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Abstract 

This essay is about the hate Ghostbusters (2016) has received. To find out why the film is 

hated, a reception study has been done. YouTube and IMDb are the two websites used in this 

study to collect the hate-comments and reviews. Ghostbusters (2016) is a remake of the 

original film with the same name from 1984, the original solely has men in the main roles. A 

big difference between the two films is that the remake contains women instead of men in the 

main roles. The trailer of Ghostbusters (2016) got many “downvotes” on YouTube and there 

after the hatred streamed in. Why is the film hated? 

The theories used in this study contains subjects of representation, attraction and fat studies. 

As a method Stuart Hall’s Encoding/decoding was used to analyze the reception of the film. 

This essay contains content which can be connected to cultural studies and feminism. 

 

Keywords: Ghostbusters, cultural studies, feminism, gender studies, encoding/decoding, hate 

speech, fat studies 
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1. Inledning 

När trailern till remaken av Ghostbusters (2016) släpptes tog det inte lång tid innan det blev 

den mest ogillade (eng: disliked) filmtrailern på YouTube någonsin (www.theguardian.com). 

Det gjordes en kupp vilken gick ut på att så många som möjligt skulle ogilla trailern för att 

visa sitt missnöje med filmen. Varför så många ogillade filmen vet vi inte. Är det för att de 

bytt ut männen i huvudrollerna mot kvinnor? Är det för att filmen bara är dålig? Är det för att 

de tycker den är feministisk? Dessa funderingar kring filmen fick oss att vilja undersöka detta 

på djupet. Varför är filmen hatad? 

Filmen har blivit väldigt omtalad i media. Det som dragit åt sig mest uppmärksamhet är att 

filmen fått mycket hat riktat mot sig. Att det är kvinnor i huvudrollerna i remaken har inte 

blivit omtalat som något positivt bland många. Det har även skrivits positiva saker om detta 

men det har inte blivit lika uppmärksammat som den hatiska negativiteten kring dem 

kvinnliga huvudrollsinnehavarna. 

Ghostbusters (2016) är en remake av Ghostbusters (1984), den största skillnaden filmerna 

emellan är att originalfilmen har manliga huvudrollskaraktärer och remaken har kvinnliga. En 

remake omnämns av många även med benämningarna reboot och pastisch. Skillnaden på 

dessa tre är att en remake är en film, vilken är baserad på en tidigare film och dessa två har 

ungefär samma handling (www.dictionary.cambridge.org). En pastisch är en slags imitation 

vilken inte förlöjligar sitt original, motsatsen till detta är parodi (Jameson 1988). En reboot är 

enligt Cambridge Dictionary “to start something again or do something again, in a way that is 

new and interesting” (www.dictionary.cambridge.org). Vi använder oss utav benämningen 

remake då detta är den benämning vilken finns med i den tidigare forskning vi tagit del utav. 

Debattklimatet vilket varit rådande under den senaste tiden med presidentvalet i USA har 

påverkat människorna vilka sett filmen och den tillhörande trailern, vilket medfört att ett 

näthat spridits i kommentarsfältet till trailern och i recensioner om filmen. Eftersom det 

skapats mycket uppståndelse kring det faktum att presidentvalet stått mellan en kvinna med 

feministiska åsikter och en man som uttryckt sig kränkande mot kvinnor, har detta präglat 

åsikterna hos flera tittare. Att Hillary Clinton kunde bli den första kvinnliga presidenten är för 

många oacceptabelt. Detta märks då Clinton används som en anledning till varför feminism i 

deras ögon anses vara fel. Då motsatsen till Clinton i detta fall blir Donald Trump anser 

http://www.theguardian.com/
http://www.dictionary.cambridge.org/
http://www.dictionary.cambridge.org/
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många att han är “botemedlet” mot feminismen och att ifall han blir president slutar filmer likt 

Ghostbusters (2016) att produceras. 

Regissören av remaken, Paul Feig, har tidigare regisserat Bridesmaids (2011) vilken är en 

film som även den har kvinnliga karaktärer i huvudrollerna. Kristen Wiig och Melissa 

McCarthy har roller i både Bridesmaids (2011) och Ghostbusters (2016). Bridesmaids (2011) 

är en film där handlingen är typiskt kvinnlig då den handlar om ett bröllop och 

förberedelserna inför detta sett från kvinnans perspektiv. Det är rosa klänningar, de pratar om 

killproblem och de bråkar om småsaker, precis det som anses vara stereotypt för kvinnor. 

Dem kvinnliga karaktärerna får även vara äckliga då de bland annat bajsar på sig och det är 

inget märkvärdigt att några karaktärer är har kroppar som inte motsvarar idealet. Filmen är 

feministisk och normbrytande då den framställer kvinnor på detta sätt. Det som skiljer denna 

film från Ghostbusters (2016) är att de i den filmen inte är stereotypt kvinnliga och att de har 

“mannens jobb”, alltså att de fångar spöken vilka är en fara för befolkningen i staden. 

Ghostbusters (2016) är en av de nyaste filmerna vilka skapar en mediehistorisk trend som 

startade med Trainwreck (2015), The Heat (2013), Bridesmaids (2011) och Girls (2012-

2017). En trend där kvinnors möjligheter att vara roliga är större och där de får ha kroppar 

som inte måste följa skönhetsidealen i media. 

 

1.1 Bakgrund 

Originalfilmen från 1984 har två manusförfattare, Dan Aykroyd och Harold Ramis och är 

regisserad av Ivan Reitman. Remaken från 2016 har även den två manusförfattare, Katie 

Dippold och Paul Feig och är även regisserad av Feig. Både Aykroyd och Ramis spelar varsin 

huvudroll i originalfilmen och Reitman har även varit med och producerat remaken. Feig och 

Dippold har varit med och gjort The Heat (2013) med Melissa McCarthy i huvudrollen och 

Feig har tidigare gjort Spy (2015) med McCarthy också. Han har även gjort Bridesmaids 

(2011) med Kristen Wiig i huvudrollen. (www.imdb.com) 

Huvudrollsinnehavarna i Ghostbusters (2016) är Kristen Wiig (Bridesmaids [2011]), Melissa 

McCarthy (Spy [2015] The Heat [2013]), Kate McKinnon (Saturday Night Live [2012-2017]) 

och Leslie Jones (Trainwreck [2015]). Chris Hemsworth (Thor [2011]) spelar deras assistent. 

Både Wiig och McCarthy är sedan tidigare kända för att ha huvudroller i större komedifilmer, 

McKinnon och Jones har även dem varit med i några komedier. Hemsworth är känd för att ha 
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“manliga” roller som tuffing, men i Ghostbusters (2016) spelar han en ointelligent man. Så 

osmart att han håller för ögonen när han blir tillsagd att inte tjuvlyssna. (www.imdb.com) 

Ghostbusters (1984) handlar om fyra män varav tre utav dem jobbar med paranormala saker 

på ett universitet och utför oetiska experiment på eleverna. De får sparken och inser då att de 

kan mycket om det paranormala och väljer att starta eget företag vilket de döper till 

Ghostbusters. De försöker bekämpa paranormala skapelser åt personer vilka har problem med 

detta. De hamnar istället i för att folk tror att det är dem som orsakar alla fenomen. 

(www.imdb.com) 

Det har även kommit ut en uppföljare till filmen vilken heter Ghostbusters II och den kom 

1989. Filmen har samma skådespelare likt den första filmen och är en fortsättning på den. 

(www.imdb.com) 

Ghostbusters (2016) är en remake av den första filmen och har därför ingenting med 

handlingen i uppföljaren att göra. Handlingen liknar originalfilmen men skiljer sig lite åt. 

Filmen från 2016 handlar om Dr. Erin Gilbert (Kristen Wiig) som jobbar på ett universitet och 

är författare. Flera år tidigare släppte hon en bok om spöken och denna har någon nu 

publicerat. Det visar sig vara Abby Yates (Melissa McCarthy). Gilbert tar sig till Yates jobb 

vilket är ett labb och visar sitt missnöje, där jobbar även Jillian Holtzmann (Kate McKinnon). 

Gilbert får sparken och de tre bestämmer sig för att börja jaga spöken. Under en spökjakt på 

en tunnelbanestation träffar de på Patty Tolan (Leslie Jones). Till slut bildar de fyra gruppen 

Ghostbusters vilka räddar Manhattan från spöken. (www.imdb.com) 

Under 80-talet valde Hollywood-producenterna att inrikta sig på att få kvinnor att hamna i 

bakgrunden av filmerna. Dem skulle inte synas och inte höras. Deras personligheter skulle 

nedtonas och de skulle inte vara självständiga (Faludi 1991 s. 143). Detta är samma årtionde 

som den första Ghostbusters-filmen är gjord. 

Då originalfilmen är gjord 1984 och remaken är gjord 2016 skiljer sig mycket mellan 

handlingarna eftersom samhället utvecklats under åren. I boken Backlash av Susan Faludi står 

det följande “slå in skallen på käringen”, “sparka henne i häcken” och “På henne, Mikael. 

Döda henne nu. Döda den djävelen.” (Faludi 1991 s. 140). Detta är citat från saker män har 

sagt om kvinnor på film inne på biografer under 1980-talet. Alltså under samma tid då 

Ghostbusters (1984) kom. Kvinnorna i salongerna hade bara suttit stilla och varit tysta. Hade 

detta hänt i dagens samhälle hade det inte tagits emot på samma sätt likt då, eftersom det är 

mindre accepterat i dagens samhälle. Feminism var även mer accepterat på 1970-talet (Faludi 

http://www.wikipedia.org/
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1991) och därför var det en stor skillnad när detta skedde. Dessa skillnader mellan 1980-talet 

och 2010-talet är markanta och kan spela en roll i hur tittarna tar emot den nya filmen. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att göra en receptionsstudie baserad på hatkommentarer från 

YouTube och recensioner på IMDb, för att ta reda på varför Ghostbusters (2016) blivit hatad. 

Filmen fick ta emot väldigt mycket hat när trailern släpptes på YouTube i mars 2016. Det var 

inte bara hat kring filmen vilket gjorde att den fick stor uppmärksamhet, utan även att hatet 

handlade om jämställdhet och att människor var för och emot detta. Mycket av hatet kom från 

den kupp vilken skapats för att få filmen att bli nedröstad, vilket bidrog till att det blev den 

mest nedröstade filmtrailern på YouTube någonsin (www.theguardian.com). Eftersom mycket 

av det uttryckta hatet i kommentarsfältet till trailern bestod utav nedvärderande 

hatkommentarer om kvinnor, blev diskussionerna kring filmen väldigt aktuella. Detta för att 

det samtidigt rådde presidentvalskampanjer i USA-valet vilket stod mellan Donald Trump och 

Hillary Clinton. Detta val har präglat hatkommentarerna om varför filmen är dålig med de 

kvinnliga huvudkaraktärerna. Hatet har gått från att vara att tittarna sprider sina 

hatkommentarer riktade till filmen (med dess skapare och karaktärer) till att vara mellan 

personerna som kommenterar, då de tycker olika och därför försöker trycka ner varandra. 

Det är viktigt att ta reda på varför filmen blivit hatad, då remaken innehåller kvinnor i 

huvudrollerna istället för män som det var i originalet. Detta har blivit väldigt 

uppmärksammat i media och då debatten om jämställdhet är väldigt aktiv just nu så är det 

viktigt att ta reda på varför människor hatar filmen. 

 

1.3 Avgränsningar 

De avgränsningar som gjorts är att det fokuserats på endast de negativa hatkommentarerna 

och recensionerna om filmen för att det är vad som behövs för att en skall få en bild av hur 

hatet ser ut. De positiva kommentarerna har inte tagits med för att dessa inte skulle ge en bild 

av hur hatet mot filmen ser ut. Recensionerna på IMDb är endast de som fått dåligt betyg och 

blivit sorterade under “most hated”. För att hitta motsvarande innehåll på YouTube har endast 

de negativa hatkommentarerna analyserats och ett urval har gjorts där hatkommentarer som 
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representerar majoriteten av dem plockats ut. Alltså har vi tagit en utförlig kommentar vilken 

representerar många andra liknande kommentarer, för att minska antalet kommentarer i vårt 

material. En kan se kommentaren likt en “samlings-kommentar” vilken representerar många 

andra kommentarer. 

Antalet kommentarer och recensioner som tagits med är avgränsat. Det finns så pass mycket 

skrivet om samma sak, det finns fler personer som ogillar filmen på grund av att den är 

feministisk, att det är en remake av en klassiker och att de ogillar skådespelerskorna och hur 

karaktärerna framställs. Det går inte att ta med allt som skrivits om filmen utan bara delar av 

det. Några nya kommentarer har valts ut men också en del äldre närmare början av att trailern 

släpptes. Likadant gjordes med recensionerna. Då recensionerna inte var lika många som 

kommentarerna var det lättare att hitta dem som var skrivna vid tidpunkten då trailern 

släpptes, alltså kommenterade de inte filmen då denna inte hade släppts vid den tidpunkten. 

