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Sammanfattning 

 
Syftet med föreliggande uppsats var att granska populärkultur för att undersöka om könsmakt-

ordningen återspeglas inom den kulturgenren eller ej. Frågeställningen var: Präglas populär-

kulturens innehåll och uttryck av könsmaktordningens ojämställda förhållanden? Om så är 

fallet, på vilka sätt? I uppsatsen avgränsades populärkultur till att gälla amerikanska filmer 

under år 2009. Det empiriska materialet utgjordes av de fyra mest sedda filmerna under det 

aktuella året. Datainsamlings- och analysmetoden var filmanalys med diskursanalytisk ansats. 

I uppsatsen användes även en deduktiv ansats, vilket innebar att radikalfeministisk teori 

användes som utgångspunkt i granskningen av filmerna. Resultatet visade att könsmakt-

ordningen återspeglades inom den utvalda populärkulturen på så vis att kvinnor och män 

framställdes med könsbundna roller och temperament, genom att kvinnorna bland annat skil-

drades som hjälpbehövande och gråtmilda medan männen bland annat skildrades som själv-

ständiga och heroiska. Vidare visade resultatet att kvinnor framställdes som sexuella objekt 

samt att exponeringen av kvinnors kroppar inom sexindustrin framställdes positivt ur såväl 

kvinnors som mäns perspektiv. Slutsatsen var att denna ojämställda framställning inom 

populärkulturen kan vara en bidragande orsak till könsmaktordningens reproduktion och 

vidmakthållande. 
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Abstract 
 

The aim with this essay was to analyze popular culture to examine whether or not the gender 

power structure is reflected in that culture genre. The question was: Is the content and 

expression of the popular culture characterized by the unequal conditions of the gender power 

structure? If so, in what ways? In the essay, popular culture was limited to American movies 

during 2009. The empirical material was four of the most watched movies during that year. 

The method for data collection and analysis was film analysis with a discourse analytic 

approach. In the essay, a deductive approach was also used which in this case meant that the 

analysis of the movies was based on radical feminist theory. The result showed that the 

gender power structure was reflected in the selected popular culture due to the fact that 

women and men were portrayed with stereotypic gender roles and temper, that women were 

presented as sexual objects and that the exposure of women's bodies in the sex industry was 

portrayed in a positive sense. The conclusion was that this unequal narrative in the popular 

culture can be a contributing factor to the reproduction and maintenance of the gender power 

structure.  

 

Keywords: gender power structure, patriarchy, popular culture, radical feminism, film 

analysis  
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1. Inledning 

 
I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna stadgas bland annat att alla 

människor är fria och av lika värde, att alla människor har rätt till liv, frihet och personlig 

säkerhet samt att ingen ska få utsättas för kränkande/förnedrande behandling eller hållas 

under slavlika förhållanden. Vidare poängteras att alla människor ska få åtnjuta dessa grund-

läggande fri- och rättigheter, oberoende av faktorer såsom exempelvis kön, klass och etnicitet 

(Förenta nationerna, 2008). 

     Trots detta präglas de flesta samhällen av en ojämställdhet mellan könen, en ojämställdhet 

som är strukturellt betingad och som går emot de ovannämnda rättigheterna på många plan. 

Denna strukturella ojämställdhet kallas även för könsmaktordning, vilken påverkar samtliga 

av samhällets olika områden (Gemzöe, 2002). 

     Könsmaktordningen reproduceras och vidmakthålls bland annat genom socialisations-

processen (Giddens, 2007). Genom socialisationen internaliserar människan samhällets 

normer och attityder och gör dem till en del av sig själv. Dessa internaliserade värden får då 

status som objektiv sanning och är på det viset svåra att ifrågasätta eller ens vara medveten 

om. Genom socialisationsprocessen lär sig med andra ord människan vad som förväntas av 

den och på så vis skapas människans identitet – dess jag – i enlighet med samhällets 

värderingar (Alvesson & Sköldberg, 2007).  

     Viktiga verktyg för socialisationen är familj, vänner, skola och arbete men även kulturlivet 

är ett viktigt socialisationsredskap (Giddens, 2007). Inom kulturlivet är populärkulturen
1
 

kanske det främsta socialisationsverktyget eftersom den når ut till en stor skara människor. 

Populärkulturen kan således, genom sin stora spridning, komma att påverka många människor 

vilket i sin tur innebär att populärkulturens innehåll blir av stor vikt. Av denna anledning är 

avsikten med uppsatsen att studera populärkultur med en tydlig fokus på kön, för att på så vis 

se vad den typen av kultur förmedlar till dess konsumenter. Vidare är det få studier som har 

fokuserat könsmaktordningen som sådan och hur den återspeglas inom populärkulturen, vilket 

bidrar till uppsatsämnets relevans.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 
Syftet med uppsatsen är att granska populärkultur för att undersöka om könsmaktordningen 

återspeglas inom den kulturgenren eller ej. Frågeställningen lyder som följer: 

 

 Präglas populärkulturens innehåll och uttryck av könsmaktordningens 

ojämställda förhållanden? Om så är fallet, på vilka sätt?  

 

 

1.2 Bakgrund om könsmaktordningen 

 
Som ovannämnt präglas de flesta samhällen av en strukturell ojämställdhet mellan könen – en 

så kallad könsmaktordning som genomtränger samtliga av samhällets olika sfärer. Om 

Sverige tas som exempel råder för det första ojämställda förhållanden mellan könen inom den 

offentliga sfären, vilken innefattar bland annat arbetsmarknad, politik och utbildning 

                                                 
1
 Populärkultur är ett samlingsbegrepp för olika kulturella inriktningar som sprids av kommersiella syften och i 

stora kvantiteter. Det populärkulturella begreppet används ofta som en motsats till så kallad finkultur 

(Nationalencyklopedin, 2010). 
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(Eduards, 2002). Inom arbetsmarknaden har utvecklingen visserligen gått framåt, genom att 

kvinnorna bland annat har kommit in på arbetsmarknaden och fått en relativt bra ställning 

inom densamma. Dock råder fortfarande traditionell könssegregering mellan kvinnor och 

män. Kvinnorna återfinns till stor del inom de vårdande och omhändertagande yrkena medan 

männen generellt återfinns inom de tekniska (Jämställdhetsombudsmannen, 2007). De mans-

dominerade yrkena är även de yrken som genererar mest status och pengar (Europeiska 

kommissionen, 2010; Jämställdhetsombudsmannen, 2007). Under exempelvis år 2007 hade 

gruppen män 22 % högre medelinkomst än gruppen kvinnor (Heggemann, 2009). Kvinnor 

arbetar dessutom oftare deltid än män, detta för att kunna kombinera arbetsliv med familje-

ansvar, vilket ger dem en osäkrare position på arbetsmarknaden (Europeiska kommissionen, 

2010). Förutom detta är det fler män som innehar ledande positioner inom arbetslivet - 72 % 

av alla chefer är män. Denna ojämställdhet är störst inom näringslivet (Jämställdhets-

ombudsmannen, 2007; Statens offentliga utredningar, 2005).  

     Inom politiken å andra sidan är kvinnor och män relativt jämnt fördelade till antal. År 2008 

var 48 % av riksdagsledamöterna kvinnor medan 52 % var män. Detta innebär att det skett en 

utjämning av fördelningen mellan könen sedan 1973, då fördelningen vid den tidpunkten 

uppmättes till 85 % män och 15 % kvinnor (Statistiska centralbyrån, 2008). Men den jämna 

antalsfördelningen till trots råder det inom politiken ändå en viss snedfördelning avseende 

vilka områden som kvinnor och män ägnar sig åt. Kvinnorna finns representerade inom 

områden såsom social- och familjepolitik, medan männen till övervägande del finns represen-

terade inom exempelvis finanspolitik och infrastrukturfrågor. Även här värderas de kvinnliga 

områdena lägre, samt genererar mindre samhällelig makt, än de manliga områdena (Eduards, 

2002).  

     Inom utbildningsväsendet å sin sida har kvinnor historiskt sett varit underrepresenterade 

inom den högre utbildningen. Dock har utvecklingen gått framåt och kvinnor är nu majoritet 

vid högskolor och universitet vilket innebär att den politiska strävan efter lika rätt till 

utbildning är nådd. Emellertid kvarstår fortfarande ojämställdhet inom utbildningsväsendet på 

så vis att könsfördelningen på exempelvis professorstjänster är snedfördelad åt männens för-

del samt att kvinnor och män återfinns inom skilda utbildningsområden (Statens offentliga 

utredningar, 2005).  

     För det andra råder ojämställdhet mellan könen inom familjesfären då kvinnor utför den 

övervägande delen av hemarbetet, vilket inte genererar pensionspoäng eller status i samhället 

(Gemzöe, 2002). Av sammanboende föräldrar till barn mellan 0-6 år utförde kvinnorna ca 60 

% av hushållsarbetet år 2000 och tog ut 79 % av föräldrapenningdagarna år 2007. Värt att 

poängtera är dock att utvecklingen har gått framåt. År 1974 tog mödrarna nämligen ut 100 % 

av föräldrapenningdagarna, vilket innebär att fädernas nyttjande av föräldrapenningdagarna 

har ökat med 21 % under de senaste decennierna (Statistiska centralbyrån, 2008).  

     För det tredje råder ojämställda förhållanden mellan könen inom den kulturella sfären. 

Inom film- och teatervärlden råder manlig dominans. År 2009 gick 75 % av Svenska film-

institutets produktionsstöd för långfilm till filmer som hade regisserats av män. År 2008 

spelades uteslutande pjäser på Dramatens stora scen som var författade av män, detta 

förhållande var även gällande år 2006 och år 2007, dock med undantag för en pjäs författad av 

Elsa Beskow (Hermele, 2009). Inom reklam- och medievärlden förmedlas dessutom ofta en 

bild av kvinnor där fokus ligger på deras fysiska yttre. Inom reklamen är den yrkesarbetande 

kvinnan därtill ofta frånvarande och istället skildras en kvinna som ägnar sig åt hemmet eller 

sitt utseende, detta till skillnad från mannen som nästan uteslutande skildras som stark och 

handlingskraftig. Dessa stereotypa framställningar var emellertid något som förbättrades 

mellan 1945 och 1975, men därefter har utvecklingen stagnerat en aning. Vidare består 

ojämställdheten mellan könen inom den kulturella sfären av ett osynliggörande av kvinnors 

erfarenheter inom kulturen, bland annat genom att det är få kvinnor eller kvinnoöden som 
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skildras inom skolsystemets historieböcker vilket innebär att det berättas en historia där 

kvinnor till stor del saknas (Gemzöe, 2002; Jarlbro, 2006). Löneskillnaderna som är aktuella 

inom den offentliga sfären kan även ses som en följd av en kultur som har en tendens att 

undervärdera kvinnors arbete och kompetens (Europeiska kommissionen, 2010). 

     För det fjärde, och sista, råder ojämställdhet mellan könen inom den kroppsliga sfären på 

så vis att många kvinnor blir fysiskt och psykiskt förtryckta, sexuellt utnyttjade, våldtagna, 

misshandlade och mördade - av män (Gemzöe, 2002). År 2009 anmäldes exempelvis 2935 

våldtäkter mot kvinnor, 18 år och äldre. Motsvarande siffra för män i samma ålder var 101. 

År 2005 anmäldes vidare 6407 misshandelsfall mot kvinnor, detta enbart i Stockholms län 

(Leander, 2007). Vad tilläggas bör är att mörkertalet på våldtäkt och mäns våld mot kvinnor 

är stort (Brottsförebyggande rådet, 2010; Statens offentliga utredningar, 2005). Denna 

ojämställdhet inom den kroppsliga sfären är dessutom något som kvinnor i stort sett är 

ensamma om att synliggöra, såväl inom politiken som inom massmedia (Gemzöe, 2002). Värt 

att poängtera är också att våldtäkt är något som kvinnorna många gånger själva får bära 

skulden för, i enlighet med könsmaktordningens logik.  

     I den ovannämnda redogörelsen för könsmaktordningen togs Sverige som ett exempel. 
Dock blir ojämställdheten inom de olika sfärerna än tydligare om redogörelsen utsträcks till 

att gälla även en global nivå. I många länder är kvinnors deltagande inom politiken lågt och i 

vissa fall obefintligt (Gemzöe, 2002). Ett internationellt medelvärde visar att 81,1 % av med-

lemmarna i världens parlament är män (Inter-Parliamentary union, 2010). Löneskillnaderna 

mellan könen är även ett stort problem i många delar av världen, där kvinnornas löner i vissa 

fall bara uppgår till hälften av männens löner, och det obetalda hemarbetet är globalt en syssla 

som faller på kvinnornas axlar. I stora delar av världen saknar dessutom många kvinnor rätt 

att förfoga över sin egen reproduktiva hälsa – omkring 70 000 kvinnor avlider årligen till följd 

av illegala och osäkert utförda aborter. Den världsomspännande sexhandeln med kvinnor och 

barn är därtill ett omfattande problem, där cirka två miljoner flickor årligen rekryteras till den 

kommersiella sexmarknaden (Gemzöe, 2002). Därutöver är våldet mot kvinnor ett globalt 

problem, såväl i väst som öst. Internationell statistik visar att 577 kvinnor mördades av sin 

partner under år 2008 i USA, medan motsvarande siffra för män var 119. I Ryssland utsattes 

13 552 kvinnor under år 2008 för sexuell misshandel (innefattande våldtäkt, försök till våld-

täkt och sexuella trakasserier) medan motsvarande siffra för män var 4 799 (United Nations 

Economic Commission for Europe, 2008).  

 

 

1.3 Disposition 
 

Efter detta inledande avsnitt följer det andra avsnittet, ”Tidigare forskning”, där för ämnet 

relevanta artiklar återges. I det tredje avsnittet, ”Teoretisk utgångspunkt”, presenteras valet av 

teori. I det fjärde avsnittet, ”Metod”, återfinnes en redogörelse för diverse metodologiska 

frågor. I det femte avsnittet, ”Beskrivning av det empiriska materialet”, presenteras en kortare 

bakgrund kring uppsatsens empiriska material. I det sjätte avsnittet, ”Resultat och analys”, 

återges och analyseras uppsatsens resultat. I det sjunde och avslutande avsnittet, ”Diskus-

sion”, diskuteras uppsatsens resultat i förhållande till en större samhällelig kontext. 

 

 

2. Tidigare forskning 

 
Det finns en del forskning som fokuserat könsmaktordningens roll inom populärkulturen på 

olika vis. I det följande kommer en del av denna forskning att presenteras genom tre teman, 



4 

 

vilka är; populärkulturens könsstereotyper, populärkulturens utseendehets och sexualisering 

samt populärkulturens antifeministiska anda.  

 

 

2.1 Populärkulturens könsstereotyper 

 

Dills och Thills (2007) artikel hade som syfte att undersöka om, och i så fall hur ofta, manliga 

och kvinnliga videospelskaraktärer porträtteras i sexistisk dager. Hypotesen var att kvinnliga 

videospelskaraktärer skulle porträtteras som sexuella och lättklädda oftare än manliga 

karaktärer, och att manliga karaktärer skulle porträtteras som mer aggressiva. Vidare var 

syftet att ta reda på hur tonåringar beskriver typiskt manliga och kvinnliga videospels-

karaktärer. Hypotesen var att tonåringarnas åsikter skulle stämma överens med hur 

karaktärerna de facto framställs (Dill & Thill, 2007).  

     För detta syfte gjordes två separata studier, studie 1 och studie 2. Studie 1 innebar att ett 

urval av bilder i de sex mest sålda amerikanska videospelsmagasinen, enligt Amazon.com, 

granskades. Studie 2 innebar att 49 studenter (20 män och 29 kvinnor) svarade på en enkät, 

där de fick beskriva typiska videospelskaraktärer med fokus på utseende och beteende. 

Studierna hade en kvantitativ ansats och de teoretiska utgångspunkterna var medieteorier och 

teorier om sexism (Dill & Thill, 2007). En av de begränsningar som Dill och Thill (2007) tog 

upp med sina studier var att de inte mätte vilka konsekvenser stereotypa framställningar kan 

komma att få för samhället. 

     Studiernas grundläggande resultat var att kvinnliga och manliga videospelskaraktärer 

framställdes könsstereotypt i de utvalda magasinen. Kvinnliga karaktärer framställdes som 

lättklädda sexobjekt med smal midja och stor byst, medan manliga karaktärer skildrades som 

aggressiva och onaturligt muskulösa (Dill & Thill, 2007). Studierna visade dessutom att 

studenternas åsikter stämde överens med hur karaktärerna porträtterades i videospels-

magasinen. Kvinnliga karaktärer beskrevs av många studenter som sexiga och attraktiva 

medan manliga karaktärer beskrevs i termer av makt, aggressivitet och ”kaxighet”. Värt att 

poängtera är att alla ungdomar i studien inte var videospelsintresserade men ändock beskrev 

de videospelskaraktärerna likadant som de studenter som var intresserade av videospel. 

