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Abstrakt 
 

Denna uppsatsen är en jämförande studie med två gestaltningar av skådespelerskan 

Alicia Vikander. Jämförelsen är föranledd av forskning som menar att 

sammansmältningen mellan sexualitet och teknik i samtida action/thriller och science 

fictionfilmer är pervers. Kvinnokroppen fetischeras i samband med att den är hoplänkad 

med tekniska prylar och med hjälp av reklamfilmsestetik. Estetiken gör således att 

prylarna försöker säljas genom att sexualisera kvinnokroppen.  

 

Den här studien försöker finna utvägar för fetischeringen genom att framhäva 

skådespelerskans insats och hur hon kan förändra bilden som sammanlänkningen 

strävar efter. Filmerna jag använder för att undersöka detta är Ex Machina och Jason 

Bourne där Vikander figurerar i två biroller. Jag undersöker hennes roll för att titta 

noggrannare på fetischeringens utsträckning och vad som krävs av henne samt estetiken 

inom de filmerna för att möjliggöra andra synvinklar inom action/thriller och science 

fiction genren.  

 

 

Nyckelord 
Teknoskopofili, Alicia Vikander, fetischering, Jason Bourne, Ex Machina, 

reklamfilmsestetik, Charles Soukup, William Brown 
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1 Inledning 
 

Den här uppsatsen har sin upprinnelse i Charles Soukups tankar och problematisering 

kring sammanlänkandet av nya teknikprylar och kvinnor i actionspäckade roller genom 

att ge dem en teknologisk bakgrund, teknologiska accessoarer eller ett högteknologiskt 

yttre (försköna deras utseende i Photoshop) i efterproduktionen. Detta, menar Soukup, 

tillsammans med filmens grundläggande voyeuristiska element drar oss till att fetischera 

och sexualisera kvinnans kropp. Soukup går till och med så långt att han menar att om 

hade Hal 9000 och R2D2 skapats idag hade de med största säkerhet varit två sexiga 

kvinnorobotar.1  William Brown är inne på samma spår när han menar att Angelina 

Jolie har associerats med teknologi sedan början av sin karriär. Jolie har förvandlats till 

en naturlig cyborg genom fotoshopping. Enligt Brown är det klippt och skuret för vår 

samtid, där vi drivs mot en perfektion av oss själva och bilder vi omger oss med i 

samhället. Han påstår även att det är ideologiskt förankrat och dagens (Hollywood) 

filmer använder olika strategier för att vi skall dras till bilden omedvetet.2 

 

Soukups essä om teknoskopofili och Browns uttalande om hur den antifeministiska 

bildkulturen uppkommit gjorde mig nyfiken på huruvida det finns undantag. Främst 

tänker jag på skådespelarinsatser som kan ta oss bortom bildens dragningskraft kopplat 

till teknikprylar och sexualisering av den kvinnliga kroppen. Alltså om konsten har 

förmågan att gå förbi våra voyeuristiska instinkter och beröra oss på ett intellektuellt 

sätt. Genom att jämföra Alicia Vikanders skådespelarinsatser i Ex Machina (Alex 

Garland, 2014) som delvis behandlar ämnet robotar och sex och Jason Bourne (Paul 

Greengrass, 2016), kommer jag försöka hitta ett annat ingångssätt. Syftet är att se hur 

hennes gestaltning kan beröra oss bortom det ideologiskt konstruerande sexuella driv 

som Soukup och Brown påstår drar oss till bilden instinktivt inom samtida bildkultur. 

Då Alicia hyllats för sina insatser på senare tid vill jag gå närmare in på vad som gjort 

henne framgångsrik i gestaltningarna. Just Jason Bourne och Ex Machina väljer jag då 

de passar väl in i teorin som jag grundar mina tankar på utan att vara särskilt lika i form.  

 

                                                 
1 Charles Soukup, Techno-Scopophilia: The Semiotics of Technological Pleasure in Film, Critical Studies 

in Media Communication, Routledge, 2009 s.33 

2 William Brown, ”Destroy Visual Pleasure: Cinema Attention and the Digital Female Body”, Backman 

Rodgers Anna, Mulvey Laura, Feminisms, Amsterdam university press, 2015 s.61 



  
 

4 

1.1 Syfte och Frågeställning 

 

Syftet med den här uppsatsen är alltså att titta närmare på Soukups och Browns 

uttalanden om att teknoskopofilin har tagit sig in i filmens värld och använder 

kvinnokroppar för att fetischera både kvinnliga karaktärer och teknologiska prylar. 

Uppsatsen ämnar utveckla detta resonemang genom skådespelsteori för att finna ett nytt 

synsätt och framhäva konstens betydelse inom filmväsendet. Mina frågeställningar 

kommer vara: Vad är skillnaderna mellan Alicia Vikanders filmporträtt utifrån ett 

feministiskt och postmodernt perspektiv i de två filmerna? Vad kan man säga om det 

estetiska uttrycket i skillnaderna mellan de båda rollgestaltningarna utifrån ett 

skådespelsteoretiskt perspektiv? Vilka slutsatser kan man dra utifrån jämförelserna i de 

båda frågeställningarna ovan? 

 

1.2 Metod, Material och Disposition 

 

Jag kommer i grunden att göra en närläsning av två olika filmer: Jason Bourne och Ex 

Machina, med fokus på Alicia Vikanders rollgestaltning för att utmana och diskutera 

Soukup och Brown. Först skall jag etablera en problemformulering genom post-modern 

och feministisk litteratur, för att sedan utvärdera denna med skådespelsteori. Detta för 

att kunna koppla ihop problemformuleringen med ett konstnärligt perspektiv 

(skådespelarkonsten) men också för att se situationen från en annan vinkel. Jag kommer 

först och främst använda mig av Soukups text om teknoskopofili, där han menar att vi 

fetischerar kvinnokroppar genom teknikprylar inom bildkulturen hos samtida 

action/science fictionfilmer för att sedan förstärka hans argument med William Browns 

kritik gällande hur bildkulturen är ideologiskt förankrad och objektifierande av 

kvinnokroppen. Jag kommer sedan att utveckla deras tankar genom Naomi Wolfs bok 

Beauty Myth där hon påstår att samtida bilder på kvinnor i efterdyningarna av 

feministiska framgångar på 70 och 80-talet har gjort att feminismen är fånge i 

patriarkala institutioner. Därefter har jag som avsikt att göra en jämförelse med två 

filmer för att studera kritiken som de ovan nämnda författarna framhäver. Jämförelsen 

kommer utgå från skådespelsteori där jag främst ämnar använda Andrew Klevans bok: 

Film Performance. Tanken är att försöka se till vilken grad konstnären (Alicia 

Vikander) i sammanhanget förändras i jämförelsen av filmerna och om själva konsten 

kan beröra oss till den grad att vi börjar ändra vår syn på kvinnokroppen inom samtida 

Hollywood film. 
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1.3 Avgränsningar 

 

Uppsatsen rör sig inom forskningsperspektiven skådespelsteori, feminism och 

postmodernism. Jag kommer att redogöra för teorier av Charles Soukup, William 

Brown, Naomi Wolf och Andrew Klevan då de ska fungera som huvudunderlag till 

själva analysen och diskussionen. Filmrollerna, i Ex Machina och Jason Bourne, 

kommer därefter att gås igenom separat för att utläsa Vikanders konstnärliga arbete i 

gestaltningarna. I analysen kommer jag även sammanföra mina efterforskningar inom 

feminism, postmodernism och skådespelsteori och applicera på gestaltningarna som 

Alicia Vikander gör för att noggrant utvärdera skillnaderna. Uppsatsen kommer inte 

behandla fler filmer än de två nämnde, jag kommer heller inte gå närmare in på 

Vikander som privatperson.  

 

Uppsatsen ämnar inte motbevisa Brown och Soukups teori utan snarare erbjuda ett 

alternativ för att behandla den bild kris de påstår att vi befinner oss i. Då Brown och 

Soukup utgår från postmodernismen och forskningen inom den är väldigt omfattande 

ämnar jag avgränsa forskningen utifrån teori som involverar konstens roll i det 

kapitalistiska samhället. Detta inkluderar vissa äldre ideologiska texter som deras teorier 

i viss mån anknyter till. Jag tänker också rikta in mig på teori om hur vår konsumtion av 

skärmar påverkar oss för att förtydliga bildens roll som attraktionsobjekt med fokus mot 

kvinnobilder i samhället. Skärmteori, kopplat till Soukup och Brown, kommer också 

involvera hur filmens teknologiska medel både påverkar åskådare, samhället och 

filmens estetik. Jag kommer dessutom inkludera vissa texter relaterade till cyborg då 

Vikander gestaltar en sådan i Ex Machina.  

 

 

2 Teoretiska perspektiv 
 

2.1 Postmodernism – Feminism 

 

Vad finns då skrivet om de farhågor Brown och Soukup hyser gällande allmän 

bildkultur? Soukup och Brown menar att vi omedvetet attraheras av bilden genom olika 

filmiska knep, Brown exempelvis grundar idén kring filosofen Hugo Munsterbergs 

tankar att vår uppmärksamhet både omedvetet och medvetet dras till det som är högt, 
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ljust och ovanligt.3 Därför vill jag fokusera min forskningsöversikt kring teoretiker som 

behandlar bildens effekt på olika sätt dels genom ett feministiskt perspektiv men också 

genom ett postmodernt perspektiv. Tim Blackmore menar att dagens filmteknik, genom 

modern digitaliserad klippteknik, har gjort det möjligt att öka hastigheten på bilder i 

samtida action/thriller/science fiction genren till den grad att vi nästan blir yra.  

 

Dataanimation tillsammans med snabba klipp, förstärkt med slow motion och jump cuts 

används för att accentuera hur fort bilden rör sig. Bilderna rör sig så hastigt att vi inte 

riktigt greppar skeendet till 100 procent. En sådan film, menar Blackmore, dödar ögat 

och så småningom kommer vi antagligen ladda ned film direkt till vårat syncentrum för 

bästa möjliga effekt. Effekten kan också synas i skräckfilmer. Ett exempel han använder 

är Hideo Nakatas Ringu (1998) som rycker oss ur handlingen genom att skrämma oss. 

Ett litet monster syns alltid hastigt för att snabbt greppa tag i åskådaren medans själva 

filmen istället håller en lugn takt.4 

 

Paul Virilio skriver om effekten av skärmars närvaro i vardagen. Han menar att vi ser nu 

effekterna av förmedlandet av intensifierad kommunikation vars tyngdpunkt och 

huvudanvändande ligger i vår förmåga att se och tala. Han citerar Ray Bradbury som sa: 

”Filmmakers bombard with images instead of words and accentuate the details using 

special effects…you can get people to swallow anything by intensifying the details”. 

Virilio kallar bilden som Bradbury beskriver för en sällskaplig bild där områden i vårat 

samhälle är upplysta av skärmar som håller oss sällskap och fångar vår uppmärksamhet. 

Förr var dessa områden offentliga mötesplatser men är nu utbytta mot skärmarna.5 

 

Berthold Brecht, som främst verkade inom teatern, var en av de som intresserades för 

filmens dragningskraft och som massmedium. Enligt Angela Curran menar Brecht att: 

”Aristotilan drama pulls the audience into its representation through identifcation or 

’empathy’ with a central character. Plot is the center of the drama and the other 

elements such as music, staging and lighting, recede into the background”. Berättandet 

                                                 
3 William Brown, ”Destroy Visual Pleasure: Cinema Attention and the Digital Female Body”,Anna 

Backman Rodgers , Laura Mulvey, Feminisms, Amsterdam university press, 2015 s.57 

4 Tim Blackmore, The speed death of the eye: The Ideology of Hollywood film special effects,  Bulletin 

of Science, Technology and Society, 2007. s.368-371 

5 Paul Virilio, The Vision Machine, Indiana university press, 1994. s.14 
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blir således intimt och bestämt genom en logisk kausalitet att allt som huvudkaraktären 

utsätts för är oundvikligt. Han argumenterade mot en kapitalistisk film men ville hellre 

öppna upp för möjligheten att konst kan massproduceras än att den skulle uteslutas från 

dem som inte förstod den. Bekymret med massproducerad konst i ett kapitalistiskt 

samhälle, menade han, är att den uppmanar till konsumtion istället för att verka för 

politisk och kulturell förändring.6  

 

Enligt Florian Becker utgick Brechts essä kring skådespelarkonsten ”Gestus” från 

marxistisk teori, gällande skådespeleri inom teatern. Handlingar i Brechts 

skådespelarteori, likt handlingar i marxistisk teori, är bra i den utsträckning de 

producerar resultat som eftersträvar godhet till den grad att det är till nytta för 

proletariatet och den stundande revolutionen. Gestaltningen enligt Brechts gestus bör 

också eftersträva epistemologisk realism, vilket innebär att realism är nyttigt om det 

understödjer information kring världen och människors plats i den.7 

Som en utgångspunkt för feministisk filmteori nämns ofta Laura Mulveys betydelsefulla 

essä om den manliga blicken. Även om Mulveys teori är skriven på 70-talet är den 

aktuell här då den behandlar och problematiserar fetischering av kvinnor genom filmens 

voyeuristiska aspekter. En del av min huvudteori använder även Mulvey och Metz som 

referenspunkter till sitt postulerande. 

