat till får 

självförtroendet att sjunka ännu mer (Beneke 1997, s.95). Costello är snabb efter sitt skämt 

med dildon att berätta att han själv aldrig skulle kunna tänka sig att onanera där. Han skulle 

inte kunna sjunka till den nivån som andra män där. I motsvarande scen i Infernal Affairs så 

sker mötet på en helt vanlig bio och det sker inget sådant skämt från Sams del. 

 

En annan stor skillnad mellan filmerna är hur en större karaktärs död visas. I Infernal Affairs 

så finns det ett väldigt sentimentalt sätt som man skildrar döden. Det blir ofta slow motion 

och man får se tillbakablickar av andra scener med den karaktären och det kommer in 
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passande sorglig musik. Detta känslosamma sätt att visa upp karaktärers död finns inte i The 

Departed, till exempel vid samma händelse så ser man att Costigan blir ledsen men man 

fångas inte känslosamt på samma sätt. Vi får ingen närbild på offret men istället får vi se 

massa blod som flyger upp i bild så istället för att skapa ett fint moment vill man ha en häftig 

effekt med blod. Tittarna ges inte riktigt samma tid att ta in att han har dött, utan filmen 

fortsätter i snabbt tempo. Vänskapsbandet är starkare mellan Yan och Wong Chi-Shing än 

mellan Costigan och Queenan. 

 

 

6.2.2 Oldeuboi och Oldboy 

 

I den amerikanska versionen är det mer fokus på Joe Doucetts träning och hans muskler. Man 

får inspektera Doucetts karaktär i den amerikanska versionen när han speglar sig och inser hur 

tjock han är. När han är i motellrummet får man beskåda ett träningsmontage á la Rocky som 

ger oss fokus på hans träning och självdisciplin, vilket senare leder till att man ser honom i 

spegeln. Han, med sitt ovårdade långa hår och skägg, inspekterar sin vältränade kropp med en 

intensiv blick och en känsla av hårdhet skapas. Connell skriver att “Sann maskulinitet 

förväntas nästan alltid utgå från männens kroppar” (Connell 2008, s.83), och i den 

amerikanska versionen så får vi en vältränad Doucett där det ligger fokus på hans kropp. 

Detta förekommer inte i den sydkoreanska versionen. Vi får även se Dae-su träna utan tröja 

men fokuset blir inte på kroppen på samma sätt då vi i den amerikanska versionen har sett 

honom som tjock och sen vältränad. Kameran bryr sig inte riktigt om Dae-sus kropp, den 

finns där men blir inte riktigt inspekterad. Han slåss mot en man han ritat upp på väggen och 

slåss till händerna blir blodiga. Han får tillslut så ont i händerna att han faller ner på knä och 

stönar ut sin smärta. En smärta som Doucett inte visar så tydligt. Den enda gången då det ska 

ligga någorlunda fokus på Dae-sus kropp kan vara när Mido påpekar att en så stark man som 

han är inte borde svimma. Mido utgår från att en stark man inte ska kunna svimma medan Oh 

Dae-su här visar, och genom större delar av filmen, att män faktiskt kan visa psykisk och 

fysisk smärta (Herz, Johansson 2011, s.41).  

 

När de båda karaktärerna släpps ut från sitt fängelse så tar de sitt första möte med en annan 

människa på två väldigt olika sätt. I originalet så blir Dae-su väldigt rörd av att få träffa en 

människa för första gången på 15 år. Han känner på mannen och låter mannens hand smeka 

honom över kinden. Det är ett väldigt känslosamt moment för Dae-su och riktigt så är det inte 
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för den lite hårdare Doucett. För honom verkar det inte betyda något alls att han inte träffat en 

människa på 20 år. Han får absolut inget känsligt moment med en annan människa som Dae-

su får och framstår som någon som inte alls har det känsliga behövandet av närhet från någon 

annan människa efter 20 år utan det. Även när Dae-su ser en kvinna för första gången så 

reagerar han väldigt starkt. De står i en hiss och kraften av att stå bredvid en kvinna får 

honom att trycka sig upp mot väggen. Doucetts första möte med en kvinna lämnar honom helt 

oberörd.  

