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Introduktion 

Jag var runt sju år när jag skaffade mina första tomma VHS-band. Varje födelsedag, julafton, 

namnsdag och påsk stod VHS-banden högst upp på min önskelista. Det var inte ovanligt att 

jag sprang runt lyrisk i mina föräldrars hem och skrek ”Pappa, pappa! De har 5-pack, 240-

minuter VHS-band för 89 kr på Siba!”. Om jag svarade rätt när min pappa frågade hur många 

minuter film det var så kom han alltid med en snabb, slumpad följdfråga; ”Hur många 90 

minutersfilmer får du plats med på dessa band?”. Efter max tre sekunders betänketid skrek jag 

”Om jag utnyttjar all plats på alla fem banden så får jag ihop elva filmer, men om jag stoppar 

inspelningen under reklampauserna så får jag plats med ytterligare två stycken!”.  

En halvtimme senare stod vi i kön på Siba med ett gäng videoband i handen, pappa var stolt, 

jag kunde min matte. 

Varje morgon gick frukosten ut på att dricka min o’boy, äta min ostsmörgås och gå igenom 

och analysera tv-tablån. Att memorera tiderna var desto viktigare, godnattsagan lästes runt 

20.00 vilket innebar att jag blev tvungen att ställa in timern på VHS-spelaren, en funktion 

mina föräldrar inte kände till. När skolan var slut nästa dag kunde jag rusa hem och kolla på 

det inspelade verket. Föräldrarna jobbade till sent på kvällen och syskonen var ute på äventyr, 

en perfekt situation för den pojke som ville se barnförbjuden actionfilm. 

Jag började känna igen skådespelarnas utseenden, deras namn och snart hade jag även en hel 

del favoriter. Favoritkillarna var de som kunde utföra en perfekt ”reverse roundhouse-kick” 

om och om igen tills de eliminerat 50 fiender. Jag hade fått upp ögonen för en handfull 

skådespelare och en morgon, vid frukostbordet, såg jag att två av dem var med i samma film.  

På kvällen körde jag samma rutin, ställde in VHS-bandaren, satte i ett tomt band, drack ett 

glas varm mjölk, borstade tänderna och kröp ner i sängen. Den natten låg jag sömnlös, det 

enda jag kunde tänka på var att två av mina absoluta hjältar var med i samma film som sändes 

i samma sekund. Dagen därpå sprang jag hem från skolan, kastade av mig ytterkläderna i 

hallen och rusade in till TV-rummet. Jag bad till Gud att ingen av mina föräldrar eller syskon 

hade upptäckt och stoppat inspelningen. Jag tryckte igång allt och snabbspolade igenom 

reklamen; den obligatoriska säkerhetsmarginalen. Filmen gick igång och förtexterna rullade.  
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I antologin Masculinity (2001, Peter Lehman) kan man läsa en text av Tim Miller som 

beskriver utvecklingen av ”actionfiguren” G.I. Joe’s fysik. När han som docka tillverkades 

första gången under mitten av 60-talet så kunde man räkna omkretsen på hans överarmar till 

12,2 inches (31 cm). ”That was a simpler time when the only iron that an adult male was 

supposed to pump was a 9-iron out on the golf course.”1 

Tio år senare kunde man börja urskilja en förändring, hans överarmar hade växt till en 

omkrets på 15,2 inches (38,5 cm). Den amerikanska actionhjälten blev mer atletisk och under 

de kommande 20 åren skulle hans överarmar endast växa med ett par centimeter, men mellan 

åren 1994-1998 skedde den verkliga förändringen; hans överarmar växte med tio inches och 

det nya omfånget uppmättes till 26,8 inches (68 cm) vilket är ca 17 cm mer än vad Arnold 

Schwarzenegger lyckades komma upp i under sin glanstid som en av tidernas bästa 

kroppsbyggare. 

 

Syfte 

Min uppsats går ut på att analysera den manliga protagonisten i amerikansk actionfilm. Målet 

är att förstå hur han ser ut i de filmer som hade premiär på 80-talet , vad han har för 

egenskaper och vad som driver honom. Nästa steg blir att gå från hur till varför, alltså varför 

filmskaparna väljer att måla upp just denna bild av manliga hjältar. Syftet med varför blir 

således att se ett tydligt samband med samtiden.  

