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1. INLEDNING 
 

Sylvester Stallone är ett namn som de flesta känner igen. Mannen som blåste liv i de 

kultförklarade karaktärerna Rocky Balboa och John Rambo och som har härjat på biodukarna 

de senaste tjugo åren. Stallone har satt sina spår i våra sinnen och hans filmer kommer sent att 

glömmas. För mig har actionstjärnan alltid varit något av en idol, jag har växt upp med hans 

filmer och som många andra kan jag inte annat än beundra de klassiska actionrullarna från 80-

talet. Något som man kanske inte kände till om Stallone är att han är en skådespelare som 

gjort flera försök att spela i andra genrer än action och försöka etablera sig som mer än bara 

en actionhjälte. När det var dags att påbörja detta arbete drogs mina tankar omedelbart till 

Rocky, boxaren som kunde ta emot hundratals slag men ändå vända matchen och vinna. Men 

samtidigt funderade jag över just en särskild film som Stallone spelade in under nittiotalet, en 

film som stack ut ur mängden och som inte visade mig den skådespelaren jag varit så van vid 

att se. I dramathrillern Cop Land (James Mangold, 1997) saknar Stallone alla de 

karaktäristiska drag som representerade honom. Hans muskler var borta, han var praktiskt 

taget fet och i filmen spelade han inte samma typ av karaktär. Filmen var inte actionladdad 

och Stallone var inte tuff. Här spöade han inte skiten ur folk, han kunde knappt slåss över 

huvudtaget. Och vad gör Robert De Niro här, minns jag att tänkte första gången jag såg 

filmen. Ska Stallone spöa ner honom för att han har kidnappat hans fru? Så var inte fallet. 

Istället försökte filmen förmedla någonting annat. Jag var knappt femton år gammal första 

gången jag såg filmen och jag var mycket förvirrad. Då tyckte jag naturligtvis att Cop Land 

var dålig. Jag förstod inte vad Stallone höll på med över huvudtaget. Vart var actionhjälten? 

 

Denna syn jag hade på Stallone var en femtonårings synsätt. Men det som är viktigt att 

komma ihåg är att trots att en femtonåring kanske inte har den mognaste hjärnan var 

reaktionen på Stallone varken omogen, enfaldig eller inkorrekt. Bilden av honom som 

actionhjälte var inristat i mitt sinne och jag kunde inte föreställa mig honom som någonting 

annat. Att se en skådespelare utanför den rollen han vanligtvis spelar är något som publiken 

har svårt att acceptera (Gates, 2000, sid 279). Just därför är det inte en lätt sak för en 

skådespelare att försöka förändra sin stjärnimage. Filmvetaren och författaren Phillipa Gates 

diskuterar bland annat stjärnor som vill utvidga sin stjärnimage och hon menar att Stallone 

inte längre enbart ville vara en actionstjärna, han ville bli tagen på större allvar och accepteras 

inom andra filmgenrer (2000, sid 279). Filmforskaren Yvonne Tasker håller med om detta. 

Hon skriver i sin bok Spectacular bodies: gender, genre and the action cinema att Stallone är 
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en av de actionstjärnor som ansträngt sig mest för att accepteras inom bredare genreramar 

(1993, sid 84). Skådespelaren ville förändra den actionförknippade bilden som jagade honom 

och inte bara anses vara en dum muskelknutte (Tasker, 1993, sid 85). För att kunna göra detta 

försökte sig Stallone på både komedifilmer och dramathrillern Cop Land, och om vi utgår från 

att det Tasker och Gates säger är sant är det är inte orimligt att anta att dessa filmer var öppna 

försök till att utvidga stjärnimagen som han hade. Cop Land diskuteras av Gates som det bästa 

försöket att bryta mot actionimagen, och detta kommer att kastas klarare ljus över under 

avsnittet om tidigare forskning.  

 

Stallone blir då särskilt intressant för mig, för han har inte alltid strävat efter att bli 

hågkommen som en skådespelare som enbart förknippas med våld och explosioner. Jag fick 

dessutom veta att min barndomshjälte inte lyckades så väl i Cop Land. Han blev inte 

pånyttfödd och jag blev väldigt nyfiken på varför. Jag hade hört talas om andra skådespelare 

som hoppar mellan olika genrer och ändå gör succé, varför kunde inte Stallone göra det? 

Harrison Ford har gjort alltifrån komedier, till thrillers till action, och det har inte blivit några 

misslyckade filmer för hans del. Ju mer jag funderade över detta desto mer motiverad blev jag 

att inrikta mig på detta problem i det här arbetet. Stallone som dramahjälte? Ja, varför inte. 

Första Rockyfilmen var ju trots allt en dramafilm. 

 

Innan jag går in på hur vi ska gå tillväga för att kunna undersöka Stallone i Cop Land, måste 

vi först titta närmare på hans bakgrund som skådespelare, just för att kunna förstå hur han har 

tagits emot av publiken och hur hans filmer gestaltar honom. Detta är relevant att känna till 

därför att det hjälper oss att sätta in och förstå filmen i sammanhanget, och Stallones approach 

till att försöka etablera sig som en seriös dramaskådespelare.  

 

1.1 Stallone i rutan 

 

Stallone har varit aktiv inom filmbranschen sedan 1970-talet och har sedan dess både skrivit, 

regisserat och skådespelat. Hans karriär fick ett effektivt lyft med filmen Rocky (John, G 

Avildsen 1976) vars manus han själv skrivit. Efter att ha vandrat omkring med detta manus 

till olika filmbolag ville ingen låta filmatisera skriptet därför att Stallone envisades med att 

han själv skulle spela huvudrollen. Han blev erbjuden stora mängder pengar för att släppa 

ifrån sig manuset, men vägrade. Han lyckades slutligen övertyga ett filmbolag om att han ville 
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spela huvudrollen och när filmen väl släpptes fick Stallone mycket positiv kritik för sin roll 

som Rocky Balboa (Motley, 2000, sid 60). Detta bäddade naturligtvis för succé och inte långt 

efter den förstå filmen kom uppföljaren Rocky II (Sylvester Stallone, 1979). Under det 

kommande 80-talet spelade Stallone även in filmer som Cobra (George P. Cosmatos, 1986) 

och First Blood (Ted Kotcheff, 1982), varav den sistnämnda kom att bli en ytterligare en stor 

succé och fick hela tre uppföljare. 

 

Stallone hade sakta men säkert blivit en etablerad skådespelare i Hollywood och hans film 

Rocky vann tre Oscar och sjutton andra priser sammanlagt. Fem Rocky-filmer producerades 

sammanlagt inom loppet av tio år, men för varje film skulle man kunna diskutera att serien 

tappade lite av sin kvalité. Vi ser ganska tydligt att Sylvester Stallone är starkt förknippad 

med actiongenren. Samtliga av hans filmer under 80-talet har varit någon typ av actionfilm. I 

Cobra var han en omoralisk, hårdhänt polis, i First Blood en krigsveteran och i Rocky en 

boxare. Vapen, sprängningar och en muskulös kropp har stått centralt i filmerna och varit ett 

genomgående tema genom hans karriär. Men någonting fick Stallone att ändra inriktning 

under 90-talets början. Det kom ett par komedier, så som Oscar (John Landis, 1991) och 

Stop! Or my Mom will shoot (Roger Spottiswoode, 1992), men båda filmerna fick ett ganska 

ljummet bemötande (Gates, 2000, sid 279). Några år senare kom actionrullarna Demolition 

Man (Marco Brambilla, 1993) och Judge Dredd (Danny Cannon, 1995), som båda var ett 

bevis på att Stallone övergivit kampen om förändring av sin stjärnimage och återgått till att 

vara en actionhjälte igen. Filmforskaren Yvonne skriver att Stallone skapat en fördummad 

bild av sig själv i filmerna om John Rambo och att detta satte käppar i hjulet för hans 

tranformation som skådespelare (1993, sid 84).   

 

Men snart släpptes filmen Cop Land. I den här dramafilmen ser vi Stallones absolut största 

försök att förändra sin image, han gör en tapper ansträngning att bli mottagen som en seriös 

skådespelare inom dramagenren. Han tog rollen som Freddy Heflin på största allvar och 

förberedde sig genom att gå upp över 10 kilo och låta musklerna försvinna (Gates, 2000, sid 

279). Men detta levde inte heller upp till Stallone förhoppningar. Stallone fick visserligen 

beröm för insats av kritiker, men mottagandet blev inte alls som hans actionfilmer och 

förmodligen kom Stallone till insikt att det inte kommer att gå att ändra sin image, för snart 

kom ytterligare en Rocky-film och en Rambo-film, produktioner som grävde i det förflutna 

(Gates, 2000, sid 279). Dessa var klokt tillverkade och framställde inte Stallone som samma 

karaktär som de tidigare filmerna där han varit 15 år yngre. Istället valde Stallone att 



7 
 

tematisera sin stigande ålder och därför lyckades filmerna bättre än förväntat. Inte långt därpå 

kom actionrullen The Expendables (Sylvester Stallone, 2010), där Stallone samlat alla 

actionskådisar han bara kunnat hitta och låtit de medverka i en och samma film. Kändisar som 

Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger och Jet Li var några av dem som var med i 

actionrullen. Filmen blev tillräckligt populär för att bädda för en uppföljare som släpptes nu 

2012. Stallone tycks idag, efter en lång resa, äntligen ha accepterat sin roll inom 

filmbranschen. Han är en regissör och en manusförfattare, men i huvudsak en actionhjälte.  

 

1.2 Stallone utanför rutan 
 

För att förstå stjärnan och kunskapen som finns kring honom i ett mer omfattande perspektiv 

vill jag lyfta fram hur vägen till framgång sett ut. Varför lyckades stjärnan ens bli så stor i 

Hollywood och vad har gjort honom så framgångsrik? 

Paul Duran, författaren till artikeln Stallone's Ascent Rooted in Indies hjälper oss att förstå 

Stallone i dennes strävan att bli framgångsrik i Hollywood. Envishet och hårt arbete var 

nyckeln till framgång, menar Duran. Stallone ville göra filmer på sitt sätt och när han blev 

erbjuden en stor mängd pengar för att sälja manuset till Rocky vägrade han, trots att budet 

ständigt ökade från filmbolagen. Han envisades med att spela huvudrollen själv och detta gick 

slutligen hem. Denna envishet har varit ett viktigt attribut för Stallones karriär. Under början 

av nittiotalet genomgick stjärnan en karriärskris, men kämpade sig igenom den och lyckades 

komma tillbaka. ”Even when he's fallen on hard times with flops like ’Oscar’ and ’Stop! Or 

My Mom Will Shoot’ Stallone has managed to reinvent himself…” (Duran, 2010) 

Duran använder flera citat från olika producenter som berättar hur det har varit att arbeta med 

Stallone och de flesta tycks ense om att han gick in med helhjärtat för sina projekt och besatt 

en brinnande passion som formade hans filmer. Producenten Avi Lerner säger så här om 

stjärnan ”He's one of the hardest-working filmmakers that I've ever seen, (putting in) 14 to 16 

hours a day, every day, in order to make sure he got the movie right. He never misses a thing. 

He’s a real independent.” (Duran, 2010). Lerner berömmer Stallone för dennes inställning och 

hårda arbete och kallar honom självständig. I sammanhanget menar producenten att Stallone 

alltid skapat sina verk med sin egen touch och på sina egna villkor. United Artists, 

produktionsbolaget bakom Rocky, tillhörde inte till exempel något av de stora filmbolagen på 

den tiden utan var ett självständigt drivet företag (Duran, 2010). Och succén och pengarna 

som Rocky drog med sig frestade inte Stallone att börja göra kommersiella produktioner bara 
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för att tjäna pengar, utan han fortsatte skriva och även senare regissera sina egna projekt, 

dessa fortfarande drivna och finansierade av självständiga produktionsbolag. Stallone lutade 

sig aldrig mot de stora produktionsbolagen för att slå igenom, hans framgång är rotad i och 

står lutad på självständiga produktionsbolag. Även First Blood, den första filmen om John 

Rambo som blev nästa stora succé, är finansierad av ett självständigt bolag vid namn Kassar 

and Vajna ran Carolco. Duran skriver att Stallone visade att man inte var beroende av stora 

produktionsbolag för att slå igenom och nå en världspublik (2010). Även Stallones senare 

filmer som The Expendables och The Expendables 2 (Simon West, 2012) är projekt som 

självständiga produktionsbolag stått bakom (Duran, 2010). Något som skiljer Stallone från 

stjärnor som Bruce Willis och Arnold Schwarzenegger är att han är en skådespelare men även 

en manusförfattare, regissör och producent. Han har fler verktyg att arbeta med och brinner 

för sina projekt på ett annat sätt än många andra actionhjältar. 

 

1.3 Syfte 

 

Trots att han besitter denna glöd och passion lyckades inte Sylvester Stallone förändra sin 

stjärnstatus. Han är och förblir bunden till actiongenren. Som jag redan har nämnt gjorde han 

flera tappra försök att slå sig ur genren han så kraftigt är förknippad med, men utan framgång. 

Nu när vi har gått igenom Stallones karriär ser vi tydligt vad som gick hem hos publiken och 

vad som togs emot med obrydda axelryckningar. Som filmvetare blir man nyfiken över just 

varför det blev så. Det finns många exempel på skådespelare som har blivit accepterade inom 

andra genrer trots att de varit starkt associerade till en specifik genre tidigare.  

 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på varför Stallone inte lyckades förändra sin stjärnstatus 

med filmen Cop Land. Man kan argumentera för att han hade förutsättningarna och oddsen på 

sin sida med ett välskrivet manus och skickliga skådespelare att spela emot (Robert De Niro, 

Ray Liotta), men han blev inte en pånyttfödd stjärna. Genom att ställa Cop Land mot en film 

som existerar inom liknande genrekonventioner men som togs bättre emot, nämligen Heat 

(Michael Mann, 1995), kan vi försöka svara på frågan om varför Cop Land inte blåste liv i 

Stallones karriär i en dramathriller. I den typen av studie jag kommer att ägna mig åt nischar 

jag in mig på huvudrollerna i vardera film och föreställer mig att en analys av respektive 

stjärnas karaktär kan hjälpa oss titta på hur filmerna blir betydelsefulla. Jag ställer mig 

frågorna: 
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 Vad kännetecknar poliskaraktären i Heat? 

 Hur konstrueras Stallone som poliskaraktär i Cop Land? 

 Vilka likheter/skillnader finns det mellan dem och hur påverkade karaktären Stallones 

stjärnimage? 

 

1.4  Avgränsningar 
 

Jag är fullt medveten om att en stjärnstudie av Stallone i Cop Land inte kommer att vara ett 

oemotsägligt svar på frågan om varför han inte lyckades förändra sin stjärnstatus. Det vore 

naivt att tro att jag, eller någon annan, kan inkludera alla faktorer som spelar roll i 

sammanhanget för att undersöka problemet till det omfång att alla svar kommer fram. Jag vill 

enbart kasta ett nytt ljus på problemet och försöka förstå några av de skälen till att Stallone 

inte blev en skådespelare som kunde agera mellan olika genrer såsom andra actionhjältar har 

så flitigt lyckats med.  

Denna studie kommer alltså enbart undersöka Stallone som företeelse och hans påverkan i 

sammanhanget. Naturligtvis finns det flertalet andra faktorer som har påverkat mottagandet av 

Cop Land, men dessa yttre faktorer i filmbranschen som också avgör hur väl det går för en 

film - så som marknadsföringen av filmen - är inte något jag tänker gå in på i den här studien. 

Jag föreställer mig till exempel att det säkerligen finns kopplingar mellan den samtid i vilken 

Cop Land släpptes och genrekonventionerna som rådde då. Detta kan ha haft en viss påverkan 

i sammanhanget. Vidare skulle en annan typ av studie kanske undersöka manuset eller 

diskutera regissören eller producenten i Cop Land för att göra någon typ av jämförelse. 