En del av de nya kommentarerna var ägnade åt filmen och inte trailern. Många recensioner är 

långa och vissa delar är inte relevanta, därför har endast små delar eller vissa meningar ur 

recensionerna. Recensionerna är långa och innehåller mycket. Det mesta är negativt men för 

att få fram det hatiska och för att inte få för mycket material har stycken/meningar där 

recensenterna uttrycker ett hat mot filmen valts ut. Dessa stycken/meningar vilka valts ut 

representerar hela deras recension. 

En annan avgränsning är att fokus endast är på filmen från 2016 och inte på mottagandet av 

originalfilmen från 1984 eller efterföljaren från 1989. Analysen går inte heller på djupet när 

handlingen presenterar i originalfilmen och remaken eftersom det inte skall göras en analys av 

filmerna. Då Ghostbusters II (1989) är en efterföljare av originalfilmen och kom bara några år 

efter den, har bara filmen nämnts för att visa att den finns. Detta för att handlingen inte har 

någon påverkan på remaken. Den lilla skillnaden mellan release-åren gör att samhället såg ut 

ungefär på samma sätt och därför blev den inte lika uppmärksammad när den kom som 

remaken blev när den kom 2016. Vi har tittat på båda filmerna för att skapa en “förståelse” för 

kommentarerna. 

En tredje avgränsning är att endast hatkommentarer på Ghostbusters (2016) trailer på 

YouTube och recensioner från IMDb valts ut, då dessa visar “vanliga människors” bild av 

filmen och inte experters bild. Hade recensioner analyserats från kända tidningar eller 

liknande hade dessa med största sannolikhet skrivits av experter snarare än av “vanliga 

människor” och de hade varit mer återhållsamma med sina ordval och åsikter, då de inte skall 

kränka någon. 
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2. Tidigare forskning 

Tidigare forskning om genus och remakes har fokuserat på de nya versionerna av ett flertal 

filmer: A Nightmare on Elm Street, Charlie’s Angels, The Stepford Wives och Bewitched. 

Texterna som använts är skrivna mellan 2007 och 2016 och har ett nutida synsätt på filmerna 

vilket betyder att de ser på originalfilmerna likt något förlegat. 

Kyle Christensen skriver om remaken av A Nightmare on Elm Street från 1984. Han skriver 

om huruvida remaken från 2010 med samma namn är feministisk eller anti-feministisk. Enligt 

honom påverkar sättet vi ser på film i dagens samhälle vår tolkning och förståelse utav filmen. 

(Christensen 2016) 

Han skriver om filmer vilka hamnar i genren “slasher-film” och menar att denna genre är en 

“gendered genre” vilket betyder att karaktärerna framställs med könsstereotypa roller. Till 

exempel att mördaren är en man och offret är en kvinna. Christensens forskning har 

feministiska ideologier och könsidentitet som inriktning. (Christensen 2016) 

Då hans forskning handlar mycket om att remaken av A Nightmare on Elm Street har 

alternativa slut kommer endast ovanstående delar användas, då dessa är relevanta för oss. 

Därför tas inte det han skriver om de alternativa sluten i vår uppsats med då detta inte är 

relevant för det uppsatsen ämnar undersöka. 

Vi har använt Kyle Christensens text för att den tar upp könsstereotypa roller i filmer vilka 

kan diskuteras ifall de är feministiska eller ej. Detta kan appliceras på Ghostbusters då denna 

film inte anses vara en feministisk film men många tycker att den förnedrar män och därmed 

sprider feministisk propaganda. Då kvinnor är hjältar i Ghostbusters (2016) går filmen emot 

de könsstereotypa rollerna att män är hjältar och kvinnor blir räddade utav dem. 

Elana Levine skriver om två Charlie´s Angels filmer vilka kom ut år 2000 och 2003, dessa är 

remakes av tv-serien Charlie´s Angels från 1976. Denna tidigare forskning är användbar för 

vår uppsats då Levine skriver om att remaken klarade av att ignorera behovet av en tydligt 

definierad feminism. Hon skriver även om att feminism och femininitet har inbegripit den 

andra, till skillnad från 70-talet där det i film inte fanns någon genuspolitik att neka eller 

acceptera. (Levine 2008 s. 387) 

Kvinnorna i huvudrollerna använder sexualitet och femininitet för att lyckas i en så kallad 

“mansvärld” (Levine 2008 s. 375). Detta är det vi ganska ofta ser i dagens filmer, däremot går 
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Ghostbusters (2016) emot detta tillvägagångssätt med att använda sexualitet och “typisk” 

femininitet utan istället försöker visa vardagliga kvinnor utan behov att tillfredsställa de 

manliga åskådarna. Diskursen om feminism och femininitet har ändrats under de cirka 30 åren 

mellan filmerna (det skiljer 30 år mellan originalet och remaken av både Charlie’s Angels och 

Ghostbusters), remaken Ghostbusters (2016) ser alltså på kvinnor på ett annat sätt än 

originalfilmen och därför lyckas denna remake på samma sätt vilket Levine skriver att 

Charlie’s Angels (2000) och Charlie’s Angels: Full Throttle (2003) lyckas göra när de 

ignorerar behovet av en tydligt definierad feminism (Levine 2008). 

Vi har använt Elana Levines text för att filmerna om Charlie’s Angels, precis som 

Ghostbusters, har kvinnor i huvudrollerna och att det skiljer lika många år mellan originalen 

och remaken. Det spännande i denna text är att huvudrollskaraktärerna använder sin sexualitet 

och femininitet och därför tillfredsställs dem manliga åskådarna. Ghostbusters bryter denna 

norm att kvinnor skall framställas på detta sätt, de anspelar inte på sexualitet eller femininitet 

på samma sätt likt Charlie’s Angels. De är dock ändå hjältar. 

Sherryl Vints text handlar om att remakes kan vara mer feministiska då de bättre skall passa 

in i dagens samhälle. Hon använder sig utav filmerna The Stepford Wives (1975) och remaken 

med samma namn från 2004 och Bewitched (1964-1972) och remaken med samma namn från 

2005. 

Hon menar att remaken utav filmerna accepterar att kvinnor har större roller i allmänheten än 

vad de haft tidigare och att de arbetar kring kvinnors jämlikhet. De underminerar feminism 

genom förnekandet av strukturell genusdiskriminering. Remaken har en humoristisk 

underliggande ton vilken får oss att se på problemen kring genusdiskriminationen likt något 

kvarliggande i det förflutna. Detta kallar hon “a new backlash”. (Vint 2007 s. 3) 

Vint menar att det är viktigt att vi lägger fokus på den ekonomiska verkligheten av kvinnors 

liv då feminism omtalas i större utsträckning. Hon menar även att vi måste fortsätta kämpa för 

jämställdheten mellan kvinnor och män då filmerna visar en tröst vilken vi borde vara 

misstänksamma över, då kampen verkar vara vunnen i filmerna. (Vint 2007 s. 9) 

Vints text är användbar i denna uppsats då filmerna hon skrivit om handlar om feminism och 

hur skaparna döljer genusdiskrimineringen med humor och då får tittarna att tro att 

genusdiskriminering inte finns längre, vilket även sker i Ghostbusters (2016). Ghostbusters 

(2016) förmedlar budskapet att “kvinnor kan” och är en film vilken vill visa jämställdhet 
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genom att ha kvinnor i huvudrollerna, på samma sätt som liknande filmer i samma genre har 

män i huvudrollerna. Detta representeras likaså i filmerna Vint har skrivit om. 

Jonathan Evans text handlar om remakes, men till skillnad från tidigare texter använder han 

inte någon film som konkret exempel. Han menar att remakes (filmens översättning) är 

filmens motsvarighet till adaptioner (vilket handlar om böcker). De nya regissörerna, vilka 

skapar remaken, lägger sin personliga tolkning i översättningen av originalet, vilket gör att 

åskådarna upplever filmen på ett annat sätt. Filmen kan ha samma handling men den får nya 

infallsvinklar och perspektiv. (Evans 2014) 

Hans text fokuserar på remakes och då denna uppsats inte fokuserar på detta kommer texten 

inte användas på samma sätt likt ovanstående texter. Texten är fortfarande viktig då ämnet 

remakes tas upp i det material som undersökts. 

Det är ett intressant forskningsområde med genus och remakes då det tydligt går att se stora 

skillnader mellan originalet och den omgjorda versionen av filmen. Det är spännande att se 

vilka delar de valt att ändra och vilka delar de valt att ha kvar ur ett genusperspektiv. 

Forskning med genus och remakes är även aktuellt då det, förutom Ghostbusters (2016), 

kommer nya remakes där de också bytt ut män mot kvinnor. Två kommande filmer där detta 

applicerats är Ocean’s 8 (2018) från Ocean’s 11 (2001) och Expendabelles (okänd release) 

från The Expendables (2010). 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Den första teoretiska utgångspunkten av Louise Wallenberg handlar om representation och 

den andra utgångspunkten är begrepp från Laura Mulveys text. Mulveys text kan kopplas 

samman med Wallenbergs då de båda tar upp kvinnor i film. Den tredje utgångspunkten är 

JuliaGrace Jesters “fat studies”. Området “fat studies” kan ses mer likt ett akademiskt fält och 

möjligen en teoribildning, denna studie används som en teori då den passar in i uppsatsen 

eftersom analysen bland annat ser på hur filmer representerar tjocka kvinnor. Studien kan 

räknas till cultural studies då Stuart Halls Encoding/decoding används (Hall 1973) som en 

metod för att analysera mottagandet utav filmen. Studien försöker även tillföra något till “fat 

studies”. Denna text har tagits med som en teori då det är en viktig kontext på ett mer abstrakt 

plan, även fast texten mer är ett perspektiv än en teori. 
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3.1 Representation 

Louise Wallenberg skriver i sin text Representation om något hon kallar för 

“könsuppfostringsteknologi”. Detta innebär enligt henne att filmen bestämmer hur vi bör vara 

och uppföra oss i våra genus, alltså att filmen skall bli en riktlinje för hur vi borde leva våra 

liv och uppföra oss. Ett exempel är att kvinnan skall agera “kvinnligt” och klä sig på ett sätt 

som tillfredsställer mannen. Men för att vi skall kunna bli påverkade av filmen krävs det att vi 

på något sätt kan identifiera oss med karaktärerna i filmen. Vi ser lätt upp till skådespelarna i 

filmerna likt förebilder för ideala genusbilder. I Hollywoodfilmer är karaktärerna stereotypa 

och detta gör att vi lättare förstår filmen då vi är familjära med dessa karaktärer från andra 

Hollywoodfilmer. Dock finns det en nackdel med dessa stereotypa karaktärer då de bidrar till 

“ett fastställande av misogyna, homofoba och rasistiska föreställningar om den andre”. De 

som är normen blir vita heterosexuella män medan alla vilka inte faller inom den ramen 

(kvinnor, homosexuella och icke-vita grupper) får en begränsad och negativ återgivning. 

(Wallenberg 2008 s. 144-145) 

För oss är detta relevant då Ghostbusters (2016) kan anses vara en film vilken sexualiserar 

och objektifierar kvinnor men eftersom filmen inte använder stereotypt “sexiga” kvinnor och 

därmed inte blir en typisk “mansfilm” med ögongodis för mannen, kan filmen få en större 

publik att känna identifikation. I filmen framställs kvinnor ur ett mer genusmedvetet 

perspektiv. Den person som kan anses vara framställd på ett stereotypt sätt är den mörkhyade 

kvinnan då hennes sätt att agera kan tyckas spegla samhällets bild av hur mörkhyade är, då de 

ofta framställs som “empowering”. 

Representationen i en Hollywoodfilm speglar ojämlika maktförhållanden och eftersom den 

speglar det verkliga livet och anspelar på stereotyper blir det den representationen inom film 

vilken påverkar oss mest. Det är också denna representation vi förstår oss på bäst då vi lättast 

kan relatera till den. Men filmer tolkas olika beroende på vilken kultur vi lever i och även fast 

filmer är stereotypa är de fria att tolkas (s. 145). I Ghostbusters (2016) är det ombytta roller då 

kvinnorna är de som är hjältar i filmen. Männen är de som får be om hjälp och därför är det 

ojämlika maktförhållanden. 