 

Blicken, menar Mulvey, inom heteronoma klassiska Hollywoodproduktioner är manlig. 

Detta gäller såväl åskådarens perspektiv, kameran som observerar kvinnliga karaktärer 

och den manliga karaktären i filmen. Kvinnan betraktas och utför sin kvinnlighet och 

fyller därmed funktionen av att vara en passiv mottagare av mannens aktiva blick. Detta 

sker, enligt Mulvey, dels genom de patriarkala strukturer vi omger oss av, men även 

genom filmens voyeuristiska och skopofiliska tendenser där åskådare sitter i ett stort 

mörkt rum och tittar på människor som inte vet att de är där. Blicken kan vara av 

skopofilisk karaktär, där vi ser andra människor som objekt och således stimuleras 

                                                 
6 Angela Curran, ”Bertold Brecht”, Paisley Livingston, Carl Plantinga, The Routledge Companion to 

Philosphy and Film, Routledge, 2009 s.323-327 

7 Florian Becker, ”Towards an Understanding of ’Gestus’: Five Theses on Brecht’s Conception of 

Realism” Grubner, Bernadette, Brockmann, Stephen, Friedemann, Wiedauer, Gestus – musik – text, , 

University of Wisconsin press, 2008. s.25-27, 40-41 
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sexuellt. Den kan också vara av narcissistisk karaktär, där egot framkommer genom 

identifikation med bilderna framför oss.8 

 

Mary Ann Doanes grundtankar gällande kvinnlighet som en maskerad, är dels intressant 

utifrån bilden av kvinnor i film men även utifrån ett åskådarperspektiv. Doane utgår från 

Joan Riviere, som använder psykoanalysen och Freuds tankar som utgångspunkt. Hon 

menade att kvinnlighet antas och bärs som en mask och konceptet femininitet är en 

reaktion på kvinnans trans-sex identifikation. Kvinnan i fråga överdriver sin femininitet 

för att inte straffas av mannen och bli sedd eller avslöjad som maskulin. Genom 

överdriften undviker kvinnan bestraffning. Bestraffningen sker alltså när hon bortser 

från det antagna feminina jaget. Motståndet, för den kvinnliga åskådaren när denne skall 

identifiera sig med karaktären, ligger i att skapa distans mellan sig själv och den antagna 

bilden av femininitet.9 Fortsättningsvis menar Doane, genom exempel från Blade 

Runner (Ridley Scott, 1982) och Alien (Ridley Scott, 1979), att science fiction genren 

fetischerar kvinnor sammanflätade med teknik. Fetischeringen sker dels på grund av 

genrens oro för AI kvinnor eller AI liknande kvinnors (kvinnor vars aura efterliknar det 

av en AIs) oförmåga till reproduktion och avsaknad av historia. 

 

Genom Baudrillard understryker hon att rädslan dels kommer från att teknologisk 

reproduktion vacklar och till slut tappar sitt värde. Vilket innebär att science fiction 

genren är besatt av att bevara moderns forna roll och är rädd att den förändras samtidigt 

som den är fascinerad av teknik som de kvinnliga karaktärerna oftast innehar eller 

utsätts för.10 Leman Girensunlu skriver om kvinnor i samband med att de porträtteras 

som cyborg eller deras karaktärer förvandlats till cyborgs av omständigheterna i 

handlingen. Girensunlu bedriver sin tes utifrån Donna Haraways cyborgmanifest. Där 

Haraway menar att cyborgs är bortom den vanliga kvinnliga bilden därför att cyborgen 

är bortom kön och helt utan en egen historia.  

 

                                                 
8 Mulvey Laura, Visual pleasure and narrtive cinema, Oxford university press, 1975 s.808-810 

9 Mary Ann Doane, Film and the Masquerade: Theorising the Female Spectator, September 22, 2012, 

hämtad 2017-03-15,  s.80-83 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbnRyb3RvdmlzdW

FsY3VsdHVyZXNwMTN8Z3g6Nzc1MzUzYWUwNWM0NDk3Yg 
10 Mary Ann Doane, ”Technophilia: Technology, Representation and the Feminine”, Gill Kirkup, Linda 

Janes, Kath Woodward, Fiona Hovenden, The Gendered Cyborg: A Reader, Routledge, 2000 s.119-120 

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbnRyb3RvdmlzdWFsY3VsdHVyZXNwMTN8Z3g6Nzc1MzUzYWUwNWM0NDk3Yg
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbnRyb3RvdmlzdWFsY3VsdHVyZXNwMTN8Z3g6Nzc1MzUzYWUwNWM0NDk3Yg
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Cyborgen, menar Girensunlu, är snarare en gud eller gudinna då de flesta cyborgs som 

skildrats har varit kvinnor. Likt Soukup, menar hon att cyborgen gör sig beroende av 

högteknologiska apparater och bio-kemiska vapen för att förstärka sig själv. Girensunlu 

noterar också att cyborgen inte är involverad i kärleksfulla förhållanden, hennes misstro 

till män är befogade då de ofta drivs av kapitalistiska intressen istället för att följa en 

hederlig kod. Cyborgen fungerar som en slags idealistisk vigilant framavlad av 

militären med målet att uppnå militärisk överlägsenhet, fast utbruten till en altruistisk 

gudinna. Brown menar att den bilden är problematisk, då cyborgen i grunden är perfekt 

och levande propaganda för teknologi som den dels är formad av men dels bär omkring 

på för att lösa illavarslande situationer. Girensunlu noterar detta, även om hon inte 

aktivt tar ställning.11 

 
2.1.1 Teknoskopofili 

 

Charles Soukup essä ”Techno Scopophilia: The Semiotics of Technological Pleasure in 

Film” handlar om hur samtida filmproduktioner har övergått till att börja använda 

reklamfilmsteknik. Övergången har fört med sig en oroväckande utveckling där bilder 

av teknikprylar eller filmtekniska medel har förts samman med sexualiserandet av 

kvinnokroppar. Sammansmältningen, enligt Soukup, har gjort film pervers genom 

fantiserandet och njutningen vi får genom att upptäcka och delta i användandet av nya 

teknikprylar i ett högteknologiskt medieklimat i samband med attraktiva kvinnor som 

bärare och användare av sådana prylar. Han kallar fetischeringen för teknoskopofili och 

hans slutsatser kommer ursprungligen ur semiotiska perspektiv, men också ur Metz idé 

om filmens voyeuristiska aspekter.12 

 

Njutningen av film kommer från att njutningen att se men i synnerhet att se andra 

människor som inte vet att vi tittar på dem. Soukup utgår mer specifikt från 

reklamvärldens sätt att sälja varor och dess övergång till filmen. Genom det faktum att 

filmproducenter skickar manus till agenturer så företag kan skanna av filmens möjlighet 

att visa upp deras produkter. Men även filmsnutten som framhäver varan som placerats i 

                                                 
11 Leman Girensunlu, “Cyborg Goddesses; The Mainframe Revisited.” Cyberculture and New Media. 

Ricardo J. Francisco. Rodopi. 2009. s.1-7 

12 Charles Soukup, Techno-Scopophilia: The Semiotics of Technological Pleasure in Film, Critical 

Studies in Media Communication, Routledge, 2009 s.22-23 
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filmen porträtteras på ett sådant onaturligt sätt att det är fullständigt orealistiskt och 

konventioner där sådan produktplacering existerar finns bara i reklamvärlden. Soukup 

använder Barthes som menar att semiotiska koder tydligt hänvisar till varan för att 

kunna sälja den.13 

 

Fortsättningsvis menar Soukup att allt i en reklamfilm är underordnat varan. Berättelse, 

karaktärer och så vidare strävar alltid efter att få oss att bli sugna på att köpa den. Därför 

fetischerar reklamfilmen varan och dess mening är i grunden självstyrande och dess 

enda syfte är att framställa varan som så attraktiv som möjligt. Han citerar Miller som 

menar att när filmskapare implementerar den här tekniken i sina filmer så används oftast 

filmstjärnor, klara ljusa logotyper och i grunden en enkel tematik (som en filmstjärna 

som tar en till synes kall klunk coca-cola på en solig dag). Soukup noterar också att 

flera regissörer är tränade inom reklamfilmsvärlden (Michael Bay, Tony Scott) vilket 

leder till ett ökat användande av bilder där varor implementeras i filmen och 

fetischeras.14 

 

Han hävdar även att teknik (som inte nödvändigtvis behöver vara av något särskilt 

märke) lätt kan vara del av handlingen och användandet av reklamfilmens 

produktplaceringsmetoder har blivit så närvarande att de lätt kan tas över till förmån för 

fetischerandet av den moderna teknik som filmer behandlar. Soukup kopplar 

användandet av autonoma reklamfilmssnuttar i filmer till den njutning som film i 

grunden är: njutningen av att titta på en annan kropp (som inte själv är medveten att vi 

tittar på den) och i synnerhet en kvinnas kropp. När filmen omfamnar 

reklamfilmskonventionerna så intensifieras fetischerandet eftersom det är precis det som 

är varans funktion i sammanhanget. Soukup använder Jean Kilborunes tankar där hon 

menar att reklamfilmen fetischerar produkten och ger den en erotisk laddning. Hon 

menar att kön nästan alltid definieras genom sexualitet inom reklamväsendet.15 

 

                                                 
13 Charles Soukup, Techno-Scopophilia: The Semiotics of Technological Pleasure in Film, Critical 

Studies in Media Communication, Routledge, 2009 s.28-31 

14 Idib s.21-22,32 
15 Charles Soukup, Techno-Scopophilia: The Semiotics of Technological Pleasure in Film, Critical 

Studies in Media Communication, Routledge, 2009 s.22-23 
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Filmiska konventioner har börjat tas över av semiotiska koder som används inom 

reklamfilmer. Därav problematiken kring att modern teknik nu försatts i en position som 

det fetischerade objektet genom dessa semiotiska koder. Soukup exemplifierar genom 

att använda Mission Impossible (1996, Brian De Palma) som regisserades av Brian De 

Palma. De Palma hade dessförinnan gjort filmer som anspelade på vårt skopofiliska driv 

där han bland annat filmade kvinnor i erotiska situationer som har sex, duschar och klär 

av sig (till synes ovetande) för att undersöka filmens voyeuristiska ådra. De Palma 

applicerade samma bildteknik när han regisserade Mission Impossible fast istället för att 

tjuvfilma kvinnor som klär av sig så fetischerade han istället den hypermoderna 

tekniken som användes i filmen för att lösa alla de problem karaktärerna oftast Ethan 

Hunt (Tom Cruise karaktär) försätts i.16 

 

Teknologin som är närvarande i filmen integreras med Tom Cruises kropp, de prylar 

han använder bär han oftast omkring på (mikrofon, glasögon, etc.). Hans robotiska 

rörelser och tajta kläder passar perfekt in med de högteknologiska prylar han omger sig 

av. Soukup menar att bilden av Cruise som superagent kan likställas med en 

handelsvara från en reklamfilm. Fetischerandet av Cruises kropp sker med hjälp av de 

hypermoderna teknikprylarna han använder och i grunden är integrerade i honom. Detta 

överfördes mer effektivt senare på den kvinnliga kroppen i filmer såsom Entrapment 

(Jon Amiel, 1999), The Italian Job (F. Gary Gray, 2003) The Matrix (Lana Wachowski, 

Lilly Wachowski, 1999) och Lara Croft: Tomb Raider (Simon West, 2001). Kvinnans 

kropp i dessa filmer och flera andra är oftast positionerad på ett sådant sätt att den 

framhäver teknologin som är en del av filmens aura. Sammansmältningen kulminerar i 

filmen Terminator 3: Rise of the Machines (2003) där antagonisten spelas av 

supermodellen Kristanna Loken. Hennes karaktär är en visuellt perfekt cyborg, eller en 

terminatrix som hon beskrivs i filmen. Loken förenar det som Soukup menar är 

problematiskt med sådan film, teknik och sexualitet. Hennes mänskliga form försvinner 

in i teknologin då hennes perfekta kropp matchar en cyborgs, hon blir en del av den 

voyeuristiska anblicken genom både hypermodern ännu inte existerande teknik och 

sexualitet av det yttersta (i det att hon är en supermodell med tajta kläder).17 

 