Ytterligare andra skulle prata om trailerns framgång eller valet av produktionsbolag att förlita 

sig på. Alla dessa faktorer har spelat in och varit relevanta, men jag nischar in mig på en 

karaktärsanalys av Freddy Heflin för att förstå Stallone och hur han blivit relevant som 

skådespelare i Cop Land. Jag anser att denna typ av stjärnstudie är det bäst lämpade 

angreppssättet för att försöka svara på min frågeställning. 

2. TIDIGARE FORSKNING 
 

Forskningen kring Stallone kretsar huvudsakligen runt en diskussion kring actiongenren och 

Stallones roll som en actionhjälte. Yvonne Tasker diskuterar actionhjältar och genrens 
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kännetecknande skådespelare i ett antal av sina verk. Andra vetenskapliga studier kring 

Stallone diskuterar honom som ett tecken för manlighet, en symbol för maskulinitet. 

Ytterligare andra har undersökt honom i förhållande till de sociokulturella värderingar som 

rådde på 70-talet. Hans film Rocky har även sagts vara en påverkande faktor i avfärdandet av 

den feminisering som ägde rum i USA under samma decennium som filmen släpptes. Jag vill 

lyfta fram tre artiklar till sammanhanget, verk som visar oss just hur Stallone studerats 

tidigare. Den första diskuterar Stallone just som en actionhjälte som gick igenom en 

karriärkris under 90-talet, samma tidsperiod som Cop Land producerades. 

 

2.1 80-talets actionhjälte pånyttfödd 
 

En av de vetenskapliga artiklar jag har hittat om Stallone tar upp just diskussionen om hur han 

har försökt förändra sin stjärnstatus. Phillipa Gates artikel ”Acting His Age? The Resurrection 

of the 80s Action Heroes and their Aging Stars” diskuterar 80-talets actionhjältar och deras 

försök att återuppliva sina karriärer. Denna studie av undersöker också definitionen av 

maskulinitet och dess förändring historiskt sett. Här får vi följa en analys av 80-talets 

actionhjältar och hur de kom att förändras under 90-talet och senare under 2000-talet. Gates 

diskuterar fler än enbart Stallone i sin text och genom att jämföra dessa actionhjältar 

sinsemellan, men även deras egna filmer från olika tidsperioder, lägger hon fram sin tes. 

Väldigt sammanfattat menar författaren att 80-talets actionhjältar återigen kan bli populära 

och framgångsrika i sina karriärer ”…because they are not acting their age.” (Gates, 2010, sid 

288) Ålder är det centrala temat i texten. Men låt oss ta det från början och gå igenom vad 

Gates artikel går ut på, då den hänger ihop med det typen av studie vi gör. 

 

Författaren inleder med en kort introduktion av hur 80-talets bild av maskulinitet såg ut i USA 

och menar att var starkt influerad av Hollywoods actionhjältar. Den muskulösa hjälten var 

definitionen av en man på 80-talet, men när 90-talet kom började bilden av maskulinitet 

mjukna. Gates säger att: “The 1990s saw the gradual disappearance of middle-aged, muscled 

action stars and their replacement with youth stars in terms of box-office blockbusters” 

(Gates, 2010, sid 276). Författaren använder sedan exempel som Keanu Reeves i The Matrix 

(Andy & Lana Wachowski, 1999) och Ben Affleck i Pearl Harbor (Michael Bay, 2001) för 

att påvisa hur actionhjälten och symbolen för maskulinitet på nittiotalet och framåt inte längre 

kretsade runt muskler i samma utsträckning. Detta var ett av skälen till att 80-talets 

actionhjältar som Stallone och Schwarzenegger ändrade inriktning inom filmbranschen och 
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gick till att göra komedier istället. Under nittiotalet spelade Stallone huvudrollen i två 

komedier: Oscar och Stop! Or my mom will shoot och Schwarzenegger spelade i Junior (Ivan 

Reitman, 1994) och Kindergarten Cop (Ivan Reitman, 1990). Även Bruce Willis gjorde ett 

par filmer i denna genre. Dessa försök togs generellt inte väl emot av kritiker och publik. 

Stallone försökte med dessa filmer skapa en ny stjärnimage, men misslyckades. Han gjorde ett 

nytt försök några år senare med filmen Cop land.  

 

Problemet är att när en så stor skådespelares stjärnimage redan slagit rot var det ingen simpel 

uppgift att förändra den. Speciellt inte när man ägnat över tio år av sin karriär åt två väldigt 

specifika karaktärer i Rocky Balboa och John Rambo, som blivit så omtycka världen över att 

skådespelaren för alltid kommer att associeras med just dem två. Men detta innebar inte slutet 

för Stallone och den klassiska 80-talsactionhjälten. För ju längre in på 2000-talet vi kom, 

desto mer började denna typ av skådespelare bli eftertraktad igen. En ny film om John 

McClane släpptes 2007 med titeln Live Free or Die Hard (Len Wiseman) där en betydligt 

äldre Bruce Willis fortfarande spelade huvudrollen. Stallone skrev och producerade en sjätte 

film om Rocky Balboa år 2006 och snart kom den sista Rambofilmen (Sylvester Stallone, 

2008). Man bör ha i åtanke att Sylvester Stallone är född 1946 och Bruce Willis 1955, vilket 

innebar att 2000-talets actionhjältar var ett gäng ålderstigna män som vägrade att ge sig. De 

lyckades komma tillbaka genom att återföda sina mest kända karaktärer, men att de i dem 

senare filmerna accepterat att kroppen inte är densamma och man försöker inte återskapa 

samma teman, samma kroppsliga exteriör som i de tidigare filmerna. Gates hävdar att de 

senaste filmerna istället försöker utforska problem som uppstår när viljan är stark men 

kroppen svag. Genom att skifta fokus bort från det som stod centralt i 80-talets Rockyfilmer 

lyckas Stallone faktiskt skapa ytterligare en film om en nu 50-årig boxare som ska gå en sista 

match mot världsmästaren i tungviktsboxning. Han insåg att man återföds genom att inte 

kämpa emot sin stigande ålder, utan genom att acceptera den, anpassa sig och utforma 

filmerna därefter - något som Clint Eastwood varit väldigt duktig på att göra under 90-talet 

(Gates, 2000, sid 277). 

 

Författaren nämner i sin diskussion kring den senaste Rockyfilmen att ”…by offering Rocky 

as a struggling human being rather than an indestructible hero, Stallone also brought a new 

respect for himself as an actor and director because he seemed to be simultaneously 

acknowledging his own age and his own failings” (Gates, 2010, sid 281). Ålder används som 

tema i filmen. Stallone hade insett att detta är vägen till framgång för en skådespelare i hans 
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ålder och situation, precis som Eastwood gjort en decennium tidigare. Därför accepterades 

Rocky Balboa av kritiker och publik. 

 

Artikeln fortsätter med en liknande analys av hur Bruce Willis kom tillbaka i sin film Live 

Free or Die Hard, går vidare på exempel om Harrison Fords återkomst i filmen The Kingdom 

of the Crystal Skull (Steven Spielberg, 2008) och avslutar sedan med att diskutera Rambo.  

Men dessa tänker jag inte gå in på därför att de främst bara är ännu fler exempel i 

sammanhanget och författarens huvudsakliga poäng med hur actionhjältar återföds på 2000-

talet redan kommit fram tydligt i exemplet ovan om Rocky. I slutet av sin text säger Gates att 

den mest framgångsrika metoden för en 80-talets actionhjälte att återuppliva sin karriär är 

genom att följa Eastwoods modell. Återupplivandet av karriären tillåts äga rum därför att 

skådespelarna och deras hjältar inte agerar eller bör agera åldersenligt. Stallone agerar i sin 

senaste Rockyfilm inte i enlighet med den typiska föreställningen om boxaren Rocky Balboa 

och Bruce Willis agerar inte efter hur John Mcclane uppfattades på 80-talet i Live Free or Die 

Hard. 

 

I studien diskuteras faktiskt Stallone som en stjärna, vilket gör det hela särskilt intressant för 

mig. Även om författaren inte nämner Richard Dyer och hans ”star studies” eller Christine 

Geraghty som skrivit texten Re-examining stardom: questions of texts, bodies and 

performance (2000) - två inflytelserika filmforskare som vi kommer gå in på under det 

teoretiska avsnittet - finns det antydningar i analysen till hur actionhjältar konstruerats som 

karaktärer i sina filmer och med hjälp av vilka medel detta gjorts. Men i huvudsak tycks 

författaren ha gjort någon form av receptionsstudie över actionhjältar och deras mottagande 

över en 20 års period. 

 

Gates lägger fram sin poäng och redogör sakligt med exempel tagna ur konkreta 

sammanhang, men samtidigt saknas det i artikeln en ordentlig inblick i varför Stallone inte 

lyckades omforma sin stjärnstatus under 90-talet. Gates redogör för hans stjärnimage och de 

faktorer som legat bakom och hon ger exempel på hur Stallone kommit att lösa problemet 

senare på 2000-talet, men det nämns inte varför en skådespelare av hans kaliber inte lyckades 

slå igenom i en film som Cop Land. Även om man kan argumentera för att komedikarriären 

och dramakarriären båda var ett sätt för Stallone att återfödas bland Hollywoods stjärnor är 

det tydligt att Cop Land var ett mer genomtänkt och kalkylerat angreppssätt. Nämnvärt är 
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också att filmen inte blev någon flopp. Den fick positiv kritik och Stallone fick utmärkelsen 

”Best Actor” vid Stockholm Film Festival samma år som filmen hade premiär (Tasker, 1993). 

 

2.2 Maskulinitetens reform under 1970-talet 
 

I den här studien av Clay Motley diskuteras den sociala bilden av maskulinitet. Motley vill få 

fram i sin text ”Fighting for Manhood: Rocky and Turn-of-the-Century Antimodernism” hur 

begreppet manlighet kommit att påverkas och förändras med hjälp av filmen och karaktären 

Rocky. Han inleder sin artikel med att redogöra för hur väl Rocky togs emot när den släpptes, 

men tar snart artikeln i en helt annan riktning genom att ge ett utlägg för hur 1970-talets USA 

hamnat i en orolig position både politiskt och ekonomiskt. Motley skriver så här: ”…the 

America of the 1970s and that of the 1890s were both cultures intensely questioning 

themselves” (Motley, 2005, sid 60). Han menar helt enkelt att samhället under dessa perioder 

började dra iväg från de traditionella ekonomiska, politiska, könsrelaterade och moraliska 

normerna och föreställningarna som existerat fram till dess i det amerikanska samhället. 

Under den oroliga perioden på 70-talet, där det amerikanska samhället genomgick vissa 

avgörande förändringar och tycktes ha förlorat sin stabilitet och autenticitet, var Rocky ett 

exempel på den typiske amerikanen i sitt sökande efter något ”genuint” och ”manligt”. För att 

förstå exakt vad Motley menar med detta måste vi gå igenom nästa stycke i hans artikel där 

han jämför de två perioderna, sekelskiftet och 1970-talet.  

Författaren menar att likheterna i de sociala och kulturella sammanhangen mellan de två 

tidsperioderna är många. Tidsperioden runt sekelskiftet 1900 kanske uppfattades som en stark 

era där Amerika glänste på många plan, men Motley menar att under ytan låg ett osäkert och 

försvagat samhälle där många invånare, särskilt män, kände att ekonomisk välgång och fokus 

på karriären var av yttersta vikt. Detta var egenskaper som sedan nationens uppkomst 

definierat en amerikan och Motley menar att just denna fokus på självständighet och 

individuell framgång blev ett slags föreställning för manlighet och manlig passion, och att den 

skapade en myt som han kallar för: ”The myth of the self-made man.” Men runt sekelskiftet 

förändrades det amerikanska samhället och amerikanska män kunde inte längre hålla fast vid 

sin syn på sig själva som kraftfulla, individuella konkurrenter. De kände att de förlorade sin 

betydelse för att den ekonomiska förändringen som ägde rum innebar att större verksamheter 

och industrier tog över landet och införde en massproduktion som livnärdes på en enorm 

konsumtion. Motley skriver så här: ”…the shift from a relatively producer-oriented capitalist 
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economy to a mammoth corporate consumer-oriented economy…” (Motley, 2005, sid 61) och 

menar att medelklassen drabbades mest i förändringen. Om den amerikanske mannen 

definierade sitt värde genom individuell framgång och ekonomisk självständighet så kände 

han nu att han förlorade en del av sitt värde när landets ekonomi gjort så kraftiga vändningar. 

”The self-made man” fick stora svårigheter att överleva i en värld där nu kollektivföretag och 

stora bolag etablerat sig och det påverkade den drabbade amerikanske mannens bild av sin 

egen manlighet. Många blev nu istället vanliga arbetare och drömmen om den ekonomiska 

självständigheten flöt allt längre bort. 

Bilden av manlighet i det amerikanska samhället skiftade. Nu när de tidigare föreställningarna 

börjat förtvina uppstod istället en annan bild av vad som definierar och värdesätter en man. 

Egenskaper som styrka och aggressivitet blev allt mer omtyckta, i synnerhet inom sporter. 

Boxning, amerikansk fotboll, baseball och sådana typer av sporter blev allt populärare just 

därför att man också kunde se på matcher och satsa pengar mot varandra. Denna atletiska bild 

av manlighet regerade i USA under tidigt nittiotal ända fram till slutet av andra världskriget, 

menar Motley. Men efter andra världskriget och ända fram till 70-talets början återgick många 

amerikanska män till att värdesätta sig efter den traditionella bilden av manlighet: en 

självständig, framgångsrik affärsmän. Detta berodde på en ekonomisk boom i USA, där 

landets ekonomi låg på toppen och detta möjliggjorde att även den typiske medelklassen 

tjänade tillräckligt mycket pengar att kunna köpa egna hus, och villaområdena började växa. 

Men detta positiva ekonomiska klimat nådde ett abrupt slut under 70-talets början och USA 

drabbas av ekonomisk instabilitet och depression, vilket leder till att den typiska amerikanen 

förlorar sin manliga identitet och värde. Samtidigt ledde flera politiska händelser, så som 

Water-gate 1972, till att många förlorade sitt förtroende för den amerikanska regeringen. 

Under den här perioden kom gay-rörelserna sakta fram, och även feministiska organisationer 

började ta form. Motley säger att ”More than any other decade in American history, the 1970s 

openly questioned what it meant to be and act as a ’man’”(2005, sid 62). Och under dessa 

oroliga tider tog en ny form av manlighet plats i samhället. Under något som kallades för 

”Men’s Liberation” började män ses som känsliga, intelligenta och liberala (Motley, 2005, sid 

62). Denna moderna syn på manlighet symboliserades av till exempel skådespelaren Alan 

Alda från serien M.A.S.H.  

Många ogillade dock denna nya bild av manlighet som projicerades och det var under den här 

tiden som Stallone släppte sin första film Rocky. Motley menar att det var i en tid av nöd som 

denna film kom som en räddning för ett depressionsdrabbat USA. Filmen äger rum i sin 
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samtid och sin verklighet representerar dem utåt. Huvudkaraktären i filmen har fångat 

stämningen som rådde i landet, han uppmärksammade och var en del av det som hade gått fel.  

“Rocky losing his locker at the gym emphasizes that he is no longer “a contender.” Rocky’s 

professional and personal failures mirror America’s sense of failure in the 1970s” (Motley, 

2005, sid 63). Rocky har alltså misslyckats på ett karriärmässigt plan och hans tränare anser 

att han borde lägga av med boxning. Men plötsligt får Rocky chansen att möta världsmästaren 

Apollo Creed i ringen, och då lyckas han ruska av sig hopplösheten. I jämförelsen mellan 

omständigheterna som rådde i USA och Rocky, menar Motley att Rocky här skakar av sig 

försvagandet som det moderna burit med sig och åter finner sitt essentiella jag.  

“Rocky attempts to define “true” manhood, providing its audience with the confidence that, 

like Rocky, American men can fight back and succeed too, both personally and nationally” 

(Motley, 2005, sid 63).  

 

Titelmatchen mellan Rocky och Apollo ska äga rum på samma dag som nationen föddes. 