Wallenberg skriver att Hollywoodfilm “strävar efter heterosexuella romanser” (s. 147), 

eftersom heterosexualitet är normen i dagens samhälle blir detta det som flest personer kan 

identifiera sig med. Hon skriver även att åskådarnas inlevelse i filmen skiljer sig åt beroende 

på hur mycket de kan identifiera sig med filmens karaktärer/skådespelare (s. 150). I 
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Ghostbusters (2016) finns ingen strävan efter romans då kvinnan inte behöver en man att luta 

sig mot. 

Kvinnor i filmer representeras som passiva objekt vilka finns där för mannens åtrå och för att 

försäkra mannens heterosexualitet. Den tidiga feministiska filmteorin från 1970-talet 

ifrågasatte detta då kvinnliga åskådare kanske inte skulle kunna identifiera sig själva med de 

kvinnliga karaktärerna eftersom de var passiva. Wallenberg skriver då att vi inte bara kan 

identifiera oss med vårt eget kön utan att vi kan identifiera oss med båda könen (s. 151). Det 

är inte bara kön en kan identifiera sig med i filmerna utan en kan även identifiera sig med 

begär efter att vara något eller efter att ha något (s. 152). Eftersom den feministiska filmteorin 

hävdar att det inte går att identifiera sig med kvinnliga karaktärer då de är passiva betyder det 

alltså att det är möjligt att identifiera sig med karaktärerna i Ghostbusters (2016) då dessa är 

aktiva. 

Hon skriver även om en tankefigur vilken hon kallar för “insida/utsida”. Denna tankefigur kan 

tillämpas på kön, sexualitet, klass och etnicitet. Med denna tankefigur vill Wallenberg säga att 

vi som åskådare inte kan vara helt på utsidan och inte heller vara helt på insidan. Alltså, en 

kan inte identifiera sig helt med en man eller helt med en kvinna. Det är möjligt att identifiera 

sig med båda två eller ett annat kön än en själv identifierar sig med (s. 154). Insida/utsida får 

oss att se hegemonins begränsning och maktpositionen vilken anses vara skör. Ifall vi förstår 

detta kommer förståelsen för förändring av förhållandena i vår kultur alltid vara möjlig (s. 

156). Denna tankefigur kan appliceras på Ghostbusters (2016) då det finns många olika 

karaktärer att identifiera sig med. 

 

3.2 Attraktion 

Laura Mulvey skriver i sin text Visual pleasure and narrative cinema om ett antal begrepp 

vilka beskriver hur kvinnor används som objekt i film och hur åskådaren ser på kvinnorna. 

Begreppen handlar om sexuell tillfredsställelse där det första begreppet är “scopophilia” vilket 

betyder att en blir sexuellt tillfredsställd av att betrakta andra. Begreppet kan även omvändas 

till att en gillar när andra betraktar en själv. Film är ett enkelt sätt att betrakta andra (Mulvey 

1975 s. 717). Dessa begrepp om hur kvinnor används i filmerna är inte lika applicerbara på 

Ghostbusters (2016) som på andra filmer, men det är värt att nämna då många andra filmer är 
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till för mannens åtrå och att en del av vårt material påpekar detta och anser att Ghostbusters 

(2016) inte är en utav dessa filmer. 

Även fast Mulveys text är 40 år gammal används den i denna uppsats för att dessa sätt att se 

på kvinnor inte finns i Ghostbusters (2016), men ändå framstår klagomål på denna front från 

en del som skrivit hatkommentarerna. Detta sker för att kommentatorerna är missnöjda med 

att kvinnorna inte är vackra att se på och liknande. 

Mulvey skriver om Freud och att han associerar scopophilia med att göra människor till 

objekt (de har inga egna viljor) vilka sedan blir till en “controlling and curious gaze” (att de 

blir attraktiva objekt att titta på) (s. 717). Vilket betyder att människorna används som objekt 

vilka endast är till för att tillfredsställa betraktarens behov. När en applicerar detta på film 

bidrar det till att åskådarna får en känsla av separation mellan sig själva och karaktärerna i 

filmen och att filmen då leker med åskådarnas voyeuristiska fantasi (s. 717). 

Mulvey skriver även om något hon kallar “the male gaze” vilket innebär att kvinnor finns med 

i filmer för mannens behov då de agerar “ögongodis” åt dem och egentligen inte är till någon 

annan nytta. Den sexuella tillfredsställelsen i att betrakta andra delas in i aktiv och passiv där 

mannen anses vara den aktiva och kvinnan den passiva. Kvinnans roll i filmen är att 

tillfredsställa mannen och därför erotiseras hennes kropp och hon blir ett sexuellt objekt. 

Detta kallar Mulvey för “to-be-looked-at-ness” (s. 719). I Ghostbusters (2016) finns inte 

riktigt någon “male gaze” eftersom kvinnan är aktiv och inte finns där för att tillfredsställa 

mannen. 

 

3.3 Fat studies 

JuliaGrace Jester skriver i sin text Placing Fat Women on Center Stage om hur tjocka kvinnor 

representeras i film. Kvinnor överlag finns oftast med i film som en referens till någon annan, 

till exempel som en mamma, en fru eller en dotter. Eller så används kvinnorna för att bli 

sexualiserade och att sedan tillfredsställa mannens fantasier. Kvinnor kan alltså identifiera sig 

med den svaga kvinnan eller med mannen och därmed bli delaktiga i objektifieringen av 

kvinnor (alltså utav sig själva) (Jester 2009 s. 249). Detta är användbart i vår uppsats då 

Ghostbusters (2016) har två huvudrollskaraktärer vilka anses vara tjocka. Vårt material tar 

upp detta då några hatkommentarer och recensioner är byggda på argument om hur kvinnors 
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kroppar skall se ut, de menar att de tjocka karaktärerna inte är typiskt kvinnliga och ej är 

attraktiva att titta på. 

Eftersom en smal kropp är normen i dagens samhälle tycker Jester att en tjock kropp skall 

upprätthålla idealet att tjockhet är fint och sexigt. Hon tar upp musikalen Hairspray (2002) 

som exempel, då hon menar att även fast den är bekymmerslös så tar den upp viktiga problem 

med skönhetsideal, diskriminering och sexualitet. Men detta är en orealistisk representation då 

hon inte anser att huvudkaraktären Tracy representeras sanningsenligt då hon är accepterad av 

andra och accepterar sig själv, trots att hon är tjock. Jester menar alltså att en inte kan känna 

så ifall en vuxit upp som tjock i ett “anti-fat society”. Musikalen försöker alltså ge budskapet 

att kvinnor borde acceptera sig själva för vilka de är och samhället likaså. Tjocka kvinnor är 

stereotypt ansedda som icke-feminina, de är fientliga, antisociala och de är inte sexuella 

skriver Jester (s. 250). 

Enaktaren The Most Massive Woman Wins visar fyra kvinnliga karaktärer vilka kommer till 

att acceptera sina kroppar, vilka symboliskt representeras genom att de tar av sina kostymer. 

Karaktärerna visar öppet sina kroppar, dock lockar de inte “the male gaze” då de strider mot 

bilden av hur kvinnor skall se ut och vad många män gillar hos kvinnor. The Most Massive 

Woman Wins försöker ändra bilden av vad som anses kvinnligt (s. 251). Detta, att försöka 

ändra bilden av vad som är kvinnligt och att det är accepterat att se ut likt en gör, försöker 

Ghostbusters (2016) också göra. 

Jester refererar till Stuart Hall när hon skriver att medierepresentationer är en primär 

informationskälla till hur vi ser på världen och invånarna. Medierepresentationerna formar 

och reflekterar över normer, förväntningar, perceptioner och känslor. Det är av dessa bilder 

vilka tittarna utformar subjektiviteter och förståelser för varandra (s. 293-294). 

Det som sänds på tv visar på att tjocka kvinnor är symboliskt borttagna, alltså att de inte skall 

få synas. De är endast närvarande under 1,7% av prime-time tv:s tid, men i verkligheten är 

33% av vuxna kvinnor tjocka i USA. När en tjock kvinna är med i film framstår hon som 

oattraktiv och finns alltid med i relation till smalare, sexigare kvinnor (s. 294). I Ghostbusters 

(2016) arbetar de mot detta och visar två tjocka kvinnor och fastän det finns med två “smala” 

kvinnor så framställs inte de som sexiga och är inte menade för “the male gaze”. 

 

 



13 
 

4. Material och metod 

4.1 Urval och material 

Vi har analyserat texter där det skrivits negativt på hatiskt sätt om filmen utav privatpersoner, 

alltså inte personer vilka jobbar med att recensera filmer eller liknande. De källor som 

används för vårt material är trailern till filmen Ghostbusters (2016) på Sonys Youtube-kanal 

och på Ghostbusters (2016) IMDb-sida. Majoriteten av kommentarerna till YouTube-trailern 

är negativa på hatiska sätt. Hur kan det komma sig att de som kommenterat ogillar filmen så 

mycket? Filmen har sedan tidigare blivit mycket uppmärksammad i media, både för att den 

var omtyckt men också för att den inte var det. 

Recensenter för några av Sveriges största tidningar har gett filmen olika betyg, någon tyckte 

den bara var värd 2/5 för att “de förtjänar ett bättre manus” (www.dn.se). En annan recensent 

ger filmen också 2/5 och motiverar valet med rubriken “Det är knappast superkul” 

(www.expressen.se). Lite positivare respons får filmen i en recension när recensenten skriver 

”Ghostbusters i 2016 års version är en betydligt roligare och rappare film än originalen” 

(www.svd.se). Även de recensioner som finns på IMDb visar på mycket negativitet på hatiskt 

sätt kring filmen och därför är analyserna utav det som skrivits på YouTube och IMDb för att 

hitta ett svar på frågan: varför har filmen blivit hatad? 

Då trailern på YouTube blev den mest ogillade trailern kommer hatkommentarerna till det 

videoklippet analyseras. Eftersom hatkommentarerna är relativt kortfattade och inte innehåller 

några djupare förklaringar till varför personerna ogillade filmen har även recensionerna på 

IMDb analyserats eftersom dessa är mer utförliga och beskrivande. 

Sökprocessen omfattade även recensioner hos olika webbtidningar i Sverige och USA. Dock 

används endast YouTube och IMDb då dessa ger mer brutala åsikter (för att användarna 

skriver sina egna åsikter och kan använda värre ord och behöver därmed inte begränsa vad de 

skriver ifall de skulle ha ett företag eller liknande att representera). Genom att göra detta faller 

fokus inte heller på ett visst land, utan på privatpersoner världen över. Detta har gjorts för att 

det är mest intressant att se vad människor över hela världen tycker och tänker om filmen. 

På YouTube har de flesta skrivit sin hatkommentar utan att tänka igenom den särskilt mycket, 

de skriver vad de tycker och en del står starkt för vad de tycker och kommenterar en del av de 

andras kommentarer. IMDb har mer genomtänkta recensioner men eftersom de skrivits utav 

http://www.dn.se/
http://www.svd.se/
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privatpersoner är de mer brutala än de recensioner vilka skrivits av professionella recensenter 

på tidningar. Recensenterna på tidningarna vet att de måste hålla en viss nivå på både språk 

och innehåll för att recensionen skall kunna publiceras, därför har recensenter på tidningar 

uteslutits då uppsatsen ämnar att se det ocensurerade av vad människor tycker och tänker utan 

att de håller tillbaka på vissa ord under sitt skrivande. En recension på IMDb kan publiceras 

även fast innehållet och språket inte håller en viss standard, men en recension hos en stor 

tidning får inte vara diskriminerande eller liknande. 

Eftersom vårt material är hämtat från sociala medier kan en inte anta att författarna till 

recensionerna och hatkommentarerna är källkritiska, då det inte krävs att en är källkritisk för 

att få publicera texter på sociala medier. Att det startades en kupp för att få människor att 

ogilla trailern till filmen på YouTube när den släpptes gjorde också att många vilka inte visste 

något om filmen blev negativa på hatiskt sätt mot den för att det blev en “trend”. De kunde 

inte säga något dåligt om filmen då eftersom den inte hade släppts, de kunde däremot vara 

hatiska mot trailern och skådespelarna. Det går att spekulera kring ifall denna trend att vara 

hatisk bara fortsatt i kommentarsfältet även efter det att filmen släppts på bio, men en kan inte 

anta att alla som kommenterat sett filmen dock har de ändå åsikter om den. 

Då vårt material är skrivet av privatpersoner nämns dessa inte vid namn, i många av de 

personers hatkommentarer som analyserats har användarna olika användarnamn, alltså står det 

inte vad de heter på riktigt. Alla benämns med pronomet hen för att inte lägga någon vikt vid 

deras kön. Men även för att de skriver hatkommentarer och recensioner under ett 

användarnamn vilka ibland inte avslöjar något kön. Då analysen även tittar på varför filmen 

blivit ogillad rent generellt läggs inget fokus vid vad för kön författarna har, detta för att 

undvika att säga saker likt “alla män hatar filmen” och liknande. Detta görs även för att de 

flesta har användarnamn vilka inte ger några tecken på om det är en man eller en kvinna. 