                                                 
16 Idib s.24-26 
17 Charles Soukup, Techno-Scopophilia: The Semiotics of Technological Pleasure in Film, Critical 

Studies in Media Communication, Routledge, 2009 s.25-28 
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Den för cyborgs könsneutrala framtid som Donna Haraway förutspådde18 raderas ut och 

blir istället ett objekt för tonårspojkar att titta på. Även om Lokens karaktär besitter 

makt och i synnerhet fysisk makt så är resultatet av henne en sexig maskin. Soukup 

menar att bilder av kvinnor i teknoskopofiliska filmer även härstammar från 

medelklassens typiska professionella karriärkvinna.19 När bilderna sedan 

sammansmälter framställs oftast kvinnan som antingen en själlös pryd sexuellt 

objektifierad kvinna eller en ofeminin kvinna med makt. Likt idén av en dominatrix då 

kvinnorna oftast bär tajta läderkläder. Liksom inför en dominatrix så blir vi undergivna 

makten och dragningskraften ökar då oåtkomligheten känns desto större när vi inser att 

hon inte går att nå. Den voyeuristiska sammansmälta bilden framställer en förvrängd 

inhuman bild där teknologin säljs in genom onaturliga tillstånd på grund av 

erotiseringen av teknologin som karaktärer använder eller har ingraverade i sig. I 

förvrängningen uppmanas vi av bilden att konsumera nya fräscha teknologiska 

produkter och slutligen bli del av de koder reklamfilmer använder för att sälja in 

produkter och varor mer uppenbart.20 

 
2.1.2 Skönhetsmyten 

 

Naomi Wolf feministiska bok The Beauty Myth handlar om hur kvinnor följt upp 

feminismens löften av social, laglig och ekonomisk jämställdhet med skönhetsideal som 

i grunden fastställer mäns institutioner och den institutionella makten dem har. Bilder på 

perfekta kvinnor, i vår samtid, används som ett politiskt vapen och etablerar patriarkala 

strukturer. Hon menar att det historiska ursprunget från dessa bilder kommer från hur 

män vill att kvinnor skall se ut. Skönhetsmyten är den sista ideologiska barrikaden som 

måste brytas ned och som för tillfället håller feminismen fånge. Wolf hävdar att efter 

den sexuella revolutionen kom nya skönhetsideal kring sex och kvinnors kroppar som 

ruckade på kvinnors sköra självkänsla och i samband med uppvaknandet av porren 

vilket gjorde att man mer och mer sågs som en handelsvara. Feminismen slogs för 

kvinnors rätt att använda sina kroppar som dem ville men drivet att bli smal, genom 

bilder på smala modeller, gjorde att ätstörningar och kosmetisk kirurgi steg för att 

                                                 
18 Donna Haraway, The Reader, Routledge, 2004. s.7-8 

19 Charles Soukup, Techno-Scopophilia: The Semiotics of Technological Pleasure in Film, Critical 

Studies in Media Communication, Routledge, 2009 s.31 
20 Ibid s.20-33 
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återinföra kontrollen av kvinnors kroppar som man hade förr genom lagar kring 

graviditet till exempel.21 

 

Den industriella revolutionens materialistiska möjligheter banade väg för att sysselsätta 

sig med att försöka se så bra ut som möjligt, genom bilder som skänkte onåbara ideal. 

Framförallt från kvinnotidningar, med fokus på den dåvarande kulturens fluga (hur man 

kan klä sig bäst på festival, hur man klär sig bäst inför träningen etc.). Wolf menar att 

sådana bilder i grunden är politiska och härstammar från mansdominerade institutioner 

understödda av industrier som tjänar stora summor pengar för kvinnor ska kunna se bra 

ut. Wolf koncentrerar sig på det historiska förtrycket som kvinnor upplevde och hur 

skönhet var ett sätt att hålla kvinnor i schack.22 

 

Myten är till för att fokus skall ligga på ytan. Den fungerade också som ett sätt att 

antingen skapa konkurrens via skönhet men även föra samman kvinnor så att 

diskussioner gällande kvinnor emellan skulle handla om ifall passformen på ett visst 

klädval eller färgen på ett visst läppstift var korrekt. Utöver det historiska 

skönhetsmantrat så har framgången för porrindustrin även gjort att reklamföretag 

trycker ännu hårdare för att bilderna skall vara utmanande nog att fånga konsumenters 

uppmärksamhet. Skönhetsporrens influenser och ekonomiska framgångar och drivet av 

kvinnlig kroppsperfektion skapar oro och har stor inverkan på kvinnors syn på sig 

själva. Just på grund av att den omges av en omfattande industri styrd av män. Därav 

kommer bilder på kvinnor i onaturlig sexualiserade tillstånd cirkulera i hög 

utsträckning. För män av män, men på kvinnor vilket påverkar kvinnors självbild och 

hur de gör sina val.23 

 

2.1.3 Attraktionsbilden och digitaliserade karaktärer 

 

William Brown utgår från Martin Jones tankar gällande attraktionsbilden som i grunden 

är en teoretisk syntes utav Tom Gunnings attraktionsfilms teori och Gilles Deleuzes tids 

och rörelsebild. Attraktionsbilden för Jones sker när filmen förvånar eller chockar 

åskådaren. När den i sig själv blir autonom och utanför handlingens logik. Brown menar 

att Jones tankar är applicerbara på film som inriktar sig i grunden på att avhandla 

                                                 
21 Naomi Wolf, The Beauty Myth, HarperCollins Publishers Inc, 1991 s.16-17 
22 Ibid s.11-14 
23 Ibid s.11-17, 58-80 
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spektakulära moment som avbryter eller rycker åskådaren ur berättandet. 

Attraktionsbilden i sådana filmer (Brown exemplifierar Battle: Los Angeles (Jonathan 

Liebesman, 2011) och Speed (Jan De Bont, 1994)) är snarare närmre tidsbilden än 

rörelsebilden på grund utav klippningen.24 

 

Spektakulära filmer som håller ett så pass högt tempo framstår som om de använder 

kontinuerlig rörelse medans den i själva verket vill att vi skall tro det. Klippningen sker 

så fort och med en teknisk precision att vi knappt märker det. Inte alltid nödvändigtvis 

för att det händer saker i filmen hela tiden utan även triviala händelser får oss att jobba 

hårt för att förstå vad som händer. Karaktärerna i sådana filmer har heller inga klara mål 

och händelser i en sådan film utgår snarare från miljön och omgivningen de befinner sig 

i än att dem skapar dem själva. Brown noterar också att just hastigheten på bildflödet är 

talande för vår tid. Det kapitalistiska obehag och den avhumaniseringsprocessen vi 

befinner oss i där vi alltid måste vara online alltid och vara beredd på handling även om 

vi aldrig kan överkomma det sisyfosarbete som vi för tillfället sysslar med.25 

 

I samband med de nya spektakulära filmernas attraktionsmoment, dels på grund av 

hastighet men även på grund av våra naturliga uppmärksamhetssinnen utgår Brown från 

Munsterberg som menar att vi dras till det som är ljust, högt och ovanligt. Denna 

dragningskraft applicerar även han sedan på filmstjärnan Angelina Jolie. Jolie spelar i 

filmer som kräver uppmärksamhet som beskrivet ovan, filmer med bilder vars hastighet 

är till för att vi skall ha svårt att hinna med att se vad som händer. Den kräver vår 

absoluta uppmärksamhet dels genom osammanhängande ologiska element enbart där 

för att locka in oss men även genom ytterligare faktorer. I Jolies fall, menar Brown, är 

hon också förknippad med ny teknik. Dels för att hon som filmstjärna är kommodifierad 

(framröstad till den vackraste kvinnan på jorden bland annat)26 genom sitt 

modelliknande utseende och därifrån blir svår att slita blicken ifrån. Perfektionen av 

hennes filmpersona når ett fetischerande tillstånd genom användningen av filmteknik.27 

 

                                                 
24 William Brown, Supercinema: Film philosophy for the digital age, Breghan books, 2013 s.89-93 
25 Ibid s.89-93 

26 Vanity fair, Angelina Jolie is the most beautiful woman in the world, April 2009,  

http://www.vanityfair.com/news/2009/04/angelina-jolie-is-the-most-beautiful-woman-in-the-world 

hämtad 2017-04-20 

 
27 William Brown, ”Destroy Visual Pleasure: Cinema Attention and the Digital Female Body”,Anna 

Backman  Rodgers ,  Laura Mulvey, Feminisms, Amsterdam university press, 2015 s.60-64 

http://www.vanityfair.com/news/2009/04/angelina-jolie-is-the-most-beautiful-woman-in-the-world
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Hennes utseende digitaliseras till en hög grad vilket gör att vi som åskådare fetischerar 

hennes kropp. Fetischerandets ursprung kommer från attraktionsmomenten samt den 

onaturlighet som Jolies karaktärer speglar. Tekniken intensifierar alla hennes feminina 

drag till den grad att hon förvandlas till en cyborg. Hon blir en post-människa som 

sammansmälter i teknik och kött. Även Brown påstår att det är ideologiskt förankrat och 

en del av vår livsstil och hur naturlig onaturligheten har blivit. Detta menar han 

påverkar det kvinnliga kroppsidealet inom film negativt. Eftersom filmer använder så 

många attraktionsmoment blir effekten att vi dras till en bild som blivit naturlig (som 

exempel, Jolies alla överdrivet digitaliserade karaktärer) men som i grunden är 

onaturlig.28 

 

2.2 Skådespelsteori 

 

Som grund till vad skådespeleri innefattar beskriver Johannes Riis att mycket av värdet i 

skådespeleri består av hur bra regin, redigeringen och kinematografin är. Skådespelet är 

ett vardagligt uttryck som förstärks av de ovannämnda, uttryck som skådespelaren gör 

kan bestämmas över genom val som andra aktörer gör. Samtidigt så är uttrycket styrt av 

skådespelarens teknik där tekniken innefattar skådespelarens förmåga att tolka den 

verklighet som regissören har bestämt att hen skall gestalta och som berättelsen 

uppmanar till.29 

 

Richard Dyer menar att skådespelarens uttryck är vad hen gör utöver skeendena. Alltså 

skådespelarens/skådespelerskans sätt att förmedla händelserna. Dyer kategoriserar 

uttrycken i: ansiktsuttryck, rösten, gester (oftast av händer och armar men även ben, 

nacke etc.) och kroppshållning. Som ett känt exempel nämner han Greta Garbos sista 

scen i Queen Christina (Rouben Mamoulian, 1933), där hon lämnar Sverige efter att 

hennes älskare har dött. Hon blev instruerad av regissören att inte göra någonting alls i 

själva scenen. Dyer beskriver Garbos uttryck i scenen som mångsidigt med känslor av 

djupgående melankoli och farväl till Sverige. Resultatet blir uttrycksfullt och resonerar 

                                                 
28 Ibid s.59-64 

29 Johannes Riis, ”Acting”, Paisley Livingston, Carl Plantinga, The Routledge Companion to Philosphy 

and Film, Routledge, 2009 s.3-10 
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med Garbo själv och med själva händelserna i filmen, trots att regissören instruerade 

henne att inte göra någonting.30  

 

Enligt Barthes, som beskriver samma film, försätter just Garbos ansikte publiken i 

fullständigt trans på sådant vis att hon förvandlas till en idé, därför att hon i grunden 

alltid är sig själv. Han uttrycker det att hennes ansikte representerar det absoluta 

tillståndet av det mänskliga köttet. Detta, enligt Dyer, med instruktioner från regissören 

att inte göra någonting.31Dyer, likt Doane, menar också att femininitet i grunden är en 

manlig konstruktion och ett överhängande problem då patriarkala strukturer är bärande i 

Hollywood. Dyer exemplifierar med Marilyn Monroes gestaltning i Howard Hawks 

Gentlemen Prefer Blondes (1953). Dyer menar att Hawks film, likt många andra 

Hollywoodproduktioner cementerar idén om att överdriven och flörtande femininitet 

som farlig trots att konstruktionen av den härstammar från män. Dock menar Dyer att 

Monroe i filmen står över den konstruktionen då bilden av henne själv är så utpräglad 

att hon inte kan framstå som en typiskt farlig kvinna trots att hon är bärare av precis en 

sådan femininitet som Dyer beskriver och klassiska Hollywoodfilmer betraktar som 

farlig. Detta på grund av att hon själv integreras i karaktären genom sin stjärnpersona 

och vägrar bekräfta den manliga konstruktionen av den farliga kastrerande kvinnan, som 

mycket feministisk teori är baserad på.32 

 

Roberta E. Pearson beskriver hur olika stilar av skådespeleri förändrades utifrån en 

studie av D.W Griffith filmer mellan 1909 och 1912. Hon utgår från Roland Barthes 

semiotiska system när hon menar att skådespelarna dels utgick från den kodade 

autenticitära stilen där autenticitet eller realism inte i grunden är realistisk utan 

samtidens kulturella konstruktion av realism gällande karaktärens situation. Vad som 

utmärker den är att den i grunden inte är teatral eller yvig vilket ger rum för ett mer 

individuellt uttryck. Gester vilade på mindre uttryck med händer och ansikte istället för 

armar och skådespel snarare på instinkt än en standardiserad bas, till skillnad från den 

generella teatrala yviga stilen där karaktärer använda typiska gester för att förmedla rätt 

                                                 
30 Richard Dyer, ”Stars”, Leo Braudy, Marshall Cohen , Film theory and criticism: Introductionary 

Readings, 7e upplagan, Oxford university press, 2009 s.480-481 
31 Ibid s.480-485 