Rocky har chansen att återfödas genom att träna och bygga upp sin kropp. Han är i av filmen 

vara ett hopplöst fall, men kommer att utveckla sin kropp för att utmana Creed. Rocky 

påverkar bilden av manlighet från den rådande emotionella och intelligenta till att återskapa 

en bild av en ”sann” man: den muskulöse kämpen som aldrig ger upp. Atleten. Den starkaste 

föreställningen om denna återfödda manlighetsbild får vi under träningssekvenserna i filmen. 

I början orkar Rocky knappt springa upp för trapporna till Philadelphia Art Museum, detta 

understryker hans misslyckande som man, och det var den stämningen som rådde bland 

många under den tiden. Men mot slutet av träningssekvensen har Rocky inga problem med att 

klara av trapporna och han firar när kommit hela vägen upp, samtidigt som vi hör en 

upplyftande musik med texten ”Getting strong now/Going to fly now.” Rockys pånyttfödda 

manlighet visas också genom hans romantiska förhållande till Adrian, som han kämpat genom 

hela filmen för att få.  

Motley hävdar att medelklassen i landet vid den tidpunkten kunde identifiera sig med de 

egenskaper som Rocky besatt, det kämpiga liv han levde och den melankoliska stämning som 

rådde kring honom. Så när Rocky mot alla odds går alla femton ronder mot en till synes 

oövervinnelig motståndare sänder det ut budskap om hopp och framgång till åskådarna. 

Av alla dessa skäl kallar Motley Rocky för en antimodernistisk kraft i sammanhanget. Genom 

att redogöra för de kulturella skillnaderna och likheterna mellan 1890-talet och 1970-talet - 

dvs. bilden av manlighet och dess förändringar – visar Motley att man kan se filmen Rocky 
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som mer än bara en ”feel-good” berättelse, man kan betrakta filmen som ett djupgående 

antimodernistiskt uttryck. Motley avslutar med en i sammanhanget klockren mening:  

”Rocky’s manly redemption symbolizes the hopes of 1970s America to once again find its 

power, promise, and success” (Motley, 2005, sid 65).  

 

2.3 Rockys förhållande till kön- och rasdiskurser 
 

Den sista forskningsstudien jag tänker lyfta fram är relaterad till Stallone återigen genom hans 

film Rocky, men de teman som lyfts fram den här gången skiljer sig från dem i Motleys artikel 

ovan. Victoria Elmwood har i sin studie “Just Some Bum From the Neighborhood”: The 

Resolution of Post-Civil Rights Tension and Heavyweight Public Sphere Discourse in Rocky 

(1976), valt att göra en analys av hur Rocky påverkat uppfattningarna av ras och kön som 

rådde i USA vid tidpunkten som filmen släpptes. Elmwood påstår, i likhet med de tidigare 

författarna jag presenterat, att USA befann sig i ett kritiskt läge under 70-talet och att Rocky 

idag fortfarande är så uppskattad därför att filmen förmedlade en viss typ av budskap gällande 

ras och kön. Budskap som hjälpte nationen att åter kunna identifiera sig själv och förkasta de 

tvivel som uppstått. Nu vill jag inte påstå att Rocky på egen hand lyckades förändra synen på 

könsfrågor, det vore befängt, utan jag vill bara presentera vad Elmwood menar att Rocky hade 

för betydelse i sammanhanget och vad filmen - medvetet eller omedvetet - förmedlar för typ 

av budskap.  

 

Filmen tar plats i ett USA som förlorat hoppet om sig självt. Efter misslyckandet i Vietnam 

och Watergate-indicenten var landet nere för räkningen både på ett politiskt och militärt plan. 

De sociala förhållandena genomgick också stora förändringar, om vi ska lyssna till Motleys 

tidigare diskussion om bilden av maskulinitet, och allt som allt låg en hopplöshet över USA 

som nationen inte tidigare varit med om. Emellertid gjorde afro-amerikanerna och kvinnor 

både sociala och politiska framgångar under 70-talet och det frambringas tydligt i filmen. 

Elmwood skriver så här om saken: ”…the film reaffirms traditional gender boundaries and 

values while simultaneously expanding the parameters of national citizenship to include 

African American men” (Elmwood, 2005, sid 49). Hon hävdar att Rocky erbjuder maskulin 

status och medborgarskap till en tidigare avvisad folkgrupp i utbyte mot deras hjälp att bistå 

Rocky i sin strävan att avvänja och sudda ut den feminisering som satt sin prägel på 

föreställningen av maskulinitet under 70-talet.  Denna relation mellan Rocky Balboa och 
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Apollo Creed står centralt för studien då den lämnar rum för tolkning och analys på många 

nivåer. 

 

Boxningens popularitet hade växt fram alltmer efter 1950-talet och sporten började bli en 

plats där rasskillnader tog uttryck och de mörkhyade boxarna låg under pressen att ständigt 

upprätthålla en neutral inställning till raspolitiken. Detta var något som den legendariske 

boxaren Cassius Clay, senare kallad Muhammed Ali, inte gjorde över huvud taget. Tvärtom 

var Ali provokativ och hetsande, både i sin boxningskarriär men också de raspolitiska 

frågorna i landet. I Rocky representeras Balboas rival och antagonist Apollo Creed som den 

typen av karaktär som Muhammed Ali var på riktigt, hetsig och provocerande. Filmen lyckas 

som tur är visserligen ducka för att bli ett rent politiskt utlägg fyllt av rasfrågor, men 

Elmwood menar att relationen mellan den vite boxaren Rocky Balboa och hans mörke rival 

Apollo Creed ändå bör uppmärksammas. För i filmen har den vita mannens dominans inte 

tagit uttryck, istället representerar Balboa vad som har gått fel med landet. Däremot uttrycks 

afroamerikanernas framgångar i karaktären Apollo Creed, han är världsmästare i 

tungviktsboxning och han är rik och berömd. I en scen i filmen stärker Balbo accepterandet av 

afroamerikanerna – som var en känslig fråga på 70-talet - när den lokala bartendern kallar 

Apollo Creed för en ”jig clown” och Rocky försvarar Creed genom att säga: ”What are you 

talkin’ about? This man’s the heavyweight champion of the world. He took his best shot…  

When was the last time you took a shot?” Elmwood menar att Rocky här säger att den 

mörkhyade världsmästaren förtjänar det bästa eftersom han gått igenom så mycket, kämpat 

hårt och haft en bestämd inställning (2005, sid 50). 

 

Precis som Muhammed Ali presenteras Creed som en intelligent man. Han väljer vilka han 

ska slåss mot efter vad som lockar mest åskådare, det tycks nästan som att Creed försöker 

sätter samman ett stort underhållningsevenemang snarare än en boxningsmatch mellan sig 

själv och ”The Italian Stallion” som är Balboas smeknamn som boxare. Det är Creed själv 

som kommit på idéen med att slåss mot Balboa, efter att hans manager erkänt att han inte har 

några fler lösningar på problemet med vem de kan tänkas ställa mot Creed i titelmatchen som 

ska äga rum på USAs födelsedag, och när Apollo kläcker den idéen säger Jergens: ”I like it, 

Apollo! It’s it’s very American.” Creed svarar på med att säga: ”No, Jergens, it’s very smart!” 

Elmwood säger att Creed här sopar undan uttrycket för ras när han förkastar Jergens ord om 

vad som är amerikanskt. Creed försöker istället etablera sig själv som skarptänkt och styra 

bort frågan om ras och etnicitet.  
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Elmwood går sedan in på en analys av själva boxningsmatchen mellan Balboa och Creed och 

hon gör flera tolkningar. Innan matchen drar igång kommer Balboa in. Han är ödmjuk, tyst. 

Hans entré är av simpelt slag. Sedan kommer världsmästaren Creed inridandes på en häst och 

han är utklädd till president Washington och kastar pengar omkring sig. Entrén är storslagen. 

Rocky har tränat dag in och dag ut inför detta medan Creed mest har hållit igång lite lätt. 

Rocky hjälper en vän genom att annonsera ut dennes reklammärke över ryggen när han 

kommer in, Creed är mest bekymrad över sin frisyr. Elmwood diskuterar i det här stycket att 

kontrasten mellan den kapitalistiske Creed och den ödmjuke Balboa pekar på Balboas roll 

som en räddare av atletism och värdighet. Vidare anser författaren att vanligtvis i sådana här 

typer av filmer/böcker handlar det om den vite mannen och dennes mörke kompanion. Verk 

som ofta lämnar den vita mannen som den enda överlevande i slutet. Men i Rocky avslutar 

man snarare med någon slags överenskommelse som avslutar relationen mellan den vite och 

den mörke mannen. Elmwood skriver: ”Both characters survive their equally painful trials, 

and in this narrative it is the white man who acts as the healing agent, bringing about a 

remasculinization of both him-self and his opponent” (Elmwood, 2005, sid 57). Detta 

understryks när boxarna så fort matchen avslutas kramar om varandra i sportslig anda. Filmen 

hjälper till att få de vita i USA att acceptera en mörk världsmästare i boxning (Muhammed 

Ali). 

 

Författaren för i slutet av kapitlet en kort diskussion kring könsrelaterade frågor. Hon säger att 

genom Adrian, Balboas flickvän, stärker den traditionella bilden av en kvinna genom att vara 

någon slags hemmafru som är beroende av sin man. Adrians liv hänger på Rockys. När Rocky 

uttrycker sina tvivel och säger att han inte kan gå den här matchen svarar Adrian: ”What are 

we going to do?” Hon står alltså och vilar på hans axlar och skapar sin identitet genom 

honom. Vidare säger författaren att Balboa och Creed, förutom att förändra de förutfattade 

meningarna gällande ras, också förändrar den feminiserade bilden av maskulinitet som 

uppstått under 70-talet. Och mycket riktigt kom maskulinitet under det kommande decenniet 

att associeras med egenskaper som både besatts och förmedlades av de manliga 

huvudkaraktärerna i Rocky. Man skulle kunna diskutera om filmen än idag är så populär 

därför att den bildar mening på så många nivåer och berörde många kritiska ämnen som än 

idag reflekteras över. 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

Jag kommer under detta avsnitt att ge en utförlig presentation av nyckelteorierna som studien 

kommer att basera sig på. Forskningsfältet film är väldigt brett och när det gäller stjärnstudier 

finns det en specifik filmforskare vars teorier haft ett enormt inflytande. Richard Dyers 

forskning kommer att stå centralt i studien, men även Christine Geraghtys teorier kommer att 

redogöras för då hennes bidrag till studiefältet är relevant för detta arbete. 

 

3.1 Richard Dyer – Star Studies 
 

Man kan inte diskutera stjärnor och deras konstruktion utan att nämna mannen som praktiskt 

taget gett upphov till den moderna stjärnstudiemodellen, nämligen filmprofessorn Richard 

Dyer. Hans bok Stars från 1979 var banbrytande inom forskningen av stjärnor och har sedan 

dess ansetts vara något av en grundpelare inom studiefältet. Dyer var bland de första att ägna 

vetenskapliga studier åt stjärnor och celebriteter och han undersöker hur dem bildar mening i 

genom att analysera deras konstruktion med hjälp av semiotiska verktyg. Dyer menar att 

stjärnor kunde delas upp och undersökas i tre kategorier. Först och främst diskuterar han 

stjärnor som sociala fenomen och han hävdar att definition av en stjärna hänger ihop med den 

sociala strukturen i samhället i vilken stjärnan existerar (Dyer, 1998, sid 7). Det måste finnas 

vissa förutsättningar för att en stjärna skall kunna födas och förutom det mest grundläggande 

som är en statlig makt och styrande lagar, hävdar Dyer att det viktigaste är att det existerar ett 

socialt strukturerat system där ”vanliga människor” har möjligheten att kunna bli en celebritet. 

Dyer kallar det för ”social mobility” och menar att ett samhälle där vem som helst i teorin kan 

bli en stjärna enbart kan fungera om celebriteterna är och förblir en maktlös elit. De får 

generellt sett inte ha något politiskt inflytande och påverka staten på något vis.  

 

Dyer pratar också i sin bok om stjärnor om ”images”, alltså sambandet mellan det sociala och 

det meningsbärande som en stjärna är konstruerad av och representerar. Att vara en celebritet, 

vare sig det handlar om en operasångare, rappare eller skådespelare, innebär automatiskt att 

personens livsstil påverkas och formas efter en viss mall som existerar för denna elit i 

samhället. Författaren skriver här att eftersom det finns olika typer av stjärnor och livsstilar, 

och att man associerar till den som är mest lik en själv (Dyer, 1998, sid 47). Dyer tar upp 

stjärnor som tre olika sociala typer och dessa typer har han hämtat från författaren O.E Klapp. 
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Den första sociala typen som människor identifierar sig med är ”The Good Joe”. I den här 

kategorin faller kändisar vars image är att vara godtrogen, snäll och vänskaplig. Good Joe 

kännetecknas också genom sin sympati för de svaga och sitt ogillande av förtryck. The Good 

Joe är den mest centrala sociala typen i USA och tilltalar befolkningen i större utsträckning än 

de andra (Dyer, 1998, sid 48). 

 

”The Tough Guy” är den sociala typ som anses vara den mest kontroversiella. The Tough 

Guy karaktäriseras av både ”bra” och ”dåliga” egenskaper. Han är visserligen aggressiv, 

hårdnackad och våldsam men dessa egenskaper kombinerat med ett sinne för rättvisa och 

lojalitet brukar ofta göra honom till en hjälte. Dyer använder exempel som Clint Eastwood 

och Sean Connery/James Bond och menar att The Tough Guy använder sitt aggressiva lynne 

för att göra gott. Denna image har en tendens att bli inte bli accepterad och omtyckt av alla 

utan är snarare inriktad mot specifika grupper av befolkningen (Dyer, 1998, sid 49). Sylvester 

Stallone skulle kunna diskuteras som en Tough Guy med tanke på den image han har 

förmedlat i sina filmer: rå, brutal, farlig. 

 

Den sista sociala typen är, till skillnad från de tidigare, starkt dominerad av kvinnor och kallas 

för ”The Pin-up”. I denna kategori diskuteras celebriteter vars stjärnimage är uppbyggda på 

ett fotogent utseende. The Pin-up förmedlar sexualitet och är ett objekt vars huvudsakliga 

syfte är att bli betraktad. Dyer menar att Marilyn Monroe och Jane Fonda föll in under denna 

sociala typ eftersom de var symboler för skönhet. De representerade en yttre perfektion och 

behövde inte vara skickliga skådespelare eller äga någon form av estetisk talang. De kunde 

enbart förlita sig på sin skönhet. Dyer säger att denna sociala typ huvudsakligen är en kvinna 

som betraktas som en: ”… sexual spectacle and sex object (Dyer, 1998, sid 50).”  

 

3.1.1 Karaktärskonstruktion 

 

Dyer gör i sista kapitlet av sin bok en undersökning av stjärnor i förhållande till deras 

karaktärer. Detta avsnitt står för den centrala teori jag kommer använda mig av för att göra 

själva analysen. Avsnittet heter ’Stars as Signs’ och inleds med ett kapitel som definierar vad 

en karaktär är och hur den är uppbyggd. Dyer skriver att en karaktär konstrueras som ett 

tecken i publikens ögon bland annat genom följande företeelser: 
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Publikens förkunskaper. Varje gång vi ser en film är det våra förkunskaper och förväntningar 

som avgör stor del av filmupplevelsen (Dyer, 1998, sid 107). Det räcker med att vi skulle se 

en svartvit affisch med texten Rambo: First Blood II och vi skulle omedelbart veta vilken typ 

av karaktär det handlar om och vem stjärnan är. Dyer skriver att publikens förkunskaper är 

rotad i: kännedom av handlingen/berättelsen, bekantskap med karaktärer, marknadsföring 

(trailers, affischer, reklam), allmän kritik, genre/stjärnrelaterade förväntningar. All denna 

förkunskap inför en film påverkar hur vi uppfattar en karaktär och en film och vår uppfattning 

av karaktären influerar dess konstruktion (Dyer, 1998, sid 109). 