Slutsatsen var därför att karaktärer i videospel är en viktig del i könssocialiseringen för unga 

människor, även för de personer som inte spelar videospel (Dill & Thill, 2007).  

     Diekmans och Murnens (2004) artikel fokuserade i likhet med Dill och Thill (2007) 

sexism och könsstereotyper inom populärkultur vänd mot en yngre publik. Artikeln hade som 

syfte att jämföra barnböcker som hade kategoriserats som icke-sexistiska med barnböcker 

som hade kategoriserats som sexistiska. Huvudhypotesen var att den primära skillnaden 

mellan sexistiska och icke-sexistiska böcker skulle ligga i porträtteringen av typiskt manliga 

personlighetsdrag och sociala roller (Diekman & Murnen, 2004).  

     För detta syfte gjordes en analys av 20 slumpmässigt utvalda amerikanska barnböcker, 10 

inom varje kategori. Studien hade en kombination av kvantitativ och narrativ ansats, vilket 

innebar att böckerna analyserades utifrån hur frekvent förekommande sexismen var samt 

utifrån hur sexismen kom till uttryck. Studiens teoretiska utgångspunkter var olika teoretiska 

aspekter av sexism, som sedan gjordes om till mätbara kategorier (Diekman & Murnen, 

2004). En av de svagheter som Diekman och Murnen (2004) tog upp med sin studie var att 

den inte tog hänsyn till fler aspekter än kön och därmed saknade deras analys andra viktiga 

perspektiv, såsom exempelvis klass och etnicitet. 

     Studiens grundläggande resultat var att de sexistiska böckerna porträtterade mer 

traditionella personliga attribut och mer stereotypa könsroller än vad de icke-sexistiska 

böckerna gjorde. Vidare visade studien att de icke-sexistiska böckerna hade mer jämställd 

framställning såtillvida att kvinnliga karaktärer kunde anamma manliga attribut. Dock var 
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böckerna från båda kategorierna lika ojämställda när det gällde frånvaron av män med typiskt 

kvinnliga attribut. I artikeln diskuterades att detta kan bero på att samhället har utvecklats till 

att låta kvinnor ha en mer mångfacetterad könsroll, medan utvecklingen inte har kommit lika 

långt när det gäller män och att detta nu har kommit att avspeglas i litteraturen. Slutsatsen var 

därmed att även icke-sexistiska böcker har en del sexistiska inslag, särskilt gällande den snäva 

manliga könsrollen, och att detta måste synliggöras för att inte förmedlas oproblematiserat 

(Diekman & Murnen, 2004).  

     De ovannämnda artiklarna visade båda på populärkulturens bristande variation avseende 

könsroller. Och då stereotypa könsroller är en viktig del i könsmaktordningen blev artiklarnas 

resultat av relevans för uppsatsen. 

 

 

2.2 Populärkulturens utseendehets och sexualisering 

 
Coys (2009) artikel hade bland annat som syfte att diskutera hur sexualiseringen av flickor 

och unga kvinnor inom populärkulturen begränsar kvinnors möjligheter i livet. För detta syfte 

gjordes en forskningssammanställning, där tidigare forskningsresultat som visat på den 

sexualiserade populärkulturens skadliga inverkan på unga kvinnor diskuterades. Coy (2009) 

utgick från ett feministiskt perspektiv och tydliggjorde på det viset att avsikterna med artikeln 

ej var av moraliserande karaktär.  

     Artikeln påvisade att populärkultur, såsom exempelvis reklam och musikvideor, sexuali-

serar kvinnor genom en ensidig fokus på deras utseende samt genom en framställning av 

kvinnor som objekt för andras sexuella njutning. Det poängterades att populärkulturen genom 

detta förmedlar en bild av att kvinnors personliga värde ligger i deras förmåga att vara fysiskt 

attraktiva (Coy, 2009). 

      Vidare påvisade artikeln att sexualiseringen av populärkulturen kan resultera i en mängd 

negativa konsekvenser för kvinnor. Bland annat kan kvinnors livsmöjligheter snävas in 

genom att populärkulturens sexualiserade ideal får en framträdande roll i de unga kvinnornas 

liv, på bekostnad av andra intressen och aktiviteter såsom exempelvis sport och skola. Vidare 

visade artikeln att sexualiseringen av populärkulturen kan påverka kvinnors självkänsla 

negativt, genom att unga kvinnor jämför sig med de retuscherade och ”perfekta” bilder som 

populärkulturen förmedlar. Dessutom visade den att unga män som tar del av den sexuali-

serade populärkulturen har stor benägenhet att se kvinnor som sexobjekt och därmed kan 

gränsen för våld mot kvinnor bli allt tunnare (Coy, 2009).  

     I artikeln poängterades även att en avgörande faktor till att sexualiseringen kan få sådan 

negativ genomslagskraft är att populärkulturens sexualisering och utseendefixering förkläds 

som ett eget feministiskt val, fritt för kvinnor att välja bland många andra vägar, när det i 

själva verket är den väg som i viss mån förutbestäms av populärkulturen. På så vis kan 

sexualiseringen fortgå oproblematiserat (Coy, 2009).  Detta var även något som Banet-Weiser 

och Portwood-Stacer (2006) problematiserade i sin artikel, vars syfte var att urskilja samband 

mellan skönhetstävlingen Miss America och realitetsserier som fokuserar kvinnors förvand-

ling genom skönhetsoperationer. För detta syfte jämfördes således de två fenomenen med 

varandra, med postfeministisk teori som referensram (Banet-Weiser & Portwood-Stacer, 

2006). 

     Artikeln påvisade att populärkulturen har skiftat fokus från att förmedla bilden av den 

ouppnåeliga idealkvinnan - skönhetsdrottningen - till att istället förmedla den vanliga 

kvinnans möjligheter att skönhetsopera sig som ett medel att uppnå idealet. I artikeln 

argumenterades för att detta skifte av fokus till stor del beror på att det i USA råder en post-

feministisk anda, där maktteorier negligeras och där fokus istället riktas mot att kvinnor äger 

sin makt, genom individuella val. I denna kontext framställs därmed skönhetsoperationer och 
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annan utseendefixering som en feministisk hyllning till det egna valet och det egna själv-

förverkligandet. I artikeln poängterades att resultatet av detta blir en populärkultur (och en 

feminism) som allierar sig med dominerande, manliga maktstrukturer och därmed legitimerar 

en objektifiering av kvinnor (Banet-Weiser & Portwood-Stacer, 2006). 
     De ovannämnda artiklarna var av relevans för uppsatsen då de på skilda sätt belyste hur 

populärkulturens innehåll till viss del återspeglar och reproducerar könsmaktordningen, 

genom dess utseendehets och sexualisering av kvinnor.  

 

 

2.3 Populärkulturens antifeministiska anda 
 

Baker Becks (1998) artikel hade som syfte att undersöka hur amerikansk media porträtterar 

feminism och hur detta påverkar samhällets acceptans för den feministiska rörelsen och dess 

mål. För detta syfte gjordes en forskningsöversikt där tidigare forskning sammanställdes och 

diskuterades (Baker Beck, 1998). 

     Artikeln påvisade att feminism generellt framställs negativt i media. Populära stereotyper 

att förmedla om feminister är bland annat att de är aggressiva, håriga, manshatare och 

lesbiska. I artikeln poängterades dessutom att när feminister inte porträtteras i dålig dager, 

porträtteras de istället inte alls. Feminismen och dess anhängare lyser då med sin frånvaro 

(Baker Beck, 1998). I artikeln diskuterades även att medias negativa framställning av feminis-

men påverkar unga kvinnor till att få en negativ syn på den feministiska traditionen (Baker 

Beck, 1998).  

     Vidare diskuterades att medias benägenhet att framställa feminister i dålig dager kan 

grunda sig i medias förkärlek till dikotomier. Media framställer nämligen gärna män och 

kvinnor som totala motsatser, där den goda kvinnan är attraktiv medan den goda mannen är 

stark och modig. Från detta är steget då inte långt till att allt som faller utanför de ramarna 

anses som dåligt (Baker Beck, 1998). I likhet med Coy (2009) påvisade denna artikel 

dessutom att den stereotypa framställningen av ”vanliga” (ickefeministiska) kvinnor som 

enbart fysiskt attraktiva även kan få negativa följder såsom låg självkänsla och en osund upp-

tagenhet av det yttre (Baker Beck, 1998).  

     Den ovannämnda artikeln var av relevans för uppsatsen då den visade att stereotyper om 

såväl den ”goda kvinnan” som den ”dåliga feministen” förmedlas genom populärkulturen. 

Könsmaktordningen återspeglas och reproduceras då i viss mån genom att feministen ses som 

den goda kvinnans motsats, vilket försvårar en förändring till mer jämställda förhållanden 

eftersom få vill erkänna sig till den feministiska traditionen på grund av detta. 

 

 

3. Teoretisk utgångspunkt 

 
För att kunna granska populärkultur utifrån könsmaktordningen är det närliggande att anta ett 

feministiskt perspektiv som utgångspunkt. Feminismen är dock inte en enhetlig teori utan 

istället separata inriktningar som fokuserar olika delar av könsmaktordningen. I föreliggande 

uppsats har radikalfeministisk teori valts som utgångspunkt. Detta med anledning av att det är 

den inriktning som renodlat fokuserar kön och som har en förklaring på vad könsmakt-

ordningens djupare mekanismer består av. Därmed har könsmaktordningen avgränsats till att 

gälla ett radikalfeministiskt perspektiv i uppsatsen. 

     För att bevara den kontextuella förståelsen inleds dock avsnittet med en översikts-

beskrivning av feministisk teori och dess inriktningar i stort, för att därefter följas av en 

djupare beskrivning av den för uppsatsen valda inriktningen radikalfeminism.  
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3.1 Feministisk teori 

 
Feminismen har sitt ursprung i den politiska praktiken, där kvinnor genom historien har 

kämpat för mer makt och inflytande i samhället. Feminismen har emellertid utvecklats till att 

även bli ett teoretiskt projekt. Värt att poängtera är dock att anknytningen till den politiska 

praktiken fortfarande är gällande, på så vis att feministisk teori syftar till att förändra 

samhället i mer jämställd riktning (Wendt Höjer & Åse, 2003).   

     Feministisk teori ser maktförhållandet mellan könen som central i sin analys, där fokus 

ligger på att kvinnor som grupp underordnas män som grupp. Kön ses således som en politisk 

och social kategori (Gemzöe, 2002). Som nämndes ovan är feministisk teori inte en enhetlig 

teori, utan feminismen består istället av en rad olika inriktningar där frågan om vad som är 

centralt i könsmaktordningen besvaras på olika vis. Gemensamt för de olika inriktningarna är 

dock att förhållandet mellan könen ses som en social struktur/maktordning (Wendt Höjer & 

Åse, 2003).  

     En indelning av feministisk teori är i de fyra matriarkerna – liberalfeminism, 

radikalfeminism, marxism/socialistisk feminism och socialistisk radikalfeminism (Gemzöe, 

2002). Den första matriarken, liberalfeminism, växte fram ur den liberala politiska filosofin 

som hade sin blomstringstid under upplysningen och där tanken om alla människors lika 

värde var central. Liberalfeminismen menar att kvinnors underordnade roll i samhället beror 

på att de genom historien har uteslutits från det offentliga, det vill säga från politiska och 

lagliga rättigheter samt förnekats rätten till lika villkor på arbetsmarknaden. Liberal-

feminismen menar därför att vägen till jämställdhet är att kvinnorna inkluderas i det allmänna 

på samma villkor som männen och att kvinnorna således får status som fullvärdiga individer 

och medborgare. Liberalfeminismens kärnfrågor är bland annat lika lön för lika arbete, 

kvinnorepresentation i politiken och jämlika villkor i arbetet. Vidare anser liberalfeminismen 

att en förändring av samhället i feministisk riktning kan uppnås inom det rådande systemet, 

genom utbildning och påverkan av människors attityder (Gemzöe, 2002).  

     Kritiken av liberalfeminismen har bland annat varit att den är svag i teorin, vilket innebär 

att den inte har något egentligt svar på varför kvinnorna fortfarande har en underordnad roll i 

samhället trots att kvinnorna har blivit mer inkluderade i det allmänna. Liberalfeminismen 

saknar därmed en problematisering av, och en förståelse för, könsmaktordningens djupare 

mekanismer. Ytterligare kritik mot denna teoretiska inriktning har varit att den inte tar hänsyn 

till klassaspekten och dess inflytande på kvinnors villkor i samhället (Gemzöe, 2002). 

     Den andra matriarken, radikalfeminism, uppstod ur 1960-talets radikala kvinnorörelse. 

Radikalfeminismen motsätter sig liberalfeminismens fokus på det offentliga och menar istället 

att roten till kvinnoförtrycket, som ses som den mest grundläggande formen av förtryck, 

ligger i det som traditionellt har setts som ett privat område. Radikalfeminismen fokuserar 

således bland annat sexuellt våld och förtryck, kvinnomisshandel och kvinnoförakt samt mäns 

kontroll av kvinnor i hemmet – faktorer som är osynliga inom den liberalfeministiska teorin. 

Radikalfeminismen förnekar emellertid inte vikten av det offentliga och kvinnornas inträde i 

detsamma, men menar att könsmaktordningens grund går djupare än så (Gemzöe, 2002). 

Radikalfeminismen är vidare den inriktning som myntade parollen ”det personliga är 

politiskt”, med vilken den menar att den ”privata sfären” måste uppmärksammas som politisk 

och omgärdas av lagar (Wendt Höjer & Åse, 2003). Radikalfeminismen anser inte, som 

liberalfeminismen, att jämställdhet och kvinnans frigörelse kan åstadkommas inom det 

rådande systemet utan menar istället att en förändring av samhället i feministisk riktning 

kräver en radikal omstörtning av samhällsstrukturerna som sådana (Tollin & Törnqvist, 

2005). 

     Kritiken mot radikalfeminismen har varit att den i sin teori är mansfientlig genom dess 

fokus på att män som grupp har ett intresse av kvinnors underordning. Ytterligare kritik mot 
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den radikalfeministiska teorin har varit att den ej tar hänsyn till olikheter mellan kvinnor utan 

istället fokuserar kvinnornas gemensamma intressen (Gemzöe, 2002).  

     Den tredje matriarken, marxism/socialistisk feminism, utvecklades utifrån den marxistiska 

idétraditionen. Marxismen menar att det ekonomiska systemet och dess produktionssätt lägger 

grunden för olika maktförhållanden mellan människor. Marxism/socialistisk feminism menar 

därför att feminismen måste studera kvinnornas villkor inom produktionen för att förstå 

kvinnornas specifika situation. Med hjälp av en sådan analys menar marxism/socialistisk 

feminism att kvinnorna är förtryckta inom det kapitalistiska samhället genom att de, i likhet 

med männen, exploateras som lönearbetare men också genom att de i egenskap av kvinnor får 

lägre löner än de manliga arbetarna samt genom att de utför obetalt arbete i hemmen. På så vis 

utsätts kvinnorna för en dubbel ekonomisk underordning inom det kapitalistiska samhället. 

Marxism/socialistisk feminism fokuserar följaktligen, i likhet med liberalfeminismen, den 

offentliga delen av könsmaktordningen men inkluderar även klass i sin analys. En skillnad 

från liberalfeminismen är dock att marxism/socialistisk feminism ej tror på en förändring av 

samhället genom reformer utan menar att könsförtrycket bara kan upphöra genom en total-

förändring av det ekonomiska systemet (Gemzöe, 2002).  

     Kritiken mot marxism/socialistisk feminism har varit att dess teori om det dubbla 

kvinnoförtrycket ej förklarar hur detta förtryck uppstod. Denna teoretiska inriktning förklarar 

därmed enbart hur förtrycket yttrar sig inom det kapitalistiska systemet men saknar en 

problematisering av kvinnoförtryckets grundläggande mekanismer. Denna svaghet är något 

som den delar med den liberalfeministiska teorin (Gemzöe, 2002).  

     Den fjärde och sista matriarken, socialistisk radikalfeminism, är en sammanblandning av 

marxismens klassanalys och radikalfeminismens specifika kvinnoförtrycksanalys. Socialistisk 

radikalfeminism är därmed en teori som försöker koppla samman de två kategorierna kön och 

klass, där båda är av lika stor vikt. Den socialistiska radikalfeminismen menar att kön och 

klass samverkar och förstärker varandra inom det kapitalistiska systemet, och teorin ställer sig 

själv inför utmaningen att förstå hur arbetsdelningen mellan könen inom både arbetet och 

hemmet är förbunden med den mänskliga psykologin. Socialistisk radikalfeminism anser 

följaktligen att såväl kön som klass är av central vikt i könsmaktordningen och att en 

förståelse av densamma ej är möjlig att uppnå genom en ensidig fokus på den ena eller den 

andra faktorn (Gemzöe, 2002).  

 

 

3.2 Radikalfeminism 
 

Som tidigare nämnt är radikalfeminismen den matriark som har synliggjort det som 

traditionellt har betraktats som en privat sfär och istället gjort det till en politisk angelägenhet. 