 

I början av Oldboy så får vi ju se Doucett när han är raggar på en annan mans fru, medan vi i 

Oldeuboi bara får det berättat för oss av hans kompis. Den filmen börjar istället med en 

väldigt alkoholpåverkad huvudkaraktär på en polisstation som strax därefter blir kidnappad, 

så vi vet inte riktigt lika mycket om karaktären när han väl blir kidnappad som i adaptionen. I 

och med detta tycker man mer synd om honom i originalet när han blir kidnappad än i 

adaptionen där han har byggts upp som mer av ett svin. Han har till exempel också innan han 

blivit kidnappad haft det otrevliga samtalet med sin fru som beskrivs i analysen.  I den 

sydkoreanska versionen är det ett mer muntert samtal, frun kanske är lite irriterad då det är 

sent på natten och Oh Dae-su är full men han verkar inte vara en frånvarande pappa och han 

har definitivt inte glömt hennes födelsedag. Dae-su får visa upp en pappa som möjligtvis har 

alkoholproblem men som fortfarande är en varm familjeman som gärna vill komma hem till 

sin dotter och ge henne en present. Doucett däremot får visa upp den frånvarande pappan som 

tydligt markerar att jobbet kommer före dotterns födelsedag. Vi ser på ett tydligare sätt i 

adaptionen att huvudkaraktären går efter den gamla sociala normen att kvinnor på nåt sätt ska 

vara mer engagerade i familjelivet medan mannen kan vara frånvarande med jobb. Oh Dae-su 

må vara frånvarande från dotterns kalas men han är på väg dit när filmen börjar och han visar 

ett större engagemang. Med att man får se så mycket mer från huvudkaraktären innan han blir 

fångad i Oldboy får vi där också se en större resa för karaktären. Vi får se när han häller ut all 

sprit och säger att han ska sluta upp med alla gifter. När han väl är ute ur motellrummet 

försöker han aldrig direkt ragga på någon på ett sådant osmakligt sätt som vi får se honom i 

början. Dae-su vet vi inte lika mycket om innan så förändringen i hans personlighet märks 

inte av på samma sätt. I tidigare forskning nämnde vi att Hollywood oftare försöker göra det 

lättare för åskådarna att förstå filmen än filmerna de adapterats från. Det är något vi kan se i 

Oldboy där man lägger betydligt mer tid av filmen för att visa upp vem Doucett är och låter 

publiken lära känna honom innan han blir inlåst. 
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En av båda filmernas stora actionscener är när huvudkaraktären ska ta sig igenom väldigt 

många fiender med en hammare som vapen. En stor skillnad här är att den amerikanska 

huvudkaraktären aldrig riktigt känns vara i underläge. Han må bara vara en person mot 

väldigt många men han lyckas ändå aldrig riktigt komma i något underläge. Fienderna slår 

honom med plankor som går sönder mot hans hårda kropp vilket han svarar med ett dödligt 

hammarslag. I den sydkoreanska versionen är man som åskådare inte lika säker på att filmens 

huvudkaraktär ska klara av uppgiften att besegra alla motståndare. Slagen verkar ta mycket 

hårdare på honom och han ligger till och med ner vid tillfällen och står och lutar sig mot 

väggen för att han är så trött och har ont, vilken den amerikanska versionen av honom inte 

gör. Han håller sig stående genom hela kampen. Sättet de båda karaktärerna tar sig till platsen 

där slagsmålet sker visar upp karaktärerna på det här sättet också då Doucett kommer dit på 

ett smidigt sätt, medan Dae-su står utanför ett tag och hämtar sig för att han är så andfådd och 

trött. Våldet är mer grafiskt i den amerikanska filmen, där det är betydligt mer blod som syns. 