 

Karaktärens namn. Vilket namn man valt för en karaktär är ytterligare en faktor som 

konnoterar en viss mening i åskådarnas huvuden. ”A character’s name both particularises 

him/her and also suggests personality traits” (Dyer, 1998, sid 109). Namnet, menar Dyer, 

tillhör det av det grundläggande i karaktärsskapande eftersom vissa namn är förknippade med 

vissa personlighetsdrag, etnicitet och socialkulturella sammanhang. En karaktär som till 

exempel har ett ”von” i sitt namn föreslår för publiken hög samhällsstatus och en tysk 

bakgrund. Namn kan även vara maskulina och feminina, skriver Dyer, och en huvudkaraktärs 

namn förhålla sig till de genreramar som filmen är kategoriserad i (1998, sid 109). 

 

Karaktärens utseende. En karaktär definieras bland annat genom sin fysik, sina anletsdrag och 

sin klädsel. Dyer skriver så här om saken: ” What a characters looks like indicates their 

personality, with varying degrees of precision” (1998, sid 109). Precis som med namn är 

särskilda utseenden associerade till särskilda karaktärstyper. Rådande sociala och kulturella 

förhållanden i ett samhälle avgör om en karaktärs utseende (både till klädsel och fysiska drag) 

uppfattas som maskulin eller feminin, om han/hon är ful eller vacker (Dyer, 1998, sid 109).   

 

Karaktärens tal. Vad en karaktär säger, hur denne säger det och under vilka omständigheter 

det sägs definierar en karaktär i samma utsträckning som de tidigare kategorierna. 

Karaktärens tal förtydligar personligheten. När karaktären pratar om sig själv berättar denne 

för åskådaren vad han/hon tycker om sig själv samtidigt som han/hon avslöjar vissa 

personlighetsdrag hos sig själv (Dyer, 1998, sid 112). En karaktärs tal fungerar därför både 

direkt och indirekt, menar författaren det detta.  

 

Andras utlåtanden om karaktären. ”What other characters say of a characters, and how they 

say it, may indicate a personality trait of that character and/or of the characters speaking” 
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(Dyer, 1998, sid 112). Även andras tal avslöjar karaktär och dialoger mellan karaktärer är ett 

utmärkt sätt att konstruera sin huvudroll. Problemet blir, fortsätter Dyer sitt utlägg, vem man 

väljer att tro på och varför. 

 

Karaktärens uppförande och gestikuleringar. Denna kategori avslöjar personlighet hos en 

karaktär på flera plan. Om en karaktär riktar en pistol mot någons huvud och hans/hennes 

hand skakar visar det på tvivel och rädsla, men om han enbart ler förmedlar det njutning. Om 

han både skakar och ler förmedlar det en ännu starkare inre konflikt. På ett annat plan avslöjar 

en karaktär personlighetsdrag och temperament genom gestikuleringar med händerna när 

han/hon talar (Dyer, 1998, sid 113). 

 

Karaktärens agerande. Denna kategori ska inte blandas ihop med den innan, även om man vid 

första tanke kan föreställa sig att de är samma sak. Med en karaktärs agerande syftar Dyer på 

vilka val en karaktär gör för att driva filmens handling framåt. Det handlar alltså om mer än 

enbart en karaktärs uppförande, det ska vara ett avgörande agerande som kastar handlingen i 

en annan riktning, vare sig det handlar om ”main plots” eller ”subplots” (Dyer, 1998, sid 113-

114). 

 

Mise-en-scène. Detta är vanligt uttryck inom filmvetenskap och syftar på en films 

ljussättning, färgtemperatur, inramning, sammansättning och placeringen av skådespelare. 

Samlingsordet mise-en-scène kommer från franska språket och menar att alla dessa faktorer 

tillsammans förmedlar en viss sinnesstämning hos en karaktär. En korridor med dämpad, 

skarp ljussättning och hårda skuggor och en kall färgtemperatur har till exempel en mer 

dramatisk effekt och än en från ovan upplyst sitcom-studio (Dyer, 1998, sid 117). 

 

3.2 Christine Geraghty – Tre slags stjärnor 
 

Christine Geraghtys text ”Re-examining stardom: questions of texts, bodies and performance” 

i boken Re-inventing Film Studies (Gledhill & Williams, 2000) har också haft stort inflytande 

på stjärnstudiefältet. Artikeln diskuterar Gledhills egen forskning inom filmstudier och 

reflekterar sedan över Dyers teorier av en stjärna. Geraghty håller visserligen med Dyer om 

att en stjärnas definition avgörs såväl av dennes fiktiva framträdanden som privatliv, men 
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hävdar man kan definiera och förstå en stjärna på ytterligare ett plan genom att diskutera den 

genom tre specifika grupper.  

 

3.2.1 Star-as-celebrity 

 

Eftersom en stjärnas privatliv i dagsläget drar till sig så mycket uppmärksamhet i olika typer 

av media kan vissa celebriteters hela stjärnstatus ligga och vila på hur fascinerande deras 

privatliv är för allmänheten (Geraghty, 2000, sid 188). Dessa stjärnor behöver nödvändigtvis 

inte vara filmstjärnor utan kan ha kommit att kända genom framgång genom någon typ av 

sport eller genom musikbranschen etc. Men det är inte heller ovanligt att denna stjärntyp inte 

är förknippad med något av ovanstående. En star-as-celebritys stjärnstatus grundar sig på och 

kretsar runt att en stjärnas privatliv blir uppmärksammat i media, och det skulle lika gärna 

kunna röra sig om en vacker dotter till en förmögen producent. Dyers ”The Pin-up” skulle 

kunna diskuteras inom denna kategori då den typen av stjärna ofta förlitar sig på sin fysiska 

skönhet.  

 

Emellertid ska man komma ihåg att bara för att en stjärna plötsligt inte syns till 

skvallertidningar och annan typ av media betyder det inte att denne inte är en stjärna längre. 

Det innebär endast att stjärnan för tillfället inte kan betraktas som en star-as-celebrity på 

samma sätt som tidigare, men förmodligen kan personen fortfarande associeras till någon av 

de andra kategorierna Geraghty redogör för. Det är absolut möjligt för en stjärna att existera 

inom fler än bara en kategori på en och samma gång. Till exempel star-as-professional som 

jag tänkte gå in på härnäst. 

 

3.2.2 Star-as-professional 

 

Denna stjärnkategori – och även den sista, star-as-performer – tar till skillnad från den första 

inte hänsyn till en stjärnas privatliv och menar att vissa sjärnor kan definieras och förstås 

genom den professionella stjärnimage som de är associerade till. Geraghty skriver att ”The 

star-as-professional makes sense through the combination of a particular star image with a 

particular film context (2000, sid 189).” En stjärnas professionella identitet är ofta förknippad 

med en särskild genre, förklarar författaren, och för att kunna bibehålla en framgångsrik 

filmkarriär bör stjärnan hålla sig inom genreramarna som hans/hennes identitet skapats inom. 

Detta är dock något som flera skådespelare kämpat emot. Som jag har pratat om tidigare finns 



24 
 

flertalet exempel på genreförknippade skådespelare som strävat efter att accepteras inom 

andra genrer än på den deras image är grundad. Jim Carrey, Stallone, Van Damme är alla 

skådespelare som enligt Geraghty kan betraktas som star-as-professionals och dessa stjärnor 

är ofta väldigt begränsade i sina filmkärriär. Risken finns att filmerna de medverkar i blir 

upprepningar av tidigare filmer. Actionhjälten Jean-Claude Van Damme är ett exempel på en 

star-as-professional som har kämpat med att hålla sin karriär vid liv på grund av de 

begränsade genrekonventionerna han accepterats inom.  

 

Geraghty använder sedan Harrison Ford som ett exempel på en star-as-professional som 

däremot lyckats röra sig mellan genre på ett framgångsrikt sätt och hon menar att en av 

faktorerna som hjälpte honom på traven var att han ”var sig själv” i filmerna och att detta 

ledde till att han accepterades av publiken (Geraghty, 2000, sid 190). Hon hävdar att detta var 

möjligt därför att: 

 

The Hollywood star system was very much associated with personification, with the notion that the stars did 

not act but were themselves and that the pleasurably recognisable reportoire of gestures, expressions and 

movements were the property of the star not of any individual character. 

     (2000, sid 190-191) 

 

3.2.3 Star-as-performer  

 

I detta sista fack diskuterar Geraghty stjärnor med huvudsakligt fokus på deras arbete och 

själva agerande i film. En del skådespelare förlitar sig starkt på sin talang och förmåga att 

skådespela och Geraghty menar att: 

 

In this final category, though, attention is deliberately drawn to the work of acting so that, in reversal of the 

celebrity category, it is performance and work which are emphasised, not leisure and the private sphere. This 

has always been a factor for certain,often theatrically based, stars, but I would suggest that it now takes on 

particualr importance as a way for film stars to claim legitimate space in the overcrowded world of celebrity 

status. 

     (2000, sid 192) 

En viss grupp stjärnor skapar mening och definieras genom sin talang och sitt arbete - deras 

stjärnstatus bildas inte genom den privata sfären över huvudtaget utan genom kvaliteten på 

deras framträdande. Exempel på sådana typer av skådespelare är Robert De Niro och Al 

Pacino och Geraghty skriver att sådana skådespelare ofta förlitar sig på något som kallas för 
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’method acting’, ett begrepp som syftar till att betona vikten av hårt arbete och talang. 

’Method actors’ strävar efter att levandegöra den rollen de spelar till den grad att de ofta 

smälter med karaktären och blir ett med den (Geraghty, 2000, sid 193). Denna stjärnkategori 

har också varit särskilt befolkad av lite äldre skådespelare, då de ofta anses vara erfarna och 

som ett resultat av den stigande åldern börjat falla bort från skådespelare som anses vara ”pin-

uper”.  

 

En star-as-performer skiljer sig till störst till från de tidigare kategorierna genom att den når 

stjärnstatus genom att just införliva karaktären så effektivt man kan, istället för att som en 

star-as-professional ”spela sig själv”, eller en star-as-celebrity som bara ”är sig själv”.  

 

4. MATERIAL & METOD   
 

Nu när vi grundligt har gått igenom alla de teorier och perspektiv som står centralt för 

undersökningen vill jag ägna några sidor åt att redogöra för vilket material som skall 

användas, hur själva analysen kommer att gå till och slutligen ge en kort sammanfattning av 

båda filmerna för att göra det lättare att hänga med under analysen. 

 

4.1 Urval & Material 
 

Jag har redan nämnt vilka filmer som kommer att undersökas, men jag vill i detta avsnitt 

förklara varför jag har valt att ställa Cop Land mot Heat. Jag har under inledning pratat om 

varför jag vill göra en undersökning av Stallone i Cop Land. Jag anser att han gestaltas som 

en legitim dramahjälte och hans roll som polis fungerar i filmen, men trots det lyckades han 

inte förändra sin stjärnstatus och bli en accepterad dramaskådespelare. Nästa fråga blir då om 

det är polisen/sheriffen Freddy Heflin som inte är en legitim dramakaraktär eller om det är 

filmens genre som är utanför skådespelarens territorium. Vi vet redan att det sistnämnda är 

sant – Stallone är utanför sitt territorium. Men genom en undersökning av karaktären kan vi få 

svar på nya frågor, vi kan se på problemet ur ett annat perspektiv. Kanske är det inte enbart 

för att Stallone är en actionhjälte som Cop Land inte hjälpte hans stjärnimage vidgas. 

 

Vilket material man ska ställa filmen mot för att kunna göra en effektiv och passande analys 

var nästa dilemma för mig. Eftersom undersökning går ut på att bryta ner Stallones karaktär 
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och analysera vad som skapat poliskaraktären och dramahjälten behöver vi, bortsett från 

angreppssättet och teorierna, något slags mall att ställa huvudrollen Freddy Helfin mot. På så 

sätt kan vi göra en komparativ analys mellan poliskaraktärerna i filmerna och försöka urskilja 

vilka avgörande skillnader som existerar mellan dem.  

 

För att kunna använda en annan films huvudroll som en förebild att ställa Stallone mot behövs 

en motivering till varför den filmen över huvudtaget kan användas som mall. För att kunna 

undersöka respektive huvudroller måste Cop Land ställas mot en film som i mångt och 

mycket liknar den själv. Den filmen behöver nödvändigtvis inte ha en liknande handling eller 

äga rum i samma miljöer - det är inte vad det handlar om - men den måste absolut existera 

inom samma genrekonventioner, inbegripa likartade teman och vara skapad under samma 

tidsperiod. Varför genren och tematiken måste vara liknande säger sig självt i en analys om en 

poliskaraktär i en dramafilm: det vore otroligt svårt att göra en jämförande analys av två 

dramahjältar och peka på likheter om karaktärerna inte är konstruerade inom dramagenren. 

Skälet till att filmerna inte bör skilja sig så mycket i tiden är att om tidsgapet blir för stort 

finns risken att genreramarna hunnit förändrats och uppfattningen av vad en 

action/drama/komedi/thriller skiftat. Så målet i materialsökandet har varit att finna en så 

närliggande film som möjligt till Cop Land och använda den som en mall i analysen.  

 

Heat blev mitt val efter att sökt efter filmer som ingick under genrerna thriller och drama. 

Enligt webbsidan Internet Movie Database ingår Cop Land under dessa genrer och jag gjorde 

min sökning därefter. Flera andra filmer dök upp – Sleepers (Barry Levinson 1996), 

Goodfellas (Scorsese 1990), Training Day (Antoine Fuqua 2001) – men dessa var inte lika 

passande som Heat, främst för att deras huvudroller inte liknade Cop Lands. Men det gjorde 

Al Pacinos karaktär Vincent Hanna i Heat. Han var också en polis och i denna undersökning 

blir det viktigt att jämföra egenskaperna mellan Heflin och Hanna. Förutom de liknande 

teman som behandlades i Heat – poliser och brott – och att genrerna stämde överens fanns 

även en skådespelare i filmen som två år senare också medverkat i Cop Land, nämligen 

Robert De Niro. Heat blev ett ännu självklarare val när jag upptäckte att filmen nominerats 

för åtta olika priser världen över och för närvarande ligger på hundratjugonde plats i Internet 

Movie Database:s ranking över de bästa filmerna i historien (201212, imdb.com). Med alla 

dessa faktorer att ta hänsyn till kom jag fram till att Heat – och polisen Vincent Hanna - är 

den mest lämpade att använda som en mall i den här studien.  
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4.2 Metod & Metodproblem 
 

Vi kommer i analysen börja med att applicera Dyers karaktärskonstruktion på mallfilmens 

poliskaraktär Vincent Hanna (Al Pacino). Syftet är att ta reda på hur en välgjord, accepterad 

poliskaraktär och dramahjälte är konstruerad och på vilket sätt karaktären skapar mening och 

blir betydelsefull i publikens ögon. Resultatet av denna analys kommer att visa oss ett lyckat 

sätt att gestalta en dramapolis. Sedan ställer vi Stallones och hans karaktär Freddy Heflin i 

fokus och gör en likadan analys av honom. Analysen av Heflin är inte på något sätt menad 

visa på hur hans karaktär är felaktigt gjord eller mindre lyckad – det vore ett orättvist 

antagande att göra. Analysen kommer snarare visa vilka skillnader som existerar mellan dessa 

huvudroller och det kan hjälpa oss förstå varför Stallones insats som polis och dramakaraktär 

inte blev något slagkraftigt i hans karriär. Införlivade han rollen på ett sätt som inte var 

accepterat eller om det fanns andra faktorer bakom? Det som kommer att analyseras är det vi 

pratade om under det tidigare avsnittet, alltså Dyers uppfattning om ’the construction of 

character’: Publikens förkunskaper, karaktärens namn, utseende, tal, andras utlåtanden om 

karaktären, karaktärens uppförande och gester, samt agerande. 

 

När den analysen har gjorts bör skillnaderna mellan Freddy Heflin och Vincent Hanna stå 

tydliga och resultatet kommer att hjälpa oss att förstå hur Stallone har försökt röra sig mellan 

Geraghtys uppfattning om stjärnor. Hon, och flera andra, diskuterar visserligen redan Stallone 

som en star-as-professional och jag kan redan nu hålla med om att Stallone bäst passar in i 

den kategorin, men genom att titta på resultatet av analysen kan vi få en inblick i hur Stallone 

bar sig åt för att utvidga sin stjärnstatus och varför han inte kom att bli accepterad som en 

star-as-performer. 