Radikalfeminismens företrädare är bland annat teoretiker såsom Kate Millett, Catharine A 

MacKinnon, Carole Pateman, Adrienne Rich och Andrea Dworkin. 

     Inom den radikalfeministiska teorin kallas könsmaktordningen för patriarkat. Millett 

(1971) var den teoretiker som lanserade begreppet, för att belysa att underordningen av 

kvinnor är ett strukturellt problem - en politisk institution som verkar på alla nivåer i 

samhället. Att patriarkatet är strukturellt till sin karaktär innebär dock inte att det är omöjligt 

för enskilda kvinnor att inneha viss makt i vissa situationer, utan att kvinnor som grupp 

generellt har mindre makt än män som grupp och att kvinnor är förtryckta i egenskap av sitt 

kön (Millett, 1971).  

     Den radikalfeministiska idétraditionen menar att könsmaktordningen, patriarkatet, består 

av en rad olika förtryckarmekanismer som tillsammans bildar, samt upprätthåller, den patriar-

kala ordningen. För det första menar exempelvis Millett (1971) att det patriarkala samhället 

bygger på en betingning av könen som totala motsatser, en betingning av temperament, roller 
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och status som är socialt skapad genom socialisationsprocessen. Angående temperament 

socialiseras kvinnor in i ett temperament som präglas av passivitet, mildhet, ineffektivitet och 

okunnighet medan män istället socialiseras in i ett temperament präglat av aktivitet, 

aggressivitet, effektivitet och intelligens. När det istället gäller könens olika roller socialiseras 

kvinnan in i en omhändertagande roll där barnafödande, skötsel av hemmet och vårdande av 

familjen är det som förväntas av henne. Mannen å andra sidan socialiseras in i en roll där han 

förväntas uppnå sina egna drömmar och ambitioner. Utöver detta tillkommer dessutom att det 

är den roll och det temperament som mannen betingas till som även har den högsta statusen i 

samhället, vilket resulterar i att det är mannen som blir den härskande/dominerande i patriar-

katet medan kvinnan blir den underordnade (Millett, 1971). Millett (1971) menar vidare att 

såväl män som kvinnor internaliserar dessa patriarkala värderingar, vilket får som följd att 

kvinnan accepterar en bild av sig själv som underlägsen.  

     I det patriarkala samhället legitimeras dessutom de olika rollerna, och deras ojämlika 

status, genom att det ikläds rollen som något biologiskt betingat, det vill säga som något 

oundvikligt och naturligt (Millett, 1971). Millett (1971) motsätter sig dock detta och menar att 

det finns föga bevis för biologiska förklaringar då inte ens genetiken eller endokrinologin kan 

bidra med några konkreta belägg för ursprungliga mentala eller emotionella skillnader mellan 

könen.     

       För det andra bygger patriarkatet på en sexuell objektifiering av kvinnor. MacKinnon 

(1996) menar att alla kvinnor inom det patriarkala systemet betraktas som lättillgängliga 

sexuella objekt istället för människor, och att de ständigt uppmanas att förändra sitt yttre för 

att leva upp till de idealbilder som män finner erotiska (MacKinnon i Tollin & Törnqvist, 

2005). MacKinnon (1996) menar att kvinnorna som en följd av detta tillslut internaliserar en 

manlig blick som en ständigt bedömande betraktare. Kvinnorna får i det patriarkala samhället 

följaktligen lära sig att kvinnans värde ligger i hennes förmåga att vara fysiskt attraktiv och att 

det inte finns någon del av den kvinnliga kroppen som duger i sin naturliga form. Dworkin 

(refererad i Tollin & Törnqvist, 2005) menar att den mest förödande konsekvensen av denna 

objektifiering kan bli att kvinnorna utvecklar ett självhat och en osund och passiviserande 

fixering vid sitt yttre. MacKinnon (refererad i Tollin & Törnqvist, 2005) menar i sin tur att 

ytterligare en följd kan bli att kvinnorna börjar objektifiera sig själva och anspela på sin 

sexualitet för att få tillgång till olika sociala förmåner. 

     Millett (1971) menar dock att kvinnorna inom det patriarkala systemet även kan utsättas 

för en annan typ av ”ytterlighet” genom den så kallade romantiska kärleken där hon placeras 

på en piedestal och upphöjs till något gudomligt eller drottninglikt. Emellertid är denna 

hyllning till kvinnan bara är en chimär enligt Millett (1971) – det vill säga ett sätt för den 

härskande klassen (männen) att dölja sakernas tillstånd. För faktum är att denna piedestal-

upphöjning inte på något sätt ändrar kvinnans sociala ställning inom patriarkatet. Dessutom 

kan den romantiska kärlekens idealisering av kvinnan även snäva in kvinnans beteendesfär än 

mer, på grund av att det i denna idealiserade bild ofta finns en förväntan på att kvinnan ska 

agera som mannens samvete och dessutom leva ett ädelt och klanderfritt liv (Millett, 1971).  

     För det tredje bygger patriarkatet på det manliga våldet och den makt som det genererar. 

Radikalfeminismen anser att våldet är patriarkatets yttersta maktbefogenhet, det vill säga ett 

sätt att bevara den rådande ordningen. Även om inte alla kvinnor utsätts för direkt våld finns 

det ett ständigt närvarande hot om våld som begränsar kvinnornas liv och håller dem under 

kontroll (Tollin & Törnqvist, 2005).  

     Det manliga våldet inom patriarkatet är dessutom ett särskilt typ av våld som är sexuellt till 

sin karaktär och vars våldsspektrum är stort men som tar sin yttersta form i våldtäkten 

(MacKinnon, 2004; Millett, 1971). MacKinnon (2004) menar att våld mot kvinnor ofta 

framställs som om det skulle handla om våld och inte om kön eller sexualitet. Men 

MacKinnon (2004) hävdar att detta är felaktigt och att det istället är just sexualitet och kön 
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som våldet mot kvinnor handlar om. Inte enbart för att det är kvinnor som utsätts för våldet 

utan också för att våld mot kvinnor är något erotiserat i det patriarkala samhället. Därför är det 

bara är en gradskillnad mellan att bli attackerad av en knytnäve eller av en penis – inte en 

artskillnad. 

     Att våld är erotiserat syns bland annat inom pornografin, som inte bara återspeglar detta 

patriarkala förhållande utan även, genom sin stora spridning
2
, är med och reproducerar det. 

Inom pornografin framställs nämligen kvinnor som om de njuter av att bli förnedrade och att 

förnedring är sexuellt upphetsande för såväl kvinnor som män (MacKinnon, 2004). Rich 

(2004) menar att både hård- och mjukpornografi samt reklam sprider bilden av kvinnan som 

objekt för patriarkatets känslolösa sexualitet – en sexualitet som är till för att nyttjas av 

männen. Radikalfeminismen anser därför att det som kallas sexualitet är en sexualitet präglad 

av kvinnan som offer och objekt, och mannen som förövare och betraktare. Kvinnor lär sig 

genom detta att de behöver vara undergivna och passiva för att bli älskade och åtrådda. Med 

andra ord – kvinnorna lär sig att tända på en överordnad och männen på en underordnad 

(Tollin & Törnqvist, 2005).  

     Millett (1971) poängterar att det manliga våldet dessutom är en normal del av den 

patriarkala sexualiteten och inte något patologiskt avvikande beteende, som det många gånger 

framställs vara. MacKinnon (2004) instämmer i detta och menar att så länge våld och sex ses 

som två åtskilda fenomen kommer inget att förändras. För att citera:  

 
Vad jag menar är att om man inte lyfter fram det sätt på vilket våld är en del av vanlig 

sexualitet, av samlag, kommer inget av detta att förändras. Då kommer vi fortsätta att 

stigmatisera kvinnor som uppger att de blivit våldtagna som om de har erfarit något avvikande 

medan vi andra kommer att fortsätta känna oss kränkta men leva våra liv som om vi inte blivit 

våldtagna, när det i själva verket handlar om att också vi många gånger haft sex mot vår egen 

vilja (MacKinnon, 2004, s. 307).  

 

MacKinnon (2004) poängterar vidare att våldtäkt i lagens mening baseras på en manlig 

uppfattning om sexualitet och inte på kvinnornas egen upplevelse av sig själva som sexuella 

individer. Detta är en av orsakerna till att få kvinnor anmäler våldtäkter, de befarar att ingen 

ska tro på dem och att förövaren ej ska bli dömd. En annan orsak är den skam som åläggs 

kvinnan. Millett (1971) menar att kvinnan i det patriarkala samhället alltid anses som den 

mest skyldiga vid nästan alla sexuella kontakter, oavsett omständigheter. Detta till följd av att 

kvinnans sexualitet ses som något nedsmutsat och syndfullt, bland annat på grund av diverse 

religiösa arketyper av kvinnan såsom exempelvis Pandora och Eva. På så vis menar Millett 

(1971) att patriarkatet har religionen på sin sida. 

     Det patriarkala våldet mot kvinnor sker även inom hemmets fyra väggar. Den farligaste 

platsen för en kvinna att vistas i är det egna hemmet och den vanligaste förövaren är hennes 

egen man (Tollin & Törnqvist, 2005). Radikalfeminismen menar att familjen på det viset är 

som en samhällets spegel. Det är även inom familjen som kvinnan hålls ekonomiskt beroende 

av sin man, vilket inom radikalfeminismen ses som en viktig stödjepelare för patriarkatet 

(Millett, 1971). Att familjen dessutom är en viktig del av ungdomarnas socialisering till den 

patriarkaliska ideologin leder till Milletts (1971) ställningstagande om att familjen är 

patriarkatets viktigaste institution.  

      För det fjärde bygger det patriarkala samhället på ”lagen om mäns rätt till sex”. Pateman 

(2004) menar att exponeringen av kvinnors kroppar inom den stora sexindustrin ständigt är en 

påminnelse för män att de inom patriarkatet har rätt att förfoga över kvinnors kroppar. Den 

institution som bland annat prostitutionen utgör innebär således enligt Pateman (2004) ett 

säkerställande för att männen ska få utöva sin patriarkala rätt – det vill säga att få utnyttja en 

                                                 
2
 I USA är pornografiindustrin större än skiv- och filmindustrin – sammantaget (Dworkin, 1996). 
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kvinna sexuellt under en särskild tid. Prostitution legitimeras ofta med argumenten att 

kvinnorna gör det frivilligt och att prostitution är ett arbete bland andra. ”Kontraktet” mellan 

den prostituerade kvinnan och den köpande mannen likställs således med ett anställningsavtal. 

Emellertid menar Pateman (2004) att så ej är fallet. En kvinna som prostituerar sig involverar 

sitt hela jag på ett sätt som en vanlig arbetare inte behöver göra. Sexualiteten och jaget utgör 

en helhet som ej kan separeras och därför säljer den prostituerade kvinnan sitt eget själv och 

kan följaktligen inte jämföras med en vanlig arbetare. Pateman (2004) menar att män, genom 

prostitutionen, inför allmänheten erkänns som herrar över kvinnornas sexualitet och att de 

samtidigt bekräftar sin manlighet genom detta. 

     För det femte bygger det patriarkala samhället på en obligatorisk heterosexualitet. Rich 

(2004) menar att den påtvingade heterosexualiteten upprätthåller patriarkatet genom att 

kvinnor från tidig ålder lär sig att orientera sig mot, samt identifiera sig med, män. Detta leder 

till att kvinnlig gemenskap, även icke-sexuell sådan, förringas och att kvinnor istället blir 

lojala mot män såväl politiskt och socialt som sexuellt. Den intensitet och kraft som finns 

mellan kvinnor förtvinar således under patriarkatet. Millett (1971) menar dock att det är ett 

högst logiskt val för kvinnor att söka godkännande hos män eftersom det är männen som 

besitter makten. På så vis är kvinnornas orientering mot män en form av överlevnadsstrategi. 

Millett (1971) menar vidare att detta är ett vanligt beteende hos grupper med minoritetsstatus. 

Kvinnornas minoritetsstatus kan även resultera i att kvinnorna börjar förakta såväl sig själv 

som sina gelikar, på grund av den stigmatisering som de får utstå, vilket också bidrar till att 

orienteringen mot män blir ett rationellt val.  

     Utifrån ovanstående redogörelse kan konstateras att radikalfeminismen anser att 

patriarkatet - könsmaktordningen - består av en rad olika faktorer som till viss del är samman-

flätade. För att sammanfatta är dessa faktorer således olika roller och temperament, sexuell 

objektifiering, hyllning av kvinnan inom den romantiska kärleken, manligt våld, lagen om 

mäns rätt till sex samt obligatorisk heterosexualitet. Millett (1971) menar att tidigare försök 

att förändra den rådande ordningen har misslyckats på grund av att roten till problemet ej har 

angripits. Under den hundra år långa perioden 1830-1930 genomfördes visserligen en del 

viktiga reformer, såsom exempelvis kvinnlig rösträtt, men själva grundproblemet fanns kvar. 

För att citera Millett (1971): ”Man skrapade helt enkelt bara på samhällets yta, medan det 

fundamentala systemet levde vidare oantastat under ytan” (s. 179).  

      Radikalfeminismen anser därför att den patriarkala ordningen bara kan utmanas och 

förändras genom en omstörtning av själva samhällsstrukturen, med sin början i dess 

temperaments- och rolldifferentiering (Millett, 1971). Vidare förespråkar radikalfeminismen 

att kvinnor måste förena sig i medvetandehöjande samtal för att kunna bli medvetna om det 

strukturella förtryck som de utsätts för och på så vis vända det till ett kollektivt motstånd. 

Dessutom anbefalls fristående, separatistisk organisering, det vill säga en kvinnlig organi-

sering utan manlig eller statlig inblandning. Detta på grund av att staten bygger på en manlig 

norm, vilket resulterar i att staten blir ett verktyg i männens händer och i männens händer 

enbart (Tollin & Törnqvist, 2005).    

 

 

4. Metod 

 
I detta avsnitt kommer valet av metod och tillvägagångssätt att presenteras. Avsnittet avslutas 

med en reflektion kring uppsatsens validitet, reliabilitet samt etiska aspekter.  
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4.1 Forskningsstrategi och metodologisk ansats  

 
För att kunna besvara frågeställningen valdes en kvalitativ forskningsstrategi med deduktiv 

ansats. Kvalitativ forskningsstrategi innebär att forskaren försöker beskriva och förstå ett 

fenomen på ett djupgående vis (Larsson, 2005), vilket passade uppsatsens syfte och fråge-

ställning då populärkulturen behövde granskas grundligare än vad en kvantitativ ansats 

möjliggjorde.  

     Deduktiv ansats innebär i sin tur att forskaren utgår från en eller flera teorier och att 

forskningsförfarandet således styrs av det teoretiska perspektivets fokus (Larsson, 2005). I 

föreliggande uppsats innebar detta att populärkulturen granskades utifrån radikalfeministisk 

teori (se ovan), där teorin styrde vad som fokuserades inom den utvalda populärkulturen. Utan 

den deduktiva ansatsen hade granskningen blivit svår att genomföra då uppsatsens fråge-

ställning i det närmaste krävde en tydlig teoretisk fokusering.  

     Valet av forskningsstrategi och metodologisk ansats utgör tillsammans det som Patton 

(refererad i Larsson, 2005) kallar för kvalitativ perspektivforskning. 

 

 

4.2 Urval och empiriskt material 

 
För att välja ut vilken del av populärkulturen som skulle granskas användes ett strategiskt 

urval. Detta urval innebär att forskaren först fastställer sin population, för att sedan välja ut ett 

mindre antal fall ur populationen att analysera. Analysenheterna som väljs ut är de som tros 

ha någon kunskap att tillföra kring det valda forskningsämnet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

& Wängnerud, 2007). 

     I föreliggande uppsats fastställdes därmed först populationen genom en avgränsning av 

begreppet populärkultur. I uppsatsen avgränsades populärkultur till att gälla amerikanska 

filmer under år 2009. Anledningen till detta var att film som medium når ut till en stor mängd 

människor. Valet av amerikanska filmer motiverades av det faktum att amerikanska filmer 

sprids över stora delar av världen och att innehållet i dessa filmer således kan komma att 

påverka många människors syn på manligt och kvinnligt. Genom den amerikanska populär-

kulturens ”världserövring” blev med andra ord valet av just amerikanska filmer ett rimligt val 

framför exempelvis svenska filmer. Anledningen till år 2009 var för att filmerna skulle vara 

så aktuella som möjligt.  

     För att välja ut konkreta analysenheter från populationen besöktes Svenska filminstitutets 

hemsida, där de amerikanska filmer som var mest sedda under år 2009 valdes utifrån 

hemsidans officiella statistik. På så vis granskades de filmer som nått ut till många. Det hade 

varit önskvärt att granska de amerikanska filmer som sammantaget var mest sedda under år 

2009. Dock var det svårt att hitta tillförlitliga siffror på detta, varför filmer som enbart var 

mest sedda i Sverige valdes. Emellertid kan tänkas att de amerikanska filmer som lanseras i 

Sverige troligtvis även är de filmer som når ut till många världen över.  