32 Ibid s.480-485 
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känsla, som till exempel: skurken som drar i sin mustasch, kastar bak sin kappa eller 

hjälten som knyter näven medans han lovar och svär att han skall rädda sin trolovade.33 

 

Walter Benjamin skriver om skådespeleriet, där han utgår från förändringen mellan 

teatern och filmen. Den främsta skillnaden, menar Benjamin, är att teaterskådspelaren 

direkt presenteras och konfronteras med publiken medan en filmskådespelares 

presentation är tvådelad. Den första är att skådespeleriet är beroende av kameran och 

dess position samt hur redigeringen väljer att sammanställa de olika vinklarna som 

kameran fångat in av gestaltningen. Därav ser vi endast de delar av gestaltningen som 

regissören i slutändan väljer är viktiga.34 Fortsättningsvis beskriver Benjamin att 

gestaltningen således blir undersåte till olika optiska val såsom närbilder eller särskilda 

kameravinklar. Den andra delen menar Benjamin är att skådespelaren inte kan anpassa 

sig till sin publik som en teaterskådespelare skulle kunna göra, eftersom presentationen 

inte sker i direkt kontakt med åskådarna. Åskådarnas identifikation sker således med 

själva kameran. Benjamin menar att skådespelarens aura försvinner eftersom hen inte 

omges direkt av en publik utan istället måste använda kameran som substitut för 

publiken. Då skådespelarens aura och uttryck direkt är sammanlänkad med sin förmåga 

att vara närvarande urholkar detta känslan av framträdandet då skådespelaren inte är på 

plats och förmedlar sitt uttryck till åskådaren.35 

 

Benjamin anser att konsten i skådespelet kan manipuleras då särskilda reaktioner kan 

ske utanför själva inspelningen för att sedan klippas in i filmen. Utöver manipulation 

och förlust av individens aura så måste skådespelaren anpassa sig till andra 

gestaltningar runt omkring hen samt repetera sin egen gestaltning flertalet gånger 

tillsammans med dessa. Sådana gestaltningar kan vara dekor, ljussättning, 

medskådespelare som måste sammansättas till en helhet trots att en scen kan vara 

inspelad på olika platser och vid olika tidpunkter. Benjamin menar således att 

filmskådespelaren inte kan ge ett holistiskt intryck utan blir tvungen till att göra sig mer 

beroende av själva kompositionen av mise-en-scené som hen försatts i. Skådespeleriet 

blir således raka motsatsen till vad den skulle varit i teatern, där skådespelaren får bäst 

                                                 
33 Roberta E. Pearsson, ”O’er Step not the Modesty of Nature: A Semiotic Approach to Acting in the 

Giffith Biographs”, Carole Zucker, Making visible the invisible: an Anthology of original essays on film 

acting, Scarecrow, 1990. s.1-28 
34 Walter Benjamin, ”Work of art in the age of Mechanical Reproduktion”, Hanna Arendt, 

Illuminations,1935 s.8-11 
35 Ibid s.11-12 
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effekt av att göra så lite som möjligt när det gäller gester och uttryck. Detta hämnar dess 

förmåga och möjlighet till att uttrycka sin konst menar Benjamin.36 

 

Lesley Stern och George Kouvaros anser att istället för att fokusera på filmers hänföring 

borde fokus ligga på att bryta ned de olika delarna i ett skådespelar uttryck för att kunna 

läsa film som en text likt en litterär beskrivning av ett bildkonstverk. För att lättare 

avläsa och accentuera kroppslig närvaro, rörelse, och films uttryck i paritet mot andra 

konstformer. Dem lyfter fram skådespelarinsatser som uttrycker en närvaro som berör 

oss så djupt att det lämnar efter ett minne och för vidare berättelser i andra former. 37 

 

In order to set the scene before the eyes of the reader the writer need to deploy a notional 

ekphrasis, or a degree of fictionalisation. This is not to turn the film into fiction; but in order to 

turn the film into writing, in order to convey movement, corporeal prescence, performative 

modalities and affective inflections ..[]..a certain refiguring is required, an attentiveness to the 

fictional impulse at the heart of any ekphrasis endeavour.38 

 

2.2.1 Skådespelarens inverkan på en film 

 

Skådespelarens inverkan på en film kan vara avgörande för filmens riktning. Andrew 

Klevan hyllar skådespelarinsatser som i takt med mediets uppmuntran uttrycker 

ödmjukhet och tålamod. En del av det tålamod och den ödmjukhet som Klevan 

uppmuntrar till handlar om att förstå och respektera sin omgivning. Förmågan att kunna 

interagera med den mise-en-scéne man har tillgänglig tillfogar autenticitet åt 

skådespelarinsatsen. Insatser intrikata och varierade på det sättet att de berikar dramat 

gör att åskådaren sugs in och koncentrerar sig på dramat inför dem. Vår koncentration 

på de små rörelserna skådespelare gör på filmduken gör att vi kan fokusera på detaljer 

och karaktärens dilemman inom filmen som vi inte annars skulle se.  

 

En del av koncentrationen som vi kan ge filmen kommer från filmen själv, det vill säga 

filmens hastighet. En långsam tagning ger skådespelaren tid att berika och förädla de 

känslor hen känner vid det tillfället, istället för att fokus ligger på en stark känsla. 

                                                 
36 Walter Benjamin, ”Work of art in the age of Mechanical Reproduktion”, Hanna Arendt, Illuminations, 

1935. s.9-14 

37 George Kouvaros,  Lesley Stern, Falling for you, Power Publications, 2006. s.16-20,31. 

38 Ibid. s.17 
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Klevan menar också att när filmen vill ha för mycket av kameran och för lite från 

skådespelaren har vi ett problem. Ett exempel han använder är närbilden, där filmen 

hamnar i obalans gentemot möjligheterna den ger det konstnärliga uttrycket från 

skådespelaren, ju mindre vi ser av hen desto mindre har hen möjlighet att förmedla till 

oss.39  

 

Klevan applicerar sina tankar bland annat på Charlie Chaplins film City Lights (Charles 

Chaplin, 1931) där Chaplin rörelser och uttryck skapar komik och gör att han hamnar 

framför ögonen på den han älskar och (söker). Ännu mer komiskt är att hon tidigare var 

blind men kan nu se. Hans uttryck, rytm och rörelser, tar god tid på sig medan han 

tampas med några busungar innan han tillslut väljer att jaga iväg dem. När han sedan 

avbryter jakten har han slumpartat hamnat framför ögonen på henne, hållandes en ros i 

handen (som han bar omkring på för att inte glömma henne). Klevan fokuserar också på 

hur skådespelarinsatser kan sammansmälta med omgivningen för att frambringa känslor 

tillsammans med omgivningens frånvaro eller närvaro.40 Ett annat exempel är i filmen 

There is always tomorrow (Douglas Sirk, 1955) där pappan kommer hem från arbetet 

och ingen i familjen uppmärksammar hans ankomst på ett angeläget sätt.  

 

Detta pågår tills det att pappan får besök från en gammal bekant (Barbara Stanwyck). 

Den gamla vännen ger han full uppmärksamhet främst genom att påvisa hur trivsamt 

hans hem är. Hennes rörelser framhåller vikten av hemmet medans exempelvis pappans 

familj använde hemmet mer som en passage för att fortsätta med sina liv. Stanwyck rör 

sig i vardagsrummet på ett sätt som uppmärksammar den värme som rummet utstrålar. 

Hon rör vid möbler och uttrycker längtan genom sitt sätt att beundra pappans liv, ett liv 

som hon själv saknar och trånar efter. 

 

Den uppmärksamhet hon ger omgivningen förmedlas till åskådaren med hjälp av hennes 

kroppsliga närvaro och rörelser i rummet, som gör att rummet metaforiskt lyses upp för 

åskådaren. Genom omgivningen signalerar familjen att de egentligen inte 

uppmärksammar pappans närvaro eller rummen som dem använder och passerar 

medans Stanwycks gester, i samband med tiden hon får på sig att vistas i den 

omgivningen hon subtilt suktar efter gör att hon både belyser andra aktörers jobb (mise-

                                                 
39 Andrew Klevan, Film Performance, Wallflower press, 2005 s.15,19 

40 Ibid s.19-25 
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en-scéne, ljussättning tex) och pappans närvaro, på ett sätt som mynnar ut i vad Klevan 

anser framhäver skådespelarkonstens essens.41 

 

3 Filmanalys 
 

För att undersöka skillnaderna i skådespeleriet utifrån ett feministiskt och ett 

postmodernt perspektiv kommer jag först och främst beskriva och gå igenom Vikanders 

gestaltning i de båda filmerna för att sedan applicera teorin separat på filmerna och 

sedan utvärdera skillnaderna. 

 

3.1 Beskrivning och gestaltning i Ex Machina 

 

I filmen Ex Machina spelar Alicia Vikander cyborgen eller den artificiella kvinnliga 

intelligensen Ava skapad av superentreprenören Nathan, som har byggt upp en bunker 

någonstans i vildmarken och konstruerat henne helt själv. Hon är en robot men formad 

till en människa då hon både givits medvetande och ett mänskligt ansikte. Domnhall 

Gleesons karaktär Caleb har kommit till stället där Nathan håller på att testa Ava för att 

hjälpa till med testerna. I slutet visar det sig att Nathan utnyttjade Caleb för att 

undersöka om Ava kunde använda Caleb till att fly. Vilket hon lyckas med, trots att 

Nathan avslöjar detta för Caleb som trodde att han undersökte något annat under tiden 

han var där.  

 

Första gången vi ser Ava, eller Vikander, är i första studiesessionen med Caleb. I första 

anblicken ser vi Vikander på avstånd och inte henne i detalj. Hon rör sig långsamt, 

elegant och vårdat. Hennes hållning är robust och rak.42 Avas rörelser är målinriktade 

med pauser, alltså hon rör sig stannar upp och fortsätter. Hennes rörelser ackompanjeras 

med ljusa ihåliga musiktoner och genererar en känsla av upptäckt och fascination inför 

det vi ser. När musiken upphör är hennes kortare rörelser, exempelvis nackryckningar åt 

sidan och liknande understödda av robotiska ljud för att framhäva hennes mekaniska 

aura. Detta förstärker känslan av att hon är en robot och Vikanders små pausrörelser 

med huvudet främst accentuerar detta på ett betydande sätt. Vi får gott om tid att 

observera hela henne då klippningshastigheten är relativt låg och närbilderna 

begränsade.  

                                                 
41 Andrew Klevan, Film Performance, Wallflower press, 2005 s.53-63 

42 Bild 2 
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Hennes rytm är välplanerad utifrån att även hon är väldigt nyfiken på det som sker. Det 

passar hennes situation eftersom hon är inlåst och den andra människan hon träffar är 

Caleb. Hon har inte anpassat sig till människor eftersom hon inte vet så mycket om 

dem. Även hennes tal är nyfiket, vårdat, lite ryckigt med pauser och en rytm i talet gör 

att hon känns mekanisk och robotisk. Det är inte mjukt eller kontinuerligt som 

människors tal vanligtvis är. Vi får inte veta så mycket om hennes fysikalitet eller 

intellekt av filmen men när hon talar så framstår hon som smart och några av hennes 

förmågor (exempelvis kan hon läsa människors uttryck och hon verkar även vara 

framstående inom målerikonsten samt så orsakar hon strömavbrott för att tala med 

Caleb utan att Nathan tittar på) påvisar detta. 

 

Hon påvisar också ett slags skörhet eller osäkerhet, vi får sedan reda på att hon inte 

tycker om Nathan, hennes skapare, som behandlar henne illa och rädslan som han 

tillhandahåller gör att hennes skörhet är befogad då hon är rädd för att stängas ned och 

dö. Den rädsla hon framhåller hjälper henne senare att fly, då den påverkar Caleb till 

den grad att han sviker sin medmänniska (Nathan) för att hjälpa henne ur fångenskapen.  

Hans sympatier sträcker sig utöver det vanliga eftersom Avas ansikte skapades utifrån 

Calebs porrprofil (detta förklaras inte mer än att det konstateras) för att utvärdera (ifall 

hon kan manipulera Caleb till att fly) experimentet ordentligt.  