 

Jag är fullt medveten om att Heat - trots sin framgång - inte kan betraktas ha en huvudroll 

som föreställer någon typ av ideal efter vilka alla andra polis/dramafigurer ska utformas. Det 

vore ett befängt påstående. Dramahjälten och poliskaraktären är mångfacetterad och 

kontroversiell. Men att försöka kartlägga alla olika typer av dramahjältar, deras konstruktion 

och typiska egenskaper är en hel studie i sig och det arbetet är alldeles för omfattande för att 

kunna inflikas och diskuteras här. Sådana frågor överlämnar jag åt andra, mer genrerelaterade 

undersökningar. Syftet här är att göra en jämförelse mellan en av alla olika typer av 

dramahjältar och undersöka dennes konstruktion för att se hur just den dramafiguren är 

uppbyggd. Då kan vi ställa den mot en annan typ av karaktär för att göra en jämförelse. För 
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det enda vi vet med säkerhet just nu är att Stallone inte blev accepterad inom dramagenren, 

trots att filmen blev kritikerrosad och trots att Stallone hyllades i sin insats (Gates, 2000, sid 

281). Den här undersökningen är ett steg i riktningen till att försöka förstå varför. 

 

4.3 Cop Land – Synopsis 
 

I staden Garrison, New Jersey, tvärs över Hudsonfloden från New York City, är ett stort antal 

invånare poliser från New York. Vi möts i öppningsscenen av en tystlåten, tillbakadragen 

figur i mjukisbyxor och tofflor som spelar på en pinballmaskin i en lokal krog. Denna Freddy 

Heflin (Sylvester Stallone) är sheriffen i staden. I nästa scen följer vi den unga polisen Murray 

"Superboy" Babitch (Rapaport), brorson till Ray Donlan (Keitel), och han blir på väg hem 

från krogen påkörd i sidan av bilen på George Washington-bron. Han kör ikapp bilen som 

prejat honom och ser ett par av afro-amerikanska tonåringar, varav ena tycks rikta ett 

maskingevär mot honom. Hans ena däck får punktering och Babitch tror att tonåringarna har 

skjutit mot honom och han skjuter tillbaka. Biljakten slutar med en krock som resulterar i att 

tonåringarna dödas. Snart visar det sig att tonåringarna inte alls burit på ett maskingevär och 

att Babitch i själva verket sett ett rattlås i handen på ena tonåringen. Orolig över att en 

eventuell rasfråga ska uppstå i media blir konstapel Rays lösning att låta Batitch fejka ett 

självmord. Freddy Heflin får dock snart reda på att poliserna i staden ljuger och förstår att de 

är korrupta. Men han är en välvillig själ och de är hans vänner så han lägger inte näsan i blöt. 

En utredare Moe Tilden (De Niro) ber Garrisons halvdöva Freddy Heflin att ge information 

om de korrumperade poliserna som bor i hans stad. Men Freddy ser dem som bröder och är 

ovillig att förråda dem.  

Även om mörkläggning av morden på bron först verkar lyckas får Ray höra från 

försvarsdepartementets ordförande Vincent Lassaro att utan en kropp, kommer ärendet inte att 

ligga oberört länge till. Ray beslutar motvilligt att hans brorson Babitch ska dödas. Babitch 

blir dock varnad av sin moster Rose och flyr. Freddy inser snart att korruptionen sliter isär 

hans stad och tänker inte längre låta dessa korrumperade poliser styra och ställa. Han 

återvänder han till poliskonstapeln Moe, som berättar att ärendet inte längre är aktuellt och att 

hans händer är bundna av högre auktoriteter. Freddy övertalar Rose (Batitchs faster) att 

avslöja var hennes brorson gömmer sig. Freddy finner Babitch och tar in honom till 

polisstationen. Rays folk lägger sig i bakhåll och de kidnappar Babitch. Freddy vet vart de är 
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på väg och tiden är knapp så han stålsätter sig och går till Rays hus. En skottlossning uppstår 

och tillsammans med Figgsy lyckas Freddy döda Ray och rädda Babitch.  

Senare, efter skandalen har undersökts och fallet är ur världen ser vi Freddy, som har 

återhämtat sig, titt på New Yorks skyskrapor på andra sidan Hudsonfloden. Hans vice-sheriff, 

Geisler, meddelar honom om en lastbil som blockerat en väg och Freddy går tillbaka till 

jobbet. 

 

4.4 Heat – Synopsis 
 

Neil McCauley (De Niro) och hans team: Chris Shiherlis (Kilmer), Michael Cheritto, Trejo, 

och deras senaste nyförvärv Waingro planerar att genomföra ett transportrån som kommer ge 

dem 1,6 miljoner dollar i form av innehavarpapper från pengartvättare Roger Van Zant. 

McCauleys hälare Nate ordnar ett möte med Van Zant för att sälja tillbaka det de stulit från 

honom. Van Zants försäkring täcker rånet, så överenskommelsen mellan rånarna och Van 

Zant gynnar de båda.  Van Zant instruerar dock sina män att döda McCauley som en varning 

till andra tjuvar. Med backup från sitt team, överlistar McCauley bakhållet och dödar Van 

Zants män och lovar att hämnas på honom. Poliskonstapel Vincent Hanna (Pacino) leder 

undersökningen av rånet och får snart veta att McCauley och hans team planerar sin nästa 

stöt: att råna ett förvaringsinstitut för ädelmetaller. Vincent och hans enhet spionerar den 

kvällen på rånarna och de väntar på att McCauleys team ska slutföra stöten för att arrestera 

dem, men när en av poliserna av misstag ger ifrån sig ett ljud blir McCauley misstänksam och 

hans team överger rånet. Trots polisens övervakning, beslutar McCauley och hans besättning 

att gå vidare till ett bankrån med uppskattningsvis 12 miljoner dollar i vinst.  

Bankrånet närmar sig och allt är grundligt planerat. Hannas enhet larmas av en konfidentiell 

informatör och polisen överraskningar McCauleys team och tar upp jakten på dem. Cherrito, 

Breeden och flera poliser, däribland Vincents vän Bosko, dödas i skottlossningen. McCauley 

flyr med en skadad Chris, som hade blivit skjuten i axeln, och lämnar honom hos en läkare 

som behandlar hans sår. McCauley hittar Trejo misshandlad i sitt hem. Trejo avslöjar att Van 

Zants män varit dem som tipsat polisen om rånet, och att de fått den informationen av 

Waingro. McCauley åker hem till Van Zant och dödar honom. Han gör nya arrangemang för 

att fly till Nya Zeeland med Eady, flickvännen, som nu är fullt medveten om hans brottsliga 

verksamhet. Polisen övervakar Waingro på ett hotell nära Los Angeles internationella 

flygplats, och Vincent försöker lura McCauley visa sig genom att avslöja Waingros vistelseort 
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till nätverket av alla kriminella verksamheter. Han hoppas att de ska sprida ordet. 

 

McCauley och Eady är på väg till flygplatsen när ett samtal avslöjar förrädaren Waingros 

gömställe, och frestelsen visar sig vara för mycket för den normalt disciplinerade McCauley, 

som har en garanterad frihet inom räckhåll, om han bara åkt till flygplatsen och flytt landet. 

Men han tar en omväg för att få sin hämnd. McCauley åker till hotellet Waingro gömmer sig 

på och dödar honom. Sedan tvingas han överge sin flickvän när han ser Vincent närma sig 

deras flyktbil. Vincent jagar ut McCauley i ett fält utanför LAXs (flygplatsen) godsterminal, 

och dödar honom. Vincent håller McCauleys hand i ett tecken på respekt medan denne dör.  

 

5. ANALYS & RESULTATREDOVISNING 
 

Jag vill inleda analysavsnittet med att undersöka Al Pacinos karaktär Vincent Hanna och 

dennes konstruktion. Sedan kommer jag att gå över till Stallones Freddy Heflin.  

 

5.1 Heat - Vincent Hanna 

5.1.1 Namn 

Låt oss börja med att analysera karaktärens namn.  Dyer påstår att en karaktärs namn avslöjar 

personlighetsdrag (1998, sid 109) och vi ska försöka blottlägga vad namnet Vincent Hanna 

avslöjar om honom. För att kunna göra en sådan analys måste vi först ta reda på vad namnet 

betyder och var det härstammar från. Jag använder webbsidan behindthename som källa för 

att hämta information om förnamn, då jag efter en sökning på internet funnit att den är den 

mest pålitliga för att fastställa betydelsen av ett förnamn. De flesta länkar jag fann tycktes 

vara överens om namnets betydelse och jag såg inget direkt skäl till att längre vara källkritisk 

då informationen jag sökte inte på något sätt ansågs vara kontroversiellt. Så webbsidan 

’behindthename.com’ tjänade sitt simpla syfte och säger såhär om namnet Vincent: 

 

From the Roman name Vincentius, which was from Latin vincere "to conquer". This name was popular 

among early Christians, and it was borne by many saints. As an English name, Vincent has been in use since 

the Middle Ages, though it did not become common until the 19th century. Famous bearers include the 

French priest Saint Vincent de Paul (1581-1660) and the post-impressionist painter Vincent van Gogh 

(1853-1890). 

     (Behindthename.com, 201212) 

http://www.behindthename.com/glossary/view/saint
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Vincent är alltså ett namn som går långt bak i tiden och kommer från det latinska språket. Det 

som väcker intresse i sammanhanget är dock namnets betydelse: ”att erövra/erövraren”. Det 

finns tydliga samband mellan karaktären Vincent i Heat och namnets ursprungliga innebörd. 

Jag vill utgå från en specifik scen i Heat för att visa hur karaktärens personlighet hänger ihop 

med hans namn. 

 

Ungefär en timme in i filmen befinner sig Vincent och hans fru på någon typ av restaurang 

tillsammans med några av sina vänner. Det glada stämningen förmedlas genom skratt och 

lättsam musik och vi ser Vincent och hans fru Justine dansa tillsammans. De har haft stora 

problem med sitt äktenskap men ikväll tycks allt vara frid och fröjd, ända fram till att 

Vincents personsökare piper till och han blir motvilligt kallad till en brottsplats. När han 

kommer tillbaka har musiken avtagit, de gladlynta gästerna är borta och hans fru skrattar inte 

längre. Diskussionen som följer handlar i huvudsak Vincents instängda personlighet, hans fru 

är missnöjd över att han aldrig öppnar sig för henne och delar med sig av sina tankar. Hon 

känner inte att de lever tillsammans - de är snarare är rumskamrater än ett gift par. Vincent 

berättar att han behöver hålla inne den ångest och den ilska som hans arbete medför för att 

den håller honom skärpt, den driver honom till att vilja lösa fallen. Därför vill han inte sitta 

och prata om sitt arbete som en alldaglig syssla, den är mer än en alldaglig syssla för honom. 

Det är här som Justine med nedstämd röst berättar för publiken om Vincent:  

 

You don’t live with me. You live among the remains of dead people. You read the terrain, you search for signs 

of passing, for the scent of your prey and then you hunt them down. That’s the only thing you’re committed to. 

The rest is the mess you leave as you pass through.  

     (Heat, 1h 03min 35sec) 

 

Hon antyder här att Vincent enbart vill erövra sitt arbete. Han analyserar terrängen och är i 

ständigt sökande efter sitt senaste offer och han besitter en envishet och ett driv som kan 

liknas med ett rovdjurs. Och han lämnar bara förödelse efter sig, menar Justine. Precis som en 

erövrare. Justines beskrivning av sin make tycks stämma överens ganska bra med vad namnet 

Vincent betyder.  

 

Under filmens gång kallas karaktären nästan enbart vid sitt förnamn. Betydelsen av hans 

namn förmedlar styrka, erövring och eftersom alla kallar honom vid förnamnet och inte kallar 

honom vid efternamnet Hanna, som också är ett kvinnligt förnamn och generellt kan 
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förknippas med kvinnliga egenskaper, är det – efter att även ha tagit del av Justines 

beskrivning av sin make - rimligt att anta att karaktären tar avstånd från sin kvinnliga sida och 

är en slags alfahanne, en ledartyp. Precis som namnet Vincent antyder.  

 

5.1.2 Tal 

 

Vincents röst bär på en ton av skrovlighet och det är inte ovanligt att han talar högt eller att 

han svär. Han tycks inte ha någon särskild brytning utan talar ”vanlig” amerikansk engelska. 

Karaktärens tal är i filmen väldigt blandad. Han kan skrika till, han kan svära, han kan tala 

med ett självsäkert lugn och ibland kan han till och med låta orolig. Alla dessa olika ordval 

och toner som tar uttryck när han talar skulle kunna tolkas som att karaktären bär mycket på 

sina axlar och att han är en allmänt bekymrad människa. Den spektakulära scenen med 

polisen Vincent och brottslingen Neil på ett fik är ett utmärkt exempel på hur karaktärens tal 

kan användas som verktyg för att uttrycka personlighet. Dyer menar att en karaktärs 

personlighet tar uttryck både när denne berättar något om sig själv och när denne avslöjar 

något som sig själv (1998, sid 112), och i den här scenen gör Vincent båda dessa saker. När 

Neil frågar om Vincent har ett ”regular-type life” svarar Vincent: 

 

No, my life is a disaster zone. I’ve got a stepdaughter so fucked up because her real father is this large-type 

asshole. I’ve got a wife, we’re passing each other on a downslope of a marriage, my third, because I spend 

all my time chasing down guys like you around the block, that’s my life. 

     (Heat, 1h 30min 30sec) 

 

Åskådaren får veta att vilken typ av karaktär Vincent är på mer än bara ett plan genom hans 

egna ord. Vincent berättar att hans liv är en katastrof för att det enda han lägger sin tid på är 

arbetet. Vi kan dra slutsatsen att han är en arbetsnarkoman och att jobbet är det viktigaste 

elementet i hans liv. Vi får även veta att han är oförmögen att ha ett ”regular-type life” på 

grund av detta, han har trots att haft tre äktenskap som alla gått i stöpet. Vincent är olycklig. 

Han blir olycklig därför att han är besatt av att lösa brott och sätta dit brottslingar. Hans 

passion för detta kommer alltid i första hand och det går ut över hans relationer. Vidare får vi 

en antydan till varför arbetet är av så stor betydelse för Vincent. Han och Neil får under 

scenens gång en ömsesidig respekt för varandra, men Vincent är klar och tydlig i sitt budskap 

när han lite senare säger: 
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You know, we’re sitting here you and I, like a couple of regular fellows.You do what you do and I do what I 

gotta do. And now that we’ve been face to face, if I’m there and I gotta put you away, I won’t like it. But I’ll 

tell you, if it’s between you and some poor bastard whose wife you are gonna turn into a widow… Brother, 

you are going down. 

     (Heat, 1h 33min 27sec) 

 

Vi kan avläsa en djupare mening i dessa ord. Förutom sympatin för oskyldiga människor som 

Vincents ord förmedlar kan vi också med hänsyn till det tidigare citatet jag presenterat utgå 

från att Vincent är en karaktär som har sett alltför mycket ondska runtomkring sig, att han har 

sett alltför många oskyldiga människor lida. Detta kan vara ett av skälen till att Vincent är så 

fäst vid sitt arbete. Han är besatt av att försöka stoppa ondskan och morden runtomkring sig. 

Denna avläsning av hans karaktär förstärks i samma scen när Vincent berättar om en 

återkommande dröm som plågar honom, en dröm där alla döda offer han inte hunnit rädda i 

tid står och stirrar på honom, missformade och vanskapta, och med anklagande blickar. 

 

Sammanfattningsvis visar Vincents talspråk en bekymrad karaktär som ofta låter trött och 

skrovlig. Genom karaktärens tal avslöjas att han är omtänksam karaktär som är mer sympatisk 

och human än hans förnamn tycks föreslå. Vincent drivs av sin ångest och han kämpar för att 

göra sin omgivning till en tryggare plats. 

 

5.1.3 Andras utlåtanden om karaktären 

 

Vad andra karaktärer säger om en karaktär och hur de säger det definierar honom/henne och 

ger oss en inblick i hur karaktären uppfattas av sin omgivning. Gällande den här kategorin har 

jag redan givit det absolut klockrenaste citatet som kommer från Vincents fru i restaurangen. 