Man får bland annat se ett svärd genom en av fienderna bli utdraget. I den sydkoreanska 

filmen får vi se motståndarna ligga på marken och ha ont och han verkar inte ha dödat sina 

fiender vilket den amerikanska Doucett gör. Bara sättet som fighten börjar på ger en bra och 

tydlig bild på skillnaden. I sydkoreanska står han och gör sig beredd för att slå en kille i 

huvudet. Killen som ska bli slagen ser honom och försöker ta fram sin kniv och vi får se en 

närbild på Dae-su som ger ifrån sig ett leende innan det klipps till nästa scen. I den 

amerikanska får vi se när Doucett kör ner hammaren i huvudet på honom. Scenen som 

kommer efter är när han ska tortera chefen på stället han befinner sig på. I originalet så får vi 

höra vad huvudkaraktären tänker göra med honom och vi får se ett kort ögonblick av det. Till 

skillnad från i adaptionen när vi tydligt och länge får se exakt vad han gör. Det finns en annan 

scen i båda filmerna när huvudkaraktären precis har släppts fri och han slåss mot ett gäng 

ungdomar. Våldet blir även här precis som i tidigare scen mer grafiskt i den amerikanska och 

han går mycket längre med att skada sina motståndare. Slår dem blodiga, trycker ner ens 

huvud mot en glasflaska, sparkar ens fot ur led med mera. I sydkoreanska så blir det några 

knytnävsslag och vi får heller inte se klart hela slagsmålet innan det klipps till nästa scen. I 

amerikanska slutar han inte förrän ett gäng tjejer gråter och ber honom sluta för att de tror att 

han ska döda alla. Det blir även ett annat tempo i amerikanska slagsmålet. Kameran rör sig 

snabbt och går in närmare på slagen som även låter högre medan det blir en mer lugn scen i 

originalet. Slagen verkar ta mycket hårdare i adaptionen. Slagen låter och ser värre ut även när 

de är riktade mot Doucett, men som sagt så verkar de inte alls ta lika hårt som de faktiskt tar 

på Dae-su, där slagen inte har samma visuella effekt men tydligt lyckas ta hårdare ändå. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att man i Oldboy lyckats få slagen att se mer ut som att de 

träffar hårt, men har valt att visa en starkare man som tål dessa slag.  

 

I slutet av filmerna så reagerar huvudkaraktärerna på olika sätt när de får reda på vem deras 

riktiga dotter är och att han faktiskt har haft samlag med henne. I den amerikanska versionen 

går han ner på sina knän och gråter och ber skurken om att inte säga något till sin dotter. I den 

sydkoreanska reagerar han med att springa mot skurken och försöka döda honom. Skurken 

har en vakt där och det blir slagsmål. Vakten får en sax i örat men lyckas överleva och håller 

på att döda Oh Dae-Su. Skurken som inte vill att Oh Dae-su ska bli dödad går fram och 

skjuter sin vakt. Det här slagsmålet mellan huvudpersonen och skurkens vakt sker även i den 

amerikanska versionen men mycket tidigare. Den sker precis när Doucett kommer upp till 

skurkens våning. I den här filmen är även vakten en kvinna, en kvinna som inte alls lyckas 

lika bra med att slåss mot huvudpersonen som hennes manliga motsvarighet i den 

sydkoreanska versionen. Doucett lyckas döda henne snabbt och slipper få den misshandel 

som sin sydkoreanska motpart får. Som tidigare slagsmålsscener så visar den sydkoreanska 

filmen upp huvudkaraktärens motgångar och vi får se honom ligga ner och ha ont och vara 

nära på att dö. Den amerikanska filmen visar en annan typ av hjälte i dessa scener. En hjälte 

som håller sig stående och klarar av sina motståndare utan större besvär. Den kvinnliga 

vakten får vi tidigare i filmen se med sexiga underkläder när hon sitter vid skurkens säng. Det 

är oklart exakt hur deras relation faktiskt är. I originalet så skjuter skurken sin vakt utan att 

verka bry sig om honom men när hon dör i remaken så verkar det ta hårt på honom. Den 

manliga vakten framställs som en mycket bättre vakt till skurken än vad den kvinnliga gör. 