 

Skörheten gör att hon känns mänsklig inför Caleb. Den blir djupsinnad då kameran ger 

oss tid att begrunda henne i de tillfällen hon uttrycker rädslan hon använder för att 

övertala Caleb att hjälpa henne. Tiden ges eftersom det är hans uppdrag att studera 

hennes beteende. Den tillfogar också trovärdighet kring känslorna som växer emellan 

dem i deras möten. Hon är ett studieobjekt för både oss och honom även om hon i 

slutändan lurar honom. Det vi får reda på sker i samband med att de träffas, därför 

försätts vi också i en situation att begrunda henne. Hennes gestaltning uttrycker ett slags 

ambivalens. I grunden har hon en robotliknande och mekanisk närvaro förstärkt av att 

hon ser ut och låter som en maskin (förutom ansiktet). Tvetydigheten sker när vi får se 

hennes rädsla för att dö när hon inte observeras av Nathan. Blandat med att hon har en 

livlig och mänsklig nyfikenhet, som ett nyfött barn, samt en skörhet som får oss att 

sympatisera med henne. Trots att hon i slutändan även bedrar Caleb som hjälper henne 

att fly. 
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3.1.1 Det postmoderna perspektivet Ex Machina 

 

 

I Ex Machina är Vikander naken fast filmtekniskt omvandlad till en cyborg. Rent 

kroppsligt ser vi hennes kurvor varje gång vi träffar henne förutom de gånger hon tar på 

sig en klänning. I filmen deltar hon i skopofilin genom sin teknologiska aura 

sammanflätat med hennes nakna robotkropp. Soukup kopplar detta till 

reklamfilmsestetik. Även om hon inte är en typisk ”kick-ass” actionhjälte så 

framkommer hennes kraftfullhet genom intelligens och denna intelligensen är den som 

påvisar hur vi är bortom hennes grepp. Detta understryks också när Domnhall Gleesons 

karaktär försöker framhäva att Ava har riktiga känslor som bör tas på allvar. Insikten får 

han när han träffar henne och får möjlighet att noggrant observera henne, både direkt 

men också genom kameran i rummet.  

 

Även Nathan har möjlighet att titta på henne utan att hon vet. För att citera Soukup:”  

 

The character evokes scopic desire because she/he is somehow just out of reach or ‘‘eludes our 

grasp’’. Desire is what is most powerfully evoked. Uncoincidentally, desire is also the central 

feature of the fetishizing system of advertising. By evoking desire in the spectator, the 

eroticizing of technological commodities further fetishizes products and distorts their use-

value”.43  

 

Begäret sker i erotiseringen när Vikanders karaktär speglar sig själv helt naken efter att 

hon har säkrat sin flykt men även genom hur vi slutet inser att Caleb, trots sin godhet 

och uppoffring, aldrig hade någon chans att fly tillsammans på ett romantiskt vis med 

Ava. Estetiken i filmen är begrundande, dialogen är långsam, utvärderande och 

intellektuell och vi får tid att grubbla kring bilderna istället för att hastigt registrera.  

 

Ava kan klassas som en femme fatale på det sätt som Mary Ann Doane menar. Då hon 

flera gånger uttrycker femininitet genom att ta på sig en klänning och visa upp sig för 

Caleb, i en av deras sessioner, samt flörtar och anspelar på hans känslor så att hon i 

                                                 
43 Charles Soukup, Techno-Scopophilia: The Semiotics of Technological Pleasure in Film, Critical 

Studies in Media Communication, Routledge, 2009 31-32 
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slutändan kan fly.44 Representationen i Ex Machina behandlar även moderns ursprung 

och science fiction genrens rädsla för att ursprunget skall förändras. Enligt Doane beror 

detta på genrens skräckblandade fascination inför AI. Vikanders karaktär har ingen 

historia och hon bedrar de två männen som undersöker och håller henne fånga. Hon 

använder medvetet sin sexualitet för att få Caleb till att svika Nathan som har skapat 

henne. Doane menar att detta är typiskt för filmer där moderns roll och representation 

inte existerar eller förändras genom teknologi. Dem stör det symboliska system som 

moderns roll i historien bär när. Utifrån Freud bör modern vara en kunskapsbärare (eller 

bevarare av familjehistoria) och är då AI:n skapad från noll, utan den patriarkala historia 

som genren anser att mamman bör ha, så förändras moderns roll i framtiden.45 

 

Fortsättningsvis i Ex Machina är tempot lägre då klipphastigheten har saktats ned för att 

ge tid till uttryck och förmedla förståelse på en helt annan nivå. Trots detta finns det 

sekvenser i filmen där kvinnobilden kan vara problematisk. Exempelvis när Vikander 

bryter sig fri så tar hon på sig mänsklig hud, kläder, asscesoarer och en peruk för att se 

kvinnlig ut. Tidigare i filmen har Nathan, som skapade Ava, sagt att han gett henne ett 

fysiskt kvinnligt könsorgan för att han tyckte det var kul och dessutom påstår han att det 

inte är säkert att hon skulle ha medvetande om hon inte hade något motiv för att 

interagera med främlingar. Enligt Haraway har cyborgen potential att vara könlös,46 då 

den inte har något sexuellt motiv (varken njutning eller reproduktion).  

 

Dock har Nathan sett till så att det finns en möjlighet till sexuell njutning genom att han 

installerade sensorer kring det mekaniska hål som skall efterlikna ett kvinnligt 

könsorgan. När Vikander senare bryter sig fri efter att ha dödat Nathan får vi se henne 

helt naken och hon, utan att veta om Nathans åsikter, tar den kvinnliga rollen genom att 

förse sig själv med bröst och huddelar till det mekaniska hålet som Nathan installerat. 

På så vis antar hon en sexualitet utan att hon nödvändigtvis behöver. Emellertid är hon 

antagligen programmerad att ta rollen som kvinna för att hitta sitt ursprung bland 

                                                 
44 Mary Ann Doane, Film and the Masquerade: Theorising the Female Spectator, September 22, 2012, 

hämtad 2017-03-15, s.80-83 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbnRyb3RvdmlzdW

FsY3VsdHVyZXNwMTN8Z3g6Nzc1MzUzYWUwNWM0NDk3Yg 
45 Mary Ann Doane, ”Technophilia: Technology, Representation and the Feminine”, Gill Kirkup, Linda 

Janes, Kath Woodward, Fiona Hovenden, The Gendered Cyborg: A Reader, Routledge, 2000 s.119–120 

46 Leman Girensunlu. “Cyborg Goddesses; The Mainframe Revisited.” Cyberculture and New Media. 

Francisco J. Ricardo. Ed. Rodopi. 2009. s.2–5 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbnRyb3RvdmlzdWFsY3VsdHVyZXNwMTN8Z3g6Nzc1MzUzYWUwNWM0NDk3Yg
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbnRyb3RvdmlzdWFsY3VsdHVyZXNwMTN8Z3g6Nzc1MzUzYWUwNWM0NDk3Yg
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människorna när eller om hon skulle behöva interagera med världen.  Dock behöver hon 

bara dölja att hon är en robot för att passa in. Omvändningen är dock tvärtemot Browns 

resonemang om den, ur ett feministiskt perspektiv, problematiska samtida kvinnobilden 

på film. 

 

I hans exempel sammansmälter Angelina Jolie med teknik hon använder sig av och 

hennes persona förstärker detta.47 Vikander är tekniken och hennes persona kan inte 

förknippas med den sexuella skönhet som Jolies kan (Vikander har inte ännu blivit 

framröstad till den vackraste kvinnan i världen och hennes karaktärer har inte 

konsekvent varit slimmade tajta actionfigurer). I scenen, när hon betraktar sig själv 

naken, har hon en logisk fascination för sin kropp vilket gör att vi även kan sympatisera 

med att hon betraktar sin egen nakenhet (eftersom det är första gången hon ser sig själv 

såhär).  

 

Detta förstärker Vikander genom små beröringar på den hud hon tar av andra robotar 

och när hon exempelvis slänger med sitt hår för att, vad det verkar som, testa hur det är 

att ha hår. Genom hennes nyfikenhet och de små gesterna så objektifierar vi henne inte 

lika mycket som om det skulle ske på ett fetischerande sätt (exempelvis stå i duschen 

och smeka sig själv). På ett sätt bevittnar hon sin egen födelse som människa. 

Klippningen och regin rycker oss inte ur situationen eller fetischerar. Caleb har dock 

placerats som en voyeur likt oss bakom ett glasfönster tittandes på henne i tron av att de 

skall fly tillsammans detta understryker den stereotypiska femme fatale bilden där vi 

och Caleb straffas för att ha tittat på och studerat henne. Det kan beskrivas som 

mannens kastration av den kvinnliga cyborgen som Doane hävdar att science fiction 

fasar över.48  

 

Enligt Doane så är, genom Freuds tankar kring moderns brist, teknologi inom film 

objekt för fetischerande. Moderns roll, menar Doane, är som kunskapsbärare och främst 

kunskap om barnet. Eftersom Ava, i det här fallet, inte är en modersfigur, hon har ingen 

identitet eller historia har hon inte heller den traditionella kunskapsbärande rollen som 

                                                 
47 William Brown, ”Destroy Visual Pleasure: Cinema Attention and the Digital Female Body”,  Anna 

Backman Rodgers , Laura Mulvey, Feminisms, Amsterdam university press, 2015 s.60–64 

48 Mary Ann Doane, ”Technophilia: Technology, Representation and the Feminine”, Gill Kirkup, Linda 

Janes, Kath Woodward, Fiona Hovenden, The Gendered Cyborg: A Reader, Routledge, 2000 s.117–120 
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modern (enligt Freud) har. Därför fetischerar vi istället tekniken som filmen är baserad 

på och således blir hänförda av den. Ava tar då över som bärare av den bristen genom 

dess potentiellt oändliga förmåga. Dels går vi iväg från mamman eftersom hon inte 

representerar det ursprung vi vill men även tillbaka till henne eftersom hon är bärare av 

teknik som vi är fascinerade av (hon är en cyborg). Därför, menar Doane, fetischerar vi 

kring kvinnliga figurer inom science fiction genren.49 

 

Naomi Wolfs tankar kring skönhetsmyten och hur skönhetsideal understödjer 

patriarkatet kan till viss del appliceras på filmen. Stora delar av filmen har visuellt sätt 

gjort henne perfekt rent kroppsligt och utseendemässigt, hon har inga naturliga 

mänskliga skavanker (ärr, finnar, födelsemärken etc.). Hon vill också gärna påvisa sin 

feminina sida för Caleb i deras sessioner genom att visa upp sig för honom i en 

klänning. Det är dock inte helt ologiskt att hon antar kvinnorollen (genom peruk, kläder 

etc.) då hennes medvetande är programmerat efter kulturellt betingade symboler av hur 

en kvinna skall uppträda. Detta är dock motsägelsefullt i den mån att cyborgs har 

potential att vara könlösa men samtidigt så är det en av Avas önskningar att försöka 

vara en del av mänskligheten.  

 

Wolf menar även att kvinnobilden undermineras av teknologin då dess utgångspunkt är 

perfektion.50 Snarare är det så att Vikanders karaktär, när hon uppvisar sina fysiska 

robotdelar delar, är teknologiserad och perfekt då hon skapats så. Dock ser vi bara 

hennes ansikte som mänskligt medan hennes kroppsform är visuellt som en robot. När 

hon senare genomgår övergången till människa, rent visuellt fysikaliskt, så försvinner 

den teknologiska aura som hon innan omgav sig med. Rent visuellt har hon numera 

brister, i form av sträck (på grund utav att hon klistrat på konstruerad hud på sig själv) 

som påminner henne om hennes cyborgkropp. 

  

Hennes perfektion är numera inte en lika stor del visuellt som tidigare utan hon har tagit 

en mer mänsklig form. Brown säger i samband med detta att 

 

                                                 
49 Mary Ann Doane, ”Technophilia: Technology, Representation and the Feminine”, Gill Kirkup, Linda 

Janes, Kath Woodward, Fiona Hovenden, The Gendered Cyborg: A Reader, Routledge, 2000 s.119 

50 Naom Wolfi, The Beauty Myth, HarperCollins Publishers Inc, 1991.s.83 
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Society demands of women – and, more insidiously, women demand of themselves – that they 

conform to the Photoshopped screen images as well. In “becoming cinematic,”we supposedly 

“empower” ourselves”51.  

 

Brown menar att det är snarare maktlösheten som omger kvinnor i försök att nå samtida 

kroppsideal. Därtill passar oftast inte karaktärer, som exempelvis Angelina Jolie i Lara 

Croft:Tomb Raider, in i samhället. Han fortsätter: 

 

And yet, looking more closely at her films, we can see that Jolie’s characters regularly 

demonstrate an inability to fit into the contemporary world – an excess that paradoxically 

betrays the “unnatural” processes of the patriarchal society that constructs her, attempts to 

naturalize her, and yet which cannot contain her”.52  

 

Resultatet bidrar till Jolies inhumanitet och hennes oförmåga att ha relationer. Detta blir 

hennes bestraffning. I Ex Machina är det samma premiss. Vikander straffas dock inte 

utan är den som straffar och väljer själv att inte ingå i relation med Caleb som 

uppenbarligen gillade henne och ville rädda henne. Vikander är även ett oskrivet blad i 

det att vi inte vet hur hon passar in. Det är inte heller männen i filmen som har 

naturaliserat hennes onaturliga essens utan hon gör det själv för att passa in som kvinna 

i samhället. Leman Girensunlu beskriver cyborgs som gudar och att de använder vapen 

för att förstärka sig själv, oftast med målet att förinta företag som har militäriska 

avsikter och är styrda av män.53 Även om Ava inte passar in på beskrivningen så 

upprätthåller hon känslan av att hon är farlig genom den empati hon genomstrålar i 

första delarna av filmen medan hon sedan helt kallt mördar sin skapare och lämnar sin 

räddare instängd. Hon verkar däremot ha en stor misstro mot männen som Girensunlu 

beskriver är typiska för cyborgs. Levnadsmässigt behöver hon inte förta sig då hon inte 

behöver äta eller har något driv att reproducera sig själv. Även om Brown beskriver en 

kvinnobild som passar in på Ava så förändras utgången helt och hållet. Skillnaden 

                                                 
51 William Brown, ”Destroy Visual Pleasure: Cinema Attention and the Digital Female Body”, Anna 

Backman Rodgers , Laura Mulvey , Feminisms, Amsterdam university press, 2015 s.62 

52 Ibid s.62 

53  Leman Giresunlu. “Cyborg Goddesses; The Mainframe Revisited.” Cyberculture and New Media. 

Francisco J. Ricardo. Ed. Rodopi. 2009. s.1–6 
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ligger också i filmens ansats att stilla presentera Ava och låta henne byggas upp från 

grunden rent estetiskt.  