     Urvalskriterier bland de mest sedda filmerna under år 2009 var att det skulle vara spel-

filmer samt att alla karaktärer skulle vara faktiska kvinnor och män. Således valdes dokumen-

tära filmer bort samt filmer som helt eller delvis skildrar animerade karaktärer. Ett annat 

urvalskriterium var att filmerna skulle utspelas i en samtida kontext eftersom det för upp-

satsen ansågs som mest relevant att granska vad nyare film förmedlar avseende könsmakt-

ordningen. Därmed valdes även de filmer bort som utspelas i en historisk tid. En film som 

skildrar äldre tider kan nämligen inte ses som aktuell – nyinspelningen till trots – eftersom 

den skildrar en äldre samhällsordning. 
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     Det empiriska materialet i föreliggande uppsats blev således fyra av de mest sedda 

filmerna under år 2009. Dessa var Änglar och demoner, 2012, Baksmällan och The proposal. 

Mer information om dessa filmer återfinnes under avsnitt 5. 

 

 

4.3 Datainsamlings- och analysmetod 
 

För att kunna granska de utvalda filmerna valdes filmanalys som metod för datainsamling och 

analys. I föreliggande uppsats kombinerades filmanalysen dessutom med en diskursanalytisk 

ansats.  

 

     4.3.1 Filmanalys. Det finns ingen enhetlig modell för hur filmanalys ska bedrivas, utan det 

skiftar beroende på vilket syfte som filmanalysen bedrivs utifrån. Emellertid finns en rad 

moment som är gemensamma för samtliga filmanalyser (Andersson & Hedling, 1999).  

     Det första steget i analysen innebär att forskaren bör problematisera och reflektera kring 

syftet för filmanalysen, det vill säga vilken kunskap som ska genereras och i vilken kontext 

den ska ingå. Forskaren bör även på detta steg reflektera kring vilken kunskap som analysen 

förutsätter hos dess mottagare (Andersson & Hedling, 1999). I föreliggande uppsats innebar 

detta steg att vikt lades vid formulering av syftet, för att klarhet skulle bringas i vilken 

kunskap som söktes när filmerna analyserades, det vill säga om och i så fall hur könsmakt-

ordningen återspeglas inom den utvalda populärkulturen. Vidare tydliggjordes i vilken 

kontext som filmanalysen skulle användas, vilket i detta fall på ett vis redan på förhand var 

klargjort – det vill säga som examensarbete. Vad avser förkunskaper hos filmanalysens 

mottagare anses det i detta fall inte behövas någon särskild förkunskap då ambitionen var att 

på ett tydligt vis redogöra för analysens resultat. 

     Det andra steget i analysen innebär att forskaren bör bli förtrogen med sitt studieobjekt 

(filmen). Detta innebär att forskaren bör bekanta sig med filmen i form av dess stilmedel och 

tematiska material samt dess mottagande och historiska kontext. Vad tilläggas bör är dock att 

hur mycket forskaren går in i de olika områdena skiftar beroende på filmanalysens fokus. 

Vissa områden kan således bortses ifrån eller tillägnas mindre uppmärksamhet om syftet så 

tillåter (Andersson & Hedling, 1999). I föreliggande uppsats innebar detta steg att analysen 

inleddes med att recensioner om de utvalda filmerna lästes, detta för att ta reda på hur 

mottagandet av filmerna såg ut. Därefter sågs filmerna en gång innan själva analysarbetet-

/granskningen påbörjades, detta för att få en känsla för filmens tematiska material. Värt att 

poängtera är att filmens tematiska stoff även var det som fokuserades främst i själva 

granskningen, medan de tekniska stilmedlen enbart fokuserades i enskilda fall. Vad avser den 

historiska kontexten hos filmerna var detta i viss mån redan givet genom urvalet, då enbart 

amerikanska, samtida filmer valdes ut. Någon vidare vikt än så lades ej vid detta.  

     Det tredje steget i analysen innebär att forskaren bör systematisera de observationer från 

filmen som är relevanta för studiens syfte. Det är på detta steg som forskaren får användning 

för andra metoder och vetenskapliga begreppsapparater, såsom exempelvis narratologi och 

semiotik (Andersson & Hedling, 1999). I föreliggande uppsats valdes här diskursanalys. För 

tillämpningen av detta steg, se 4.3.2 nedan. 

     Det fjärde, tillika sista, steget i analysen innebär att forskaren bör sammanställa sin analys 

i en enhetlig framställningsform (Andersson & Hedling, 1999). I föreliggande uppsats innebar 

detta steg att avsnitt 6, resultat och analys, sammanställdes. 

 

     4.3.2 Diskursanalys. En vanlig definition på begreppet diskurs är att det är ett bestämt sätt 

att tala om och förstå världen, och ett centralt antagande är att det finns särskilda ramar för 
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vilka presentationer som kan göras för att det ska verka sanningsenligt, rimligt eller till och 

med vackert (Börjesson & Palmblad, 2007).  

     Grundfrågor inom diskursanalysen är på vilka sätt det talas om ett specifikt fenomen och 

om det råder konsensus kring hur det talas om det aktuella fenomenet inom olika kontexter. 

Vidare är en grundfråga hur det på olika vis berättas om verkligheten (Börjesson & Palmblad, 

2007). 

     Inom diskursanalysen anses att språk är handling, vilket innebär att i samma ögonblick 

som något blir benämnt konstrueras det samtidigt. På så vis gör språket något med världen - 

språket konstituerar verkligheten såsom människan känner den (Börjesson & Palmblad, 

2007). Inom diskursanalysen är det traditionellt det talade och/eller det skrivna språket som 

fokuseras. Emellertid har dagens samhälleliga överflöd av bilder gjort att det har börjat talas 

om en bildlig vändning, med vilken det menas att även bilder, såväl stillbilder som rörliga, är 

av central vikt för människans förståelse för sig själv och sin omvärld (Thörn, 2007). I många 

av dagens medier samverkar dessutom bild och språk – något som Hillesund (refererad i 

Thörn, 2007) kallar för visuell-verbal helhet.  

     Inom diskursanalysen går vidare en skiljelinje mellan stora och små diskurser. Inom den 

stora diskursanalysen ligger tyngdpunkten på de diskurser som inte enbart figurerar inom ett 

specifikt område utan på de diskurser som istället figurerar över samhällsinstitutionernas 

gränser. Inom den stora diskursanalysen fokuseras därmed hur själva diskursen är uppbyggd, 

vilket innebär att strukturen bildar centrum för analysen (Börjesson & Palmblad, 2007). Inom 

den ”mindre” diskursanalysen fokuseras å andra sidan de diskurser som figurerar på lokal 

nivå. Exempelvis inriktas analysen här på hur verkligheten framställs inom den vardagliga 

interaktionen mellan människor. Inom den mindre diskursanalysen ligger fokus således på hur 

diskurser byggs upp, vilket innebär att själva processen ställs i förgrunden för analysen 

(Börjesson & Palmblad, 2007). 

     I föreliggande uppsats kom diskursanalysen väl till pass eftersom syftet var att granska om 

könsmaktordningen återspeglas inom populärkulturen eller ej. Med andra ord var intentionen 

att granska om, och i så fall hur, könsmaktordningen som diskursiv formation representeras 

inom populärkulturen och om det finns några gemensamma nämnare för hur de olika filmerna 

framställer, och därigenom återskapar, denna diskursiva formation. I uppsatsen fokuserades 

en stor diskurs, i och med att könsmaktordningen genomsyrar samhället som helhet. Värt att 

poängtera är också att såväl språket som bilderna analyserades, det vill säga den visuell-

verbala helheten.  

 

 

4.4 Genomförande 

 
Första steget i genomförandet var att filmerna införskaffades i DVD-format. Efter att 

uppsatsens författare sedan var för sig hade bekantat sig med filmerna avseende dess 

mottagande samt tematiska stoff upprättades en analysmatris vilken bestod av den radikal-

feministiska teorins centrala delar i nyckelordsform (se bilaga 1). Detta för att teoretisk fokus 

skulle hållas under granskningen.  

     Därefter påbörjades själva granskningen, vilken författarna genomförde tillsammans. 

Angående tidsaspekten ägnades två arbetsdagar åt vardera film. Under den första dagen 

granskades själva filmen. De scener som återspeglade något av nyckelorden på analys-

matrisen nedtecknades för hand, där en kort beskrivning av scenerna samt tidsangivelser om 

när de förekom i filmen återgavs. Under den andra dagen granskades återigen de aktuella 

scenerna för att kontrollera att tolkningarna var ”korrekta” samt för att skriva ned scenerna i 

sin helhet via dator. Varje filmgranskningsdag hade sin början klockan 12.00. Detta på grund 

av att uppsatsens författare ansåg det vara en gynnsam tid för att minimera risken för trötthet. 
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Angående de tekniska redskapen under granskningen användes en DVD-spelare, en 32” TV 

samt en fjärrkontroll. En dator användes även i slutskedet av granskningen för att spara två 

bilder från en av filmerna, detta för att visuellt kunna exemplifiera en del av granskningen. 

Värt att nämna är att granskningen genomfördes i hemmiljö. 

     Efter att granskningen av samtliga fyra filmer var genomförd skrevs de aktuella scenerna 

ut i pappersformat. Sedan klipptes scenerna isär, detta för att varje scen skulle hamna på ett 

eget papper. Därpå färgkodades varje scen utifrån vilken del av teorin som den motsvarade. 

Varje teoretiskt nyckelord hade således en egen färg. Efter detta sorterades de olika scenerna i 

gemensamma högar efter respektive färg. De scener som hade kodats med flera färger 

sorterades in i en separat hög. Detta kodningsförfarande gjordes för att synliggöra hur stort 

varje tema skulle bli, samt för att underlätta uppbyggandet av avsnittet resultat och analys.  

 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

 
I forskningssammanhang är begreppen validitet och reliabilitet av stor betydelse. När det 

gäller begreppet validitet kan det delas upp i intern och extern validitet. Intern validitet 

innebär att det finns en överensstämmelse mellan teoretisk begreppsdefinition och 

operationell definition, det vill säga att forskaren operationaliserar sina teoretiska definitioner 

på ett korrekt vis. Här är det således viktigt att forskaren begrundar sina begreppsdefinitioner 

ordentligt så att rätt indikatorer väljs för att mäta dessa. Extern validitet innebär i sin tur om 

resultatet från forskningen kan generaliseras eller ej, det vill säga till en större population 

utanför de undersökta analysenheterna (Esaiasson et al., 2007).  

     Den interna validiteten i uppsatsen anses vara relativt god då populärkulturen först och 

främst avgränsades till att gälla amerikanska filmer under ett specifikt år. På så vis blev 

populärkulturen mätbar och överskådlig. Dessutom granskades de utvalda filmerna utifrån 

radikalfeministisk teori. Och då radikalfeminismen på ett tydligt vis fokuserar könsmakt-

ordningens ojämställda förhållanden torde föreliggande uppsats ha mätt det som avsågs – det 

vill säga om könsmaktordningen återspeglas inom populärkulturen eller ej. Genom detta 

anses således de utvalda begreppen vara operationaliserade på ett fullgott vis. Angående den 

externa validiteten kan det dessvärre inte sägas detsamma. Då urvalet var relativt litet och då 

ett slumpmässigt urval ej användes kan resultaten inte generaliseras till amerikanska filmer i 

sin helhet och därmed inte heller till populärkulturen som sådan. Emellertid kan tänkas att om 

resultaten visar att könsmaktordningen återspeglas i de utvalda filmerna kan det vara en 

indikator på att det inte är orimligt att andra filmer och annan populärkultur gör detsamma. 

     Begreppet reliabilitet, å sin sida, kan precis som validitet delas upp i intern och extern. 

Intern reliabilitet innebär att den aktuella forskningen utförs på ett korrekt och tillförlitligt vis 

och att forskaren därmed förebygger slumpmässiga fel. Extern reliabilitet innebär istället att 

resultatet är stabilt och att en annan forskare kan göra om undersökningen med samma 

resultat (Bryman, 2001).  

     Reliabiliteten i uppsatsen anses vara både god och mindre god. Den interna reliabiliteten är 

god på så vis att resultaten torde vara tillförlitiga. Detta eftersom filmerna granskades två 

gånger, för att kontrollera om tolkningarna fortfarande var aktuella. Det faktum att två 

personer granskade filmerna ökar också tillförlitligheten i resultaten på så vis att båda var 

överens om tolkningarna. Den externa reliabiliteten är dock mindre god på så vis att det är 

tveksamt om någon annan skulle kunna göra om studien med exakt samma resultat. Detta 

främst på grund av att uppsatsens författare båda har en feministisk förförståelse som 

eventuellt resulterar i ökad känslighet för filmernas ojämställda budskap. Frågan är då om 

någon annan skulle reagera på exakt samma scener i filmerna. Dock anses analysmatrisen (se 

bilaga 1) öka reproducerbarheten en aning, och därmed även den externa reliabiliteten. 
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4.6 Etiska aspekter 
 

För att bedriva god forskning är det viktigt att forskaren har en etisk förankring under hela 

processen. Vid tolkning och analys av forskningsresultaten är det bland annat av största vikt 

att forskaren ej förvränger eller förskönar sina resultat i syfte att få fram de resultat som 

stödjer den egna tesen (Gustafsson, Hermerén & Petersson, 2005). I föreliggande uppsats 

innebar detta att stor vikt lades vid tolkningen av resultaten för att minimera risken att dessa 

skulle bli snedvridna och på så vis missvisande. Med andra ord var intentionen att tolk-

ningarna skulle bli så sanningsenliga och korrekta som möjligt. 

     Värt att nämna i det etiska sammanhanget är dessutom att granskningen av de utvalda 

filmerna ej skedde förutsättningslöst utan med en tydlig teoretisk fokusering, detta för att se 

om könsmaktordningen återspeglas i filmerna. Genom detta dissekerades således filmerna på 

ett vis som ej var regissörernas avsikt, vilket är viktigt att understryka. Då enbart vissa delar i 

filmerna valdes ut till resultat- och analysavsnittet fick detta även som konsekvens att det till 

viss del skapades nya berättelser, eftersom delarna togs ur sin kontext. 

 

 

5. Beskrivning av det empiriska materialet 
 

I detta avsnitt kommer de utvalda filmerna att beskrivas avseende svenska tittarsiffror, 

mottagande samt handling.  

 

 

5.1 Änglar och demoner 

 
Änglar och demoner är en thriller rekommenderad från 15 år. Under år 2009 sågs den på 

svenska biografer utav 400 701 personer (Svenska filminstitutet, 2010). Av 20 professionella 

kritiker fick filmen 2,3 poäng i genomsnittsbetyg, där betyget 5 var högst (Hansson, 2009). 

 

     5.1.1 Synopsis. En behållare med antimateria stjäls från ett forskningslaboratorium. Denna 

behållare kan i fel händer bli mycket farlig eftersom antimaterian kan fungera som en bomb 

om den kommer i kontakt med materia. Kort därefter mottar Vatikanstaten ett hot från en 

grupp som kallar sig Illuminati, som vill störta Vatikanen för att på så vis illustrera att 

vetenskapen härskar över religionen. Det är Illuminati som har stulit antimaterian och de har 

även kidnappat fyra kardinaler. De kidnappade kardinalerna är dessutom så kallade ”Preferiti” 

vilket innebär att de är favoriter till att väljas som ny påve, vilket nu ska göras eftersom den 

nuvarande påven har avlidit. Vittoria Vetra, som är doktor i biofysik på forsknings-

laboratoriet, blir kallad till Vatikanen för att desarmera behållaren med antimateria om den 

hittas. Robert Langdon blir även ditkallad i egenskap av professor i religiös symbolik, 

eftersom han kan hjälpa Schweizergardet att tolka olika symboler i jakten på Illuminati. 

Därefter följer en kamp mot klockan för att kunna rädda såväl kardinalerna som 

Vatikanstaten.  

 

 

5.2 2012 
 

2012 är ett actiondrama rekommenderad från 11 år. Under år 2009 sågs den på svenska 

biografer utav 399 038 personer (Svenska filminstitutet, 2010). Av 20 professionella kritiker 

fick filmen 2,9 poäng i genomsnittsbetyg, där betyget 5 var högst (Hansson, 2009).  
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     5.2.1 Synopsis. Mayakalendern har sedan länge spått att jordens undergång ska inträffa den 

21 december 2012, och forskare har nu börjat inse att detta kan stämma. Ett antal länders 

regeringar går därför samman och börjar bygga några enorma samt motståndskraftiga arkar 

som ska säkra människoartens fortlevnad. När dagen sedan är kommen börjar kontinent efter 

kontinent att falla samman och katastrofen är därmed ett faktum. Därefter följer filmen en rad 

människors kamp för överlevnad. I särskild fokus står den misslyckade författaren och 

numera limousinchauffören Jackson, hans exfru Kate som är hemmafru och deras två gemen-

samma barn samt plastikkirurgen Gordon som är Kates nya man. Även Jacksons chef Yuri 

och hans flickvän Tamara är centrala karaktärer i filmen. 