Men eftersom citatet är minst lika passande att använda här som i diskussionen om namn 

tänker jag använda samma citat en gång till, men denna gång för att understryka hur en annan 

karaktär avslöjar personlighetsdrag hos Vincent. Åskådarna får genom Justine ord inblick i 

hur Vincentkaraktären sköter ett förhållande. 

 

”You don’t live with me. You live among the remains of dead people. You read the terrain, you search for 

signs of passing, for the scent of your prey and then you hunt them down. That’s the only thing you’re 

committed to. The rest is the mess you leave as you pass through.  

     (Heat, 1h 03min 35sec) 

Justines ord om Vincent porträtterar honom som en usel make. Vi kan acceptera detta om 

Vincent och inte avfärda Justines påstående eftersom vi känner till att Vincent är en karaktär 
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som prioriterar sitt äktenskap efter sitt arbete. Han har dessutom haft två misslyckade 

äktenskap innan denna. Justines ord är ett perfekt exempel på hur personlighetsdrag förmedlas 

genom andras tal. Hon har genom bara några meningar fastställt för åskådaren vad denne 

redan anade om Vincent.  

 

5.1.4 Utseende 

 

Dyer skriver att när karaktärs utseende kan delas in i kategorierna fysik, klädsel och stjärnans 

image. Om en karaktärs utseende är missledande i förhållande till filmen påverkar detta 

narrativet (1998, sid 109). En stjärna måste alltså anpassa sig till karaktären och karaktären 

måste anpassas till filmen. Det första en åskådare antagligen lägger märke till när de ser 

Vincent Hanna i Heat är att karaktären spelas av Al Pacino. Detta i sig medför viss 

information om karaktärens utseende, då de flesta åtminstone hört talas om och vet hur 

skådespelaren ser ut. Det uppstår även vissa förväntningar av karaktären, publiken förväntar 

sig en viss typ av roll, ett visst slags agerande och ett särskilt utseende relaterat till polisrollen 

men också till Al Pacinos stjärnimage. Al Pacino är endast en meter och sjuttio centimeter och 

inte heller är han särskild välbyggd. Det är inte genom hans fysik som mening skapas hos 

åskådarna, utan snarare hans kännetecknande röst och skådespel. 

 

I diskussionen om klädsel använder Dyer Robert Redford som exempel och menar att dennes 

bekväma, men inte sjaskiga klädval bidrog till fastställandet av hans karaktärs ålder och klass 

i filmen The Way We Were (Sydney Pollack 1973). Vår karaktär Vincent är något slags 

detektiv, han tillhör en specifik avdelning och har högre rang än en vanlig polis och går därför 

inte omkring i polisutstyrsel. Vincent Hanna är - bortsett från sin absolut första scen i filmen 

där han inte har några kläder alls - alltid iklädd skjorta, kavaj och kostymbyxor. Karaktären 

bär formella kläder och om vi ska följa Dyers analysmodell och anta att klädsel avslöjar 

karaktär kan man diskutera många slutsatser. Till exempel skulle man kunna tolka denna 

formella utstyrsel som ett slags avståndstagande till den egna omgivningen. Vincent kan 

genom att vara välklädd kunna uppfattas av publiken och betraktaren som en karaktär som 

ogillar att blotta sin personlighet, sina känslor och framstå som sårbar. En sådan formell 

klädsel är också mer respektabel än en t-shirt och ett par jeans, enligt de kulturella 

värderingarna som råder i våra samhällen. Al Pacinos stjärnimage har skapats genom filmer 

som Gudfaderntrilogin och Scarface (Brian De Palma 1983) och det vore nästan ett brott mot 
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hans stjärnimage att låta polisinspektör Vincent Hanna ströva omkring i en enkel t-shirt och 

ett par blåa jeans. 

 

Valet av färger i klädseln kan avslöja sinnesstämning hos karaktären för åskådaren. När en 

karaktär ständigt är iförd ljusa kläder antyder ett gladare lynne än när karaktären bär mörka 

kläder. Vincent Hanna tycks föredra färgerna svart, grått och brunt då det är de enda färgerna 

vi ser honom bära under filmens gång. Om vi ska ta hänsyn till den tidigare diskussionen av 

karaktärens tal och vad den analysen förmedlar tycks Vincents sinnesstämning stämma bra 

överens med den typen av kläder och de färger han bär. I betraktarens ögon bör utformningen 

av Vincents karaktär vara sammanhängande och logisk så här långt. 

 

5.1.5 Beteende & Gestikuleringar 

 

Denna kategori handlar huvudsakligen om hur en karaktär gör eller säger någonting. Man kan 

avläsa mycket från en karaktärs gester eller ansiktsuttryck, menar Dyer (1998, sid 113). Al 

Pacino använder i Heat inte särskilt mycket ansiktsuttryck för att förmedla sin karaktärs 

känslor. Inte heller gestikulerar han särskilt mycket. Vincent Hanna uttrycker sig med sin 

ständigt dumförklarande ton, genom svordomar och våldsamma beteende. Det händer under 

filmen att han smäller ner telefonen och svär eller att han slår undan innehållet på ett bord. Jag 

vill lägga fram en specifik scen i filmen för att visa hur karaktärens otåliga, stressade 

temperament visas genom hans aggressiva beteende. Ungefär en halvtimme in i filmen går 

Vincent och hans kollega till en av sina kontakter för att samla information. Det framgår i 

scenen att denne kontakt är någon som Vincent förlitat sig på tidigare och att de utbyter 

tjänster med varandra. När de finner denna kontakt, Albert, inleder Vincent med att smälla 

upp en dörr och sedan slå undan Alberts mat från bordet och undra ”where the fuck he has 

been?” Albert kommer med lite bortförklaringar och Vincent hånar honom och säger: ”You 

are wasting my motherfucking time.” Vincent skriker vid ett tillfälle åt Albert och när han och 

hans kollega lämnar platsen skriker Vincent än en gång: ”Don’t waste my motherfucking 

time!” och pekar varnande på Albert. Vrålet, de allvarliga ögonen och gesten (pekandet) 

förstärker vårt intryck av Vincent som en spänd karaktär som inte tycker om att bli bedragen.  

Vincent är generellt aggressiv och dumförklarande genom filmen mot sin omgivning, men 

intressant nog aldrig mot filmens antagonist Neil. De ”onda” i filmen har genom sina 

yrkesmässiga färdigheter imponerat på Vincent och under samtalet med Neil är Vincent 

ovanligt lugn i sitt beteende. Vincent har stor respekt för Neil och detta kommer till uttryck i 
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filmens sista scen när Vincent skjuter Neil, men sedan håller i hans hand medan han dör. 

Denna sympatiska sida av Vincent etableras dock tidigare när han vid en brottsplats kramar 

om en gråtande mamma som förlorat sin dotter och försöker lugna ner henne. Vi kan bara 

genom att analysera h beteende och gester avläsa en arg och otålig gestalt som spårat ur en 

aning. Det är en polis som tar sitt arbete på största allvar. Men också en empatisk människa 

som hyser stor respekt för intelligens och yrkesmässighet. 

 

5.1.6 Agerande 

 

I Heat är Vincent poliskonstapeln som jagar brottslingen Neil och hans team. Det innebär att 

Neil blir den som driver händelserna framåt, att han är den som agerar i handlingen. Vincent 

blir tvungen att reagera och försöka förutspå deras nästa stöt. Detta innebär att Vincent 

automatiskt hamnar i skuggan av Neil som snarare blir den mest aktiva av dem. Emellertid 

innebär inte detta att Vincent blir passiv. Denna kategori avslöjar tvärtom ett karaktärsdrag 

hos Vincent som är ytterst nödvändigt för en man i hans yrke. Vincent har en intelligent 

hjärna och en beundransvärd förmåga att förstå hur tjuvarna tänker. Det är hans intelligens 

som driver filmen framåt och poliserna närmare att kunna fånga brottslingarna. I en scen 

försöker till exempel Neil och hans kompanjoner, fullt medvetna om att polisen iakttar dem, 

försöker leda Vincent på villovägar genom att mötas upp och diskutera falska flyktvägar inför 

sin nästa stöt. Ingen av poliserna förstår hur brottslingarna resonerat och Neils plan tycks 

fungera ända fram till att Vincent förstår vad de försöker göra och detta leder till att 

brottslingarna blir ännu mer begränsade i sin nästa stöt. Vincent fortsätter att sätta käppar i 

hjulen för dem under filmen och det är ständigt hans agerande och val som tvingar Neil att 

byta riktning. Det är Vincents intelligens och yrkesmässiga kunnande som kommer till uttryck 

genom hans agerande i filmen. 

 

5.1.7 Publikens förkunskaper 

 

Åskådarens förkunskaper om en film och dess karaktär är en påverkande faktor i 

karaktärsskapandet eftersom förkunskaper skapar förväntningar. Jag har nämnt tidigare att 

Dyer diskuterar den här kategorin genom fyra mindre grupperingar som han kallar: 

Familiarity with the story, familiar characters, promotion och star/genre expectations 

(1998:107) Den första kategorin är inte något som hjälper åskådarna förstå Heat eller några av 

karaktärerna i filmen. Familiarity with the story är en indelning som främst riktar sig mot 
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transmediala verk som har sitt ursprung i ett annat medium. Filmer som Spiderman till 

exempel som är skapade efter serietidningar medför ofta en viss förväntan av handlingen. En 

viss del av publiken känner redan till historierna om karaktären och vill se en särskild typ av 

film redan innan de sätter sig i biosalongen. När det gäller Heat så har detta verk inte existerat 

i några andra medier och ”familiarity with the story” blir inte relevant för Vincent Hanna och 

Al Pacino. 

Inte heller nästa kategori avslöjar särskilt mycket för publiken. ”Certain characters exist 

across a span of films, or of films and other media, and may be incarnated by different 

stars[…]” (Dyer, 1998, sid 107). Dyer hävdar att man förutom filmers handling också kan 

känna igen vissa karaktärer – om filmen till exempel är en uppföljare - och man i så fall redan 

bildats sig en uppfattning om karaktären. Men återigen så berättar denna kategori inte särskilt 

mycket om Vincent Hanna då han inte existerat i några tidigare filmer. Det enda karaktären 

avslöjar är det som leder oss in på nästa kategori: stjärn/genrerelaterade förväntningar.  

Eftersom det är den oscarsbelönade Al Pacino i rollen som Vincent Hanna är det under denna 

kategori som publikens förkunskaper skapar förväntningar. Till exempel vore det orimligt att 

förvänta sig en komedi. Enbart genom sitt namn exkluderar Al Pacino vissa genrer. Filmen 

släpptes 1995 och det är inte ett orimligt antagande att påstå att Al Pacinos stjärnimage låg 

grundad på den Oscarsbelönade gudfaderntrilogin och mästerverket Scarface. Publikens 

förkunskaper om denna skådespelare var vid den tiden - och är än idag - starkt associerade till 

dessa filmer och det är högst sannolikt att deras förväntningar på Heat och karaktären Vincent 

Hanna redan hade formats efter vad de har sett av Pacino tidigare. 

Den sista grupperingen som kallas för ”promotion” syftar på hur en film marknadsförs. Det 

handlar i huvudsak om trailers, affischer och annan reklam, och Dyer säger att 

marknadsföringen är starkt anknuten till den tidigare kategorin: Stjärn/genrerelaterade 

förväntningar (1998, sid 107). Förhållandet mellan dessa kan belysas i DVD-omslagets 

framsida av filmen. 
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Vi ser framför oss ett omslag där vi kan identifiera tre stjärnor, om inte genom deras utseende 

så genom namnen. Både bilden på Al Pacino och Robert De Niro såväl som deras namn är 

större än den mittersta figuren Val Kilmer. Detta antyder att dessa stjärnor har de två största 

rollerna i filmen och att det är dem två som kommer att ställas mot varandra. Vi kan utläsa att 

Kilmers roll är något mindre än deras. En sådan avläsning av omslaget stämmer överens med 

vad en publik förväntar sig av en stjärna av Al Pacinos kaliber. De förväntar sig en huvudroll i 

karaktären Vincent Hanna och de har vissa förutbestämda tankar kring hur denne kommer att 

spelas. 

 

5.1.8 Mise-en-scène 

 

Ljussättning, färger, kameravinklar och inramning är alla exempel på vad som ofta refereras 

till som mise-en-scène och Dyer menar att dessa faktorer kan avslöja en karaktärs 

sinnesstämning (1998, sid 117). Vi kan börja med att konstatera att Heat generellt är en film 

som utspelar sig i blandade miljöer, men tonen i filmen sätts genom den dämpade 

ljussättningen och de många nattscenerna. Detta, tillsammans med de långa närbilderna och 

frånvaron av hackig klippning under dialogscener förmedlar en spänd stämning i filmen, en 

stämning ofta associerad till dramathrillers. Vidare är det är inte ovanligt att vi ser Vincent 

iförd mörka kläder i en nattscen och en kall färgtemperatur. I synnerhet vid brottsplatser är det 

alltid nattscener och blåa, gröna färgnyanser.  

Det officiella DVD-omslaget till Heat från 1995. 



39 
 

 

Den sista scenen i filmen är ett passande exempel att diskutera i analysen om hur mise-en-

scéne kan förmedla en karaktärs känslor och sinnesstämning. Vincent jagar Neil ut i ett öppet 

fält nära en flygplats och det är ytterligare en nattscen vi följer. Just när Vincent skjutit Neil 

ser vi kameran enbart visa hans ansikte som är starkt upplyst och skärpan i bilden skiftar lätt 

mellan skarpt och suddigt. Den inzoomade närbilden av Vincents ansikte skapar, tillsammans 

med den skarpa ljussättningen och skiftandet mellan suddigt och skarpt, en dramatisk effekt 

och kan tolkas som Vincents blandade känslor inför det han precis har gjort. Klippet efter 

avslöjar ännu starkare Vincents sinnesstämning. Han är upplyst av flygplanens skarpa ljus och 

medan han med vacklande steg närmar sig mannen han skjutit flyger planet förbi och dess ljus 

faller inte på karaktären längre. Vincent lämnas i mörkret. Detta berättar för oss om Vincents 

dystra sinnestillstånd. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

5.2 Cop Land – Freddy Heflin 

5.2.1 Namn 

 

Sylvester Stallones karaktär Freddy Heflin är sheriff i sin stad Garrison. Efter att ha sökt 

information om efternamnet upptäckte jag snart att Heflin inte bar på någon särskild mening 

utan syftade mer på yrket som snickare. Det var inte heller ovanligt att familjer med detta 

efternamn var religiöst aktiva inom kristendomen (Ancientfaces.com, sökord: Heflin). Så jag 

kommer fokusera denna analys på karaktärens förnamn och undersöka vad det berättar för oss 

om karaktären.  

 

Vi kan börja med att fastställa att Freddy är ett smeknamn för Frederick. Jag har utgått från 

samma källa som tidigare (Behindthename.com) för att finna information om vad namnet 

betyder och den sidan säger att Frederick är ”English form of a Germanic name meaning 

’peaceful ruler’, derived from frid ’peace’ and ric ’ruler, power’ (Behindthename.com).” 

Namnet betyder fredlig härskare och medför alltså alla karaktärsdrag som en sådan besitter. I 

Stallones karaktär ser vi en blyg och tillbakadragen sheriff som vill vara vän med alla och 

ogillar konflikter. Namnet Frederick kan då, om man känner till dess innebörd, tyckas 

malplacerat på karaktären. Det är dock inte malplacerat om man följer analysen jag kommer 

att göra. Men låt oss först diskutera vad karaktären faktiskt heter och kallas för i filmen. Även 

om Frederick är originalnamnet så heter karaktären i Cop Land Freddy och det är vad han 

http://www.behindthename.com/glossary/view/germanic_languages
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kallas för av de flesta i filmen. Freddy är ett mjukare smeknamn och eftersom det är så han 

tilltalas föreslår detta för åskådarna sheriffen är en man som många känner i staden. Det är 

inte vanligt att han kallas för sheriff, eller mr Heflin, eller ens Frederick. På detta vis etableras 

karaktären genom hela filmen som en vän till sin omgivning. Det är enbart Moe Tilden, 

inspektören från New Jersey som tilltalar honom: sheriff. 