 

Hon får tid att presentera sig både för oss och Caleb som intervjuar henne. Dessutom är 

filmen i grunden inte händelsedriven eller överdrivet dramatiserad med en klyschig 

intrig som drar i åskådarens uppmärksamhet. Vi kan då koncentrera oss och utvärdera 

Vikanders prestation som en instängd cyborg trots att hon sammansmälter med 

teknologin. Hennes rörelsemönster förstärker uppmärksamheten på hennes öde snarare 

än hennes kropp. Tekniken i filmen är även till för att bidra till filmens estetik. Ljud och 

ljus framhäver hennes teknologiska aura men inte på ett sätt som gör att vi binder vår 

uppmärksamhet på hennes kropp utan snarare för att uppdaga och understödja att hon är 

en livs levande cyborg. Ljuden är anpassade till hennes rörelsemönster och gester 

snarare än höga attraktionsdragande ljud för att påvisa att vi måste titta som Brown 

hävdar suger in oss mer i intrigen då vi dras till höga ljud. 

 

3.2 Beskrivning och gestaltning i Jason Bourne 

 

I Jason Bourne gestaltar Vikander ännu en stödjande roll där hon spelar en skicklig och 

ambitiös programmeringschef på dataenheten för CIA. Hon har fått förtroende av CIA-

chefen att vara huvudansvarig för uppletandet av huvudkaraktären Jason Bourne. Vi får 

ingen konkret bakgrundsfakta om Vikanders karaktär utan informationen vi får hämtar 

vi från hennes agerande i bild. Det vi märker av henne är att hon är effektiv, 

karriärslysten, snabb och datakunnig.54 Detta förstår vi dels genom att arbetet hon gör 

oftast sker i högt tempo, och likaså filmen, men även när hon ges tid i bild så är hon 

främst pragmatisk och driven till att vilja vara delaktig i operationen för att få fast 

Bourne genom sina framstående datakunskaper. Likt Bourne och åskådaren så kastas 

händelserna mot henne och hon tvingas till snabba beslut. Hennes uttryck är tvunget till 

att vara hastigt då klipphastigheten i filmen sker fort. 

 

Hennes karaktär är avskalad och målmedveten då hon tvingas till snabba beslut och gör 

dem oftast utan en känslomässig ansträngning. Skörheten syns även här men får inte 

lika starkt genomslag då hon som oftast inte hamnar i känslomässiga situationer eller 

ges tid av kameran att uttrycka dem. Skörheten visar hon upp som starkast när vi, efter 

                                                 
54 Bild 1 
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ett tag, får reda på att hon kan tänka sig att hjälpa Bourne då de har gemensamma mål 

samt i de tillfällen då bilden och filmen ger henne tid att utveckla hennes karaktär, detta 

märks främst i hennes tal snarare än gestikulering eller mikrouttryck från ansiktet. Trots 

hennes militäriska uttryck och rytm avger hon inte alls samma fysiska och sexuella 

närvaro som exempelvis Kristinna Loken i Terminator 3:Rise of the Machines, utan 

snarare porträtterar hon en flitig och målinriktad arbetare vars intellekt efterfrågas när 

hennes specialkunskaper behövs. Detta framhävs även genom hennes professionella 

klädsel och disciplin inför sitt ledarskap.  

 

Hennes rörelser är även de stela och mekaniska men till skillnad från Ex Machina mer 

kontinuerliga. Hon uttrycker ingen mänsklig nyfikenhet eller livlighet, för att 

understödja hennes vilja att i slutet få Bourne att komma tillbaka till CIA, trots att hon 

verkar ha en mänsklig sida och försöker anspela på Bournes empati gällande hans 

känslor för USA. Bourne kan dock genomskåda detta enkelt och har redan innan spelat 

in ett samtal mellan Vikander och den nya CIA chefen, där hon säger att om han inte 

kommer tillbaka till CIA så eliminerar hon honom. 

 

Ett exempel på hennes uttryckslöshet är när hon stormar in i CIA chefens hotellsvit och 

skjuter honom, när denne försöker skjuta Jason Bourne. Trots den respekt hon uppvisat 

för sin chef dödar hon honom och räddar livet på Bourne. Hennes skörhet påvisas 

genom hennes sköra röst och glansiga ögon men även efter att hon skjutit sin chef och 

hjälpt Bourne fly så är hon ändå märkbart kylig. Hon försöker snabbt övertala Bourne, 

precis som CIA chefen försökte innan han blev skjuten, att avsluta jakten och inte söka 

upp mannen som dödade Bournes pappa. Bourne väljer givetvis att fortsätta och 

Vikander kan inget annat göra än att hålla sig undan.  

 
3.2.1 Det postmoderna perspektivet av Jason Bourne 

 

 

Soukups anslag gällande teknoskopofili i flera samtida action och science fictionfilmer 

är närvarande i både Ex Machina och Jason Bourne. I Jason Bourne är hon vad Soukup 

skulle beskriva som en vit, proffsig medelklasskvinna, då hon nästan alltid bär kostym, 

är känslokall och ofeminin. För att citera: 

 

as a fusion of contemporary, contradictory images of ‘‘professional’’ women, techno-

scopophilia texts simply meld two pervasive codes for women in popular culture: The mindless, 
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demure sexual object and the soul-less, unfeminine woman of power. The result is a woman 

who is a powerful sexualized machine (object).55 

 

I Jason Bourne kan hon inte klassas som helt ofeminin, men makt (i mån av kunnande 

och pragmatik) och själlöshet är vad som genomsyrar hennes karaktär. Han fortsätter 

beskriva idén att använda kvinnliga karaktärer som proffsiga, kunniga och ofeminina är 

en del av den postindustriella informations erans nya navigeringssystem. Han menar att 

utgångspunkterna för hur kvinnor passar in i de nya hyperteknologiska 

arbetsförhållandena (såsom modern spårning ála CIA:s expanderande spårningsprogram 

som Bourne filmens tematik bygger på) bygger på att förmedla kvinnans roll i den nya 

omgivningen till åskådarna.56 

 

Ytterligare en utav förutsättningarna för Soukups idé kring det tenoskopofilistiska var 

att teknik och sexualitet på något vis sammanflätas, det kan vara att karaktären alltid är 

bunden av teknik i händelseförloppen. I Jason Bourne är Vikanders karaktär oftast i 

närheten av en spårningscentral eller en dataenhet, allt hon gör sker med tekniken som 

bas. Hon passar även delvis in på beskrivningen ovan som en ”soul-less unfeminin 

woman of power”. Dessutom påminner det mesta som Soukup beskriver om 

reklamfilmsestetiken, där fetischerandet sker genom fascinerande actionsekvenser där 

tekniken har stor delaktighet. Hela spårningen av Bourne utgår från att CIA blir hackade 

och med att placera en malware i hackarens dator. Mycket av jaktsekvenserna sker 

dessutom med högteknologiska vapen, bilar och radiovågskommunikation.  

 

Fascinationen för ny teknik är dessutom en stor del av Jason Bournes ideologiska 

tematik. CIA skall använda en ny teknik, designat av en superentreprenör som gick i 

samma skolklass som Vikanders karaktär (vilket bidrar till fascinationen för båda 

karaktärernas datorteknologiska kunskaper). Den här tekniken skall göra så att CIA kan 

övervaka alla människor jämt. Bourne däremot är egentligen inte så brydd om detta mer 

än att han förmedlar det till oss genom att fråga Vikander som i grunden inte verkar 

tycka om idén. Bourne vill istället bara ha hämnd på CIA chefen och mannen som 
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dödade hans pappa och försatte honom i programmet som gjorde honom till just Jason 

Bourne.  

 

På ett sätt är hon bara där för att göra Bournefilmen till ännu en jaktfilm. Det är hon 

som upptäcker att han lever och lyckas spåra honom. Hon är ihärdig i sina försök att 

hitta honom och prata med honom men hon delger också honom information som gör 

actionsekvenserna möjliga. Dessutom upprätthåller hon tempot i filmen genom att i en 

sekvens exempelvis flåsa, trots att hon rimligtvis inte borde vara så andfådd efter att ha 

sprungit till en bil och flera klipp senare blivit attackerad av Bourne själv i bilen, där 

hon andas hastigt. Den snabba takten i Jason Bourne gör att den kan även klassas som 

en film som inte framhäver estetiken individuellt. Detta var en av hörnstenarna för 

Brechts teori kring film och teater. Han ville att varje del skulle synas och 

medvetetgöras till den grad att åskådaren inte bara tanklöst flyter med.57  

 

Vi kan även notera att flera olika bilmärken syns i bild, detta är passande då filmen har 

mer än en mastodontjaktsekvens vilket också enligt Soukup är ett uttryck av 

teknoskopofili. Heather Lee överdriver dock inte sin femininitet eller flörtar med 

Bourne, trots att hon försöker övertala honom och samtidigt räddar hans liv. Då hon har 

strikta och professionella kläder på sig i är hon inte sexualiserad. Bournefilmen passar 

även in på tankar kring hur bildflödet jobbar för att fånga vår uppmärksamhet. Ett 

exempel kopplat till Vikander och Blackmores beskrivning av hastigheten i samtida 

actionfilmer58 är när hon sitter i bilen och försöker få kontakt med sina döda agenter. 

Plötsligt slår Bourne in rutan och skrämmer henne men hoppar sedan kallt in i bilen och 

ber henne köra. Vår uppmärksamhet sugs in effektivt genom rycket sekvensen skapar.  

 

Brown menar är sådana filmers essens är dels den otroliga farten men även det ekorrhjul 

som karaktärerna försatts i. Han identifierar kapitalistiska motiv i filmer där 

filmtekniken blivit monströs i den mån att den förvandlat kvinnan till en cyborg genom 

fotoshopping och det samtida ideal sådana bilder projekterar. Dock är inte Vikanders 
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rollkaraktär överdrivet fotoshoppad. Hon är heller inte sexualiserad till den grad att hon 

bär tajta läderkläder såsom Soukup beskriver flera kvinnliga karaktärer gör i 

teknoskopofilistiska filmer.59  

 

Brown menar att de spektakulära moment i actionfilmer såsom Jason Bourne har 

potential att understödja berättelsen. Han argumenterar att filmen demokratiseras genom 

sammansmältningen av det analoga berättandet och de digitala ytterligheterna i en 

actionfilm (exempelvis Gollum i sagan om ringen) han hävdar också, med stöd av 

Ricour, att berättelser i allmänhet har en mänsklig aspekt. Därför menar han att 

momentet som pausar eller skakar om åskådaren är lika mänsklig som berättelsen i sig 

trots att den är där för att chocka eller störa oss från att följa händelsernas kausalitet. 

 

I Jason Bourne är det inte överdrivet många händelser som stannar upp oss och rycker 

oss ur handlingen (ett exempel är tillfället när Sam Neill och Laura Dern för första 

gången ser en dinosaurie i Jurassic Park) utan snarare har den så många ”avbrott” eller 

att paus sekvenserna sker med en sån fart att vi inte skall märka dem.60 Tydligare sådana 

pauser ála Jurassic Park hade talat för Vikander vars skörhet och inre vilja hade kunnat 

få tid att uttryckas. Men filmens proffsiga ton och estetik eftersöker mer hur snabbt 

handlingen har möjlighet att utföras. Flera olika jaktsekvenser, ständigt scener där 

karaktärerna i fråga är i rörelse utan att det för någon del händer något actioninriktat. 

Brown menar att sekvenserna och scenerna i en sådan film kan mer eller mindre byta 

ordning och vi hade förstått handlingen ändå. Detta är en indikation på hur ingraverad 

karaktärerna är i det digitala spektaklet.61 

 

3.3 Utvärdering av jämförelsen 

 

Ambivalensen i Jason Bourne i jämförelse med Ex Machina, är att hennes karaktär 

beter sig som en robot men är en människa. Hon är känslokall, likgiltig och inriktad på 

att klättra i hierarkin. Samtidigt behöver hon visa upp sin mänskliga sida för Jason 

Bourne för att övertala honom att komma tillbaka till CIA genom att påminna honom att 
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han i grunden är en patriot som älskar sitt land och att hon har banat väg för honom att 

göra det. Men hon misslyckas då hennes pragmatiska sida avslöjas om han säger nej då 

hon säger till den nya chefen att hon skall döda honom om han inte kommer tillbaka. I 

Ex Machina är hon en robot på riktigt men tilltalar Calebs mänskliga sida vilket får 

honom att hjälpa henne. Alltså roboten gör sig mer mänsklig än människan själv. 