 

 

5.3 Baksmällan 
 

Baksmällan är en komedi rekommenderad från 11 år. Under år 2009 sågs den på svenska 

biografer utav 291 131 personer (Svenska filminstitutet, 2010). Av 20 professionella kritiker 

fick filmen 3,1 poäng i genomsnittsbetyg, där betyget 5 var högst (Hansson, 2009).  

 

     5.3.1 Synopsis. De fyra killkompisarna Doug, Phil, Alan och Stu åker på svensexa till Las 

Vegas då Doug ska gifta sig om två dagar. De är laddade inför en flickvänsfri och händelserik 

helg. Dock vaknar de upp dagen efter att de anlänt till Las Vegas, i en vandaliserad svit och 

med en tiger i badrummet samt en bebis i garderoben. Stu saknar även en hörntand och Doug 

och hans madrass är borta. Ingen av dem minns ett dyft från gårdagskvällen. Phil, Alan och 

Stu börjar därför leta efter Doug och försöker samtidigt minnas vad som egentligen hände.  

 

 

5.4 The proposal 

 
The proposal är en barntillåten romantisk komedi. Under år 2009 sågs den på svenska 

biografer utav 194 338 personer (Svenska filminstitutet, 2010). Av 20 professionella kritiker 

fick filmen 2,7 poäng i genomsnittsbetyg, där betyget 5 var högst (Hansson, 2009).   

 

     5.4.1 Synopsis. Margaret är en hårdförd chef på ett stort bokförlag. Margaret hotas dock av 

utvisning från USA på grund av att hon är Kanadensisk medborgare och har slarvat med sitt 

arbetsvisum. Margaret får veta att hon därför med kort varsel måste lämna USA och att hon 

inte får fortsätta på arbetet medan hon bor i Kanada. För att säkra sin position på arbetet 

kommer hon emellertid på en lösning, vilken är att gifta sig med sin assistent Andrew. 

Andrew har dock inte mycket till övers för Margaret, men han går med på att gifta sig med 

henne under förutsättning att han får bli redaktör på förlaget. För att göra deras överens-

kommelse giltig går Margaret ner på knä och friar till Andrew utanför det amerikanska 

migrationsverket. Sedan startas en statlig utredning på dem, detta för att kontrollera om deras 

förhållande är allvarligt menat och att de därmed inte ämnar lura staten. För att Margaret och 

Andrew ska kunna övertyga såväl familj som utredaren om att deras kärlek är på riktigt följer 

Margaret med Andrew till hans föräldrahem i Alaska. Väl där utsätts de för många prövningar 

och känslor uppstår sedan mellan dem.  
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6. Resultat och analys 
 

I detta avsnitt kommer uppsatsens resultat att presenteras och analyseras genom tre teman, 

vilka är; könens olika temperament och roller, sexuell objektifiering av kvinnor samt mäns 

självpåtagna rätt till sex. Värt att nämna är att vissa scener förekommer under fler än ett tema, 

detta på grund av att de aktuella scenerna är mångfacetterade och kan analyseras under flera 

teman. 

 

 

6.1 Könens olika temperament och roller 

 
Millett (1971) menar att en viktig del i könsmaktordningen är den sociala betingningen av 

könen som totala motsatser avseende temperament och roller. Att kvinnor och män betingas 

som olika blir enligt Millett (1971) problematiskt på grund av att det är den roll och det 

temperament som mannen betingas till som har högst status i samhället, vilket resulterar i att 

det är mannen som blir den överordnade i patriarkatet medan kvinnan blir den underordnade. 

Millett (1971) menar därför att temperaments- och rolldifferentieringen måste upphöra för att 

samhället ska kunna omstruktureras i mer jämställd riktning.   

      

     6.1.1 Temperament. Angående temperament menar Millett (1971) att det kvinnliga 

temperamentet präglas av passivitet, ineffektivitet, mildhet och okunnighet. Detta i kontrast 

till det manliga temperamentet som istället präglas av aktivitet, effektivitet, aggressivitet och 

intelligens.  

     Denna temperamentsdifferentiering återspeglas i tre av filmerna på många olika vis. I 

Änglar och demoner syns detta i tre specifika scener. I den första scenen har doktor Vetra och 

professor Langdon precis anlänt till Vatikanstaten. De befinner sig i ett övervakningsrum 

tillsammans med fyra män från Schweizergardet där ett band från Illuminati (kidnapparna) 

spelas upp. Bandet visar de fyra kardinalerna inlåsta i små celler och kidnapparna berättar 

samtidigt att de ska döda och brännmärka en efter en. Därefter säger de att Vatikanen kommer 

att förintas av ljus med vilket de menar att antimaterian kommer att sprängas. Efter att bandet 

har spelats upp den första gången ber professor Langdon att få se det igen. Den gången blir 

det för mycket för doktor Vetra, varför hon stänger ögonen, suckar ledsamt och sätter sig i 

soffan bakom där hon håller sig för munnen som om hon skulle må illa. Männen står dock 

oberörda kvar och analyserar Illuminati och dess hot.   

     I den andra scenen har professor Langdon och doktor Vetra, med följe, hittat behållaren 

med antimateria. Den är belägen i ett cirka två meter djupt hål i marken under St Peters-

kyrkan. Fader McKenna (den döda påvens gunstling) är den som klättrar ner i hålet först utan 

problem. När sedan doktor Vetra ska ner i hålet sträcker hon ut sin hand till en av männen i 

sällskapet för att få balansstöd ner för stegen. När doktor Vetra och fader McKenna sedan ska 

upp igen utspelar sig samma sak. Fader McKenna klättar återigen upp för stegen lätt och 

problemfritt, medan doktor Vetra får hjälp av professor Langdon.  

     I den tredje scenen har doktor Vetra misslyckats med att desarmera behållaren med anti-

materia på grund av att kylan nere i hålet gjort att batteritiden på behållaren har förkortats. 

Fader McKenna tar då saken i egna händer och springer ut ur kyrkan med behållaren. Väl ute 

på Petersplatsen står en helikopter och väntar. Den tar fader McKenna i besittning och flyger 

rakt upp i himlen, detta för att behållaren ska sprängas i luften och på så vis inte utplåna 

Vatikanen. Hela Petersplatsen är fylld med människor som står och bevittnar händelsen med 

stor häpnad. Även professor Langdon och doktor Vetra tittar upp mot helikoptern medan den 
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färdas längre och längre upp. Alla tror att fader McKenna nu kommer att dö i sin altruistiska 

handling för Vatikanstaten. En tår faller därför längs doktor Vetras kind. 

     Utifrån radikalfeministisk teori illustrerar således dessa scener att en kvinna alltid anses 

vara mindre hårdhudad än en man, där kvinnan ständigt reagerar mer känslosamt än mannen, 

vare sig det är med tårar eller med illamående. Vidare illustrerar scenerna tanken om 

kvinnornas mer passiva, ineffektiva och försiktiga/hjälplösa drag, då den kvinnliga karaktären 

uppenbarligen är oförmögen att klättra lika väl på en stege som en man. Detta blir särskilt 

intressant med tanke på att den kvinnliga karaktären är doktor i fysik och ditkallad på samma 

premisser som männen. Ändå är det just hon – kvinnan - som inte klarar av alla situationer på 

samma lugna och okomplicerade vis som männen.  

     Denna temperamentsdifferentiering är även ett återkommande tema i 2012 och blir särskilt 

tydligt i tre scener. I den första scenen går den amerikanska presidenten ut i nationell TV och 

berättar om hur allvarlig katastrofen faktiskt är, vilket myndigheterna tidigare har dolt för 

medborgarna. Olika folksamlingar står och lyssnar på presidentens tal. Alla män tar in fakta 

med stor fokus medan de flesta kvinnor antingen gråter, håller sig för munnen eller blir 

tröstade av sina män.  

     I den andra scenen färdas Jackson, Gordon, Kate och barnen i en bil för att fly från kata-

strofen som nu blivit ett faktum. Landskorpan har nämligen börjat spricka och raviner öppnar 

upp sig i snabb takt genom landskapet. Jackson och Gordon, det vill säga männen, sitter fram 

i bilen och diskuterar flyktvägen medan Kate och dottern sitter bak i bilen och kramar om 

varandra i rädsla. Sonen sitter mer häpen och iakttagande medan han lutar sig fram mellan 

sätena.  

     I den tredje scenen får en man ett telefonsamtal från sin far som han ej pratat med på 

väldigt länge. Samtidigt startar ett jordskalv som får hela huset att skaka. Mannens fru och 

dotter springer då skrikandes fram till mannen som i sin tur håller om dem beskyddande.  

     De ovannämnda scenerna är inte särskilt konstiga i sig, då det är naturligt att bli ledsen och 

rädd när jorden står inför en stor katastrof. Det som är konstigt är istället att det bara är 

kvinnorna (och barnen) som reagerar med tårar och rädsla, medan männen är lugna, beskyd-

dande och aktiva. Frågan är varför inte alla, oavsett kön, gråter i en sådan situation. En annan 

fråga är varför inte sonen (i den andra scenen) behöver sin mors trygga famn likaväl som 

dottern. Men en större fråga är dock varför det inte är tvärtom. Skulle det inte kunna vara 

kvinnorna som är de starka och som beskyddar sina gråtande män? Att det emellertid inte är 

så återspeglar Milletts (1971) tanke om betingningen av könen som totala motsatser där 

kvinnan är den svagare. Baker Beck (1998) konstaterade dessutom i sin artikel att media 

gärna framställer män och kvinnor som totala motsatser, där mannen är just den starka och 

modiga. 

     2012 återspeglar dock på fler sätt Milletts (1971) tanke om att det är männen som besitter 

ett temperament präglat av aktivitet, effektivitet och intelligens medan kvinnornas 

temperament präglas av det motsatta. En specifik scen i filmen visar nämligen när Kate, 

Jackson, deras gemensamma barn samt Gordon får flyga tillsammans med Yuri, Yuris barn, 

Tamara och Yuris pilot. Flygplanet ska ta dem till Kina, där de räddande arkarna finns. Efter 

en stunds flygtid händer dock något allvarligt som förändrar situationen, varför Gordon 

kommer ner och kallar upp männen, det vill säga Yuri och Jackson, till cockpit. Kvinnorna får 

emellertid sitta kvar nere i lastutrymmet med barnen och får ej heller veta vad som händer.  

     Främst visar ovannämnda scen hur männen är de aktiva och intelligenta som är förmögna 

att ta de beslut som krävs för att komma levande ur situationen. Vidare visar scenen att 

männen inte anser att kvinnorna har någon kunskap att bidra med i detta (trots att männen 

själva inte besitter någon specialistkunskap som kvinnorna saknar). För om männen hade 

ansett att kvinnorna kunde bidra med något hade de antagligen bett även kvinnorna att komma 

upp till cockpit. Att kvinnorna själva inte tar initiativ att få veta vad som händer illustrerar 
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dessutom Milletts (1971) tanke om att kvinnor insocialiseras i ett okunnigt och passivt 

temperament. Värt att poängtera är att en liknande scen utspelar sig lite senare i filmen, där 

kvinnorna återigen förblir oinbjudna till cockpit och därmed till diskussionen som kan vara 

avgörande för deras öde. 

     Även The Proposal återspeglar förväntningarna på männens mer aktiva temperament och 

kvinnornas mer passiva, särskilt i en scen. I scenen befinner sig Margaret och Andrew i 

Alaska på deras välkomstfest som Andrews familj anordnat för dem. Deltagarna på festen ber 

Andrew att kyssa Margaret på munnen. Hela sällskapet skanderar i kör: ”Kiss her! Kiss her! 

Kiss her!”  

     Utifrån radikalfeministisk teori kan ovannämnda scen därmed tolkas som att mannen 

förväntas vara det aktiva subjektet som ska kyssa det passiva objektet, det vill säga kvinnan. 

För om sällskapet hade sett båda som aktiva subjekt hade de med största sannolikhet bett dem 

att kyssa varandra istället. 

     Millett (1971, s. 39) menar att denna temperamentsdifferentiering av könen ”försiggår i ett 

kretslopp av självuppehållande och självuppfyllande profetior” och att kulturens förvänt-

ningar på små pojkar att leva ut sina aggressiva impulser uppmuntrar pojkar att leva ut just 

dessa, medan kulturens förväntningar på små flickor att förtränga sin aggressivitet istället 

uppmuntrar flickor att vända dessa impulser inåt. Även detta är något som återspeglas i 2012. 

Tittaren får nämligen veta att Kate och Jackson har skiljt sig. Sonen är i början av filmen 

därför väldigt arg på Jackson och visar detta tydligt. Dottern är emellertid inte arg på Jackson, 

men har däremot börjat kissa på sig på nätterna – trots att hon är sju år. Detta kan således 

tolkas som att pojken har möjlighet att leva ut sina aggressiva känslor över skilsmässan 

medan dottern istället har vänt känslorna inåt, i enlighet med kulturens förväntningar, vilket 

då har resulterat i sängvätning.  

     Att kvinnor och män skildras med olika temperament inom populärkulturen var även något 

som Diekman och Murnen (2004) fann i sin studie av barnböcker. De fann nämligen att 

kvinnliga karaktärer generellt framställdes som mer känslosamma medan de manliga karak-

tärerna framställdes som mer självständiga (särskilt i de sexistiska böckerna), vilket stämmer 

överens med ovanstående resultat.  

      

     6.1.2 Roller. När det istället gäller könens olika roller menar Millett (1971) att kvinnor och 

män socialiseras in i två olika könsroller som präglar alltifrån deras beteende och inställning 

till deras handlande, vilket även förstärker temperamentsdifferentieringen ytterligare. Den 

kvinnliga könsrollen präglas exempelvis av en omhändertagande sida, där skötsel av hemmet 

samt vårdande av barnen och mannen ses som det primära. Den manliga könsrollen å andra 

sidan präglas av allt det övriga som tillhör det mänskliga livet, där intressen och ambitioner 

ses som det fundamentala.  

     Denna könsrollsdifferentiering återspeglas i tre av filmerna. I 2012 skildras detta särskilt 

tydligt i två scener. I den första scenen befinner sig Jackson och hans sällskap fortfarande i 

flygplanet som ska ta dem till Kina. Tamara och Kate sitter nere i lastutrymmet och talar om 

relationer, samtidigt som Jackson och Yuri pratar karriär samt pengar.  

     I den andra scenen har flygplanet kraschat som Jackson och hans sällskap flög i. Alla 

överlevde förutom piloten. Yuri och hans barn har dock lämnat sällskapet då det visade sig att 

Yuri bara hade passerkort på arkarna för honom och hans barn. Gordon, Jackson, Kate, deras 

barn samt Tamara får därför vandra en lång väg. Under sin vandring träffar sällskapet en 

kinesisk familj. De får skjuts av familjen till en grind som leder in till arkarnas område och 

förhoppningen är att de ska kunna komma med arkarna på detta vis istället eftersom den 

kinesiska familjen är släkt med grindvakten. Vakten vill emellertid bara släppa in sin egen 

släkt. Kate blir då förtvivlad och skriker att vakten måste släppa in barnen i alla fall. När 

vakten inte verkar lyssna vänder sig Kate istället till modern i den kinesiska familjen och 
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vädjar till henne i egenskap av mor för att hon ska kunna få vakten att släppa in Jacksons och 

Kates barn. Samtidigt står Jackson mestadels tyst.  

     Utifrån radikalfeministisk teori återspeglar således dessa scener det faktum att kvinnor och 

män socialiseras till olika könsroller, där kvinnorna är relations- och familjeinriktade medan 

männen istället är inriktade på sina egna drömmar och ambitioner, detta även i situationer av 

kris, vilket blir tydligt i den förstnämnda scenen med tanke på de olika samtalsämnena. Den 

sistnämnda scenen kan också tolkas som att när väl en kvinna tar kommando/initiativ är det 

för barnens skull. Att Kate även vädjar till en annan moder, som hon inte känner, kan vidare 

tolkas som att alla kvinnor ses som familjeorienterade och att det är något universellt och 

naturligt. För Kate hade annars lika gärna kunnat vädja till kvinnan i egenskap av människa 

och därmed ha anspelat på hennes medmänsklighet istället för moderskap. De olika köns-

rollerna blir dessutom extra tydliga genom det faktum att Jackson, som är far till barnen, inte 

själv reagerar lika starkt som Kate. 

     Kvinnornas mer familjeorienterade könsroll återspeglas i ytterligare två scener i 2012, fast 

då på ett lite annorlunda vis än i de ovannämnda scenerna. I den första scenen skildras ett 

samtal mellan Gordon och Kate. Gordon börjar prata om Kates exman Jackson och frågar 

Kate varför hon stannade med honom så länge, trots att hon fick hoppa av läkarutbildningen 

för att uppfostra barnen nästan helt på egen hand medan Jackson skrev på sin ”skitroman”. 