Det speglas även första gången huvudkaraktären träffar skurken. I originalet så har han bara 

den manliga vakten med sig som skydd, medan motsvarigheten i remaken har med sig 

kvinnan och ett antal andra män. Oh Dae-Su erbjuder sig sedan att bli en slav likt en hund och 

hoppar runt på alla fyra och skäller och slickar på skurkens sko. Han blir även väldigt 

aggressiv och säger att han ska äta upp skurken för att sedan bli ledsen och ångra sig och be 

om förlåtelse. Hans sista utväg för förlåtelse är att han klipper av sig sin tunga. Han förnedrar 

sig själv på ett helt annat sätt i originalet än i adaptionen där han i alla fall får behålla lite mer 

stolthet. Oh Dae-su visar sig mycket mer desperat och förstörd, något som den amerikanska 

maskulinitet inte erkänner sig sjunka till. I båda filmerna får vi se den sadistiska skurken njuta 

över huvudkaraktärens lidande, vilket är ett drag som är associerat med maskulinitet (Nelems 

2012, s.283). 
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Det finns i de båda filmerna tillbakablickar från när huvudkaraktären var ung och gick i 

skolan. Här visas han upp på väldigt olika sätt. Den unge Oh Dae-su röker fast han inte får 

och svarar drygt när en av personalen säger åt honom om regelbrottet. En tjej kommer och 

sätter sig på en bänk i närheten och Dae-su börjar försöka att imponera på henne med några 

gymnastikövningar. Han får hennes uppmärksamhet och de börjar prata om att Dae-su är 

populär bland tjejerna, tills hon säger att hon måste gå. Den motsvarande scenen i remaken är 

väldigt annorlunda. Här får vi se flickan gå förbi med sin tvätt och den unge Doucett som står 

med en flaska whisky och tar ett par trosor från henne och kastar dem till en annan kille som 

luktar på dem och som i sin tur även han kastar dem vidare. Doucett står sedan i 

dörröppningen och tvekar att släppa ut henne ur rummet men gör det tillslut när en annan tjej 

säger till honom. Så i den sydkoreanska får vi rebellen som inte följer skolans regler men som 

vill imponera på tjejen medan vi i hollywoodfilmen får en kille som även han bryter mot 

reglerna (i det här fallet alkohol i stället för rökning) men som klart framstår mer som en 

mobbare. Han gör inget för att försöka imponera på tjejen, han trycker bara ner henne och han 

gör det till jubel av många som tittar på och verkar bli imponerade. Vi skrev tidigare att 

remaken börjar med att bygga upp huvudkaraktären mer som ett manssvin än i originalet och 

den bilden av honom byggs även på här i tillbakablicken. I originalet så tar flickan livet av sig 

för att Dae-su ser henne och hennes bror ha en sexuell relation och berättar det för sin kompis 

som berättar det vidare, fast Dae-su sagt att han inte får föra det vidare. Den amerikanska 

tjejens familj flyttar däremot från landet när Doucett har berättat för alla att han sett henne och 

i det här fallet hennes far haft sex. Hennes far bestämmer sig sedan för att döda hela sin familj 

och dödar henne för att slippa utstå skammen. Hade man i den amerikanska filmen valt att 

låta tjejen ta självmord som i originalet så hade man tydligare kunnat visa en kritik mot 

Doucett, och folk som uppför sig som honom. Nu lyckas inte kritiken komma fram mot 

honom på samma sätt då man sätter in en galen pappa i vägen som dödar sin familj. Sättet 

som Oh Dae-su portreteras i filmen får åskådaren att känna mer sympati för honom och ödet 

han råkar ut för. Kritiken kunde som sagt ha visats hårdare mot Doucett om man hade använt 

sig av tjejens öde från originalet, men man tycker ändå inte alls lika synd om honom som 

Dae-su, då filmen verkligen får Doucett att framstå som en sämre person.  