Estetiken som tillhandahåller detta passar in på gestaltningen. Då Vikander får 

möjlighet och främst tid att utveckla sin karaktär i bild i Ex Machina vilket gör att vi lätt 

kan förstå att Caleb faller för henne och vill rädda henne. Medan i Jason Bourne är 

utvecklingen av Vikanders karaktär begränsad.  

 

Hon verkar inte ha någon själ eller inre eftersom filmen inte ger henne möjlighet till att 

utveckla ett. Trots att hon har auktoritet är hon på många sätt maktlös inför händelserna 

då Bourne oavsett vad någon annan gör skall ha sin hämnd och sina svar medans Ava 

styr händelserna genom att lura människorna som kontrollerar henne. Även om hon rent 

ideologiskt motsätter sig övervakningssatsningen som CIA försöker sjösätta så är 

händelserna sammanbundna med spektaklet bortom hennes kontroll. Bourne härjar fritt 

och CIA chefen likaså. Trots att hon skjuter sin chef fortsätter Bourne sin hämndlystna 

jakt och hon har heller inte förmågan att därefter övertala honom till att bli sams med 

spionagenturen en gång för alla. Samtidigt inser hon sina begränsningar och åsidosätter 

sitt ideal för maktvakumet som uppstått efter att hon skjutit CIA chefen. 

 

På så vis så framhävs deras individuella drivkrafter till att i Heather Lees fall göra 

karriär och i Avas fall vara fri. Skillnaderna uttrycks starkast i mån av den tid respektive 

karaktär får med kameran. Komplexa känslor som längtan ges utrymme till att uttryckas 

och förmedlas. Medan Heather Lees nästa naturliga val eller nästa naturliga händelse är 

att ta nästa steg i sin karriär utan att detta behöver förmedlas i bild på något vis. 

Benjamin menade att det konstnärliga i skådespelarens aura försvinner i ett reproducerat 

stadie.62 Även Baudrillard menar att det som reproduceras vacklar så småningom.63 

Dock är inte det känslan som genomsyrar Vikanders gestaltningar i jämförelserna. Utan 

snarare det faktum att hon inte få någon tid till att huvud taget bygga upp sin karaktär. 
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Effekten är att gestaltningen knappt blir märkbar, vilket enligt Klevan skulle hindra 

hennes gestaltningar från att beröra och nå igenom skärmen till åskådarna. Klevan 

beskriver karaktärer vars rörelser upphöjde miljön de rör sig i.  

 

Vikander, i Jason Bourne är snarare en rekvisita, utan att hon på något sätt kan 

beskyllas för mindervärdigt skådespeleri. Dessutom är närbilderna sammanlänkade med 

hastiga klipp istället för hel och halvbilder som Klevan menade ger ett mer betydande 

intryck och tillåter skådespelaren använda mer av sin kropp för att förmedla känslor.64 I 

Ex Machina är situationen helt annorlunda. Kameran ger henne gott om tid att uttrycka 

sig och hel och halvbilder dominerar snarare än närbilder. Hennes genomsyrade empati 

gör att hon framhåller sin fångenskap på ett utomordentligt sätt. Hon är född och 

omringad av betong och behandlad som ett test-objekt, genom den glasbur hon 

intervjuas från.  

 

Varje gång vi träffar henne påminner hon oss om det eftersom hennes nyfikna livlighet 

på världen runt omkring henne som hon inte får se når oss genom en rapphet i tal och en 

skör men bestämd närvaro. I och med att hon rör sig väldigt långsamt, i sin fångenskap, 

och uppskattar varje del av rummet hon rör sig i interagerar hon med omgivningen på 

det vis som Andrew Klevan menar gör en bra skådespelare. Hennes skörhet indikerar att 

hon har respekt för omgivningen vilket tillför autencitet till hennes öde som robot. 

Miljön förstärker därmed dramat för att Vikander framhåller det som ett problem genom 

små gester och känslomässiga uttryck bara en människa (trots att hon spelar en robot) 

hade kunnat framhäva. Vi borde inte känna starkt för henne, vilket filmen också påvisar 

när den slutar med att hon bedrar Caleb som hjälpte henne fly, även om hon inte verkar 

ond så är hon inte att lita på och hennes fångenskap var bevisligen rättfärdigad. 

 

Stern och Kouvaros menar att upprepningarna och reproducerbarheten inom film, till 

skillnad från andra medium, gör att vi lätt kan precisera hennes gester och rörelser.65 Då 

flera scener Ex Machina är sessioner, där Caleb går in till Ava och intervjuar henne på 

samma plats ser vi hennes karaktär utvecklas inom de ramar som hon befinner sig i. 

Hon är i stort sett på samma ställe hela filmen (endast när hon bryter sig ut får vi se 

henne på en ny plats). Hon får stor möjlighet att utveckla och fördjupa sin gestaltning, 
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med tanke på hur många scener och tagningar som sker på samma plats. Johannes Riis 

beskriver hur regin, kinematografin och redigering förstärker en skådespelares 

gestaltning.66 De ljud som kommer från hennes kropp är exempelvis avgörande genom 

gester hon använder för att påminna oss om att hon är en AI.  I Jason Bourne gör 

omgivningen så att skådespelarinsatsen försvinner helt och hållet. Där är regin och 

klippningen avgörande för att vi egentligen inte över huvud taget får ha ett förhållande 

med Vikanders karaktär därför att hon inte får tillräckligt med utrymme. Hennes 

psykologiska inre tillstånd bortses helt och hållet för att föra intrigen och händelser 

framåt i rask takt. Troligen är detta dock helt avsiktligt.  

 

Även Richard Dyer menar att de små gesterna, eller inga gester alls, är vad som är 

avgörande för att finna essensen i en skådespelares uttryck.67 Sambandet med filmerna 

är Vikanders sköra aura som känns igen, fast den dyker upp i olika former. I Jason 

Bourne ser vi den dels genom att hon är missnöjd med sin chefs situation att hantera 

saker och hennes agerande gör att hon är tvingad till beslut som upprör henne. Men 

även inför Bourne själv, i ansatsen att övertala honom till att komma tillbaka till CIA. 

Skörheten uttrycks främst när hon talar då hennes karaktär inte använder så mycket 

gester och generellt uppvisar ett rörelsemönster som inte på något sätt interagerar med 

omgivningen eller framhåller olika delar i filmen såsom ljussättning och misé-én-scéne. 

Sårbarheten är något som Vikander bär med sig som ett genomgående uttryck i båda 

filmerna. Även om rollerna hon spelar är fundamentalt olika är den närvarande och gör 

sig delaktig genom små bräckligheter, som främst framkommer när hon talar, (Jason 

Bourne) eller rör sig (Ex Machina). 

 

Hon verkar använda vad Roberta E Pearson anser är den autencitära stilen, som 

inriktade sig på att härma sin kulturellt belagda position för att ge henne trovärdighet. 

Där hon tar rollen som en ambitiös dataexpert i ena filmen och en nyfödd cyborg i 

andra. Pearson skriver:”Verisimilitude is the mask which is assumed by the laws of the 
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text and which we are meant to take for a relation with reality”.68 Klevan menar dock att 

realistiska porträtt inte nödvändigtvis gör karaktären trovärdig: 

 

Rather than obeying verismilitude, the credibility of performance is created out of coherence and 

harmony with the film’s enviroment – including the camera and other elements ’outside’ the 

visible fictional world – which then generates truthful analogy and metaphor.69  

 

Problemet med Heather Lee är att omgivningen, genom redigering och regi, sväljer 

henne helt och hållet och det vi får se av den ser vi väldigt hastigt. Trots att hon 

anpassar sin rollkaraktär till den hårda och karga omgivningen så brister trovärdigheten 

och hennes motiv vacklar.  

 

Trots detta ser Brown potential i ’kaos’ estetiken. Han menar att det faktum att vi inte 

vet var vi ska titta gör att vi blir överlämnade till helheten i bilden och färgerna som 

bilden genererar. Brown citerar Steven Shaviro när han säger: 

 

”Steven Shaviro also identifies Tony Scott, Neveldine/Taylor, and Bay as directors of what he 

terms ’post-continuity’ cinema – a cinema in which editing has ceased to make meaning, but 

instead manipulates the spectator’s affective state on a moment-to-moment basis”.70   

 

Även om inte redigeringen skapar mening så menar han att helheten i ”post-continuity 

cinema” framkallar nya sätt att tänka samt att vi kan förlita oss på berättelsers 

demokratiska värde.71 

 

I Mulveys teori om den manliga blicken är kvinnan passiv mottagare av mannens blick. 

Idén passar bra till Ex Machina där Ava är inlåst i ett rum och studeras av två män som 

försöker förstå hur hon fungerar trots att en utav dem har byggt henne. När hon väl 

bryter sig fri dödar hon den ene mannen och låter den andre titta på henne när hon tar på 

sig mänsklig hud och kläder för att sedan stänga in honom och lämna han till att dö. 
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Detta kan betraktas som ett feministiskt ställningstagande där mannen bestraffas för att 

ha titta och låtit hon hållas fånge även om Caleb i grunden porträtteras som en 

godhjärtad människa som hjälpte henne att fly. I Jason Bourne studerar istället Heather 

Lee Bourne noggrant för att förstå vad han skall göra härnäst och få honom att komma 

tillbaka till den organisation han fick sina färdigheter från. Hon vill fånga honom och 

utnyttja honom som en resurs åt sitt land. Eftersom även han i grunden varit ett 

studieobjekt som flytt, likt Ava, är betraktandet således omvänt där skillnaden ligger i 

att Bourne istället är välkänd och kommer eftersökas vidare om han inte faller in i ledet 

igen. Trots att han har flytt och straffar de som observerar honom så kan han inte släppa 

taget av det förflutna, vilket verkar vara enkelt för Ava, och blir lidande av det. 

 

 

4 Sammanfattning 
 

Det vi kan konstatera genom den här uppsatsens undersökning är att båda filmerna har 

fetischerande element utifrån den teori som vi använt. Jason Bourne är 

teknoskopofilistisk utifrån vad Charles Soukups teori anser, vilket var den här 

uppsatsens huvudteori och utgångspunkt. Alicia Vikander rollkaraktär i filmen har en av 

de egenskaper som Soukup beskriver gör kvinnor i sådana filmer till sexobjekt. Soukup, 

som tidigare nämnt, hävdar att klassiska Hollywood filmer har porträtterat den själlösa 

maktsökande kvinnan som oattraktiv väldigt länge och att den hjälper till att 

sammansmälta två typer av kvinnor som gör fusionen av sexualisering och teknik 

fullständig. Soukup menar även att bilden av den ”kunniga arbetaren” inom tekniska 

yrken hjälper åskådare navigera och förstå tvetydiga könsroller i det nya 

informationssamhället och det är därför som den är så förenklad.72  

 

Ex Machinas fetischerande element hörde ihop med mammans roll i science 

fictionfilmer i samband med representation och historia. Där kvinnan fetischeras på 

grund av sin avsaknad av patriarkalt ursprung och identifikation.  Ingen av 

gestaltningarna är dock urexempel på hur min teori ville framhålla problematik kring 

kvinnobilden. Där kvinnan oftast har ett modellliknande utseende med tajta kläder och 

teknik prylar fäst på sin kropp. Samtidigt som berättelsen går framåt med användning av 
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fetischerande reklamfilmsestetik. Även om Vikander porträtteras som en slimmad och 

attraktiv robot med ett mänskligt fläckfritt ansikte, istället för kantig och utan utseende 

eller mänsklighet i huvud taget, så kan inte reklamfilmsestetiken appliceras på filmen. 

Regin ger skådespelarna utrymme och tid i bild att uttrycka sig. Hon bär heller inga 

slimmade kläder eller har tekniska prylar fäst på henne trots att hon har ett teknologiskt 

ursprung. Det finns dessutom inga typiska prylar att potentialt göra reklam av, även om 

tekniken av att bygga en AI, i sig är reklam för ett futuristiskt samhälle. Filmen 

behandlar dessutom de inre psykologiska känslor som Bordwell framhäver som 

relevanta när en konstfilm skall kategoriseras: 

 

The art cinema uses realistic – that is, psychologically complex characters..[]..its reliance upon 

psychological causation; characters and their effects on one another remain central whereas 

characters of the classical narrative have clear cut goals and objectives.73  

 

Vikanders skådespel når fram till den psykologiska komplexitet som Bordwell hävdar 

att en konstfilm innehar. Det är inte hon som säger att hon vill fly snarare uttrycker hon 

rädsla eller misstänksamhet, genom sin gestaltning, till Caleb när dem träffas, som leder 

till att han vill hjälpa henne att fly. Detta gör konstnärsestetiken närvarande och det är 

hennes uttryck eller icke uttryck som accentuerar den. Filmen behandlar AIns 

potentiella förmåga att avge empati och farorna vi bör se inför denna förmåga. Den 

menar att AIn kan manipulera en sådan känsla genom att verka trovärdig, genom att 

vara som en människa är. Vikanders uttryck är avgörande för hur AIn kan avge 

mänsklighet genom den trovärdighet hon ger Ava i rörelser, uttryck och det 

psykologiska inre (vi får inte reda på hennes mål eller agenda) som i slutändan blir 

Caleb och Nathans fall. 