Kate försvarar då Jackson och säger att det inte alls var en skitroman utan att den faktiskt blev 

publicerad.  

     I den andra scenen är det morgon hemma hos Kate och Gordon. Gordon läser morgon-

tidningen och äter frukost tillsammans med barnen. Kate i sin tur serverar frukost till dem 

samtidigt som hon pratar med en uppjagad Jackson i telefonen. Gordon håller nonchalant 

fram sitt dricksglas för att Kate ska fylla på det. Själv hjälper han inte alls till med frukost-

bestyren. 

     Dessa scener återspeglar hur kvinnan fostras till en roll där hon förväntas sätta familjen i 

första rummet och därmed ge upp sin egen karriär. Att Kate även rättfärdigar det faktum att 

det var hon som fick avsluta läkarutbildningen och ta hand om barnen till förmån för Jacksons 

bokskrivande förmedlar dessutom en bild av att det är självklart för kvinnan att ”stiga 

tillbaka” för mannens skull och därmed även bli ekonomiskt beroende av sin man, vilket 

Millett (1971) menar är en av könsmakordningens viktigaste stödjepelare. Den sistnämnda 

scenen återspeglar vidare kvinnans omhändertagande roll och förväntningarna på att kvinnan 

inom familjen ska passa upp på såväl barnen som mannen. Att en kvinna ger upp sin karriär 

och blir ekonomiskt beroende av sin man är även något som återspeglas i Baksmällan genom 

att kvinnan som Stu har gift sig med under svensexan nu är redo att säga upp sig från sitt 

arbete eftersom hon, som hon själv uttrycker det, har gift sig med en läkare (Stu arbetar som 

tandläkare).  

     I The proposal är könsrollerna dock omvända på så vis att Margaret är en chef med stor 

auktoritet och som är mycket hängiven sitt yrke. Hon är inte alls familjeorienterad utan istället 

karriärorienterad, vilket vanligtvis är en roll som tillskrivs männen. Emellertid skildras inte 

detta på något positivt sätt. Ett exempel på detta ges i en av de första scenerna i filmen som 

skildrar en morgon på Margarets arbete. Innan Margaret har kommit in på kontoret råder god 

stämning. De anställda pratar och skrattar tillsammans. När Margaret sedan är på ingång 

skriver en av de anställda ett massmeddelande till resten av personalen som lyder ”It´s here”. 

De anställda får då uppskrämda miner och börjar skynda tillbaka till sina respektive platser. 

Det råder nu istället tyst och ansträngd stämning på arbetsplatsen. Efter att Andrew senare 

haft ett samtal med Margaret inne på hennes kontor springer han ut till kontorslandskapet och 

sänder även han ett gruppmeddelande till personalen där han varnar dem om att Margaret är 

på väg ut från sitt kontor med orden: ”The witch is on her broom”.  
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     Utifrån radikalfeministisk teori kan denna scen således tolkas som att könsrollerna är så 

hårt bundna att när en kvinna kliver utanför ramen för den typiskt kvinnliga könsrollen ses 

detta som något negativt. Margaret skildras visserligen som en bestämd chef med höga krav 

på sin personal, men hennes beteende är inte av sådan art att det legitimerar personalens in-

ställning gentemot henne. Men i och med att det inte förväntas av en kvinna att vara hård och 

karriärfokuserad upplevs det gärna som något udda och därmed negativt.   

     I en annan scen i The proposal har Margaret och Andrew anlänt till Alaska och blir där 

välkomnade av Andrews mor samt farmor. De lastar ur packningen från bilen och ska bära 

ner den till båten som ska ta dem till Andrews föräldrahem. När Margaret ska bära sin 

packning uppmanar farmodern Andrew att han ska hjälpa Margaret, varpå Andrew svarar att 

Margaret inte vill ha hjälp med någonting eftersom att hon är en sådan där feminist. 

Farmodern och modern ser då ogillande och förvånade ut.  

     I ovanstående scen etiketteras således Margarets ”negativa” personlighet som feminism, 

vilket då även kontrasteras mot den vanliga bilden av en kvinna som hjälpbehövande och vän. 

På så vis blir det även att feminismen som sådan framställs som något negativt i filmen 

eftersom det kopplas samman med Margarets mindre smickrande karaktär. Att feminism 

framställs som något negativt inom populärkultur var även något som Baker Beck (1998) 

diskuterade i sin artikel. Baker Beck (1998) menade nämligen att feminism generellt fram-

ställs negativt i media genom att diverse negativa stereotyper om feminister förmedlas, 

exempelvis att de är aggressiva, vilket stämmer överens med hur det skildras i The proposal.  

     I Baksmällan frångår även en av männen det som anses vara passande för en man. En scen 

skildrar när Phil, Doug, Alan och Stu har anlänt till hotellet i Las Vegas och står och väntar på 

hissen redo för förfest på taket. Alan har på sig en axelremsväska, vilket de andra killarna i 

sällskapet reagerar på och frågar om han verkligen ska ha på sig den eller om det är ett skämt. 

Alan svarar att han ofta får beröm för den väskan och att Indiana Jones dessutom har en 

likadan. Phil säger då att även Joy Behar (kvinnlig komiker, skådespelare och författare) har 

en sådan väska.  

     Denna scen återspeglar således att en man som frångår det typiskt manliga riskerar att bli 

hånad av sina vänner. Alan liknas även vid en kvinna i denna scen, vilket ses som något 

negativt och som uttalas på ett förlöjligande vis. Millett (1971) menar att det är en vanlig 

metod inom patriarkatet att ge underlägsna män kvinnlig status, vilket synliggör det faktum 

att män ses som överordnade och att de därmed degraderas när de blir jämförda med en 

kvinna. Millett (1971) menar dessutom att det inte räcker för kvinnor och män att födas och 

insocialiseras i sin respektive könsroll utan att de även ständigt måste bevisa hur mycket män 

och kvinnor de faktiskt är. Utifrån detta kan scenen tolkas som att Alan misslyckades med att 

bevisa sin manlighet genom sin klädsel, vilket fick konsekvenser. Diekman och Murnen 

(2004) diskuterade även i sin artikel att medan samhället har utvecklats till att låta kvinnor ha 

en mer mångfacetterad könsroll är fortfarande den manliga könsrollen relativt snäv genom att 

män ej får anamma ”kvinnliga attribut”, vilket synliggörs i ovanstående scen. 

     I The proposal framträder även förväntningarna på mäns och kvinnors könsroller tydligt i 

två scener. I den första scenen befinner sig Margaret och Andrew i Alaska på deras välkomst-

fest. Margaret presenteras för en rad olika släktingar och vänner. Ett par på festen frågar 

Andrew vad en bokredaktör egentligen gör. Andrews far tydliggör då att det inte är Andrew 

som är redaktör utan Margaret och att Andrew bara är Margarets assistent. När det går upp för 

paret att Margaret således är Andrews chef säger de ”Well, how about that”. Därefter blir det 

en tryckt stämning och samtalet klingar ut.  

     I den andra scenen blir Andrew och Margaret uppmanade att berätta om hur frieriet gick 

till. Alla på välkomstfesten tar för givet att det var Andrew som friade och säger att hur en 

man friar säger mycket om honom som person. Därefter börjar Margaret och Andrew hitta på 

hur hans frieri gick till, trots att det egentligen var hon som friade – knäståendes och allt.  
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     Utifrån radikalfeministisk teori visar således dessa scener att könsrollerna är så pass 

befästa att alla tar dem förgivet. I den första scenen blir det en tryckt stämning på grund av 

Margarets chefposition över Andrew, vilket återspeglar det faktum att mannen ses som den 

person som ska vara karriärinriktad – inte kvinnan – samt att en kvinna ej bör vara chef över 

sin blivande man eftersom det stör den normala könsrollsordningen/hierarkin. I den andra 

scenen ljuger dessutom Margaret och Andrew om vem som friade, trots att Margarets låtsas-

frieri hade kunnat bli en romantisk berättelse i sig (om de bara hade utelämnat delen om att 

frieriet ej var äkta). Att de trots allt ljög om det tyder på att de visste att de kunde bli ifråga-

satta om de berättade att det var Margaret som friade egentligen, vilket återspeglar det faktum 

att det finns en traditionell uppdelning av vad som anses vara manligt respektive kvinnligt.  

     Värt att nämna är också att det två gånger i The proposal berättas att Margaret förlorade 

sin mor och far när hon var 16 år, vilket framställs som att det är en förklaring på varför 

Margaret är som hon är. Detta kan således tolkas som att det måste ha hänt något traumatiskt i 

en kvinnas liv för att hon ska bli som Margaret, det vill säga en kvinna som ej passar in i den 

kvinnliga könsrollen. På så vis framställer filmen på ett sätt könsrollerna som något biologiskt 

betingat, och som bara kan frångås genom en svår händelse. Millett (1971) menar att de olika 

könsrollerna och dess status ofta legitimeras på detta vis, det vill säga genom att det förkläds 

som något biologiskt förutbestämt och naturligt.  

     Dock sker i The proposal en återgång till mer traditionella könsroller, med sin början i en 

särskild scen. I den aktuella scenen har Margaret och Andrew varit några dagar vid hans 

föräldrahem. För syns skull delar de sovrum, dock sover Andrew på golvet. Det är nu kväll 

och de ligger och pratar i sovrummet. Margaret öppnar sig för Andrew och bekänner privata 

saker om bland annat sin första konsert, sina danslektioner i unga år, vilken man hon finner 

attraktiv, att hon ej gillar blommor för att de påminner om begravningar, att hon läser 

”Svindlande höjder” varje jul för att det är hennes favoritbok, att hon ej haft sex med någon 

på ett och ett halvt år samt att hon vid ett tillfälle gick in och grät på kontorets toalett efter att 

ha haft en dispyt med en av de anställda som då kallade henne ”poisonous bitch”. Andrews 

blick förändras efter detta till det mjukare och sedan säger han: ”Margaret. You are a very, 

very beautiful woman”. 

     Denna scen kan tolkas som att när Margaret öppnar sig och visar en sida som stämmer mer 

överens med den traditionellt kvinnliga rollen (och temperamentet) blir hon för första gången 

vacker i Andrews ögon som fram tills nu har ogillat henne. Således återspeglar scenen att en 

kvinna ofta måste visa sig sårbar och mer ”kvinnlig” för att anses mänsklig och älskvärd. 

Vidare spär scenen på tanken om könsrollernas biologiska ursprung, då Margaret visar att hon 

under den hårda ytan egentligen är den där vanliga, mer känslosamma kvinnan men att hennes 

förlust under uppväxten gjort att hon dolt allt detta. 

       I slutet av The proposal återställs även ordningen mellan könen. I slutscenen får Margaret 

nämligen skuldkänslor och bestämmer sig för att avbryta vigseln och berätta sanningen om att 

grunden till giftermålet ej är äkta. Efter detta överlämnar hon sig till utredaren och far tillbaka 

till New York för att packa ihop sina saker från kontoret. Därefter är planen att hon ska åka 

till Kanada. Dock dyker Andrew upp på kontoret för att stoppa henne. Han bedyrar sin kärlek 

för henne inför hela kontoret. Margaret blir tårögd och säger att det vore enklare om hon bara 

åkte tillbaka till Kanada eftersom hon lärt sig att vara själv samt att hon är rädd. Andrew 

håller då med om att det vore enklare men slänger ner sin kavaj på golvet och omfamnar 

Margaret i en kyss. Hela kontoret ler och mumlar glatt och till sist säger en man: ”Yeah. 

Show her who is the boss, Andrew”. Margaret och Andrew ler bara åt detta uttalande och 

kysser sedan varandra igen.  

     Scenen visar således att Margaret har omprioriterat sitt liv. Det hon förut var väldigt mån 

om att rädda, det vill säga sitt arbete, är hon nu villig att offra för att inte behöva lura 

Andrews familj eller placera Andrew i en komplicerad situation. Detta kan tolkas som att 
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Margaret, kvinnan, bara var hängiven sitt arbete i avsaknad av en familj. Därmed har kärleken 

till Andrew och hans familj gjort henne till en kvinna som nu passar in i den traditionella 

könsrollen igen eftersom hon ej prioriterar arbetet högst längre. Mannens uttalande på slutet 

om att Andrew ska visa Margaret vem som bestämmer kan vidare tolkas som att köns-

hierarkin nu är återställd där mannen förväntas härska över kvinnan. Det faktum att Margaret 

bara ler åt uttalandet kan även tolkas som att hon nu accepterar den ordningen. 

     The proposal förstärker dock tanken om könens olikheter ytterligare genom en annan scen. 

I den aktuella scenen är Margaret och Andrew ute och promenerar i byn. De möter då 

Andrews farmor och mor. Margaret blir ombedd att följa med farmodern och modern för att 

hitta på något som de inte avslöjar vad det är. Andrew får dock inte följa med vilket förklaras 

på följande vis ”Not you. It´s girlstuff – you would hate it”. De går sedan och provar en brud-

klänning.  

     Ovanstående scen återspeglar, i enlighet med radikalfeministisk teori, att det finns två 

separata sfärer för kvinnor och män och att en man aldrig skulle finna nöje i att vara med på 

något som tillhör den kvinnliga sfären. Genom detta befästs därmed tanken om kvinnor och 

män som totala motsatser än mer. Visserligen är det tradition att brudgummen ej ska se 

bruden i klänningen innan bröllopsdagen, men om det var därför Andrew inte fick följa med i 

det här fallet hade farmodern och modern kunnat förklara det för Andrew och därmed inte 

sagt att han inte skulle gilla det bara för att det är ”tjejgrejer”.  

     Att kvinnor och män skildras med olika könsroller inom populärkulturen var även något 

som Diekman och Murnen (2004) fann i sin studie av barnböcker. De fann nämligen att det 

generellt fanns en traditionell arbetsfördelning mellan könen bland bokens karaktärer (särskilt 

i de böcker som hade kategoriserats som sexistiska) vilket stämmer överens med ovanstående 

resultat.  

     Värt att poängtera i detta undertema är dock att filmen Änglar och demoner framställer den 

enda kvinnliga karaktären, Vittoria Vetra, som en kvinna som faktiskt frångått den traditio-

nella könsrollen, i och med att hon är doktor i biofysik och således inte orienterad mot familj 

och hem. Detta framställs inte heller som något negativt. Emellertid framställs hon, som 

ovannämnt, med traditionellt kvinnligt temperament.  

 

 

6.2 Sexuell objektifiering av kvinnor 

 
MacKinnon (1996) menar att alla kvinnor inom det patriarkala systemet, könsmaktordningen, 

utsätts för en sexuell objektifiering, vilket Dworkin (refererad i Tollin & Törnqvist, 2005) 

kallar för kvinnohat. Den sexuella objektifieringen innebär att kvinnan blir betraktad som ett 

lättillgängligt och sexuellt objekt. Därmed reduceras kvinnan till att bli en kropp istället för 

människa. För att citera: 

 
Socially, femaleness means femininity, which means attractiveness to men, which means sexual 

attractiveness, which means sexual availability on male terms. What defines woman as such is 

what turns men on. Good girls are ‘attractive’, bad girls are ‘provocative’. Gender socialization 

is the process through which women come to identify themselves as sexual beings, as beings 

that exist for men. It is that process through which women internalize (make their own) a male 

image of their sexuality as their identity as women (MacKinnon, 1996, p. 183). 

 

Denna sexuella objektifiering återspeglas i tre av filmerna. I Baksmällan blir detta tydligt i 

flera scener. I den första scenen ska Phil, Alan och Stu hämta ut sin bil från hotellet dagen 

efter den stora festen. Men när parkeringsvakten kör fram bilen är det inte deras bil som körs 

fram åt dem utan istället en polisbil och parkeringsvakten kallar dem även för konstaplar. 
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Killarna håller dock god min och kör iväg med polisbilen. Emellertid hamnar de i bilkö och 

för att slippa stå i den slår de på polissirenerna och kör upp på en trottoar. Framför bilen 

kommer då en kvinna gåendes, varpå Phil skriker ut i megafonen: ”Ma’am in the leopard 

dress – you have an amazing rack”. Kvinnan ler gillandes och vinkar glatt åt dem. 

     I den andra scenen har killarna fått en ledtråd att någon av dem har gift sig under natten 

och de får även ett tips om vilket kapell det kan röra sig om. De åker därför till kapellet där de 

möter vigselförrättaren samt en kvinna som är i full färd med att byta en lampa. Vigsel-

förrättaren skriker till kvinnan att hon ska ordna te och kakor till deras gäster och när hon går 

iväg för att lyda hans order daskar han till henne på rumpan. När kvinnan har försvunnit ut ur 

rummet säger vigselförrättaren till killarna ”Unbelievable man. Look at this chick. Beautiful 

ass, no fucking brain”.  En stund efter detta tar vigselförrättaren fram bilder från gårdagen där 

det visar sig att det är Stu som har gift sig med en kvinna vid namn Jade. Vigselförrättaren 

beskriver Jade som ren, vacker och storbystad. 