 

I den amerikanska versionen så finns det en läkarvän till dottern som inte är med i originalet. 

Han är en väldigt beskyddande karaktär och säger åt huvudkaraktären att hon inte behöver 

massa trubbel och att hon haft det tufft i sitt liv. Han tar även upp detta med Marie vilket visar 

på att han är rädd för att hon inte kan ta hand om sig själv. Även här kommer 
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hierarkitänkandet in då doktorn verkar känna sig hotad av att Marie visar så stort intresse för 

Doucett och därför säger till honom. Det finns sexscener i båda filmerna, dessa scener visas 

dock upp på olika sätt. I Oldeuboi får vi se närbild på Mido som säger att det gör ont men att 

hon gör allt för Dae-su och hon frågar om det verkligen är skönt för honom. Den känns mer rå 

än adaptionen som bjuder mer på en passionerad och fin stämning som känns mer filmisk 

med lugnt pianomusik och utan dialog. Där får man heller inte känslan av att Marie bara gör 

det för Doucett som man får med Mido av hennes dialog.  

 

 

6.3 Slutdiskussion 

 

Vi har två frågeställningar vi vill besvara med denna uppsats med hjälp av den kvalitativa 

innehållsanalys vi utfört. Den första frågan är: Hur gestaltas de manliga huvudkaraktärerna i 

filmerna? Något som är tydligt i vårt jämförande med huvudkaraktärerna i Infernal Affairs 

och The Departed är att de i The Departed är klart hetsigare och otrevligare på många sätt. Vi 

har karaktärer i den filmen som går på och slår någon bara för att man inte riktigt tycker att 

den personen skött sitt jobb bra. Att bevisa sig vara bättre än andra ligger hela tiden i fokus. 

Huvudkaraktärerna i Infernal Affairs tappar i princip aldrig lugnet. Det finns hela tiden en mer 

professionell, kanske en mer verklighetstrogen, sida där. Man verkar vara mer säker i sig 

själv. Så man har valt att gå med mer känslosamt instabila karaktärer i adaptionen som kan 

explodera när som helst. Om vi ska jämföra de största karaktärerna med varandra så blir det 

tydligt. Costigan är både ostabil och våldsam och han skriker och använder mycket 

svordomar. Yan visar nästan aldrig upp dessa egenskaper. Han flyter med på ett lugnare sätt 

och hans situation tär inte lika mycket på honom genom filmens gång. Sullivan visar också 

liknande tendenser som Costigan i att han skriker och svär och trycker även ner andra. Han 

vill tydligt visa att han är heterosexuell, något som hans motsvarighet Lau inte har samma 

behov av att visa. Han håller sig också, precis som Yan, lugn genom nästan hela filmen och 

verkar aldrig känna någon större oro. Karaktärer som Sam och Costello visar tydligt sin 

omgivning att de är på toppen av hierarkin, Costello lyckas dock ofta göra det på ett mer 

vulgärt sätt. 

 

En av de stora skillnaderna på hur huvudkaraktären representeras i Oldeuboi och Oldboy är att 

Doucett framstår mer som manssvinet som inte verkar bry sig om familjen och som raggar på 

gifta kvinnor. Vi får höra en replik, lite efter halva filmen, om Dae-su som indikerar på att han 
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också är på det sättet när det kommer till kvinnor, men Doucett representeras verkligen 

manschauvinistiskt och hollywoodversionen lägger ner mer tid på att göra det lättare för 

åskådarna att förstå detta redan från början, att Doucett inte är en bra. Det blir en tydlig kritik 

av den sortens människa han är, översittaren vi får se i tillbakablickarna och respektlösheten 

han visar mot sin fru och klientens fru. Vi får se detta och det blir tydligt en resa för honom i 

filmen när han försöker bättra sig till en bättre människa. Dae-su får aldrig riktigt den här 

resan mot att bli en bättre person eftersom han inte framställts lika illa. Han känns dock mer 

trasig genom hela filmens gång, en trasighet han inte riktigt får dela med sin 

hollywoodversion. Dae-su får genom filmen mer ont än Doucett, både fysiskt och psykiskt. 