 

4.2 Metod 

Metoden som används i denna uppsats är att utifrån Stuart Halls Encoding/decoding analysera 

hatkommentarer på YouTube och recensioner på IMDb. Sedan diskuteras dessa utifrån 

tidigare forskning och teorier som nämnts tidigare under punkt två och tre. Analysen kommer 

vara en så kallad receptionsanalys, vilket innebär att mottagandet utav filmen och trailern 

analyseras där mottagarnas förståelse och tolkning av meddelandet ligger i fokus av analysen. 
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Tolkningen av materialet sker på ett neutralt sätt och eftersom vi är två personer vilka skriver 

uppsatsen blir tolkningen ännu mer neutral än om vi hade skrivit enskilt. Då materialet 

innehåller ganska starka och i vissa fall kränkande hatkommentarer kommer dessa ses mer 

subjektivt, då vi utgår från att kränkande hatkommentarer är “felaktiga” eftersom de 

nedvärderar enskilda personer och folkgrupper. 

Personerna vilka skrivit recensionerna och hatkommentarerna benämns med ord som 

mottagare, recensent, tittare och kommentator. Detta innefattar alltså endast dessa personer 

när de orden används och inte de som sett filmen och/eller trailern utan att kommentera eller 

de som sett filmen och kommenterat positivt. När analysen frångår från de personer vilka 

kommenterat negativt på hatiskt sätt nämns detta. 

Eftersom det är texter som skall analyseras är en analys mest lämplig och då mottagandet av 

filmen ska analyseras används Stuart Halls Encoding/decoding, vilken handlar om 

mottagande. Denna metod är det bästa sättet att få fram resultatet på. Andra sorters analyser 

hade kunnat göras men då hade de fokuserat på andra saker än mottagandet hos tittarna. 

Personer hade kunnat intervjuas om hur de tyckte filmen var, men eftersom materialet i denna 

uppsats visar en större bild utav hur filmen mottagits är det mindre tidskrävande att göra på 

det sätt som valts i denna uppsats. Istället för att leta reda på personer vilka sett filmen och har 

något hatiskt att säga om den. 

 

4.2.1 Encoding/decoding 

Stuart Halls text Encoding/decoding handlar om huruvida en medietext är skapad av sändaren, 

på vilket sätt den sänds till mottagaren och huruvida den tas emot av mottagaren. Han menar 

att “encoder” är avsändaren som sänder ett meddelande och att “decoder” är mottagaren som 

avkodar meddelandet. I vårt fall är regissörerna sändarna av meddelandet och åskådarna är 

mottagarna. 

Hall skriver om Philip Elliott i sin text där han menar att Elliott skriver om att åskådarna är 

både källan och mottagaren på ett mer traditionellt sätt än vad tidigare texter gör. Han menar 

då att skaparna av meddelandet påverkas av åskådarna då de anpassar sitt budskap efter vad 

mottagarna vill ha och efter vad som passar in i deras värld. Om skaparna/sändarna inte 

anpassar sig efter mottagarna kan budskapet få svårt att nå fram då mottagarna inte kan 

identifiera sig med eller är intresserade av meddelandet (Hall 1973 s. 80). På grund av hur 
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världssituationen ser ut i dagens samhälle gällande diskussioner om jämställdhet och 

feminism krävs det av sändarna att de anpassar sig efter hur samhället ser ut, alltså anpassar 

sig efter majoriteten av mottagarna. 

Hall skriver att ifall ett meddelande skall kunna ha en effekt, tillfredsställa ett behov eller ha 

ett användningsområde hos mottagaren måste den först tillåtas att avkodas på rätt sätt. Det är 

denna avkodning vilken har en effekt hos mottagaren. “It is this set of decoded meaning 

which “have an effect”, influence, entertain, instruct or persuade, with very complex 

perceptual, cognitive, emotional, ideological or behavioural consequences” (s. 80). Hall 

skriver även att när åskådarna mottager och använder ett meddelande/budskap kan detta ej 

förstås med enkla beteendetermer, utan det är en längre process. En behöver se över de 

ekonomiska och sociala relationer för att det formar mottagarnas sätt att förstå 

meddelandet/budskapet. (s. 80) 

Meddelandet kan misstolkas utav mottagaren och detta beror på hur 

symmetriskt/asymmetriskt förhållandet mellan sändaren och mottagaren är. Detta förhållande 

påverkas beroende på graden av “identity/non-identity” koderna emellan, alltså hur perfekt 

eller icke perfekt sändningen av koderna utförts (s. 80-81). Har sändningen gått dåligt tas 

även meddelandet emot sämre än om det hade gått bra. Hade sändaren och mottagaren haft 

samma förutsättningar (samma kultur, samhällsstatus etc.) tas meddelandet emot bättre än om 

de inte har det gemensamt. Därför fokuserar många sändare på vad mottagarna vill ta emot 

och anpassar meddelandet utefter det, även fast detta kanske inte är vad sändaren hade velat 

sända från början. Vissa koder inom en kultur växer människorna upp med och därför anses 

de inte vara konstruerade utan de är naturliga (s. 82). Dessa koder kan då sändaren anta är 

givna att mottagaren också förstår sig på om de är från samma kultur. 

Hall skriver att det en person ser som något kan en annan person se som en helt annan sak. 

Detta gäller även vad vi ser på tv och att detta inte behöver vara samma sak som i 

verkligheten. Som exempel tar han upp att en visuell symbol för en ko kan få oss att tro att det 

är en ko, istället för att det representerar en ko. (s. 82) 

Hall baserar stor del av sin text på termerna “denotation” och “konnotation”. Denotation är 

den bokstavliga betydelsen av något vilket ofta är allmänt känt världen över. Konnotation är 

däremot något vilket ändras beroende på hur vi ser på saker och därför varierar det ständigt på 

grund av anpassandet efter koderna/meddelanden. Ett exempel han tar upp är att ordet 

“sweater” har denotationen “varmt plagg” medan den har konnotationen “hålla sig varm” 
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“mode”. Men även hur andra objekt eller miljöer runt omkring tröjan spelar in på 

konnotationen, till exempel om den ligger på ett kallt golv eller en varm sommaräng. (s. 82-

83) 

Enligt Hall finns det tre olika sätt att ta emot ett meddelande på. Det första är något han kallar 

för “dominant-hegemonic position”, vilket innebär att mottagaren tar emot koden på det sättet 

likt sändaren vill att det skall tas emot (s. 86). Det andra är “negotiated code” vilket innebär 

att majoriteten av mottagarna antagligen kommer kommer förstå tillräckligt av budskapet men 

accepterar det bara till en viss del och modifierar resten så att det passar ens tidigare 

erfarenheter (s. 86). Det tredje kallar han för “oppositional code vilket innebär att mottagaren 

uppmärksammar budskapet men saknar den sociala koden för att kunna avkoda det på rätt 

sätt, därför avfärdas koden. De kan tolka den på ett annat sätt eftersom de inte har samma 

sociala koder likt avsändaren (s. 87). 

Halls text används som metod för att analysen skall kunna utgå från en mall. Men en 

problematisering finns då metoden kan innebära att även kommentatorerna blir avsändare och 

inte bara mottagare. De blir avsändare för oss som analyserar men också för de andra som 

läser kommentarerna. Denna uppsats kommer dock inte att ta upp kommentatorerna som 

avsändare utan endast mottagare. 

 

4.2.2 Susan Faludi 

Susan Faludis bok Backlash, kriget mot kvinnorna handlar om hur kvinnor framställs i film 

och skillnaderna mellan hur detta sker på 70- och 80-talet. Hon skriver även om vad männen 

hade för syn på kvinnor i film; att de sade negativa ord om dem. På den tiden var det mer 

accepterat att säga negativa saker då männen fortfarande hade makten och kvinnorna inte sade 

emot på samma sätt likt idag. 

En liten del av Faludis text används men inget större fokus har lagts vid den. Den är viktig för 

uppsatsen då hon fastställer hur kvinnor framställs i film från förr och vilken syn en hade på 

kvinnor i film då, vilket vi kopplar en del till när vi analyserar hatkommentarerna. 
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4.3 Metodproblem 

Eftersom en objektiv analys av texter gjorts finns alltid ett problem med hur objektiva vi som 

analyserar är då vi präglas av våra egna personliga åsikter och erfarenheter. Men då vi är två 

personer blir det mer objektivt än om vi hade skrivit enskilt. Däremot har vi ganska lika 

bakgrunder och därför kan vi bli subjektiva utan att tänka på det. Därför kommer detta 

försöka ses på ett så neutralt sätt som möjligt. 

Ett annat problem är att vår uppsats kan få det att framstå som att filmen endast har fått 

negativ kritik på hatiskt sätt då detta är vad uppsatsen kommer fokusera på. Därför måste det 

tydligt skrivas att ett medvetet val gjorts att fokusera på den negativa respons på hatiskt sätt 

som filmen fått. Varför detta valts är för att det hatiska mottagandet av filmen fått större 

uppmärksamhet i media än vad det positiva mottagandet har fått. 

 

5. Analys 

Här presenteras hatkommentarerna och dessa diskuteras och analyseras senare, i diskussion 

(punkt 6). 

 

5.1 YouTube 

När hatkommentarerna på Youtube gåtts igenom är de flesta ganska fåordiga och många utav 

dem är negativa på ett hatiskt sätt. De positiva kommentarerna finns mest där för att försöka 

övertyga eller överrösta de som skrivit negativa hatkommentarer om att de har fel. Många av 

hatkommentarerna är även politiska i det avseende att de handlar om presidentvalet i USA, 

där det bland annat är en användare som skriver: “These type of movies is all that’s going to 

be released (feminist) if Hillary Clinton becomes president”. En annan användare skriver 

“Top 10 reasons to vote for Donald Trump.” En tredje skriver “The ghost of cinema future is 

warning us of the future of a Hillary Clinton presidency.”, samma personer skriver senare 

“Who thinks that over 99% of the people that liked this movie are Hillary Clinton 

supporters?” och får svaret “Probably true mate. What’s sad is people are blind to the fact that 

entertainment has been prepping people with madam President nonsense.” 
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En användare har till och med valt att döpa sitt konto till “Donald Trump” och skriver “So are 

all the downvotes here because all the women are fat and ugly? Because that’s why I dropped 

my downvote… I haven’t watched the movie but the trailer makes me hate it already just 

because their cast is too stupid not to go on a diet.” Personen skriver senare som svar till sin 

kommentar efter att några andra kommenterat “Lol I guess you summed up the movie for me 

and now I won’t have to suffer by watching these fat lesbians :)”. Det är möjligt att dessa 

hatkommentarer är skrivna av några vilka inte gillar Clinton och tycker att hennes politik är 

feministisk. De stöttar Trump, antagligen för att han inte har en feministisk politik då han 

flertalet gånger uttryckt sig negativt gällande kvinnors rättigheter och värde. 

Många tycker inte om filmen på grund av att de tycker den är feministisk: 

“Feminists are all cancer. End of discussion. So if you disagree with me please consider 

logging of your Samsung and leaving this world.” skriver en person som inte gillar feminister. 

En annan person är negativ på ett hatiskt sätt kring Ghostbusters (2016) och de kommande 

remakes innehållande kvinnor, Expendabelles (okänd release) och Ocean’s 8 (2018): “As I 

have warned, Hollywood will not stop making these social justice propaganda films no matter 

how much money they lose. The feminist Ocean’s 8 is set to film this year. Hollywood is 

nothing more than a propaganda tool used by the globalists to manipulate and distract society. 

Don’t be surprised to see a woman playing James Bond or a feminist “The Expendables” 

reboot. #globalistcontrol #moviesforsheep”. 

Denna person gillar inte kvinnor: “Chicks ruin everything. Garbage like this is why you don’t 

get paid as much as men.” 

Följande två personer tycker feminism är det sämsta vilket finns i världen: “Feminism is 

toxic” 

“Feminism and Islam, the two greatest cancers of the modern world.” 

En som pekar ut sig själv att hon är tjej skriver: “As a girl I say that this movie sucks and the 

actresses have no appeal whatsoever. Idk what they thought putting such ugly women in the 

movie… The publishers wanted to win the feminists on their side but it still flopped lmao”. 