 

Metod 

För att nå mitt mål så har jag valt ut fyra filmer från 80-talet. Dessa filmer innehåller en 

manlig protagonist i en actionfylld miljö. Genom att kolla särskilt mycket på 

huvudkaraktärerna så kommer jag förhoppningsvis kunna hitta tydliga skillnader ur de 

perspektiv jag nämnde i syftesformuleringen. Jag har även analyserat en film från 70-talet, 

detta har jag gjort för att se om det verkligen finns saker som utmärker 80-talets protagonist 

eller om han bara är en kopia från tidigare årtionden. Filmerna kommer räcka för att svara på 

hur, men för att kunna svara på varför så har jag tagit hjälp av en hel del litteratur som berör 

genusforskning och manliga förebilder. Enligt mig blir det svårt att analysera en karaktär i en 

film utan att se till situationen denne är satt i, så därför kommer jag även att jämföra 

handlingen i en del filmer. 

                                                           
1 Tim Miller, Suck, spit, chew, swallow-a performative exploration of men’s bodies, Peter Lehman, Masculinity, 
New York, Routledge, 2001, s. 280 
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Frågeställning 

Vilka egenskaper har kommit att definiera den manliga protagonisten i amerikansk actionfilm 

från 80-talet och varför var just dessa egenskaper så pass viktiga? 

 

Bakgrund 

Det var ca 15 år sedan jag spelade in Universal Soldier, filmen som blev startskottet för något 

som skulle forma min uppväxt. Åren därpå visste jag vad jag sökte; Manliga förebilder med 

ett stenhårt yttre som får de mest fasansfulla brottslingarna att darra av skräck. Resultatet blev 

en intressant filmsamling som sorterades efter min egen genremodell. Det handlade inte om 

rysare, action eller komedi, för mig var det antingen en Sylvester Stallone film, en Jean-

Claude Van Damme film, en Arnold Schwarzenegger film o.s.v. 

 

70-Talet 

År 1970 gjorde Arnold Schwarzenegger sin filmdebut som den grekiska halvguden Herkules i 

Hercules in New York (Arthur Allan Seidelman). Arnold kunde knappt ett ord engelska på den 

tiden utan läste bara upp det som stod i manuset, vilket var helt okej då filmen knappast var 

fokuserad kring en skarp dialog. Syftet var snarare att visa upp en manlig fysik som 

biopubliken aldrig tidigare skådat. Filmen floppade och den blev knappast något genombrott 

för Schwarzeneggers skådespelarkarriär. Kollar man hans rollista inne på www.imdb.com kan 

man se att han under tio år spelade karaktärer som ”Muscleman” och ”Handsome Stranger”. 2 

Konsumenterna var helt enkelt inte redo för den överdimensionella kroppen. 

Samma år som Arnold porträtterade Herkules så gjorde Sylvester Stallone sin egen tolkning 

av en frisexuell bohem i den smått pornografiska The party at Kitty and Stud’s (1970, Morton 

Lewis). Även denna filmen floppade och i sex år spelade Stallone roller som ”Youth in park” 

och ”Man in crowd”.  

 

Rocky 

Stallone var dock lite ivrigare än Schwarzenegger och bestämde sig för att ta sin karriär i egna 

händer. Den 24 mars 1975 var dagen som inspirerade honom att skriva ett eget manus. 

Proffsboxaren Muhammed Ali gick en match mot den betydligt sämre boxaren Chuck Wepner. 

                                                           
2 International Movie Database (IMDB), http://www.imdb.com/name/nm0000216/ 
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Oddsen stod på Alis sida men Wepner boxades som om det inte fanns någon morgondag. 

Hans vilja var starkare än Alis och i nionde ronden lyckades han knocka Ali som gick ner för 

räkning. Ali lyckades komma upp på benen för att sedan ge Wepner ordentligt med stryk 

genom de kommande fem ronderna. Ali vann matchen på poäng, men Wepner vann publiken. 