Han blir slagen och slängs runt, han erkänner sig som en hund och han klipper till slut av sig 

sin tunga. Han framstår mer som en människa som faktiskt blir andfådd och faller till marken 

när han blir slagen. Doucett får flertalet träplankor som slås sönder mot hans rygg, armar och 

ben men som en Sylvester Stallone-liknande figur fortsätter kämpa utan några större 

förhinder. Hans kropp och hans psyke är mycket starkare. Hollywood vill inte ta lika stora 

risker att visa upp en maskulinitet så skadad som man vågar göra i originalet vilket ger oss att 

perspektivet vi får i Oldboy är en mer klassisk manlig hollywoodhjälte medan i Oldeuboi har 

vi en huvudkaraktär som är mer lik en antagonist i hollywoodvärlden. Han är stark men har 

tydliga svagheter och besegras i slutet. 

 

 

Den andra frågan är: Vad finns det för likheter och skillnader, vad gällande maskulinitet, i 

dessa filmer vi valt att analysera? Något vi kan se i de båda amerikanska filmerna är att 

karaktärerna är mer vulgära, framförallt gällande språket. I Infernal Affairs och The Departed 

så är det verkligen stor skillnad mellan hur dialogen förs på det sättet, då den är mycket mer 

formell i originalet. En annan stor skillnad mellan hur maskulinitet visas upp är att man vill 

visa att man är sexuellt aktiv på “rätt” sätt, alltså att inte, enligt filmens normer, vara 

homosexuell i adaptionen. Att hävda sin heterosexuella maskulinitet blir vardag för 

karaktärerna i filmen, och varje tecken på feminisering ses som en tydlig svaghet. Att försöka 

lyfta sin maskulinitet på det sättet och visa upp homofobi är helt frånvarande i Infernal 

Affairs. Där är det en maskulinitet som anpassar sig till att göra sitt jobb ordentligt och hålla 

sig respektfull. Den våldsamma aggressiviteten genomsyrar hela adaptionen där man vill göra 

så många scener som möjligt mer actionfyllda, medan originalet vågar visa upp lugnare 

maskuliniteter.  
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I Oldboy och Oldeuboi så är våldet där, det finns i båda filmerna som leds av våldsamma 

huvudkaraktärer. Det är dock många gånger mer grafiskt i adaptionen där man alltid väljer att 

visa upp det medan man i originalet vid ett flertal tillfällen väljer att lämna det till åskådarens 

fantasi. I Oldboy har man lagt mer tid på att försöka få våldet att verka mer brutalt och alla 

smällar ska se och låta som att de träffar hårdare. Den våldsamhet som maskulinitet är 

förknippat med får alltså en mer synlig central roll i hollywoodversionen. Även i Infernal 

Affairs får vi aldrig se när Yan får sitt gips, det lämnas till fantasin. I hollywoodversionen 

däremot får vi se Costigan slå en man så hårt att han skadar handen vilket leder till att han 

måste ha gips. Ett annat uppmärksammande vi gjorde var att i Infernal Affairs, efter att SP 

Wong Chi Shing har dött, berättar Keung för Yan hur det gick till. Han understryker verkligen 

på att de misshandlade honom i 10 minuter vilket är helt borttaget i adaptionen. Då det redan 

är mycket våld med i The Departed behöver finns inte behovet att förklara via ord hur det 

gick till med Queenan. Det vi kan få ut av det här är att Hollywood inte vill mista en chans att 

visa upp våldet. Här kan det också vara att man i Hollywood vill göra det så lätt att förstå som 

möjligt vad som händer och hela tiden vill visa det, av vilket konsekvensen blir att vi får mer 

våld. Vi ska se karaktärerna mäta sig med andra och besegra dem. Den stora skillnaden 

mellan adaptionerna finns i att det ligger en starkare kritik mot delar av Doucetts 

karaktärsdrag, medan den sorts kritik är frånvarande i The Departed.  