Det är som att hon antar att alla de andra negativa hatkommentarerna skrivits utav män och att 

hon måste kommentera att även hon, som kvinna, tycker filmen är dålig och mest ogillar hur 

skådespelerskorna ser ut. 
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“Let’s see: we have a half fat annoying woman-like thingie, a slim attractive woman, a super 

duper strong black woman (and tall) and a nerd look-alike woman (well, they all pose as super 

nerdy aka smart). Together they are the team for the crappiest movie of 2016 and somehow 

they are popular. Thanks to this movie (or because), now feminists can fight an unending 

battle against the oppressor that is “The man”. Honestly, I’ve been trying to watch this movie 

for two days. It has something…”special”. The only good thing about this movie is that Bill 

Murray is a ghost debunker :)).” skriver en recensent som syftar på att alla kvinnor i filmen är 

dåliga och irriterande att se och lyssna på. 

Även denna person ogillar utseendet på en skådespelare samtidigt som hen tycker att filmen 

är feministisk: “Is it me or does Melissa McCarthy look more and more like Mrs. Piggy every 

year?” och som svar på kommentaren: “Hmmmmmm…. The true Miss Piggy could’ve made 

this movie better if the feminist agenda wasn’t pushed.” 

En användare försöker skriva en övertygande kommentar där han (användarnamnet är David 

Smith) skriver fem punkter om varför det är en feministisk film: 

“1. Amy Pascal is a racist and feminist that wanted to change the Ghostbusters franchise into 

a feminist propaganda film. 

2. Paul Feig is a feminist. 

3. Sony is a racist company. 

4. The reboot features racist stereotypes. 

5. The reboot has many sexist jokes towards men throughout the film.” 

Majoriteten av hatkommentarerna handlar om att de tycker att filmen är feministisk och att de 

ogillar att den är det. Det är även mycket negativitet på hatiskt sätt där kvinnor, svarta och 

lesbiska trycks ner som mindre värda. Ingen negativitet på hatiskt sätt mot män har uttryckts i 

de hatkommentarer som lästs mer än att någon gillade att Chris Hemsworth (sekreteraren, den 

mannen som förekommer mest i filmen) var med i filmen och någon annan då kommenterade 

då att han var “fag”, vilket var menat som ett skällsord. 

Många av hatkommentarerna är korta och grammatiskt inkorrekta och känns som de blivit 

skrivna utan någon eftertanke. De hatkommentarer vilka är lite längre känns däremot mer 

genomtänkta men de flesta motiverar inte sina åsikter så mycket vilket bidrar att många andra 
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användare misstolkar det de skrivit eller tar illa upp av det. Detta bidrar också till varför det är 

många negativa hatkommentarer. 

 

5.2 IMDb 

På IMDb har det lagts ner mer tid på texterna då det är recensioner och inte kommentarer 

vilka skrivits där. Eftersom fokus var på de negativa hatkommentarerna på Youtube valdes 

kommentarerna på IMDb att sorteras på ett sätt så att det bara kom upp recensioner vilka 

klassades som “most hated”. 

Eftersom de skrivit recensioner och inte kommentarer är kritiken mer utförlig än vad den är på 

Youtube. De flesta skriver om flera olika anledningar till varför de ogillar filmen. Fyra 

anledningar har identifierats till varför de skriver negativt på hatiskt sätt om filmen. Det är: 

1. De ogillar filmen för att det är en remake av en “klassiker” som de inte tycker skall göras 

till en remake. 

2. De ogillar filmen för att de anser att den är feministisk. 

3. De ogillar filmen på grund av skådespelarna vilka är med i filmen. 

4. De ogillar filmen på grund av hur karaktärerna framställs. 

Några recensenter ogillar filmen på grund av en av de ovanstående punkterna och många 

ogillar den på grund av flera av de ovanstående punkterna. 

Endast de delar av recensionerna som är relevanta har analyserats, alltså det som är 

utmärkande i recensionerna. Recensionerna analyseras utifrån de fyra ovanstående punkterna 

och eftersom vissa recensioner tar upp mer än en punkt kommer dessa nämnas flera gånger. 

Remake av en klassiker: 

En recensent skriver “When the first trailer of this awful reboot came out, I knew it would be 

horrible” och backar upp sin kommentar med att poängtera hur många det är vilka ogillat 

(eng: disliked) trailern. Hen avslutar sin kommentar med att skriva “Paul Feig, you raped our 

childhood!”, ett väldigt stötande uttalande. Det är som att hen visste att trailern skulle vara 

dålig innan hen hade sett den. 
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En annan recensent gillar inte filmen för att hen tycker manuset är dåligt och att remaken inte 

har någon koppling till den gamla filmen “Perhaps cooked up a story about these female leads 

being daughters of the original Ghostbusters or some-such connection.”. Hen skriver sedan att 

filmen hade kunnat bli bra men att det istället blev “[...] a sad attempt at making the old movie 

into a new "girl-power"-movie.”. 

En tredje recensent skriver “The biggest down fall is the gender change in the 4 main 

protagonists!” och menar att nuförtiden så “måste” filmer ändras i takt med samhället och 

göra filmerna mer jämställda. Hen är missnöjd med att filmen skall innehålla kvinnor istället 

för män för att det inte skall bli rasistiskt, sexistiskt eller homofobiskt. 

En annan recensent är ett fan av den gamla filmen och blev besviken på remaken, hen skriver 

“Disappointing…as a fan of the original Ghostbusters I was looking forward to seeing this 

remake.” Hen såg fram emot att se remaken men den föll inte hen i smaken. 

Feminism: 

En recensent skriver att feminism för 30 år sedan betydde att de strävade mot jämställdhet 

men att det nuförtiden egentligen innebär hat. Hen menar detta eftersom hen tycker att 

männen i filmen är antingen “stupid beyond believe or an asshole” och att ett spöke dödas 

genom att få sitt “crotch blasted”. En annan recensent tycker att remaken är alla feministers 

film, hen skriver “[...]and to all the feminist out there this is Ur movie!!!!!”. En tredje 

recensent kallar det för en “feminist man hater movie”. 

Denna recensent tycker att Ghostbusters (2016) promotar feminismen då hen skriver “This so 

called Ghostbusters sequel (it's obviously not, just a no brain remake..) was purely aimed on 

promoting feminism.” En annan person beskriver filmen som “feminist propaganda” för att 

hen tycker att den är sexistisk. 

“This movie was about women empowerment, plain and simple. It was designed to lure the 

feminists in to the theater and give the movie ten stars[...]” skriver en person som skriver illa 

om kvinnor. Hen skriver att kvinnor inte uppskattar bra filmer och att de inte hade gillat 

filmen om det inte vore för att det skulle vara kvinnor i huvudrollerna. Hen generaliserar 

genom att skriva att “most women” inte gillar sådana filmer som Ghostbusters (2016) är 

egentligen. Hen skriver sedan att feminister över hela Amerika blev intresserade när de fick 

reda på att det var kvinnor med i filmen. Dessa uttalanden gör att hen även menar att det bara 

är de kvinnliga feministerna vilka lockas att se denna film. Recensenten går sedan emot sig 
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själv genom att skriva “I’m not against female empowerment movies” när hen menar att det 

finns många bra “sådana filmer” men att Ghostbusters (2016) inte är en utav dem. Hen 

avslutar sin recension med att skriva “If you’re an insecure woman looking for some sort of 

empowerment this is probably a good movie for you.” 

Ännu en recensent skriver ungefär samma sak när hen skriver “The sexism. This movie is 

probably the most sexist movie since Doomsday Machine. They replaced the entire main cast 

with only women to appeal to the radical Feminists.” Denna film har fått betyget 2,4/10 på 

IMDb och filmen började produceras 1967 men fick sedan avbrytas innan inspelningen var 

klar. 1972 togs produktionen upp igen men då var det nya skådespelare och nya “sets” 

(www.wikipedia.org). Skådespelarna byttes ut från män till kvinnor (www.imdb.com). 

En recensent som inte är helt emot feminismen i filmen skriver att hen inte har något emot att 

kvinnor har huvudroller i filmer men att hen förstår varför vissa inte gillar det. “Very cleverly 

hidden in the context of the film, you felt this was clearing throwing [clearly throwing] the 

strong, independent women of today into your face.” En annan recensent skriver också om att 

det är kvinnor i huvudrollerna “the gender change was sh*t & furthermore unnecessary 

considering it was 4 men playing the parts!” 

“The only people enjoing the movie are some stupid morons without a life” skriver en 

recensent och hen tycker även att denna film är feministernas dröm då hen skriver “Feminist’s 

dream, bad humor, fat violent dykes going for a ghost hunt”. 

“This was made for man-haters” skriver en person som även skriver att hen aldrig skulle 

betala för att se filmen och att hen aldrig skulle betala för att gå och se “4 non-entertaining 

girls”. En annan person är upprörd över att de bytt ut männen mot kvinnor och tycker att det 

blivit “progressive political correct nonsense” och att de ändrar karaktärerna för att “suit your 

political agendas”. 

Denna recensent tycker det finns en grov agenda i filmen då hen skriver “The blatant feminazi 

agenda was pretty obvious even from the trailer”. 

Skådespelarna: 

En recensent skriver att hen tyckte karaktärerna var “one dimensional” och “boring”. Hen 

fortsätter med att nämna att det är Melissa McCarthy som är en utav de sämsta för att hon 

“overact and is loud because she has no talent”. Hen skriver även att Kate McKinnons 

skådespeleri skulle kunna ta död på henne för att det var dåligt. 

http://www.wikipedia.org/
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En annan recensent är inne på samma spår men nämner Leslie Jones och skriver att hon är en 

“unfunny black supremacist”. 

Ytterligare en person skriver om Melissa McCarthy och att hon var “dreadful throughout”. 

Hen fortsätter därefter att skriva “I didn’t know her name but am informed that she was the 

‘awful American’ that made ‘Spy’ unwatchable”. Hen nämner sedan Kate McKinnon och 

Leslie Jones och att hen inte visste vilka det var heller, men hen tyckte inte om dem för att de 

var “cringe-worthy” och “annoying”. Även Kristen Wiig omnämns, som hen inte heller hade 

hört talas om. Wiig var enligt recensenten “put in a far too weak performance for a lead role”. 

Recensenten har däremot koll på vem Chris Hemsworth är men är missnöjd även med honom, 

mest för att han tackade ja till rollen. “I’d have expected a lot better from him”, skriver hen. 

Melissa McCarthy och Kristen Wiig har gemensamt mindre talang än “a bag of rocks, and are 

slightly less funny”. Wiig borde endast göra röster till Svampbob Fyrkant-karaktärer, skriver 

en annan person. Att Leslie Jones blev framställd rasistiskt genom att de framställde henne 

som en stereotyp, genom att göra henne “loud, annoying [and] street-smart” gillar inte en 

recensent. 

Ännu en recensent stör sig på Melissa McCarthy och Leslie Jones för att de inte var roliga. 

Hen tycker däremot att de två andra (Kristen Wiig och Kate McKinnon) var roliga “(and 

attractive)”. Hen ger som förslag att de skall byta ut de två tråkiga karaktärerna mot roliga 

män. 

Att Melissa McCarthy inte är rolig verkar många tycka, även denna recensent håller med och 

undrar vem det är som kom på idén att Melissa McCarthy är en komiker. Hen tycker att hon 

bara går att se på ifall hon har bra skådespelare omkring sig och att det är ett bra manus. 

Annars tycker hen att hon alltid får spela “same type of annoying person” i alla filmer. Hen 

skriver även om Kristen Wiig och att hennes karaktär är lika tråkig som en vit vägg. Hen 

avslutar med att skriva att kvinnor inte är roliga och att “their jokes, situations are all 

contrived, forced and unnatural”. 

En recensent som verkar ha sett den gamla filmen från 1984 är missnöjd och skriver “the new 

‘girls’ tried to be like the old legends and mimicked their spirits in the movie but it didn’t 

work out”. Hen skriver sedan att de borde gjort något annat än att ersätta männen med 

kvinnor. 
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En annan recensent skriver också om ersättandet av männen och menar att filmen är sexistisk 

mot männen men att media inte reagerar negativt över det utan “championing it”. Hen menar 

även att om det var det motsatta, att filmen var sexistisk mot kvinnor, skulle media reagera 

starkare och “[condemn] it”. Sexism enligt Oxford dictionaries är “Prejudice, stereotyping, or 

discrimination, typically against women, on the basis of sex: ‘sexism in language is an 

offensive reminder of the way the culture sees women’” (www.en.oxforddictionaries.com). 

Sexism är alltså något riktat mot kvinnor och författaren till denna recension vänder då på 

begreppet när hen antyder att det är sexistiskt mot män. 

Ännu en gång skriver en recensent om att det är kvinnor i filmen och att hen var besviken 

över detta men bestämde sig för att se filmen “with an open mind” men att filmen var en 

besvikelse. 