 

Gällande hans ursprungliga namn, Frederick, så är det inte så olämpligt som man skulle kunna 

tro när man först får se karaktärens blyga personlighet. Om man tar hänsyn till karaktärens 

roll och agerande i filmen blir namnet Frederick mer och mer passande. Sheriff Heflin vill 

skapa fred mellan detektiv Moe Tilden, den förrymde Babitch och den korrupte polisen Ray 

Donlen. I en scen ungefär en timme in i filmen går Freddy fram till Ray i baren och säger: 

”Ray, there has got to be a way out of this for everyone. So I say, why don’t we all go in 

tomorrow together.” Freddy vill att alla ska sätta sig ner och på något sätt komma fram till en 

gemensam lösning, en fredlig lösning, innan saker och ting börjar spåra ur. I slutet av samma 

scen, efter att Ray anklagat honom för att vara ett barn som inte förstår hur världen fungerar, 

säger Freddy: ”I look at this town and I don’t like what I see anymore.” Efter detta bestämmer 

sig Freddy för att ta saker och ting i egna händer för att rädda sin korrupta stad. I denna 

kontext gör namnet Frederick karaktären rättvisa då han agerar som ett slags fredlig härskare. 

Han är sheriffen över sin stad och han söker ständigt fredliga lösningar, men han gör det som 

krävs för att upprätthålla ordning.  

 

5.2.2 Tal 

 

Freddy talar lugnt, långsamt och i korta meningar. Han säger inte så mycket och hans röst har 

en ljusare ton än vi är vana att höra av Stallones karaktärer. Vi saknar allt som är typiskt för 

Stallones tal, allt vad hans stjärnimage tidigare visat oss. Han är nästan aldrig aggressiv när 

han talar, han svär väldigt sällan och han låter vänlig och blyg. Vad han säger och sättet han 

talar på etablerar karaktären som en ensam, drömsk och gammalmodig gestalt. Freddy 

undviker gärna konflikter med sin omgivning. Han talar alltid försiktigt till människor och 

försöker vara alla till lags. Hans gammalmodiga sida kommer till uttryck i scenen med Liz i 

Freddy lägenhet. En LP-skiva spelar i bakgrunden och Liz lägger märke till det och berättar 

för honom att han faktiskt kan skaffa samma låt fast på CD-skiva nuförtiden. Freddy tittar upp 

och säger med sitt vänliga leende: ”Wouldn’t matter to me.” I samma scen förmedlas hans 

kärlek till Liz när hon vid ett tillfälle frågar honom varför han aldrig gifte sig och Freddy får 
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något drömskt i blicken, tittar på henne och lite blygsamt säger: ”All the best girls were 

taken.” Förutom sin uppenbara längtan efter henne förstår vi också att Freddy genom åren 

varit en ensam människa som förkastat allt vad förhållanden innebär och att denna avsaknad 

av kärlek och närkontakt format honom till den ensamvarg han är idag. Vi kan även diskutera 

Freddy som en man som inte slåss för det han vill ha när det kommer till kärlek. Hans 

blygsamhet och passiva lynne föreslår att han inte är en karaktär som tar det han vill ha, han 

är mer av en drömmare.  

 

Freddy avslöjar även för åskådaren genom det han säger att han är en man fylld av ånger. I en 

scen mellan Figgsie och Freddy står Freddy vid fönstret och blickar ut i fjärran medan han 

erkänner: ”You know, if I saw Liz drowning in the water… If I saw that today, I wouldn’t go 

in. I’d stand there and I’d think about it… And that’s the best thing I ever did with my life.” 

Freddys avslöjar att han är osäker på om han skulle göra om det bästa han någonsin gjort med 

sitt liv. Vi förstår då att han är tveksam därför att han inte fick kvinnan han räddade och 

dessutom blev döv på ena örat vilket ledde till att han inte kunde satsa på sin karriär inom 

polisyrket. Det bästa han någonsin har gjort med sitt liv har snarare blivit ett problem nu i 

efter hand. Han räddade en kvinnas liv, men är på grund av det olyckligt kär och kommer 

aldrig heller att få arbetet han strävar efter. Vi kan utläsa att karaktären är ångerfylld och 

uppgiven.  

  

5.2.3 Andras utlåtanden om karaktären 

 

Freddy tycks känna de flesta i sin omgivning. Staden han befinner sig i är liten och kryllar av 

andra poliser från storstaden, poliser som han är vän med. Dessa är minst sagt en faktor 

gällande konstruktionen av Freddys karaktär. Under filmens gång ser vi Freddy som en 

blygsam gestalt, nästan som ett barn som lever i något slags drömvärld. Han drömmer 

fortfarande om den där bilolyckan där han räddade Liz från att drunkna och han är fortfarande 

förälskad i henne efter alla dessa år. Detta drömmande karaktärsdrag hos Freddy etableras och 

förstärks genom andra karaktärers utlåtanden om honom. Ungefär en timme in i filmen kliver 

Freddy in på baren där poliserna brukar umgås, och han säger till Ray att Babitch har flytt och 

att denne är rädd för att Ray ska döda honom. Freddy vill lösa situationen genom på ett sätt så 

att alla ska gå oskadda ur situationen. Ray förstärker bilden om den drömmande pojken 

Freddy när han säger: 
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We have made a place where things make sense, where you can cross the street without fear. And you come 

to me with a plan to set things right: everyone in the city holding hands singing ’We are the world’. It’s very 

nice. But Freddy, your plan is a plan of a boy. You made it on the back of matchbook without thinking! 

Without looking at the cards! 

     (Cop Land, 1h 08min 50sek) 

 

Ray berättar om den oskuldsfulla, drömmande bilden av Freddy som vi förmodligen redan 

börjat känna av tidigare i filmen. Ray är visserligen antagonisten i filmen och han gör ett 

utlåtande om filmens protagonist och i sådana situationer kanske man förkastar dennes ord, då 

karaktärerna är rivaler. Men i detta fall har vi tidigare fått se att karaktärerna är vänner, bland 

annat genom deras interaktion men också när Moe Tilden bläddrar igenom ett fotoalbum på 

Freddys kontor och vi ser bilder där Ray och Freddy festar tillsammans. Så när Ray säger 

detta till Freddy misstror vi honom inte. Tvärtom stärks Freddys karaktär för vi vet att Ray 

känner honom och för hans ord tycks stämma överens med vad vi har sett hittills. 

 

Ytterligare något som förmedlas om Freddy genom andras utlåtanden är att han är döv på ena 

örat och att det resulterat i att han inte kunnat söka in på poliskåren i storstaden New Jersey. 

Det är hans poliskamrat Figgsie som avslöjar detta genom en dialog med honom på baren. Vi 

får även veta att dövheten uppstått när Freddy räddade Liz från att drunkna i bilolyckan. 

Karaktären Figgsie hjälper oss att förstå Freddy även vid ett annat tillfälle när de ungefär en 

timme in i filmen sitter hemma hos Freddy och hans vän Figgsie berättar för honom att yrket 

som polis inte alltid är så dygdigt och moraliskt som man skulle kunna tro. ”What you are 

feeling right now, Freddy, friendless, angry, nervous, missunderstood… This is it. This is the 

life. You’re lucky your ear kept you off the (police) force”. Figgsie berättar för oss hur Freddy 

känner sig - ensam, arg och missförstådd - samtidigt som han antyder att Freddy är naiv som 

inte känner till hur världen omkring honom fungerar. Deras stad är full av korruption och 

Freddy vill på något sätt blunda för detta. 

 

5.2.4 Utseende 

 

Som jag har nämnt tidigare i den här studien är Stallone inte sig lik utseendemässigt i Cop 

Land. Han har inte kvar sina definierade muskler och han ser inte på något sätt vältränad ut. 

Han har istället en bred midja, något av en ölmage och hans ansikte är aningen uppsvällt och 

härjat. Hans hår är inte kammat utan ligger platt och spretar ut åt lite olika håll. Under större 

delen av filmen har han även ett litet plåster över näsan efter att ha varit med om en bilolycka. 
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Freddy tycks vara något av en uppgiven man. Filmens öppningsscen gestaltar karaktären på 

ett utmärkt sätt genom att använda en specifik uppsättning kläder. Vi ser Freddy i en bar, han 

står och spelar flipperspel. Hans ansikte är slitet och hans ögonlock halvt stängda. Vi märker 

snart att sheriffen är iklädd mjukisbyxor, en sliten skjorta och sandaler. Utseendet i denna 

scen talar om en uppgiven karaktär, en sheriff som givit upp hoppet om sig själv och struntar i 

hur andra uppfattar honom.  

 

Till skillnad från Vincent Hanna som snarare upplevdes som en karaktär i mån om sitt 

utseende, en karaktär som ständigt bar slips och kavaj, gestaltas Freddy som en motsats direkt 

i början av Cop Land. Under resten av filmen är Freddy antingen iförd sin sheriffutstyrsel 

eller mjukisbyxor och en sliten t-shirt, bortsett från en enda scen – när han går till Moe Tilden 

för att han vill sätta ditt de korrupta poliserna. I scenen innan denna har sheriffen fått veta att 

hans stad är korrupt till den grad att den styrs av maffian och korrumperade poliser som Ray 

Donlen. Hittills har Freddy varit något passiv i sin önskan att återställa rättvisa i staden, han 

har ständigt skyddat sina vänner (Ray, Joey osv) men nu börjar han inse allvaret i situationen 

och han tänker inte låta sin stad förvandlas till något slags skyddszon för korrupta poliser. Så 

när Freddy i scenen efter går till detektiv Moe Tilden för att starta ett samarbete och avslöja 

de korrupta poliserna är han för första gången uppklädd - iförd en skjorta, slips och kavaj. 

Detta plötsliga skifte i utseendet och klädseln avslöjar karaktärsdrag hos Freddy. Den berättar 

för publiken att karaktären skärpt till sig och nu kommit ur sitt slumrande och aktivt kommer 

försöka jaga dessa brottslingar. Om vi föreställer oss att Freddy dykt upp i Tildens kontor 

iförd sin vanliga sheriffklädsel, hade det avslöjat helt andra karaktärsdrag än det gör nu och 

det hade inte haft samma skiftande effekt – varken i filmens dramaturgi eller 

karaktärskonstruktionen av Freddy. Endast genom ett sådant simpelt byte av klädsel får man 

som åskådare känslan av att någonting nu är annorlunda. Ytterligare något att lägga märke till 

är att Freddys klädsel ofta har ljusa färger. Vincent var många gånger iförd svart kavaj, men 

Freddys kavaj är ljusgrå. Detta antyder skillnader i deras karaktär. Trots att båda tycks vara 

plågade själar, är Freddy mer oskuldsfull i sin personlighet medan Vincent är brysk och rå. 

Dessa karaktärsdrag planteras och förstärks dock även genom andra faktorer och avslöjas inte 

enbart genom klädseln. 
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5.2.5 Beteende & Gestikuleringar 

 

Om det i Al Pacinos karaktär förmedlades en bubblande ilska som låg och tryckte under ytan 

är så verkligen inte fallet i Stallones Freddy Heflin. Genom sitt beteende och sina gester 

gestaltas Freddy snarare som en blygsam och tillbakadragen figur som gärna undviker 

konflikter. Karaktären försöker ofta lugna ner hetsiga diskussioner mellan sina vänner och 

ogillar att behöva höja sin röst. Det är inte ovanligt att karaktären i möte med andra karaktärer 

slänger fram ett litet leende. Han avväpnar gärna all typ av konflikt med detta leende 

samtidigt som leendet ofta speglar hans oskuldsfulla personlighet. Freddy uppfattas även som 

den typen av karaktär som skulle kunna gömma sig bakom detta leende, att han skapar en 

beskyddande fasad som hindrar omgivningen från att se in i hans sårade själ. För Freddy är 

sårad, det får vi veta tidigt i filmen. Han räddade en kvinna, Liz, från att drunkna för flera år 

sedan och har sedan dess varit förälskad i henne. Dem har kontakt, men Liz är gift med en av 

Freddys poliskamrater och Freddy, blyg som han är, har aldrig förmedlat sin kärlek till henne. 

I en scen ungefär en timme in i filmen visar Stallone hur man enbart genom ett ansiktsuttryck 

kan förmedla en sedan länge efterlängtad kärlek och saknad på samma gång. Liz kommer 

över till Freddys lägenhet för att hon har bråkat med sin make och medan de sitter och pratar 

får Liz veta att Freddy varit förälskad i henne under alla dessa år. Hon ser på honom med 

sympatiska ögon och sträcker fram handen mot hans ansikte. Freddy lutar kinden och munnen 

mot hennes hand och vid hennes beröring sluter han ögonen och det kommer något plågat 

över hans ansikte. Sedan försvinner hans blick i fjärran och hans ögonbryn drar ihop sig. Han 

släpper sedan ut en tung suck. Karaktärens kärlek till Liz är påtaglig och avsaknaden av en 

kvinnas beröring likaså. Freddy har längtat efter att få sin kärlek besvarad.  

 

5.2.6 Agerande 

 

Två saker avslöjas om Freddy genom hans agerande i filmen. Det första är lojalitet. I scenen 

med Moe Tilden i Freddys kontor försöker Tilden få information om den existerande 

korruptionen bland stadens poliser, men Freddy vägrar sätta dit sina vänner. Trots att han sett 

Babitch vid liv i Rays bil tidigare i filmen, är han tillbakadragen och inte det minsta 

samarbetsvillig. Tilden säger att han vet att Babitch inte är död och att Ray smider något slags 

plan, men trots att Freddy vet om detta förnekar han det och håller sina polisvänner trygga. 

Karaktärens agerande berättar att han är en lojal vän som inte säljer ut sina egna. Denna 

lojalitet hos Freddy påverkar filmens narrativ och bygger upp spänningen genom filmen. För 
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åskådaren sitter förmodligen och tänker: när kommer Freddy få nog av alla Rays lögner och 

sluta beskydda honom? Detta sker naturligtvis och det leder mig in på nästa karaktärsdrag 

som avslöjas om Freddy i denna kategori.  

 

Karaktären märker snart att det pågår mer än han anat bakom hans rygg och som sheriff 

känner han att han inte kan acceptera att hans stad styrs av korrupta poliser, trots att de är hans 

vänner. Mot slutet av filmen försöker Ray och hans kompanjoner döda Babitch eftersom 

undangömmandet av honom i längden kommer att bli ohållbart. Babitch lyckas fly och han 

går till Freddy och ber om hjälp, men flyr sedan in i skogen när han ser Figgsie i Freddys 

lägenhet. Freddy går till Ray i baren och berättar alltihop och vill att de ska lösa situationen 

utan våld, men Ray förklarar att han måste rädda den här staden och att det kräver Babitchs 

död. Han anklagar Freddy för att vara en naiv människa som inte ser helhetsbilden och det 

slutar med att Freddy tröttnar på att alla lögner och allt bedrägeri och går till Moe Tilden för 

att berätta sanningen för honom. Karaktärens agerande visar att han tycker om sin stad över 

allt annat och han tänker inte låta den förvandlas till ett tillhåll för brottslingar. Trots sin 

lojalitet mot sina vänner, trots sitt välvilliga lynne och sitt ogillande av konflikter bestämmer 

sig karaktären här för att det nu får vara nog. Hans agerande driver filmens framåt samtidigt 

som det berättar för åskådaren att Freddy är en man som slåss för godheten och rättvisan.  

 

5.2.7 Publikens förkunskaper 

 

Cop Land är precis som Heat en film som inte baseras på några tidigare verk eller karaktärer 

och sätter således inga förväntningar i huvudet på publiken gällande ”familiarity with story” 

eller ”familiar characters”. Däremot visas Sylvester Stallone genom promotion och reklam i 

en film som inte ingår i hans typiska genreramar: detta är inte en actionrulle, utan en 

dramathriller. Publiken är inte vana att se Stallone i en sådan film och deras förväntningar 

påverkas starkt inför Cop Land. Trailern till filmen visar till exempel en betydligt fetare 

Stallone som en vänlig småstadssheriff. Publikens förväntningar på stjärnan och genren var 

ruskigt ur balans inför Cop Land och man kan lugnt påstå att mycket stod och hängde i luften 

när filmen hade premiär. Ingen visste egentligen hur Stallone skulle tas emot i en 

dramathriller. 