 

Frågan som uppsatsen ställde gällde Alicia Vikanders konsnärsskap i sitt skådespeleri 

har möjlighet att gå bortom de fetischer som teorin ansåg var problematiska. Med 

utgångspunkt i uppsatsens teoretiska perspektiv är det endast i Ex Machina som 

skådespeleriet kan transcendera känslor och beröra bortom fetischeringsproblematiken. 

Den kunde transcenderas då den i grunden inte styrs av reklamfilmsestetik. Hon får tid 

och plats att röra och uttrycka sig i den mån att vi kan uppmärksamma hennes 
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gestaltning helt och hållet. Hennes rörelser gör också att vi kan uppmärksamma de 

övriga attribut som en film innehar, såsom ljus, ljud, misé-én-scéne etc. Även om 

hennes rörelser uppmärksammar omgivningen på ett bra sätt kan vi se att hon inte 

jobbar med stora gester och har ett mer realistiskt autencitärt uttryck. Eftersom hennes 

rörelser förstärks av ljud och toner i Ex Machina behöver hon inte heller anstränga sig, 

rent fysiskt, för att accentuera det faktum att hon är en robot. Till exempel får hon tid att 

långsamt och försiktigt röra sig vilket gör att vi kan begrunda den verklighet hon ställts 

inför. Hennes rörelsemönster är även så utpräglat att vi inte tappar intresse för hennes 

prestation och på det sättet hon ger liv i sin karaktär. Vi förundras över hur mänsklig 

hon gör den robotkropp som hon gestaltar.  

 

I Jason Bourne har hon också ett avskalat realistiskt uttryck, dock så känns det som att 

hennes roll är att passa in, lyda och inte ta för mycket plats men även när hon gör det 

behåller hon kylan för att positivt påverka utgången av sin personliga framtid i CIA. Till 

skillnad från Ex Machina dominerar den snabba klippningen och fokuset på det 

spektakulära tar över filmens aura. Där blir hon en del utav den hastighet som filmen 

hela tiden ämnar hålla och även när filmen saktar ned så kan vi inte känna att hennes 

individuella uttryck och gestaltning kan framhålla omgivningen på det sättet som hon 

gör i Ex Machina.  

 

Hon antar en roll som handlar om att passa in både i filmen och som skådespelare. Den 

komplexitet i uttrycket är hennes sårbarhet som lyser igenom i båda rollerna. Den 

framhävs i Jason Bourne framförallt genom hennes blanka ansikte, ibland röda näsa, 

ibland hesa röst men understöds även genom hennes fysikalitet. Hon är liten, ganska 

smal och har en spetsig benstomme. Hon har inte heller samma fysiska närvaro eller 

självförtroende som exempelvis Angelina Jolie har i Tomb Raider franchisen vilket 

understryker mer hennes ”duktiga flicka” aura. Där hon försöker visa framfötterna utan 

att ta för sig för mycket. Detta understryks även i situationen när hon dödar sin chef och 

Bourne väljer att omedelbart ta på sig skulden för mordet för att rädda henne. Klassiskt 

tematiskt att hjälpa den då till synes goda kvinnan från knipan hon försatt sig i. Detta är 

den starkaste delen som Heather Lee upplever och filmen hade kunnat välja att gå en 

annan väg härifrån men är mer intresserad av att låta Bourne vara Bourne och fortsätta 

på den spektakulära väg den börjat. 
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Paradoxalt nog är det nättheten och sårbarheten som gör henne extra läskig i Ex 

Machina. Dels av det faktum att vi börjat tycka om henne och att hon är så innerligt 

mänsklig i sitt sätt att vara och röra sig på. Hon verkar fullständigt närvarande i allt hon 

gör och förvånansvärt lycklig över småsaker (som att få träffa en ny människa), vilket 

understryker hennes mänsklighet till en hög grad. Vi är heller inte alls övertygade av att 

hon kommer döda Nathan (som hon ändå hatar och som behandlar henne illa) när hon 

släpps ut. Men ändå agerar hon iskallt när hon beordrar den andra roboten att attackera 

Nathan och sedan själv döda honom. Dessutom låser hon in Caleb utan att säga 

någonting och bara lämnar honom instängd till att dö. 

 

Helt rättvist är det inte att jämföra rollerna dock då hon är en av tre skådespelare i Ex 

Machina som figurerar i filmen. Medan Jason Bourne har fler roller castade. Även om 

hon är den som får minst utrymme i form av tid i Ex Machina. Hon blir naturligt 

undersåte av den manliga blicken (då filmens utgångspunkt är att studera henne) och 

anpassar sig också naturligt till Wolfs beskrivning av skönhetsmyten, då hon ämnar 

passa in i samhället eftersom hon troligtvis vill leva fritt bland människorna. Hon gör 

det också för att locka och lura Caleb för att kunna fly då experimentet, där Caleb 

ingick, gick ut på att försöka få honom att gilla henne till den grad att han hjälper henne 

att fly och se efter hur hon utnyttjar situationen och om hon utnyttjar den. Det är svårare 

att förhålla sig till skönhetsmyten i Jason Bourne då individualiteten hos karaktärerna 

inte är särskilt närvarande. 

 

Produktionsestetiken är viktig för att behålla skenet av professionalitet som filmen 

eftersträvar. Med häftiga actionsekvenser och Bourne själv som ständigt lyckas överleva 

och klara det omöjliga som den psedumilitäriska roboten han verkar vara. Klippning 

och regi behåller det tempot filmen kräver för att bibehålla känslan av de 

spektakelsekvenserna ställs inför. Det är också koncentrationen på produktionen som 

gör skönhetsmyten svårbedömd. Likväl i Jason Bourne som i Ex Machina är hon en 

robot (även om hon är en annan slags robot) som vill passa in. Även om hon jobbar hårt 

för att passa in i den rådande makten och den patriarkala strukturen som hon jobbar för 

så sätter hon sin egen prägel. Trots att hon är ung och vacker, vilket är en av Wolfs 

beskrivningar på hur kvinnor försätts i arbetssituationer för att vara vackra och 

understödja mannen, så tar hon egna initiativ och sätter en egen prägel på flera 
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händelser, trots att dem sker hastigt och hon inte får utrymme att förklara eller uttrycka 

mer konstnärliga ambitioner.74 

 

5 Slutsats 
 

Det som lett mig till att behandla detta ämnet är att jag anser att filmer klippta och 

regisserade med hög hastighet samt med en utgångspunkt att använda logisk kausalitet 

inte berör eller öppnar upp för andra delar av filmen att lysa eller betonas inom den 

konstnärliga sfären den befinner sig i. Jag pratade med en kollega om min uppsats och 

han berättade att han sett båda filmerna jag skulle skriva om men tyckte det var lustigt 

eftersom han inte minns att Alicia Vikander var med i Jason Bourne. Det är naturligtvis 

inget empiriskt ställningstagande men ändå en fingervisning av vad de olika filmerna 

innehåller. Produktionsmekanismen i Jason Bourne har alldeles för stort utrymme, för 

att konstnärskap som skådespelare ämnar att uttrycka skall synas och framförallt 

kännas. Även om den har ett demokratiskt berättarmönster likväl som en demokratisk 

ståndpunkt så hamnar de vid sidan om själva hämnden som Bourne uträttar och filmen i 

grunden handlar om.  

 

Handlingen är lätt att förstå medan klippningen och regin går i rasande takt. Detta gör 

att hjärnan tvingas jobba för att följa med i den logiska kausaliteten istället för att hinna 

begrunda diverse filosofiska ståndpunkter som filmen ändå antar. Ju mer 

”produktionsestetik” inbakad i filmen desto mindre bryr vi oss om skådespeleriet. Detta 

ger indikationer på att det spektakulära är viktigare än själva tematiken och 

beståndsdelarna som understödjer filmen (Skådespeleri, mise-en-scéne). I min mening 

förminskar detta filmens demokratiska värde trots berättelsers i grunden demokratiska 

uppsåt. Specialeffekter och snabbt klippta sekvenser fyller inga funktioner mer än att 

hävda sig inför åskådaren. Det blir en teknologisk och praktisk uppvisning som låter oss 

fundera på hur dem filmade den sekvensen istället för att låta oss begrunda den 

ideologiska och filosofiska inriktning som filmen faktiskt tar. I Jason Bourne är 

stuntmännen lika betydelsefulla som huvudskådespelarna. När de i själva verket absolut 

inte skall synas. Får inte actionsekvenserna trovärdighet så framstår de som ganska tama 

och löjliga. Även om filmen inte ämnar försöka vara något den inte är skapar dess 

uttryck en slags likgiltighet inför det som sker.  

                                                 
74 Naomi Wolf, The Beauty Myth, HarperCollins Publishers Inc, 1991 s.32–34 
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Som jag tidigare påpekat har Andrew Klevan beskrivit hur bra skådespelare 

uppmärksammar omgivningen med deras sätt att vara närvarande med hjälp utav att 

dem får tid och plats i bild. Sådana insatser kan till och med beröra oss bortom den 

fetischering som flera teoretiker anser som problematisk. Jag anser att det som Soukup, 

Brown och Doane beskriver som bekymmer hos science fiction och actiongenrens 

kvinnobilder kan bäras upp av bra insatser om inte produktion och reklamfilmsestetik 

tar för stor plats. Teorin som Soukup presenterar är mer än värdig att tas upp framöver 

men bör inte generaliseras med. Varje film som hamnar under teknoskopofilistisk 

granskning bör undersökas noggrant till den grad att vi kan konstatera att det finns mer 

negativa än positiva aspekter i bilden.  

 

Skådespelarinsatser såsom Vikander ofta presenterat för oss på senare år kan guida oss 

tillbaka till den närvaro som Klevan ansåg Charlie Chaplin och Buster Keaton stod för. 

Hamnar hon dock för mycket i produktion fokuserade eller fotoshoppade filmer (till den 

grad Brown anser att Jolie hamnat i) så får vi inte ta del lika mycket av den 

skådespelarskicklighet hon besitter. När hon hamnar i situationer då hon får tid sätter 

hon filmen på kartan samtidigt som hennes sjärnpersona växer i och med hennes 

prestationer. Hon hamnar i gränslandet till att vara en storstjärna i den mån att hon får 

huvudroller i storproduktioner samt kunna behålla sin essens som skådespelare som 

vilar mycket på den tid och yta hon får i bild. I produktioner som Jason Bourne riskerar 

hennes uttryck att vackla och förloras för att passa in i omständigheter hon måste 

förhålla sig till. Just sårbarheten hon utvecklat som sitt konstnärliga språk (åtminstone i 

dessa två filmerna) kan inte forceras och kräver tid.  I Ex Machina ser vi henne använda 

den för att göra AIn Ava mänsklig nog att avge mer empati än den karaktärerna och 

tillika människan hon spelar i Jason Bourne.  

 

När Brown och Soukup beskriver Angelina Jolie som karaktären Lara Croft så lyfter 

dem fram att hon är avskalad och utstött, som om att hon bestraffas (då hon blir sviken 

av sin älskare)75, samt med hjälp av den tekniska innovation hon har tillgodo kan hon 

utföra sin godhjärtade moralitet. Detta är ganska likt den Vikander är i Jason Bourne 

dock utan särskilt mycket möjlighet att utveckla detta eller ge oss en klar bild i huvud 

                                                 
75 William Brown, ”Destroy Visual Pleasure: Cinema Attention and the Digital Female Body”,  Anna 

Backman Rodgers , Laura Mulvey , Feminisms, Amsterdam university press, 2015 s.63 



  
 

42 

taget på vem hon är.  Inom en ganska snar framtid kommer Vikander att vara Lara Croft 

och med både Brown och Soukups kritiskt granskande är det intressant att följa ifall hon 

kommer kunna behålla sitt innersta uttryck och aura som är så olikt det som Brown och 

Soukup beskriver hur Jolies Lara Croft är. Hur kommer de kommande och redan gjorda 

blockbusterfilmerna påverka hennes uttryck i framtida filmer som är av en mindre 

produktions skala? Har skådespelare, som Vikander, potential att bryta de fetischerande 

mönster som Soukup och Brown anser vara problematiserande? Det kommer i alla fall 

komma ett ypperligt tillfälle att studera henne i jämförelse med Angelina Jolie när Lara 

Croft filmen släpps 2018.  
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