 

 

6.4 Slutsats 

 

Något vi kan se att Hollywood har gjort i båda dessa adaptioner som skiljer sig från sina 

original är att; många av karaktärerna har en mer nedsättande attityd mot omgivningen, 

maskuliniteten representeras genom att männen ska vara hårda och deras våld ska gärna visas 

mer brutalt, blodigt och oftare. Dessa ändringar anser vi finns här för att det hjälper att filmen 

ska närma sig en “coolare” actionfilm, enligt hollywoodmått. Det är ett ideal för män på film 

som Hollywood kännt ska passa en större mainstreampublik bättre som vi finner i dessa 

adaptioner. Dessa ändringar är nog inget man har ifrågasatt särskilt mycket när man gjort 

filmerna, utan lär ha kommit ganska naturligt. Det är manliga karaktärsdrag som inte är 

främmande för denna typ av genre i Hollywood. Trots det känns det inte som att det är en 

nödvändighet att göra om dessa saker för att få filmerna att bli sedda, men ändå faller det 

Hollywood mer i smaken i dessa fall. Något som dock båda filmerna har gemensamt med sina 
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original är att vi i alla filmer kan se scener där män ställer sig över kvinnor på ett 

nedvärderande sätt. Det må vara grövre i vissa fall i några av filmerna, men det finns ändå 

närvarande i alla.  

 

7. Sammanfattning 

 

Vi har i denna uppsats gjort en undersökning på vad som händer med maskuliniteten när två 

östasiatiska filmer adapteras till två hollywoodfilmer. Vi har ansett att det är viktigt att se hur 

maskulinitet förändras när en så stor marknad som Hollywood, som ses av många människor 

och har en så stor inverkan på kultur, står bakom det. För att ta reda på detta har vi använt oss 

av maskulinitetsteorier, bland annat från R.W. Connell som är ledande inom ämnet. Vi har 

analyserat dessa filmer med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys för att sedan kunna jämföra 

original och adaption med varandra och kunna plocka fram skillnaderna. Vi har sedan tagit 

våra resultat av analyserna och ställt dem i parallell med varandra och diskuterat likheter och 

skillnader vid, vad vi anser, viktiga scener. Denna diskussion har lett fram till resultaten att vi 

kan i de östasiatiska originalen se att man inte har karaktärer som visar sin maskulinitet på 

samma våldsamma sätt som motsvarande karaktärer i hollywoodadaptionerna gör. I 

adaptionerna får våld, akten av att ställa sig över andra och rädsla för feminisering ta mer 

plats. 
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8.3 Filmer 
 
Boksuneun naui geot [Hämnarens resa, Park, 2002] 
Casino [Scorsese, 1995] 
Chinjeolhan geumjassi [Lady Vengeance, Park, 2005] 
Goodfellas [Maffiabröder, Scorsese,1990] 
Geoul Sokeuro [Into the Mirror, Kim, 2003] 
Mao Gaan Dou [Infernal Affairs, Lau, Mak, 2002] 
Oldboy [Lee, 2013] 
Oldeuboi [Old Boy - Hämnden, Park, 2003] 
Ringu [Ringu - The Ring, Hideo, 1998] 
Shall we dance [Chelsom, 2004] 

Shall we dansu? [Får jag lov, Suo, 1996] 
The Departed [Scorsese, 2006] 
The Magnificent Seven [7 vågade livet, Sturges, 1960] 
The Ring [Verbinski, 2002] 

Umizaru [Hasumi, 2004] 
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