 

Filmens DVD-omslag förstärker den ovanliga bilden av Stallone. Till att börja med får 

åskådaren veta att en högt aktad skådespelare som Robert De Niro medverkar i filmen. Detta i 



46 
 

sig bringar en ny nivå av legitimitet till filmen och hjälper den att etablera sig eftersom De 

Niro är oscarsbelönad och publiken förväntar sig kvalitet i hans filmer. Vi får även veta att 

filmen är en thriller och detta kan vara lättare att acceptera när namn som De Niro och Liotta 

står med. Man kan säga att De Niro och Liotta på något sätt bär Stallone och filmen enbart 

genom sin existens. 

 

 

Det officiella DVD-omslaget till Cop Land från 1997. 

 

Sammanfattat uttryckt är det inte mycket som stämmer överens med publikens förkunskaper 

inför Cop Land och Stallone. Stjärnan och genren är inte i enlighet med förväntningarna och 

publiken är förmodligen skeptisk eftersom Stallones stjärnimage inte stämmer överens med 

vad Cop Land presenterar. 

 

5.2.8 Mise-en-scene 

 

Som jag har nämnt tidigare kan mise-en-scene avslöja sinnes -och känslotillstånd hos 

karaktären och på så sätt hjälpa åskådaren lära känna honom/henne (Dyer, 1998, sid 117). 

Cop Lands är generellt sett ljussatt på ett ”naturligt” sätt. Man har inte använt skarpa nyanser 

för att försöka sätta en dramatisk ton, utan har istället försökt efterlikna verkligheten så 

mycket som möjligt. Filmens klimax till exempel äger rum under dagen och inte i mörker och 
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dramatiken blir på så sätt helt annorlunda än om det skulle vara natt och mörkt. Mise-en-scene 

har inte använts för att skapa dramatik utan snarare för att förmedla realism och skapa ett 

slags igenkänning. I nattscenerna såväl som dagsscenerna är ljussättningen mjuk och naturlig 

och förmedlar till publiken realistiska miljöer som de kan associera till och känna igen sig i: 

ett ”vanligt” vardagsrum, en ”vanlig” bar etc. Så när Freddy sätts in i dessa miljöer, 

tillsammans med sitt sjaskiga utseende och blyga sätt, förstärks bilden av den uppgivna 

sheriffen och åskådaren kan lättare sympatisera med honom. 

 

5.3 Likheter/Skillnader 

 

Vi ser vid det här laget tydligt alla likheter och skillnader mellan Stallones poliskaraktär och 

Pacinos. Vincent Hanna är en aggressiv polis, han har ett temperament, han svär regelbundet 

och tycks ständigt vara på gränsen till ett utbrott. Samtidigt är han jordnära och besitter en 

skarpsinnig hjärna som hjälper honom i arbetet. Vi fick genom andras utlåtanden veta att 

Hanna är usel på relationer och värdesätter sitt arbete högre än något och eftersom vi kände 

till Al Pacino visste vi ungefär vad att förvänta oss i denna roll. Efter att ha gjort 

karaktärsanalysen kan jag inte påstå att filmen eller hans egen prestation strider mot hans 

stjärnimage. Publiken fick förmodligen ungefär vad de förväntade sig av Pacino i Vincent 

Hanna.  

 

Stallone var däremot, som vi redan kände till, ute på okänd mark med Cop Land och den 

karaktär som han presenterar skiljer sig starkt från Pacinos. På många sätt är han ett slags 

motsats till Hanna. Heflin är inte jordnära, aggressiv eller särskilt intelligent, han är tvärtom 

drömsk, blygsam och tycks inte äga något märkvärdigt intellekt. Medan Hanna ständigt är 

drivande och aktiv i Heat är Heflin i Cop Land velande och passiv, åtminstone fram till slutet 

av filmen. Karaktärerna har dock en sak gemensamt och det är att båda tar sitt arbete på 

största allvar och sätter rättvisan som första prioritet. Vidare skiljer sig Heflin väldigt starkt 

från karaktärerna Stallone spelat tidigare och detta var ett medvetet drag för att kasta nytt ljus 

över hans karriär och även om publikens förväntningar gällande stjärnimage och genre var 

helt andra blev inte Stallone och Heflin sågade för insatsen.  
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6. SLUTSATSER 
 

Det jag kan säga med säkerhet efter att ha gjort den här analysen är att mallfilmens karaktär 

Vincent Hanna och Freddy Heflin är fullständigt olika poliskaraktärer och jag har redan pekat 

på olikheterna. Hur påverkade detta då Stallones stjärnimage?  

 

Stallones stjärnimage är konstruerad som en star-as-professional och hela syftet med Cop 

Land var att försöka skapa utrymme att röra sig under kategorin star-as-performer och påbörja 

en bredare skådespelarkarriär. Om vi tittar på alla de karaktärsdrag som analysen blottlagt 

märker vi att karaktären faller närmast under den sociala imagen ”The Good Joe” som jag har 

nämnt tidigare under teoriavsnittet (Dyer, 1998, sid 148). Denna image tilltalar den större 

delen av USAs befolkning därför att människor har lätt att identifiera sig med den och det har 

förmodligen varit tanken med Freddy Heflin. Problemet är att Stallone tidigare alltid har 

skapat mening i publikens huvuden som den sociala typen ”The Tough Guy”, en image som 

är förknippad till muskler, våld och hårdnackade hjältar. I Cop Land har Stallone inte bara 

bytt genre och utseende, han spelar också en helt annan typ av karaktär, hans röst är ljusare 

och mjukare, hans karaktär är lugn och välvillig. Det är tydligt att Cop Land försöker etablera 

Stallone som en star-as-performer genom att föreställa honom som en ”Good Joe” i den här 

rollen. En ”Good Joe” skall bland annat vara godtrogen och rättvis, och Freddy Heflin äger de 

flesta egenskaper som kännetecknar typen och borde således ha accepterats i större 

utsträckning. 

 

Som kontrast spelar Al Pacino en roll typisk för sin stjärnimage, han är en etablerad star-as-

performer och anses vara en method actor av rang. Intressant är att Al Pacinos karriär skapat 

mening och är uppbyggd på den sociala imagen av ”The Tough Guy” precis som Stallones, 

men han är trots det en tvättäkta star-as-performer. Detta betyder naturligtvis inte att alla star-

as-performers lyckas bättre som ”The Tough Guy” typen, men efter att ha gjort denna analys 

kan man diskutera om Stallone hade lyckats bättre om hans karaktär inte var en ”The Good 

Joe” och istället hållit sig till ”The Tough Guy”? Inte enbart för att Al Pacinos mallkaraktär 

var det, utan främst för att Stallone själv redan var etablerad inom denna sociala image och 

skulle i så fall lättare bli accepterad hos åskådarna. Man skulle även kunna diskutera Stallones 

sociala image: ”The Pin-up”. Denna image är främst befolkad av kvinnor (Dyer, 1998, sid 

50), men Stallones definierade muskler och nakna överkropp var något som kännetecknade 

honom under 80-talets actionrullar och detta har också haft visst inflytande på hur publiken 
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såg på honom. I Cop Land hade han nämligen inte alls samma typ av fysik och tränade kropp 

och ett sådant skifte är något man inte kan bortse ifrån när man diskuterar publikens 

uppfattning och förväntningar av en stjärna. Förmodligen har ”Pin-up” imagen varit starkt 

fastetsad i människors huvuden. 

 

Vi ser en stabil prestation, men vi ser också att det inte räckte för att skapa en ny karriär för 

Stallone. Publiken tog emot Heflin och Stallone belönades med ett pris för sin roll vid 

Stockholm Film Festival samma år. Han visar att han kan spela mer än enbart actionroller och 

att hans dedikation till rollen vittnar om att han tar sin karriär på högsta allvar. Det var inte 

Stallones skådespelarinsats som var den felande länken, men typen av social image som 

karaktären förmedlade kan ha varit något som bromsade hans försök att förändra sin 

stjärnimage och etablera sig inom bredare genreramar. Om Stallone hade hållit sig till sin 

redan etablerade sociala image som ”The Tough Guy” tror jag att denna skulle ha hjälpt 

honom förändra sin stjärnimage. 

 

 

7. VIDARE DISKUSSION 
 

Finns det då några orsaker till att actionhjältar har svårt att röra sig bland genrefacken på 

samma sätt som andra skådespelare? Dramaskådespelare har till exempel en tendens att lättare 

bli accepterade inom olika filmgenrer. Robert De Niro är ett exempel på en sådan 

skådespelare. Han är generellt känd för att göra dramafilmer, inte sällan med maffiarelaterade 

teman, och ändå har han på senare tid medverkat i komedifilmer som Meet the Parents 

(Roach, 2000) och uppföljaren Meet the Fockers (Roach, 2004) utan att hans stjärnimage som 

en etablerad method actor blev ifrågasatt. På andra änden har vi Jim Carrey som påbörjade sin 

filmkarriär med Ace Ventura: Pet Detective (Shadyac, 1994) och som kom att bli starkt 

associerad till skruvade komedier under sin karriär, men som ändå togs väl emot i senare 

dramaroller, Eternal Sunshine Of A Spotless Mind (Gondry, 2004), och även i thrillers, The 

Number 23 (Schumacher, 2007). Matt Damon är ytterligare ett exempel. Han är yngre än de 

tidigare nämnda och han slog igenom år 1997 med dramafilmen Good Will Hunting (Van 

Sant) och har sedan dess utforskat i stort sett vartenda hörn av genreapparaten med filmer som 

Dogma (Smith, 1999), Ocean’s Eleven (Soderbergh, 2001) och Bourne Identity (Liman, 

2002). Han har även agerat som röst till en av karaktärerna i den animerade komedibarnfilmen 

Happy Feet 2 (Miller, 2011). Exemplen på dessa typer av skådespelare är många och det är 
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tydligt att det finns existerar någonting som hela tiden håller tillbaka 80-talets 

actionskådespelare från att kunna göra denna transformation som andra genrers skådespelare 

lyckats med.  

 

Ett skäl till detta kan vara actionfilmernas nischade konstruktion. Jag vill mena att det är en 

genre som inte sätter skådespel i centrum, utan snarare fokuserar hjältens fysik, hans/hennes 

förmåga att hantera ett vapen samt färdigheter i slagsmål. Jag vill också lyfta fram att 

actiongenrens narrativ drivs framåt med hjälp av hjältens fysiska lösningar på de hinder denne 

stöter på och sådana här filmers klimax består väldigt ofta av en storslagen fysisk utmaning. 

Actionfilmer är således inte beroende av skickliga skådespelare för att locka sin publik, de 

behöver istället någon som är någorlunda vältränad och har den rätta fysiken. Därför blir 

associationerna mellan actionfilmen och dess hjälte väldigt distinkt. Allt detta är särskilt sant 

för just 80-talets actionfilmer – tidseran då muskler kom att dominera actiongenren, tidseran 

då Stallone, Schwarzenegger och Van Damme var som störst. Tasker för en grundlig 

diskussion om 80-talets actionhjältar och hon skriver så här om saken:  

 

The popular construction of Stallone’s star image in a variety of media has followed the identification of his 

image with Rocky and Rambo, an identification which is in line with the excessive, more disturbing 

connotations of the muscular male hero… 

(2000, sid 84) 

 

Tasker påstår att publiken identifierar Stallone som Rocky och Rambo, två hjältar starkt 

associerade till muskler och manlighet. Denna fysiska bild vi har av Stallone har, tillsammans 

med de otaliga actionroller han har spelat, fått oss att associera honom till våld, slagsmål och 

explosioner – det är en protagonist som löser sina problem med hjälp av sin fysik. Det blir 

således svårare för en publik att acceptera Stallone i en så avlägsen genre som till exempel en 

komedi än att kanske acceptera Robert De Niro i den genren. De Niro är naturligtvis i sin tur 

också associerad till en viss typ av film, men hans stjärnimage är inte konstruerad inom 

samma begränsade ramar som Stallones. I De Niros filmer lyfts hans talang som skådespelare 

fram och åskådarens bild av honom är inte lika nischad. Det gör det lättare för honom att röra 

sig bland olika genrer.  

 

80-talets actiongenre var som jag nämnde mycket begränsad och behandlade väldigt specifika 

teman, vilket också begränsade dess skådespelare. Den stora utmaningen för en actionhjälte 
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från det decenniet att kunna accepteras som någonting annat var något som många 

misslyckades med – även Van Damme och Schwarzenegger föll i sina försök. Avslutningsvis 

vill jag även nämna att finns det actionhjältar som har lyckats utvidga sin stjärnimage och 

accepteras i andra genrer, diskussionen jag för ovan är enbart just det, en diskussion kring ett 

tänkbart skäl till varför det inte har gått så bra för en av 80-talets actionstjärnor. Det är inte 

något som är skrivet i sten och självklart finns det andra faktorer som har påverkat.  

 

Stallone är idag tillbaka med The Expendables, två filmer som snarare förstärker hans 

ursprungliga stjärnimage, och han tycks inte ge sig på några försök att förändra den igen. Det 

är inte orimligt att påstå att Stallone vid 66 års ålder slutligen accepterat den han är inom 

filmbranschen i Hollywood och nu arbetar i medvind, inte i motvind. 

 

8. SAMMANFATTNING 
 

Sylvester Stallone är en skådespelare vars stjärnimage alltid har varit associerad till 

actiongenren. Med dramathrillern Cop Land försökte Stallone bryta sig loss ur actiongenren 

för att kunna röra sig i bredare genreramar. I den här studien undersökte jag hur Stallone gick 

tillväga och varför han misslyckades med att förändra sin stjärnimage. Jag använde mig av 

filmforskaren Richard Dyers teorier om stjärnor och hur deras karaktärer uppfattas och 

konstrueras för att göra själva analysen. Dyer talar om vilka beståndsdelar som en karaktär är 

uppbyggd på och denna metod använde jag för att undersöka mina karaktärer. Jag inkluderade 

även Christine Geraghtys uppfattning om stjärnor då dessa hänger ihop med Dyers, star-as-

performer, star-as-celebrity och star-as-professional. I analysen jämförde jag Stallones 

karaktär Freddy Heflin (Cop Land) med Al Pacinos karaktär Vincent Hanna (Heat). Filmerna 

rörde sig inom liknande genrer, skapades inom samma tidsperiod och deras protagonister var 

båda poliskaraktärer och alla dessa likheter var tillräckliga för att jag skulle kunna ställa deras 

karaktärer mot varandra, med Vincent Hanna som ett slags mall att utgå ifrån. Analysen 

visade de många olikheter som existerade mellan en karaktär som existerade i en lyckad film 

(Heat) och en mindre lyckad film (Cop Land). Analysen visade att Stallones karaktär var en 

drömsk, blygsam sheriff medan Vincent Hanna kännetecknades av sin intelligens och sitt 

aggressiva lynne. Dessa egenskaper knöts tillbaka till Dyers uppfattning om karaktärer och vi 

förstod att Stallone försökt skapa en ”The Good Joe” bild av sig själv med Heflin medan 

Pacino fortsatte vara en ”The Tough Guy” i sin roll. Stallone var redan etablerad inom den 
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social typen ”The Tough Guy” med sina tidigare filmer och jag ansåg att han inte skulle ha 

tagit avstånd från denna bild, utan snarare omfamnat den för ha lyckats bättre med att 

förändra sin stjärnimage till star-as-performer. Hans karaktär borde ha varit en ”The Tough 

Guy” och denna redan existerande sociala bild borde ha använts som ett verktyg för att uppnå 

syftet med Cop Land. Jag avslutade den här studien med en diskussion kring varför 80-talets 

actionhjältar tycks har svårare att etablera sig inom andra genrer än den egna och jag visade 

på hur andra skådespelare inom andra genrer tycks kunna röra sig i ett bredare genrefält än 

80-talets actionhjältar.   
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