Det var viljan, eller ”hjärtat” som boxarna kallar det, som inspirerade den 30-åriga 

skådespelaren att skriva manuset till Rocky (1976, John G. Avildsen); filmen som förde 

Stallone till Hollywood och som kom att bli en av de mest ekonomiskt framgångsrika 

franchiserna inom filmbranschen genom tiderna. Filmen nominerades till 7 Oscars, bl.a. för 

bästa manus och bästa manliga skådespelare. Dock var juryn inte lyrisk över Stallones 

insatser utan produktionsteamet fick nöja sig med att ro hem nomineringarna för bästa film, 

regi och klippning. 

 

”The way I see it, there were two great triumphs, two things that I’m proudest of. One is the 

economic recovery… The other is the recovery of our morale.” 3   / Ronald Reagan 

 

Rocky handlar inte om den optimala hjälten som räddar världen, eller om den tuffa killen som 

får den snygga tjejen. Redan i början av filmen kan vi tolka hans liv som något tomt och 

värdelöst. Rocky är en avdankad boxare som redan gått, och förlorat, allt för många matcher 

för att kunna göra karriär. Han har sedan barnsben fått lära sig att det man inte har i huvudet 

får man kompensera för med kroppsligt arbete. Boxningen ger honom en minimal inkomst 

och för att kunna betala hyran så jobbar han som benknäckare och indrivare åt den lokala 

gangsterbossen Tony Gazzo (Joe Spinell). Med andra ord så är Rocky ganska dum, han kan 

varken läsa eller subtrahera. Som boxare är han inte känd för sin talang, utan för sin tjocka 

skalle och sitt stora hjärta. En dag får världsmästaren, Apollo Creed (Carl Weathers), idén att 

låta en amatör få en chans på ”the american dream”, att ge en simpel man chansen på titeln. 

I boken Järn Hans – En bok om män berättar filosofen Robert Bly om sin uppfattning av 

mannen på 70-talet. Han menar att männen under denna tid var mjuka och hade en försiktig 

syn på livet. De saknade energi och glädje, mest p.g.a. deras oförmåga att vara ”livgivande” 

men även för att de bar på en stor sorg. Susan Jeffords, författaren till boken Hard Bodies – 

Hollywood masculinity in the Reagan Era, skriver om hur Richard Nixon i boken The Real 

War lägger skulden för 70-talets mjuka män på den dåvarande presidenten Jimmy Carter 

(ämbetsperiod 1977-1981): ”Nixon Centers his attack on Jimmy Carter, the man he holds 

                                                           
3 Susan Jeffords, Hard bodies – Hollywood masculinity in the Reagan era, New Jersey, Rutgers University Press, 
1994, s. 3 
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responsible for the loss of 100 million people to communism”.4 Reagan påstod själv att hans 

största triumf var när han såg till att amerikanarna återfick sin moral efter flera års oroligheter 

som en följd av Vietnamkriget.5 Även författaren Robin Wood berättar om det sena 70-talet 

som en tid då filmernas tematik hade ändrats från 60-talets sönderfall till filmer som väcker 

moralfrågor, eller ” ’moral’ reactionary movies” som han själv väljer att  kalla det.6 

Rocky är en hjälte, fast inte för att han är bättre än alla andra, utan för att han väljer att inte 

sluta kämpa. När Jeffords skriver om Wood så står det:”These films, he concludes, indicate 

that the 1970s was the ”period when the dominant ideology almost disintegrated.” ” 7 

Rocky blir således en viktig hjälte under en tid då människan är på väg att tappa förtroendet 

för sitt egna land.  

 

1979 hade uppföljaren premiär och denna gång tog Stallone själv på sig rollen som regissör. 

Detta var dock inte hans debut då han året tidigare både skrev och regisserade filmen 

Paradise Alley. Det var nu dags att ta steget ännu längre. Om första filmen handlade om att få 

det amerikanska folket att börja tro igen, så handlade den andra om att den som tror till slut 

kommer belönas. Även om man kan se Rocky som en vinnare i den första filmen så räckte 

inte det för folket. Han ska inte bara ses som en vinnare, han måste vara en vinnare. 