Representation av karaktärer: 

En recensent skriver “it’s insulting to men” och en annan fortsätter på samma spår då hen 

tycker att alla män i filmen framställs dåligt “This is a movie in which every single male 

character is either stupid beyond believe or an asshole and in which the villain is defeated by 

having his crotch blasted.” Hen fortsätter och tycker att filmen är skapad av manshatare och är 

stolta över att vara sexistiska “It’s obviously made by men-haters without shame. No 

pretenses, they are just proud to be sexist and it’s sad [...]”. En tredje recensent som också är 

på samma spår skriver “[...] this movie is sexist. Every single male (except the last cameo) is 

either inept at his job, a coward or completely retarded.” 

Recensenterna fortsätter att skriva att filmen är sexistisk, en skriver “And about the sexism i 

gotta say this movie is full of it [...]” och en annan skriver “It’s incredibly sexist and borders 

on offensive.” En tycker inte att filmen hatar män men hen gillade inte att en manlig karaktär 

ständigt blev trakasserad av en kvinnlig Ghostbuster då hen skriver “While I would not say 

this film is man hating, I was not comfortable watching the main male character being 

constantly sexually harassed by one of the female ghostbusters for laughs. Not cool at all.”  

Denna recensent skriver att “If the gender roles were flipped the script would have to be 

rewritten because of the sexiest remarks throughout the film regarding men.”, hen tycker 

alltså att filmen var sexistisk mot män och manuset hade behövts skrivas om ifall könsrollerna 

ändrades. 

http://www.en.oxforddictionaries.com/
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När en recensent skriver att hen vill att de skall göra nya kvinnoroller och inte “recycled male 

roles” syftar hen på att de kvinnliga skådespelerskorna behöver egna roller (alltså inte roller 

från en remake) för att kunna vara bra. När de får “återvunna” roller blir de “put in a box” och 

har svårt att ta sig ur den och glänsa genom att visa hur bra skådespelare de är. En annan 

recensent skriver att hen inte förstår hur de kan ha kvinnor i en sådan film som Ghostbusters 

(2016). Sedan ändrar sig hen och skriver “OK, let it be women, but at least put them all to be 

attractive, not these fat repulsive #$%&$%&$^%”. 

En person vill få oss att inte titta på filmen eftersom “you think we lack in strong female 

characters in pop culture”. Detta skall enligt hen göra så att fler liknande filmer görs som 

“send all the wrong messages to women, men and children”, alltså att vi tolkar filmen fel och 

därmed tror att vi har en avsaknad av starka kvinnliga karaktärer. En annan person tröttnar på 

alla negativa hatkommentarer och skriver “”Oh that’s sexist, oh that’s racist, oh that’s 

homophobic!” GET OVER YOURSELF’S!”, men hen håller ändå med om att det var dåligt 

med “the gender swap”. 

En recensent som tröttnat på stereotyper skriver att de fyra kvinnorna är alla stereotypa. Den 

svarta tjejen som säger “hell naw” och är högljudd till en “fat tub of lard” som är tråkig, 

bossig och motbjudande. Hen avslutar med “What is this fat girl I’m watching? Did I just pay 

money to look at this thing”. 

En recensent skriver “An all woman cast that fails at every turn of a devastatingly poor script 

page.”. En annan tycker att det är märkligt att fyra kvinnor skall utföra de jobbuppgifter de 

har då kvinnor är lättskrämda, hen skriver “4 females investigating paranormal creatures when 

most females are apt to be frightened by mice skittering across the floor? Yeah right. Tell me 

another one.” 

“When your ideology discriminates against who you can cast in a role, that is called Fascism, 

and it's not a good thing he bland lobotomized token male. Pretty much the only main 

character who was a man was turned into a stereotype.” Detta skriver en recensent som också 

tycker att den manliga karaktären är falsk och bara anställdes på grund av hans utseende “He 

was useless, annoying, fake, had an IQ below sea-level, and was clearly trying to pretend to 

be Brad Pitt, but with none of the acting talent. He also only got hired because of his looks.” 

En annan recensent tycker att filmen är rasistisk, han syftar på den svarta kvinnliga karaktären 

i filmen och anser att hon framställs på ett dåligt sätt, hen skriver “this movie is racist! yes, 

that's right! It's flat out racist! The token black woman is portrayed as a shouty dumb ass with 
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no education and little understanding of the world. She's basically one of those Jerry Springer 

participants who fight over the same pimp, and tear each others weaves off on stage.” 

 

6. Diskussion 

Det är skillnad mellan det som skrivits på YouTube och IMDb. Skillnaden är att det som 

skrivits på IMDb är längre och mer utförligt än det som skrivits på YouTube, där är det mer 

enstaka meningar eller ord. Recensionerna på IMDb verkar vid första anblicken vara snällare 

än vad hatkommentarerna på YouTube är men läser en mer noggrant blir det tydligare att 

åsikterna de uttrycker på de båda medierna är lika varandra. 

Det är olika förutsättningar på YouTube och IMDb, då det är en diskussion i 

kommentarsfältet på YouTube och mer en envägskommunikation på IMDb där recensionerna 

är fristående från varandra. Därför har analysen delats in i två delar, IMDb och YouTube. 

Endast de hatiska omdömena har analyserats, detta innebär inte att det bara skrivits hatiskt om 

filmen utan de positiva omdömena har medvetet valts bort. Det har fokuserats mycket på det 

hatiska i media och därför gör denna uppsats detsamma. Stuart Hall skriver att personer kan 

se saker på helt olika sätt (Hall 1973 s. 82) och detta kan en säga att de människor vilka 

skriver negativa hatkommentarer och de som skriver positiva gör, att de ser filmen på två helt 

olika sätt. 

De som skriver positiva kommentarer tar emot filmens meddelande på ett sätt vilket Hall 

kallar för “dominant-hegemonic position” vilket betyder att meddelandet tas emot av 

mottagaren på det sättet som sändaren vill (Hall 1973 s. 86). Majoriteten av dem som skriver 

negativa hatkommentarer tar emot meddelandet på sättet vilket kallas “oppositional code” och 

det menar Hall är att meddelandet uppmärksammas av mottagaren men mottagaren avfärdar 

det då hen saknar den sociala koden för att läsa av meddelandet på rätt sätt (Hall 1973 s. 87). 

Hatkommentarerna på YouTube är korta och fåordiga. Hatkommentarerna till trailern började 

komma redan under första dagen den släpptes. Eftersom det uppstod en kupp mot filmen 

spreds mycket hat utan vidare eftertanke om vad de skrev. Det går att påstå att det blev en 

trend att hata filmen, lite liknande grupptryck. Skrev en person en hatisk kommentar hakade 

många andra på och gjorde detsamma. Skrev någon en positiv kommentar trycktes denna ner 

av “hatarna”. En del av dem som skrev negativa hatkommentarer, och även försöker få andra 
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att tycka likadant som dem, verkar då anse att deras åsikter är naturliga och korrekta. Hall 

nämner detta då han skriver att människor vilka växer upp med vissa koder inom sin kultur då 

anser att det är dem rätta koderna (Hall 1973 s. 82). Även fast det var trailern som de 

kommenterade så fortsätter hatkommentarerna svämma in och själva filmen kommenterades 

istället när den väl släpptes. 

Hall skriver att sändaren av ett meddelande anpassar det efter mottagaren för att det skall tas 

emot på ett så bra sätt som möjligt (Hall 1973 s. 80). I detta fall gäller det motsatta. 

Mottagarna av filmen är inte nöjda med meddelandet vilket skickas (filmen och dess budskap) 

och blir därför negativa på hatiskt sätt kring detta. Mottagarna har med största sannolikhet 

haft likadana åsikter tidigare utan att uttrycka dem i ett lika stort omfång, men när trailern 

släpptes utlöstes hatet. 

 

6.1 Remake 

Tidigare forskning berättar att en remake är en form av översättning gjord utifrån originalet. 

Regissörerna tolkar översättningen på sitt eget sätt utifrån sina egna kunskaper, åsikter och 

erfarenheter (Evans 2014). De som sett originalfilmen och gillar den kan ha antagit att 

remaken skulle varit liknande den, men då det är andra regissörer vilka gjort filmen skiljer 

den sig mycket från originalet. Om remaken skulle gjorts exakt likadant som originalet så 

hade det inte varit något nytt, och remaken skall inte heller vara en slags fortsättning på 

originalet utan en remake; en ny version. 

Att många stör sig på att det är kvinnor i huvudrollerna i den nya filmen kan bero på att de 

ville att remaken skulle innehålla män, likt originalfilmen. Det kan också vara så att många 

inte gillar att det är kvinnor i huvudrollerna överhuvudtaget och dessutom att de har ett 

“mansjobb”. Då jobbet som “ghostbusters”, vilket kvinnorna har i filmen, är ett stereotypt 

“mansjobb” kan detta kopplas till Halls termer “denotation” och “konnotation”. Det betyder 

att denotationen av “ghostbusters” är den bokstavliga betydelsen vilken ofta är samma över 

hela världen, alltså att fånga spöken. Konnotationen av “ghostbusters” ändras beroende på hur 

en ser på saker och ting, när en läst flera åsikter om filmen så blir konnotationen “mansjobb” 

(Hall 1973 s. 82-83). Att kvinnorna dessutom finns med i filmen för att vara hjältar och inte är 

underkastade männen bidrar till att “the male gaze” inte uppnås. Det är Laura Mulveys 
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begrepp för att kvinnan är passiv och mannen aktiv där kvinnan finns till för att tillfredsställa 

mannen (Mulvey 1975 s. 719). 

Mulvey skriver även om “to-be-looked-at-ness” vilket betyder att kvinnor finns till för att 

mannen skall ha något att betrakta och de blir därför sexuella objekt för mannens åtrå 

(Mulvey 1975 s. 719). Några hatkommentarer syftar på att kvinnorna i filmen inte är 

attraktiva och att de som skrivit hatkommentarerna därför inte förstår varför kvinnorna är med 

i filmen. De som skrivit hatkommentarerna kan alltså mena att kvinnor endast är sexuella 

objekt och att de inte kan ha rollen som aktiva (hjältinnor) då det är mannens uppgift, vilket 

Mulvey skriver om. För att kunna acceptera att kvinnor har en aktiv roll och att de “tagit” 

mannens roll kallar de ibland kvinnor för lesbiska, som en ursäkt till att de tar för sig och inte 

är passiva. Detta för att det i dagens samhälle kan ses som en stereotyp att lesbiska är 

maskulina (alltså “manliga”) och att det är okej att de är aktiva då de är i samkönade 

relationer och därför “måste ta mannens roll” i relationen. Vissa av dem som kommenterar 

konnoterar således ordet “lesbisk” till att vara något maskulint (Hall 1973 s. 83). 

 

6.2 1984-2016 

Originalfilmen kom ut 1984 och en del av de som kommenterar kopplar remaken till 

originalet med förklaringar som att deras barndom blivit förstörd. De vill att remaken skall 

vara lik originalet. Som vi nämnde tidigare i diskussionen att vissa människor växer upp med 

koder inom sin kultur och anser då inte att de är konstruerade utan att de är naturliga (Hall 

1973 s. 82), stämmer detta även in här då kommentatorerna tycker att det var bättre förr och 

vägrar acceptera hur samhället är nuförtiden. För förr var kvinnor passiva, deras roll i film var 

inte att de skulle spela hjältar utan deras självständighet skulle tonas ned och de skulle endast 

finnas till för mannens skull (Faludi 1991 s. 143). 

Under de 30 år som gått mellan det att filmerna gjorts har samhället ändrats och kvinnor kan 

nu ta mer. Detta kan vara en bidragande orsak till varför dessa personer inte gillar remaken 

eftersom stort fokus ligger på att de bytt ut de manliga huvudrollsinnehavarna mot kvinnor, 

männen känner inte sig bekväma med att kvinnor får sådana roller. 

Även i en recension på IMDb skriver en person om feminism för 30 år sedan och hen menar 

att då betydde begreppet strävan mot jämställdhet, men att den nutida betydelsen för feminism 

egentligen innebär hat. Hen baserar detta påstående på att männen i remaken framställs som 
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“stupid beyond believe or an asshole” och att de manliga spökena dödas på ett oacceptabelt 

sätt då exempelvis ett spöke får sitt skrev krossat. Detta kan betyda att hen tycker 

Ghostbusters (2016) är en feministisk film och att eftersom männen framställs illa dras 

slutsatsen att feminism betyder hat (mot män). Denotationen av feminism är jämlikhet mellan 

män och kvinnor och recensenterna anser här att konnotationen av feminism är hat mot män 

(Hall 1973 s. 82-83). 