     I den tredje scenen har killarna fått Jades adress från vigselförrättaren och de åker därför 

dit för att träffa henne, eftersom hon kan veta mer om gårdagen. Väl där säger Phil till Stu att 

han kan skatta sig lycklig eftersom Jade är ”skitsnygg”.  

     Utifrån radikalfeministisk teori återspeglar således ovanstående scener att kvinnor lever i 

en ständig sexuell objektifiering. I den första scenen tar Phil dessutom sig tid att kommentera 

en kvinnans byststorlek trots att han är fullt upptagen med att köra en stulen polisbil, vilket 

talar sitt tydliga språk. MacKinnon (1996) menar att kvinnan i det patriarkala samhället även 

får lära sig att hennes värde ligger i hennes förmåga att vara attraktiv. I scenen reagerar 

kvinnan positivt på kommentaren om hennes byst, vilket utifrån detta kan tolkas som att hon 

genom kommentaren fått sitt värde bekräftat. I den andra scenen objektifierar även vigsel-

förrättaren en kvinna genom att först daska henne på rumpan och sedan uttryckligen säga att 

hon bara är en snygg kropp utan hjärna. Att vigselförrättaren senare i scenen enbart nämner 

Jades utseende är också en återspegling av denna objektifiering, ty en person som precis har 

fått veta att den gift sig med en främling kanske skulle finna intresse i att även veta något om 

dennes personlighet. Att detta utelämnas är dock ett tydligt tecken på att vikten alltid ligger 

vid en kvinnas yttre. Att Phil i den tredje scenen tycker att Stu kan skatta sig lycklig eftersom 

Jade, som han själv uttrycker det, är skitsnygg visar även det att en kvinna reduceras till att bli 

ett utseende på bekostnad av det inre. Det faktum att Stu inte känner sin nya fru eller att han 

har en flickvän hemma verkar då vara något som endast blir sekundärt eftersom den nya 

kvinnan är snygg. 

     Objektifieringen blir synlig i ytterligare två scenen i Baksmällan. I den första scenen går 

Phil, Alan och Stu ut till hotellets poolområde dagen efter festen för att äta frukost. Alla män 

ute på poolområdet har minst linne och shorts på sig medan kvinnorna istället har bikinis. 

Kameran zoomar dessutom in kvinnornas kroppsdelar.  

     I den andra scenen är Doug återfunnen och samtliga av killarna har kommit hem igen från 

Las Vegas. Vigseln mellan Doug och hans fästmö har även ägt rum. Killarna befinner sig nu 

på bröllopsfesten när de hittar en kamera från svensexan som visar vad som egentligen hände. 

Bilderna skildrar bland annat en kvinna med bar överkropp som poserar bredvid en sovande 

(och påklädd) Alan, samt en kvinna som knäståendes utför oralsex på Alan i en hiss. En annan 

bild skildrar en kvinna som med bar rumpa utför oralsex på en man som är sittandes på en 

motorhuv (se bilaga 2).  

     I den förstnämnda scenen är de påklädda männen och de avklädda kvinnorna inte med i 

handlingen som sådan utan mer som statister. Dock blir det tydligt, i och med kvinnornas 

avsaknad av kläder, att det bara är männen som är med i egenskap av människor medan 

kvinnorna istället är med i egenskap av kroppar. Att kameran dessutom zoomar in kvinnornas 

kroppar bidrar än mer till objektifieringen, där kameran fungerar som den manliga blicken. I 

den sistnämnda scenen återspeglas objektifieringen också genom att kvinnorna på bilderna 
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inte bara skildras som lättklädda utan dessutom som att de närvarar enbart för att ge männen 

sexuell njutning, vilket illustrerar den radikalfeministiska tanken om att kvinnorna inom den 

patriarkala samhällsstrukturen reduceras till sexuella objekt som finns till för att behaga 

männen. 

     I The proposal, i sin tur, återspeglas den sexuella objektifieringen i två specifika scener, 

dock på ett lite annorlunda vis. I den första scenen cyklar Margaret ut i skogen för att tänka. 

Väl där möter hon Andrews farmor dansandes och sjungandes framför en eld, iklädd någon 

form av indiandräkt. När farmodern får syn på Margaret kallar hon dit henne och ber henne att 

dansa och tacka moder jord för att moder jord har sammanfört Margaret och Andrew. Efter 

viss tveksamhet går Margaret med på att dansa tillsammans med farmodern. I början är 

Margaret stel, men mjuknar sedan upp allt mer. Farmodern ber därefter Margaret att sjunga 

vad hon känner och vad som kommer till hennes inre. Margaret börjar då sjunga för att tacka 

universum och träden för att sedan fortsätta sjunga ungefär följande: ”För fönstret, för 

fönstret. För väggen, för väggen. För svetten på min pung. För alla bitchar, för alla bitchar - 

kryp. Ta min sats för fan. Du ska ner på rygg, så rädd, så rädd. Ner med häcken, så rädd, så 

rädd. Du ska ner på rygg. Stanna och skaka den” samtidigt som hon vickar och slår sig på 

rumpan samt formar en kvinnokropps konturer med sina händer. Kameran zoomar dessutom 

in Margarets bakdel. 

     Ovanstående scen återspeglar därmed den radikalfeministiska tanken om sexuell 

objektifiering på så vis att när Margaret väl ”släpper loss” börjar hon sjunga på en kvinno-

förnedrande sång utan att själv reflektera över att den är kvinnoförnedrande. Detta kan tolkas 

som att en kvinna inom det patriarkala systemet internaliserar den sexuella objektifieringen så 

väl att kvinnan själv inte reagerar på det. MacKinnon (refererad i Tollin & Törnqvist, 2005) 

menar att den sexuella objektifiering som kvinnor får utstå inom det patriarkala samhället kan 

resultera i just det faktum att kvinnor börjar objektifiera även sig själva. Kamerans in-

zoomning blir dessutom ytterligare ett exempel på objektifiering, där kameran återigen verkar 

som den manliga blicken. 

     I den andra scenen är det morgonen efter att Margaret och Andrew haft ett känslofullt 

samtal. Margaret vaknar innan Andrew. Hon ser sig då i spegeln bredvid sängen och börjar 

snabbt fixa till håret, nypa sig i kinderna för att få färg, sätta på sig läppglans samt gnugga 

bort sömnen ur ögonen. Sedan lägger hon sig ner stelt på kudden för att inte förstöra håret.   

     Värt att nämna är att känslan som förmedlas med ovanstående scen är att Margaret precis 

har fattat tycke för Andrew. Det faktum att hon då känner att hon måste se snygg ut även i 

nyvaket tillstånd för att kunna fånga hans intresse återspeglar den radikalfeministiska tanken 

om att kvinnorna till följd av objektifieringen får lära sig att deras värde ligger i deras yttre 

och att ingen del av kroppen duger i sin naturliga form, vilket skapar ett behov av sminkning, 

rakhyvlar, plastikoperationer med mera (MacKinnon, 1996; Tollin & Törnqvist, 2005). 

     Att den sexuella objektifieringen kan leda till ett tvång för kvinnor att göra om sina 

kroppar för att leva upp till männens ideal är även något som återspeglas i två scener i 2012. I 

den första scenen får Kate, Jackson, barnen och Gordon flyga tillsammans med Yuri, Yuris 

barn, Tamara och Yuris pilot. Flygplanet ska ta dem till Kina. Tamara och Kate sitter och 

pratar nere i lastutrymmet. De talar om relationer och Tamara frågar hur Kate träffade 

Gordon, varpå Kate svarar att hon uppenbarligen inte träffade honom på samma sätt som 

Tamara (med vilket hon menar att Gordon opererat Tamaras bröst). Tamara berättar då att det 

var hennes pojkvän, Yuri, som bad henne att ordna brösten.  

     I den andra scenen har flygplanet kraschat som Jackson och hans sällskap flög i. Alla 

överlevde förutom piloten. Gordon, Jackson, Kate, deras barn samt Tamara får nu vandra en 

lång väg. Tamara beklagar sig under vandringen inför Gordon att hon borde ha lyssnat på 

honom och därmed inte opererat sina bröst. Hon säger; ”I liked the way I looked before that 

monster talked me into it”.  
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     Ovanstående scener återspeglar därmed det tvång som en kvinna kan utsättas för av sin 

egen pojkvän för att leva upp till vad mannen finner attraktivt, vilket blir särskilt tydligt i den 

andra scenen när Tamara uttrycker att hon gillade sitt utseende mer innan hon gick med på att 

operera brösten. Således framställer scenerna att Tamara ej gjorde operationen frivilligt samt 

att hon var väldigt missnöjd med resultatet. Detta är dock något som går emot vad Banet-

Weiser och Portwood-Stacer (2006) fann i sin artikel, då deras resultat istället visade att 

populärkulturen vanligtvis har en tendens att framställa skönhetsoperationer som ett eget 

feministiskt val.  

     Dworkin (refererad i Tollin & Törnqvist, 2005) menar att objektifieringen kan leda till att 

kvinnor utvecklar en passiviserande fixering vid sitt yttre. Detta återspeglas i den andra 

scenen med tanke på att Tamara går och pratar om sitt utseende direkt efter en flygkrasch där 

det även finns ett överhängande hot om jordens undergång. Värt att nämna är också att piloten 

som dog i kraschen var Tamaras hemliga älskare, men istället för att sörja hans död koncen-

trerar hon sig på sitt utseende.  

     2012 återspeglar dock den sexuella objektifieringen av kvinnor ytterligare, med särskild 

tydlighet i en scen. I den aktuella scenen har Adrian (amerikansk forskare) anlänt till sin 

manliga forskarkollega i Indien. Han välkomnas där av kollegan och dennes fru. Frun säger 

till Adrian att hon hoppas att han är hungrig eftersom hon har lagat fiskcurry. Adrian frågar då 

sin kollega hur det kan komma sig att frun blir vackrare och vackrare för varje gång han ser 

henne. Kollegan svarar att det är konstigt men att hennes fiskcurry smakar lika illa ändå.   

     I enlighet med radikalfeminismen återspeglar således ovanstående scen att kvinnan 

ständigt blir bedömd, samt benämnd, utifrån sitt yttre. Adrian skulle annars likaväl ha kunnat 

uppskatta hennes gästfrihet och vilja att bjuda honom på mat, men istället kommenterar han 

enbart hennes utseende.  

     Att kvinnor framställs som sexuella objekt inom populärkulturen var även något som Coy 

(2009) fann i sin artikel. Artikeln påvisade nämligen att populärkultur sexualiserar-

/objektifierar kvinnor genom en ensidig fokus på kvinnornas yttre samt genom en fram-

ställning av kvinnor som sexobjekt för män att njuta av, vilket stämmer överens med ovan-

stående resultat.  

 

 

6.3 Mäns självpåtagna rätt till sex 

 
Pateman (2004) menar att en viktig del i patriarkatet, könsmaktordningen, är den exponering 

av kvinnors kroppar som existerar inom den stora sexindustrin. Pateman (2004) menar att det 

är en ständig påminnelse för män att de har rätt att förfoga över kvinnors kroppar och 

sexualitet. Den institution som sexindustrin utgör innebär således ett säkerställande för 

männen att de ska få utöva sin patriarkala rätt – det vill säga att få utnyttja en kvinna sexuellt 

under en viss tid. Mäns ”patriarkala rätt” försätter därmed kvinnorna i en slavliknande 

situation där deras kroppar är till salu. 

     Mäns självpåtagna rätt till sex återspeglas i en av filmerna, Baksmällan, i form av erbju-

dande om prostituerade samt striptease- och eskortverksamhet. Pateman (2004) talar visser-

ligen mestadels om prostitution, men även eskort- och stripteaseverksamhet är en del av sex-

industrin och innebär att män köper rätten att utnyttja en kvinna och hennes kropp under en 

bestämd tid.  

     Återspeglingen av mäns rätt till sex blir särskilt tydligt i fyra specifika scener i Bak-

smällan. I den första scenen har Stu ett samtal med sin flickvän Melissa inför avresan till Las 

Vegas. Dock ljuger han om var de ska åka och säger att de ska till en vingård i Napa Valley. 

Melissa säger att hon hoppas att de inte ska gå på strippklubb varpå Stu svarar att han inte tror 

att det finns några strippklubbar där. Melissa säger då att om det nu skulle finnas några 
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strippklubbar kommer Phil att hitta dem, varpå Stu förklarar att det inte kommer bli så och att 

Melissa vet vad han anser om sådant, det vill säga att han tycker att det är äckligt. Sedan 

försäkrar han henne om att han aldrig skulle riskera deras förhållande för ”some nineteen year 

old, hard body in a schoolgirl outfit”. Samtidigt har han ett drömskt uttryck i ansiktet. 

     Känslan som förmedlas med ovanstående scen är att Stu är lite drömmande inför sin egen 

uppmålade bild samt att han egentligen inte tycker att strippklubbar är äckliga utan att han 

bara säger vad Melissa vill höra. Hade Stu tyckt att det var äckligt hade han sannolikt uttryckt 

det på något annat vis än med hjälp av en målande bild av en ung, vältränad kvinna i 

skoldräkt. Det faktum att Stu sedan gick på strippklubb och även gifte sig med en av strip-

porna ger dessutom än mer stöd åt tesen att Stu ljög för Melissa angående vad han ansåg om 

strippklubbar. Scenen förmedlar därmed en bild av att män egentligen tycker att strippklubbar 

är något nöjsamt och att de inte ser något fel i att köpa kvinnors kroppar offentligt, vilket åter-

speglar den radikalfeministiska tanken om mäns rätt till sex.  

     I den andra scenen befinner sig Phil, Alan och Stu i kapellet som Stu gifte sig i under 

gårdagskvällen. Efter en stund säger vigselförrättaren till killarna att han kan ordna lite 

snygga tjejer från öststaterna till dem och att det inte kommer att ställas några frågor kring 

detta. Han beskriver dessa kvinnor som rena och tajta och gestikulerar dessutom att de har 

stora bröst med små bröstvårtor.  

     Utifrån radikalfeministisk teori återspeglar således ovanstående scen att mäns rätt till sex 

är något så vanligt förekommande att till och med en vigselförrättare kan erbjuda sina 

bröllopsgäster ”tjejer från öststaterna”, det vill säga prostituerade. Killarna tackar visserligen 

inte ja till detta erbjudande, men de förfäras inte heller över frågan, vilket förmedlar en 

oproblematiserad och avdramatiserad bild av sexhandeln med kvinnor. Vigselförrättarens 

beskrivning av kvinnorna kan utifrån radikalfeministisk teori dessutom tolkas som 

sexualiserande/objektifierande då kvinnorna reduceras till att bli kroppar och kroppar allena.  

     I den tredje scenen har killarna fått reda på att det var Stu som gifte sig med en kvinna vid 

namn Jade och de åker därför hem till henne för att träffa henne. Under besöket hos Jade 

nämner Jade att hon under gårdagsnatten kom till killarnas hotell efter sitt arbetsskift. Stu 

frågar då om hon möjligtvis arbetar som sjuksköterska eller croupier, varpå Jade glatt på-

minner Stu om att hon arbetar som strippa och eskort.  

     Ovanstående scen skildrar således en kvinna som ser sitt stripp- och eskortarbete som 

vilket annat arbete som helst. Vidare framställs hon som relativt glad över det hela. Pateman 

(2004) menar att mäns rätt till sex legitimeras på detta vis, det vill säga genom att sexindustri-

arbete framställs som ett arbete bland andra. ”Kontraktet” mellan kvinnan och den köpande 

mannen likställs således med ett anställningsavtal. Pateman (2004) menar dock att det ej går 

att jämföra sexarbete med ett vanligt arbete eftersom en kvinna som säljer sin kropp in-

volverar hela sitt jag på ett sätt som en vanlig arbetare inte behöver göra under några om-

ständigheter.  

     I den fjärde scenen befinner sig Phil, Alan, Doug och Stu på Dougs bröllopsfest när de 

hittar en kamera från svensexan som visar vad som egentligen hände. Bilderna skildrar bland 

annat deras besök på en strippklubb, där en barbystad kvinna i stringtrosa, stay-ups och hög-

klackat ger Phil en ”lapdance”. Under dansen ligger strippan på rygg i Phils knä med benen 

särade strax under hans ansikte samt sitter gränsle i hans knä med stjärten vänd mot honom. 

Vid ett tillfälle, i den gränslande positionen, lutar hon sig även framåt med huvudet mot 

golvet, varpå Phil höjer armen som om han skulle smiska henne på stussen (se bilaga 3).  

     Ovanstående scen återspeglar därmed den radikalfeministiska tanken om att män har rätt 

att köpa kvinnors kroppar, oavsett om det gäller att köpa en sexuell dans eller ett samlag. 