Fler recensenter är inne på samma spår då även de skriver om feminism på ett hatiskt sätt och 

en person benämner filmen som feministisk propaganda, baserat på att hen tycker filmen är 

sexistisk mot män. Detta kan betyda att denna person tar emot filmens meddelande på sättet 

vilket kallas “negotiated code” vilket betyder att hen inte förstår budskapet till fullo, 

accepterar bara en viss del och anpassar resten så att det passar hens tidigare erfarenheter 

(Hall 1973 s. 86). Eftersom sexism är något riktat mot kvinnor. Även denna person verkar 

vara illa berörd över det faktum att remaken innehåller kvinnor och att männen framställs som 

något långt ifrån hjältar. 

Kyle Christensen skriver om hur det är när en film har könsstereotypa roller. Han menar att i 

“slasher-filmer” är mördaren en man och offret en kvinna (Christensen 2016). Det är så de 

flesta gamla filmer är uppbyggda, kvinnan hamnar i knipa och är hjälplös. “Monstret” är 

antingen en man eller ett stort läskigt djur/väsen, vilken anses vara den manliga versionen av 

djur. Kvinnor vilka representeras som djur konnoterar i detta fall att vara något litet, sött och 

ofarligt (Hall 1973 s. 83). Kvinnans räddare i nöden är även det en man. Denna 

karaktärsuppsättning blir en mall för oss redan från unga åldrar då det börjar med barnfilmer, 

till exempel många Disneyfilmer. Det fortsätter sedan upp genom åldrarna och slutar med 

bland annat skräckfilmer, vilket är det Christensen skriver om. 

När då Ghostbusters kom år 1984 var det inga konstigheter att det var män i huvudrollerna 

som de modiga bekämparna av de onda spökena. Att kvinnor fick de passiva rollerna var det 

inga konstigheter om heller. Men när remaken sedan kom år 2016 och filmen innehåller 

kvinnor i “mansrollerna” är det inte konstigt att det slår snett i många personers huvuden. Att 

detta bryter mot de karaktärsstereotyper en är van med att se i filmer gör att många blir arga. 

De kan inte förstå hur de hjälplösa kvinnorna helt plötsligt skall vara hjältar. Vad skall då 

männen ha för roller? När de sedan inser hur männen gestaltas blir de ännu argare. De kan ju 

inte framställa männen som passiva, osmarta och sårbara när det genom alla tider varit så att 

de skall vara de starka hjältarna. En kommentar på YouTube lyder: “As I have warned, 

Hollywood will not stop making these social justice propaganda films no matter how much 
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money they lose. The feminist Ocean’s 8 is set to film this year. Hollywood is nothing more 

than a propaganda tool used by the globalists to manipulate and distract society. Don’t be 

surprised to see a woman playing James Bond or a feminist “The Expendables” reboot. 

#globalistcontrol #moviesforsheep”. Denna person tycker alltså inte bara det är fel att det är 

kvinnor i remaken Ghostbusters (2016) utan ogillar det generellt. Hen vill inte att original 

vilka innehåller män i huvudrollerna skall ha kvinnor i huvudrollerna i dess remake, hen 

verkar inte gilla att vi går mot nya tider och blir mer och mer genusmedvetna. 

Det har alltid varit just kvinnor vilka framställts passiva och nu när väl männen framställs på 

detta sätt så blir det direkt uppståndelse, det är alltså okej för kvinnor att vara passiva men inte 

män. Männen identifierar sig inte med passiva manliga karaktärer, alltså misslyckas 

sändningen av koderna från sändaren till mottagaren. När mottagarna mottar meddelandet är 

det en process, mottagarens sociala relationer och erfarenheter formar dess sätt att förstå och 

se på meddelandet (Hall 1973 s. 80-81). Många av dessa som blir arga av detta kanske inte 

hänger med i utvecklingen av jämställdhet mellan män och kvinnor. 

Motsatsen till hur karaktärerna i Ghostbusters (2016) framställs har vi läst om i tidigare 

forskning skriven av Evana Levine. När hon menar att huvudrollskaraktärerna i Charlie’s 

Angels framställs som sexiga och feminina för att lyckas i de “mans-roller” de har (de är 

också hjältar), passar de fortfarande in i denna mall vi är uppväxta med (Levine 2008). I 

Ghostbusters (2016) vill de kvinnliga huvudrollskaraktärerna lyckas i deras “mans-roller” 

utan att framställas som feminina och sexiga, utan de är bara sig själva, detta ogillar många 

recensenter. Recensenterna uppmärksammar hur karaktärerna i Ghostbusters (2016) 

framställs men saknar den sociala koden för att läsa av det på det sätt som skaparna tänkte, 

därför avvisas koden och vissa tolkar det som “feministisk propaganda” eftersom de saknar de 

sociala koder vilka sändaren har (Hall 1973 s. 87). 

Kvinnorna må vara hjältar i filmen men de är det på männens bekostnad då de framställs som 

objekt för männen. Ännu en gång kan Laura Mulveys term “to-be-looked-at-ness” komma till 

användning. I Charlie’s Angels går det bra att kvinnorna är hjältar då de framställs som objekt 

och därmed framställs mindre seriöst. Alltså blir inte människor lika upprörda då det bara är 

“på skämt”. Mannens stereotypa karaktärsbild är därför inte hotad “på riktigt”. En kommentar 

vilken lyder “[...] a sad attempt at making the old movie into a new “girl-power”-movie” kan 

läsas av som att av Ghostbusters (2016) är mannens stereotypa karaktärsbild av kvinnor hotad 

och därför skrivs en kommentar som denna. 
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6.3 Originalfilmen vs remaken 

Originalfilmen av Ghostbusters från 1984 är skriven utav Dan Aykroyd och Harold Ramis 

och regisserad av Ivan Reitman, alltså tre män. Remaken från 2016 är skriven utav Katie 

Dippold och Paul Feig och även regisserad av den senare nämnda. Dippold har tidigare skrivit 

The Heat (2013), vilken även Melissa McCarthy har huvudrollen i. Sändarna av Ghostbusters 

(2016) vilka är Katie Dippold och Paul Feig verkar ha försökt anpassa filmen till vad världen 

idag behöver; ett jämställt samhälle mellan män och kvinnor, genom att sätta kvinnor i 

rollerna som hjältar och att de inte framställs typiskt kvinnligt. Detta gör då att de som är 

emot detta eller inte förstår det, inte heller kan ta emot meddelandet på det sättet vilket det var 

menat (Hall, 1973 s. 80). 

Att fansen av den gamla filmen sett fram emot en remake liknande originalet vilken innehåller 

manliga hjältar vilka de kan identifiera sig med, likt de gjorde med originalet, gör att det går 

att förstå varför en person skriver “Paul Feig, you raped our childhood!”. Som att Feig hade 

som uppgift att se till att filmen inte skulle bli “kvinnlig” för att en kvinna nu var med och 

skrev manus. Det handlar inte om att de inte längre kan identifiera sig med hjältarna i filmen, 

för som Louise Wallenberg skriver kan en identifiera sig med båda könen, inte bara sitt eget 

(Wallenberg 2008 s. 151). Det handlar mer om att de inte kan släppa den bild de har av hur en 

hjälte skall vara (speciellt hjältarna i Ghostbusters) och att den bilden inte stämmer överens 

med vad de ser i filmen, alltså blir de besvikna. Som Stuart Hall skriver, att det en person ser 

på ett sätt kan se ut som något helt annat för en annan, fansen av den gamla filmen ser alltså 

en hjälte på ett visst sätt och vissa andra på ett annat sätt (Hall 1973 s. 82). 

Det är många recensenter vilka nämnt feminism på ett hatiskt sätt när de skrivit sina åsikter 

om filmen. “[...]was purley aimed on promoting feminism” och “feminist propaganda” är två 

av de saker många skriver. De verkar tycka att feminism är något negativt och de verkar tycka 

detta då det är kvinnor i huvudrollerna. Kanske är de arga för att det inte är män i 

huvudrollerna likt originalet och därför slänger de ur sig sådana saker utan att tänka efter vad 

de egentligen skriver. 

Många som skriver om filmen verkar inte bry sig om debatten om jämställdhet vilken är 

väldigt aktiv just nu, de bara hatar filmen och tänker inte på allt runtomkring vilket påverkar 

sättet att se på och skapa film utifrån ett genusmedvetet perspektiv. Sherryl Vint skriver i den 

tidigare forskningen vi tagit del av att skaparna av remakes accepterar att kvinnor har större 
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roller i allmänheten och är mer jämlika män, än vad det är accepterat i de gamla 

originalfilmerna (Vint 2007). 

 

6.4 Besvikelse över kvinnorna och männen 

Många av recensionerna på IMDb har tryckt på att filmen är dålig för att den är en besvikelse, 

då de tyckte originalet var bra och förväntade sig något likvärdigt. Personen som skrivit 

kommentaren om att regissören av remaken “raped our childhood” visar sitt missnöje. Men då 

hen även skriver att hen visste att trailern skulle vara dålig innan hen hade sett den kan en 

tänka sig att det är en av flera personer vilka inte gillar filmen på grund av den information de 

visste om innan trailern släpptes, alltså att den skulle innehålla kvinnor. Dessa mottagare är 

inte intresserade av filmen och sändarna har inte anpassat sig till dessa mottagares värld (Hall 

1973 s. 80) 

När originalfilmen kom år 1984, hade kvinnor vanligtvis inte aktiva roller i filmer, de var inte 

hjältar utan kvinnorna var de som behövde räddas. Hen som skrev den ovannämnda 

kommentaren om Paul Feig kan försöka få det till att remaken förstört den gamla filmen 

genom att sätta kvinnor i remaken. Men ett original är alltid ett original, så ingenting borde ha 

förändrats. 

En person skriver om Melissa McCarthy och att hen ogillar henne för att hon “overact and is 

loud because she has no talent”. En annan skriver “So are all the downvotes here because all 

the women are fat and ugly? Because that’s why I dropped my downvote… I haven’t watched 

the movie but the trailer makes me hate it already just because their cast is too stupid not to go 

on a diet.”  Detta nämner JuliaGrace Jester när hon skriver att tjocka kvinnor finns med i 

filmer för att tillhöra någon annan i roll som till exempel mamma eller dotter. Tjocka kvinnor 

skall även ses som oattraktiva (Jester 2009 s. 294). Då McCarthy inte blir nedvärderad på 

grund av sin kroppsform blir en del tittare upprörda över detta då hon bryter normen om att 

hon skall vara på ett visst sätt. Dessa personer och flera andra ser “tjocka” kvinnor som 

oattraktiva, att de ser “fel” ut och de är inte rädda att uttrycka sin åsikt om det, medan många 

andra inte ser på “tjocka” kvinnor som något negativt, detta visar att människor kan se på 

saker väldigt olika (Hall 1973 s. 82). 

Som vi skrev under punkt 5.2: en recensent skrev att filmen är sexistisk mot män och påpekar 

att media inte uppmärksammar detta men om den hade varit sexistisk mot kvinnor så hade det 
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skrivits mycket om det i media. Hen vänder alltså begreppet sexism, då det egentligen är 

något vilket är riktat mot kvinnor. Wallenberg skriver i sin text Representation att 

skådespelare i filmer är några vi lätt ser upp till, de blir som förebilder och framställs ofta 

stereotypt (Wallenberg 2008 s. 144). Recensenten och många andra håller då inte med 

Wallenberg om detta då karaktären Kevin i filmen inte framställs stereotypt såsom män 

brukar framställas i filmer så tas det inte emot på ett positivt sätt utav många. Recensentens 

konnotation av “män” är således inte passiv eller osmart, utan snarare aktiv, smart, hjälte och 

manlig (Hall 1973 s. 83). Många vill ha typiskt manliga karaktärer i filmer så att det förblir 

likt det alltid har varit och så att männen inte blir ersatta av kvinnor, vilket nu har hänt i 

remaken Ghostbusters (2016). 

Stuart Hall skriver att skaparna av meddelandet påverkas av mottagarna då de justerar sitt 

meddelande efter vad som passar in i mottagarens värld och vad den vill ha. Det kan vara 

svårt att nå fram till mottagarna om inte sändarna anpassar sig efter vad mottagarna vill ha, då 

de antingen inte gillar meddelandet eller inte accepterar det (Hall 1973 s. 80). Skaparna av 

Ghostbusters (2016) har valt att anpassa sig efter mottagarna vilka vill ha jämställdhet och vill 

komma längre fram i utvecklingen. Detta resulterar i att de människor vilka inte accepterar 

allt detta inte heller accepterar, eller är intresserade av meddelandet. Det kan även hända att 

om en person inte gillar en viss detalj med filmen så gillar hen inget alls med filmen och 

vägrar att ändra sin åsikt. Då de som ogillar remaken har skapat stora rubriker i media kan en 

säga att skaparna av Ghostbusters (2016) inte lyckats att sända sitt meddelande rätt, eller så 

kan det vara så att många av mottagarna inte har mottagit filmen på rätt sätt. 

 

6.5 Utveckling i samhället 

I början av uppsatsens gång tyckte verkade det som att utvecklingen av hur en ser på kvinnor 

hade kommit en lång väg då det var stor skillnad för hur det såg ut för 30 år sedan. Men ju 

mer hatkommentarerna lästs igenom och analyserats visar det att vi inte kommit så långt ändå 

och att många människor sitter inne på dessa nedvärderande åsikter. Att många refererar till 

Donald Trump och att de tycker om honom och vad han uttrycker för åsikter kan spela en roll 

för i vilken utsträckning människor vågar uttrycka sina nedlåtande hatkommentarer. Att 

Trump är nedlåtande mot kvinnor har blivit väldigt tydligt det senaste året under 

valkampanjerna till presidentvalet i USA och många lyssnar på honom och blir inspirerade att 

själva uttrycka sina åsikter om synen på kvinnor. Det går att tolka det att de som refererar till 



35 
 

Trump och hans kommentarer är från samma slags kultur likt Trump och då tas koderna emot 

rätt dem emellan och de tas inte emot rätt från sändarna av Ghostbusters (2016) då de inte är 

från samma kultur (Hall 1973 s. 82). 

Även Judd Apatow (regissör av Trainwreck [2015]), har uttalat sig om filmen. Han sa några 

månader efter releasen av trailern att de som inte gillade den nya “female-fronted” remaken 

antagligen var samma personer vilka röstar på Donald Trump (www.theguardian.com). 

Apatow “slår tillbaka” mot de som ogillar filmen när de skriver förhastade slutsatser om 

feminism och politik. 

Många av de som skriver hatkommentarer och recensioner förklarar varför de inte gillar 

filmen och gör det ofta ganska tydligt. En recensent skriver “Disappointing…as a fan of the 

original Ghostbusters I was looking forward to seeing this remake”, hen skriver dock inte vad 

i remaken hen är besviken på. Jonathan Evans skriver om remakes i den tidigare forskning 

som uppsatsen tagit del av, och att remakes kan ha samma handling som originalet. Dock får 

den nya infallsvinklar och perspektiv (Evans 2014), detta är inte något många tänker på när en 

remake skapas. Efter att ha läst alla andra hatiska åsikter om remaken Ghostbusters (2016) är 

det svårt att inte ha förutfattade meningar av vad recensenten är besviken på. Hen uttrycker 

inte heller tydligt att hen faktiskt sett filmen, alltså kanske hen bara sett trailern eller läst/hört 

något om filmen och tyckte det inte föll i hens smak. Sändarna av filmen har således inte 

anpassat sig efter vad recensenten och många fler vill ha och har därför inte lyckats nå fram 

till många av mottagarna (Hall 1973 s. 80). 

En recensent skriver “Very cleverly hidden in the context of the film, you felt this was 

clearing throwing [clearly throwing] the strong, independent women of today into your face”. 

I Ghostbusters (2016) där det endast är kvinnor i huvudrollerna, som dessutom spelar hjältar 

och har “mansjobb”, kan en tro att kampen om jämställdhet nu är vunnen. Det kan få vissa 

personer att bli rädda och skrämda och kan bidra till varför de skriver hatkommentarer såsom 

den ovanför. Detta kan kopplas till Vints text där hon skriver att kampen för jämställdhet 

redan verkar vara vunnen i film då filmerna visar en tröst av till exempel humor och det borde 

vi vara misstänksamma över (Vint 2007 s. 9). I Ghostbusters (2016) ger de oss starka och 

självständiga kvinnor av dagens samhälle och det kan vara skrämmande för en del personer då 

de inte är vana vid detta. 

Detta kan även kopplas till Wallenberg då hon skriver att vi ser upp till karaktärerna i 

filmerna (Wallenberg 2008 s. 144-145) och eftersom stereotypen för hur kvinnor 

http://www.theguardian.com/
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representeras i film är att de är sexualiserade för mannens syns skull, blir det en omställning i 

Ghostbusters (2016). Eftersom kvinnorna i den filmen går ifrån stereotypen och är hjältar och 

inte sexobjekt. Denna omställning av karaktärerna vilka inte längre är stereotypa kan göra att 

de som är vana med stereotyperna blir upprörda. Att kvinnor går från att vara objekt som finns 

där för att tillfredsställa mannen, till att vara fristående och kan ta hand om sig själva kan göra 

att tittarna kan se upp till en helt annan bild av hur en kvinna kan vara. Detta kan då göra att 

många kvinnor ogillar detta då de inte vill vara fristående och icke-sexuella objekt. Det kan 

även göra männen upprörda då kvinnor kan bli fristående från dem och klarar sig på egen 

hand, och därmed försvinner den stereotypa mansrollen för männen som är att de skall 

försörja och ta hand om kvinnan. Eftersom det förr var vanligt att kvinnan framställdes som 

ett objekt som endast fanns där för att tillfredsställa mannen så kan inte mottagandet av det 

“nya” som visas i Ghostbusters (2016) förstås på ett enkelt sätt utan det är en längre process 

då vi behöver se över mottagarnas sociala relationer, syn på världen och det ekonomiska för 

att det formar dess sätt att förstå filmen (Hall 1973 s. 80). Det går inte att veta vilka som 

skriver recensionerna och hatkommentarerna då de inte går ut med sina namn och så vidare, 

därför går det inte att göra på detta sätt. 

Samma sak gäller med representationen av män i Ghostbusters (2016), där många 

hatkommentarer och recensioner handlade om att de tyckte männen framställdes på ett dåligt 

sätt då de framställdes som sårbara och mesiga. Männen kan då få en ny bild att leva upp till 

och kan bli upprörda då de går från att vara den stora starka hjälten till att vara den som blir 

sårbar. Ett exempel på en recensent som utstrålar denna sårbarhet är personen som skrivit 

detta: “the gender change was sh*t & furthermore unnecessary considering it was 4 men 

playing the parts!”. 

Mottagarna av Ghostbusters (2016) vill att kvinnor och män skall representeras i film såsom 

de gjordes förr, genusmedvetenhet är inget de lägger någon vikt vid. Det är rimligt att 

mottagarna vill ha det som förr i film, då de är fast i dåtidens tänkande. Att undersöka detta 

vidare är intressant då jämställdhet och genustänk i film är väsentliga ämnen nuförtiden och 

kampen för jämställdhet fortsätter. Resultaten av vår analys visar att det fortfarande finns 

stora problem kring hur många anser att kvinnor framställs och hur jämställdhet i film 

framställs. De åsikter många har kring Ghostbusters (2016) kanske även är deras åsikter om 

kvinnor i allmänhet? 
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7. Slutsatser 

I början av vår uppsats ställdes frågan: varför är filmen hatad? Med hjälp av vår metod har ett 

möjligt svar på denna fråga kommit fram: de som kommenterat filmen anser att denna är 

feministisk, otrogen sitt original och framställer män och kvinnor på fel sätt enligt dem själva. 

De har alltså mottagit filmen på fel sätt då de inte delar åsikter och tankesätt med filmens 

skapare. Remaken förknippas med originalet och därför väcks dessa tankar om att filmen är 

dålig då den har ett annat genusperspektiv. 

Majoriteten av de som kommenterar filmen verkar vara fast i tankesättet man hade om 

kvinnor i film förr. Det var mer accepterat i samhället förr att uttrycka hatiska åsikter om 

kvinnor än vad det är nu. I dagens samhälle är det mindre acceptabelt att ha sådana åsikter. 

Därför väljer många att anonymt uttrycka dessa åsikter via sociala medier, såsom YouTube 

och IMDb. De vågar endast stå för sina åsikter när detta sker utan att någon vet vilka det är 

som ligger bakom hatkommentarerna. 

De flesta tycker inte om att det är kvinnor i huvudrollerna i remaken för att deras syn på 

kvinnor speglar hur kvinnorna framställs i originalfilmen. Kvinnorna skall vara i bakgrunden 

av männen och vara attraktiva. När de inte framställs på detta sätt i remaken tas detta emot 

negativt på hatiskt sätt hos mottagarna av filmen då de tycker att kvinnorna tar plats när de 

inte borde göra det. Därför uttrycker mottagarna sig hatiskt och klagar på kvinnornas utseende 

och sådant, för att de inte passar in i mottagarnas mall av hur en kvinna på film skall vara. Det 

är just den aspekten att det är kvinnor i filmen vilket gör att många anser den vara feministisk, 

och då på ett negativt sätt. Många andra än de som skrivit hatkommentarer skulle anse att 

detta är något positivt då de är mer genusmedvetna, då detta är något man skall vara i dagens 

samhälle. 

På grund av hatet kring feminism och kvinnor i filmen drar många slutsatsen att Ghostbusters 

(2016) är en “manshatar-film”. Detta beror även på hur männen framställs då denna 

framställning inte lever upp till deras förväntningar. Bilden utav hur män skall vara har varit 

tydlig under alla år och män har gillat hur de framställs i denna film. Bilden utav kvinnor har 

däremot inte varit rättvis då många kvinnor inte tycker om hur de framställts. När kvinnorna 

nu framställs på samma sätt som männen framställdes i originalfilmen känner männen att de 

tappat makt, då kvinnorna framställs som jämställda. Männen framställs som osmarta och det 

är en anledning till varför mottagarna hatar filmen. 
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För skaparna av filmen är det en självklarhet att de kvinnliga karaktärerna skall representeras 

på samma sätt som männen gjorde i originalfilmen. Detta är inte lika självklart för mottagarna 

vilka tagit emot filmen på ett hatiskt sätt. Då de inte delar åsikter med skaparna tycker de att 

filmen är felaktig. Hatarna är rätt målgrupp för Ghostbusters (1984) och tror därför de är rätt 

målgrupp även för Ghostbusters (2016). Men den nya filmen kräver att mottagarna har ett 

genusmedvetet tänk för att de skall ta emot filmen på rätt sätt och därför tas filmen emot på 

fel sätt utav många. De blir arga då de tror att de är rätt målgrupp och märker att filmen går 

emot deras åsikter. Dessa personer verkar inte utifrån deras hatkommentarer hängt med i den 

utveckling vilken skett mellan det att filmerna släpptes. 

Filmen kopplas till presidentvalet i USA mellan Donald Trump och Hillary Clinton. I 

kommentarsfältet på YouTube baserar många sina argument på de båda kandidaternas politik 

om synen på kvinnor. Då detta val kom under samma period som trailern släpptes kan en 

tänka sig att den kom ut under rätt tidpunkt då den skulle kunna motbevisa en del utav 

Trumps uttryckta åsikter. Men samtidigt kan en tänka sig att den kom ut under fel tidpunkt då 

många av de som kommenterat backar upp sina hatkommentarer med Trumps politiska 

åsikter. Hatet kan då ha kommit fram eftersom Trump visat att det är accepterat att uttrycka 

ett hat mot kvinnor. 

 

8. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att genom en receptionsstudie av hatkommentarer från 

YouTube och recensioner på IMDb, ta reda på varför remaken Ghostbusters (2016) blivit 

hatad. Då filmen blev uppmärksammad i media, dels på grund av hatet, valde vi att analysera 

detta och försöka ta reda på varför hatet uppstått. Många av hatkommentarerna har präglats av 

det då rådande presidentvalet. Donald Trumps och Hillary Clintons politik spelade en roll i 

vad många av personerna skrev då de backade upp sina hatkommentarer med argument från 

presidentkandidaterna. 

Ghostbusters (2016) är en remake utav filmen med samma namn från 1984. Den största 

skillnaden filmerna emellan är att huvudkaraktärerna är män i originalfilmen och kvinnor i 

remaken. 
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Våra teoretiska utgångspunkter handlar om representation, attraktion och fat studies. Med 

hjälp utav dessa och vår metod har vi i analysarbetet fått fram svar på frågorna vi ställde oss i 

inledningen. Dessa frågor var; Är filmen hatad för att de bytt ut männen i huvudrollerna mot 

kvinnor? Är filmen hatad för att den är dålig? Är den hatad för att de tycker den är 

feministisk? Vi har fått fram att svaren på dessa frågor är att; ja, filmen är hatad för att 

männen bytts ut mot kvinnor och därför tycker de att den är dålig. Alltså hatar de den för att 

den är dålig med. Den är även hatad för att de tycker den är feministisk, då de anser att 

feminism är något negativt. 

Med hjälp utav den tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkterna har ett svar 

hittats på forskningsfrågan. 

Vår forskningsfråga är: varför är filmen hatad? 

Svaret på frågan är: för att kvinnorna tagit männens roll. 
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