Dessutom framställs strippan på bilderna som ett lättklätt sexobjekt med smal midja. En sådan 

kvinnoframställning var även något som Dill & Thill (2007) fann i sin studie av videospels-

magasin, där de kvinnliga karaktärerna framställdes som just lättklädda, sexuella objekt med 
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smal midja och stor byst. Det sistnämnda är dock inget som strippan på bilderna kan sägas 

vara utrustad med. 

     Bilderna från strippklubben visar även tydligt vem som är herre med tanke på att Phil sitter 

i soffan och förnöjt tar emot strippans ”lapdance” samtidigt som han är på väg att smiska 

henne på rumpan. Pateman (2004) menar att män genom sexindustrin offentligt erkänns som 

just herrar över kvinnornas sexualitet och att de på samma gång bekräftar sin manlighet 

genom detta. Scenen förmedlar också en bild av att män finner det roande att gå på stripp-

klubb tillsammans med tanke på att killarna i filmen väljer att spendera vännens svensexa på 

det viset. Millett (1971) menar att det är en vanlig företeelse att kvinnor får underhålla män-

nen genom sin sexualitet. För att citera:  

 
Det är normalt för alla minoriteter att en liten utvald procent av dem tillåts underhålla och roa 

sina härskare. (Att de samtidigt kanske också kan underhålla sina likar är av mindre betydelse.) 

Kvinnorna underhåller, behagar, tillfredsställer och smickrar männen med sin sexualitet 

(Millett, 1971, s. 64).  

 

 

7. Diskussion 

 
Syftet med föreliggande uppsats var att granska populärkultur för att undersöka om könsmakt-

ordningen återspeglas inom den kulturgenren eller ej. Frågeställningen var: Präglas populär-

kulturens innehåll och uttryck av könsmaktordningens ojämställda förhållanden? Om så är 

fallet, på vilka sätt? Utifrån ovanstående resultat- och analysavsnitt kan konstateras att syftet 

och frågeställningen är besvarad på så vis att könsmaktordningen de facto återspeglas i tre 

avseenden utifrån den tidigare redovisade indelningen av radikalfeminismen i centrala 

begrepp. 

     I det första avseendet återspeglas könsmaktordningen i samtliga filmer genom att kvinnliga 

och manliga karaktärer framställs med könsbundna roller och temperament. De kvinnliga 

karaktärerna framställs generellt som gråtmilda, hjälpbehövande, passiva samt familjeorien-

terade medan de manliga karaktärerna generellt framställs som mentalt starka, heroiska, aktiva 

samt karriärorienterade. En av filmerna skildrar dock omvända roller på så vis att den 

kvinnliga huvudrollskaraktären är karriärinriktad och självständig, emellertid framställs inte 

detta som något positivt och eftersträvansvärt då karaktären gestaltas som känslokall, oälskad 

och skrämmande. I den aktuella filmen etiketteras även detta som feminism. 

     I det andra avseendet återspeglas könsmaktordningen i tre av filmerna genom att kvinnliga 

karaktärer skildras som sexuella objekt. Många av de kvinnliga karaktärerna bedöms och 

benämns återkommande utefter sitt utseende, både genom kommentarer från manliga karak-

tärer inom den fiktiva världen och genom kameraarbete där kvinnornas kroppsdelar zoomas in 

i närbild. De kvinnliga karaktärerna är även lättklädda oftare än de manliga karaktärerna och i 

vissa scener skildras de kvinnliga karaktärerna dessutom som att de enbart är närvarande för 

att ge de manliga karaktärerna sexuell njutning. Till detta kommer att vissa av de kvinnliga 

karaktärerna skildras som osunt utseendefixerade samt som om de måste sminka sig och/eller 

göra om sina kroppar för att vinna eller behålla manlig gunst.  

     I det tredje avseendet återspeglas könsmaktordningen i en av filmerna genom att expo-

neringen av kvinnors kroppar inom sexindustrin framställs positivt. I den aktuella filmen fram-

ställs striptease som ett nöje för män att njuta av tillsammans och filmen förmedlar en bild av 

att män inte finner något fel i detta. En kvinnlig karaktär framställs också som den ”lyckliga 

horan”, det vill säga i det här fallet som en människa som arbetar som strippa och eskort men 

som är relativt glad över detta. I filmen florerar även ett erbjudande om köp av prostituerade 
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och de manliga karaktärerna upprörs inte av detta utan avböjer förslaget som om det vore ett 

tämligen oskyldigt erbjudande.  

     Trots att filmerna återspeglar könsmaktordningen i tre avseenden är det dock värt att 

nämna att filmerna har en del jämställda inslag. Två av filmerna skildrar nämligen kvinnor 

med framgångsrik karriär vilket är ett steg i mer jämställd riktning. I den ena filmen är den 

kvinnliga huvudrollskaraktären chef och i den andra filmen är hon doktor i biofysik. Detta 

tydliggör det faktum att samhället är i ständig förändring och att filmmakarna inte kan bortse 

från detta, vilket resulterar i att filmerna skildrar en mer modern könsmaktordning. Emellertid 

är det egentligen bara i den ena filmen som denna samhällsförändring återspeglas som något 

positivt och ickeproblematiskt. Den andra filmen förmedlar istället en sensmoral om att en 

kvinna blir mer lycklig när hon finner en man och slutar inrikta sig så mycket på karriären, 

vilket går hand i hand med en mer traditionell könsmaktordning.  

     Sammanfattningsvis visar resultatet att det förekommer en del gemensamma diskurser 

avseende könsmaktordningen i filmerna. Den stora gemensamma diskursen för samtliga 

filmer är att könen är olika och att de har skilda beteenden. Hur stark denna diskurs om 

kvinnligt och manligt faktiskt är kan tydliggöras genom att skildra scenerna omvänt. För att ta 

tre exempel. Exempel ett: Den amerikanska presidenten går ut i nationell TV och berättar om 

hur allvarlig katastrofen faktiskt är, vilket myndigheterna tidigare har dolt för medborgarna. 

Olika folksamlingar står och lyssnar på presidentens tal. Alla kvinnor tar in fakta med stor 

fokus medan de flesta män antingen gråter, håller sig för munnen eller blir tröstade av sina 

kvinnor. Exempel två: Tjejerna har fått en ledtråd att någon av dem har gift sig under natten 

och de får även ett tips om vilket kapell det kan röra sig om. De åker därför till kapellet där de 

möter vigselförrättaren. Efter en stund säger vigselförrättaren till tjejerna att hon kan ordna 

lite snygga killar från öststaterna till dem och att det inte kommer att ställas några frågor kring 

detta. Hon beskriver dessa män som rena och välutrustade och gestikulerar dessutom att de 

har stora bröstmuskler med små bröstvårtor. Exempel tre: Anna (amerikansk forskare) har 

anlänt till sin kvinnliga forskarkollega i Indien. Hon välkomnas där av kollegan och dennes 

man. Mannen säger till Anna att han hoppas att hon är hungrig eftersom han har lagat fisk-

curry. Anna frågar då sin kollega hur det kan komma sig att mannen blir vackrare och 

vackrare för varje gång hon ser honom. Kollegan svarar att det är konstigt men att hans fisk-

curry smakar lika illa ändå.  

      Ovanstående exempel skulle visserligen kunna förekomma, men en film som hade skildrat 

scenerna på detta vis hade sannolikt bara ansetts som udda eller rentav komisk, oavsett genre, 

vilket tydliggör det faktum att diskurser sätter gränser för vad som anses normalt och accep-

tabelt.  

     Den tidigare forskning som redogjorts för i uppsatsen visar även att olika roller och 

temperament samt sexualisering/objektifiering av kvinnor förekommer inom annan sorts 

populärkultur, såsom exempelvis barnböcker, videspelsmagasin, reklam samt musikvideor 

(Coy, 2009; Diekman & Murnen, 2004; Dill & Thill, 2007). Forskningen (Banet-Weiser & 

Portwood-Stacer, 2006) visar dessutom att kvinnor genom diverse realitetsserier uppmanas att 

göra om sina kroppar genom skönhetsoperationer samt att det framställs som ett eget 

feministiskt val. Dock överensstämmer inte det med föreliggande uppsatsresultat då en av 

filmerna skildrar en kvinna som blev övertalad till bröstförstoring av sin pojkvän och således 

inte gjorde det av egen fri vilja. Därutöver visar forskningen (Baker Beck, 1998) att feminism 

generellt framställs som något negativt i media, vilket även föreliggande uppsats fann genom 

en av filmernas etikettering av en negativt framställd karaktär som feminist. Att föreliggande 

uppsatsresultat påvisade att sexindustrin framställs positivt är dock inget som får stöd i någon 

av den redovisade forskningen. 

     Vad spelar det då för roll att populärkultur återspeglar könsmaktordningens ojämställda 

förhållanden, vilket är fallet i föreliggande uppsats empiriska material? Svaret är att det kan 
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bidra till reproduktion och vidmakthållande av könsmaktordningens ojämställda förhållanden i 

samhället som helhet. Detta genom att filmernas budskap riskerar att internaliseras eftersom 

tittaren matas med bilder om ”sakernas tillstånd”. För även om inte människor helt oreflekterat 

tar emot filmernas budskap, kan det ändå bli så att ju mer en människa ser något desto mer 

börjar människan ta detta något för självklart. Filmerna ses inte heller i ett isolerat vakuum 

utan i en samhällelig kontext där socialiseringen till könsmaktordningens ojämställda för-

hållanden är en ständigt pågående process från många olika håll och som startar redan vid 

födseln, vilket innebär att filmerna blir ännu en pusselbit i denna socialisation.  

     Att populärkultur kan ha sådan inverkan är dessutom något som exempelvis Coy (2009) 

påvisar i sin artikel där konsekvenser av populärkulturens sexualisering diskuteras. Coy 

(2009) refererar bland annat till en internetundersökning där 1000 flickor mellan 15 och 19 år 

blev tillfrågade om vad deras drömyrke var. Det fanns en rad yrkesalternativ att välja bland, 

däribland läkare och lärare. Av flickorna svarade 63 % att de hade glamourmodell som dröm-

yrke medan 25 % svarade strippa. Detta visar således att en sexualiserad populärkultur kan 

resultera i att yrken som fokuserar utseende och sexualitet ses som något eftersträvansvärt för 

unga flickor.  

     Filmer, eller annan populärkultur, som återspeglar könsmaktordningen blir med andra ord 

en bidragande orsak till att återskapa ett socialt problem av kvinnlig underordning. Som 

ovannämnt återspeglar föreliggande uppsats emiriska material könsmaktordningen på så vis 

att kvinnor och män framställs på olika vis, där kvinnor bland annat är lite känsligare, lite 

hjälplösare och väldigt mycket sexigare än män. Inte nog med att det som förknippas med män 

är det som ger högst status (Millett, 1971) utan dessa olika framställningar av kvinnor och 

män är även med och påverkar de olika könens chanser i livet på andra vis. Om kvinnor 

reduceras till att bli kroppar och objekt för mäns njutning inom populärkulturen är det ej 

särskilt konstigt att kvinnor inte anses höra hemma på de högsta posterna i samhället eller att 

de i mindre utsträckning än män tas på allvar inom samhällsdebatten. Inte heller är det 

konstigt att kvinnor faktiskt återfinns inom sexindustrin eftersom de får lära sig att det är 

genom deras kroppar som de får uppskattning och bekräftelse. Den mindre smickrande 

framställningen av män som primitiva varelser som av ren impuls måste kommentera en 

kvinnas bröststorlek eller som finner det roande att gå på strippklubb kan också bidra till att 

män lär sig att det är så manlighet manifesteras och därmed har även en efterfrågan på 

sexindustrin skapats. Bilden av att det är legitimt att köpa kvinnors kroppar kan dessutom 

resultera i en uppfattning om att män har rätt att förfoga över kvinnors kroppar även utanför 

sexindustrin. Bilden av kvinnan som en kropp för män att njuta av kan med andra ord sprida 

sig till andra kontexter än den ursprungliga. Coy (2009) menar dessutom att unga män som tar 

del av den sexualiserade populärkulturen har stor benägenhet att se kvinnor som sexobjekt, 

vilket kan resultera i att gränsen för våld mot kvinnor bli allt tunnare. Både Coy (2009) och 

Baker Beck (1998) menar även att populärkulturens sexualisering och utseendefokus kan leda 

till låg självkänsla för kvinnor vilket i sin tur kan resultera i att kvinnor ej tar för sig i 

samhället på samma vis som män. Att kvinnor framställs familjeorienterade kan också bidra 

till det faktum att kvinnor stannar hemma med barnen oftare än män eftersom de vill leva upp 

till bilden av den goda modern som förmedlas genom bland annat populärkulturen. Detta 

bidrar i sin tur till bland annat sämre karriärmöjligheter och lägre pension. De stereotypa fram-

ställningar som förmedlas genom populärkulturen påverkar även män negativt på så vis att de 

kan få svårt att träda utanför den manliga könsrollen vilket bidrar till att utvecklingen till mer 

jämställda förhållanden stagnerar än mer. De olika sfärerna inom könsmaktordningen påverkar 

med andra ord varandra och därför blir en liten ”oskyldig” populärkulturell framställning av 

stor vikt.  

     I föreliggande uppsats användes radikalfeministisk teori som utgångspunkt för film-

granskningen, där sex centrala könsmaktordningsbegrepp var det som fokuserades. I för-
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hållande till detta kan konstateras att tre av sex begrepp förekommer i filmerna. De begrepp 

som ej återspeglas är hyllningen av kvinnan inom den romantiska kärleken, manligt/sexuellt 

våld samt obligatorisk heterosexualitet. Att det förstnämnda begreppet ej förekommer i 

filmerna har uppsatsförfattarna ingen möjlig förklaring på. Att de två sistnämnda begreppen ej 

förekommer kan däremot ha en del troliga förklaringar. För det första är det föga förvånande 

att sexualiserat våld mot kvinnor ej förekommer i filmer vars genre är komedi, romantik, 

drama och så vidare. Sexualiserat våld skulle troligtvis istället förekomma i extrema action- 

och krigsfilmer eller i pornografiska filmer. Vidare skulle sexualiserat våld kunna förekomma 

i filmer som försöker skildra en verklig händelse eller som problematiserar ämnet våld mot 

kvinnor, då våldet inte ses som socialt accepterat även om det förekommer i stor utsträckning i 

verkligheten. För det andra är det svårt att hitta en återspegling av obligatorisk heterosexualitet 

i filmer där det finns få kvinnliga karaktärer, vilket är fallet i föreliggande uppsats empiriska 

material. Därmed går det exempelvis ej att se om kvinnor orienterar sig mot män på bekostnad 

av sina medsystrar eller inte. Ett bättre material för detta hade istället varit filmer vars huvud-

rollskaraktärer till övervägande del bestod av kvinnor.  

     Trots att alla centrala radikalfeministiska begrepp ej återspeglas i de utvalda filmerna anses 

ändå radikalfeministisk teori ha fungerat väl som filmgranskningsredskap. Detta dels för att de 

begrepp som återspeglas i filmerna syns i tydlig och relativt riklig mängd, dels för att radikal-

feministisk teori bidrog med en djupare förståelse av de aktuella scenerna. Ett exempel på 

denna djupare förståelse är scenen från Baksmällan när Alan blir hånad av sina kompisar för 

att han har en axelremsväska som de anser vara en kvinnlig accessoar. Utan radikalfeministisk 

teori hade uppsatsförfattarna vetat att Alan blev hånad för att han ”var tjejig” men varför han 

blev hånad på grund av detta är något som radikalfeministisk teori bidrog med ett svar på.   

     Svagheter med föreliggande uppsats är dock att det ej har tagits någon hänsyn till det inter-

sektionella perspektivet, vilket hade kunnat bidra med en mer mångfacetterad och djup analys 

av filmerna eftersom det perspektivet tar i beaktande fler faktorer än kön, såsom exempelvis 

etnicitet, klass och ålder. Som nämndes under validitets- och reliabilitetsdelen är ytterligare en 

svaghet att det empiriska materialet är relativt litet i kvantitet vilket får som följd att resultatet 

ej kan generaliseras till populärkulturen som helhet. Således kan det ej dras några slutsatser 

kring huruvida könsmaktordningen även återspeglas inom övrig populärkultur. Icke desto 

mindre påvisar ändå uppsatsresultatet att delar av könsmaktordningen de facto återspeglas 

inom viss populärkultur. En annan svaghet är att valet av teori möjligen kan ha resulterat i att 

det manliga perspektivet hamnat en del i skymundan, vilket kan ha gjort resultatet en aning 

onyanserat.  

     Uppsatsens resultat har väckt intresse för en del vidare forskning. För det första vore det 

intressant att undersöka om det finns någon skillnad mellan olika filmgenrer avseende 

könsmaktordningens förekomst. För det andra vore det intressant att undersöka filmer som har 

fått någon form av filmpris för att se om hyllade filmer avspeglar könsmaktordningen eller ej. 

För det tredje vore det intressant att göra en jämförande studie mellan filmer från två olika 

länder, exempelvis Sverige och USA, för att se om det finns någon skillnad mellan deras 

framställningar beträffande könsmaktordningen.  
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