I uppföljaren finns hans svaga egenskaper kvar. Han kan inte läsa, men när hans fru blir 

gravid så börjar han läsa barnsagor för barnet som fortfarande ligger i magen. När han skriver 

på sponsoravtal för att sedan spela in reklamfilmer så har han svårt att läsa upp vad som står i 

manuset. Han har beslutat sig för att ge upp boxningen och hitta ett vanligt jobb, men när han 

blir nekad jobb efter jobb på fina kontor efter att ha gått miste om sponsoravtalen så blir han 

tvungen att ta jobb på ett slakteri, ett jobb som hans frus bror och bästa vän Paulie (Burt 

Young) har ordnat åt honom. Samtidigt blir världsmästaren, Creed, hånad av sina fans som 

hävdar att han inte vann matchen, något som han själv insett. ”I won, but I didn’t beat him.” 

När han blir uppsagd från sitt jobb och får ett erbjudande om revansch så vet han vad som 

måste göras. 

 

Uppföljaren blev inte lika populär som den första. Enligt statistiken inne på box-office sidan 

boxofficemojo.com så drog den första filmen in hela 117 miljoner dollar bara i USA och 

                                                           
4 Jeffords, s. 8 
5 Jeffords, s. 3 
6 Jeffords, s. 15 
7 Ibid 
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toppade därmed listan över de mest lönsamma filmerna under 1976.8 Tvåan blev också en 

kassasuccé men kom inte upp i riktigt samma summa, resultatet blev istället 85 miljoner 

dollar.9 Succéerna visar på att teorierna om det sena 70-talet som en tid då USA var i behov 

av filmer som inspirerade människan och samtidigt ifrågasatte moralen, verkar stämma.  

 

80-Talet 

När jag skriver om 80-talet så utgår jag mestadels från den tidigare nämnda boken Hard 

Bodies av Susan Jeffords. Boken handlar om hur den amerikanska presidenten Ronald Reagan 

kom till makten 1981 och indirekt förändrade Hollywoodfilmens utseende. Genom sin 

maskulina karisma skulle han komma att representera den ”starka kroppen” (The hard body). 

 

”Jimmy Carter first presented himself to the nation as a masculine personality. Naval 

academy. Submariner. Nuclear Engineer. Farmer. Loner. Tough governor. But once in office, 

he lost no time revealing his true feminine spirit. He wouldn’t twist arms. He didn’t like to 

threaten or rebuke… And we watched how far his approach got him in the jungles of 

Washington and the world. So in a sense, we’ve already had a “woman” president: Jimmy 

Carter.”10 

 

Så lät det när journalisten John Mihalic från tidningen Wall Street Journal talade om Carters 

presidentskap i en artikel från 1984. Enligt Jeffords var missnöjet kring Jimmy Carter ett 

faktum och USA krävde nu en stark och maskulin ledare. Reagan jobbade i Hollywood från 

att han var 26 år tills han fyllde 50, under dessa år skulle han även hinna med att sitta som 

ordförande för de amerikanska skådespelarnas fackförbund Screen Actors Guild.11 Enligt 

Jeffords skulle Reagans tidigare karriär avspeglas i hans presidentskap och tvärtom, hans 

presidentskap skulle avspeglas i de filmer som producerades under hans tid som president. 

”Ronald Reagan stands then as an image of popular culture and as an emblem of American 

national identity.”12 Jeffords hävdar att det därför blir omöjligt att diskutera 80-talets 

populäraste filmer utan att samtidigt diskutera Reagan.  

                                                           
8 Box Office Mojo, http://boxofficemojo.com/movies/?id=rocky.htm 
9 http://boxofficemojo.com/movies/?id=rocky2.htm 
10 Jeffords, s. 10 
11 Jeffords, s. 4 
12 Jeffords, s. 6 
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Robert Bly hävdar att mellan 20-30 procent av landets pojkar lever i ett faderlöst hem, detta 

får honom att undra över 80-taltes stora kulturella fråga: Hur ser sonen sitt framtida liv som 

man? Enligt Jeffords kan ett av svaren hittas i 80-talets (action) filmer.13 

 

First Blood 

Ronald Reagan valdes till president i slutet av 1980 men installerades inte i Vita Huset förrän 

i januari 1981. Året därpå gjorde Stallone dubbelsuccé i Hollywood. 1982 hade både Rocky 3 

(Sylvester Stallone) och First Blood (Ted Kotcheff) premiär. 

First Blood handlar om krigsveteranen John Rambo som kommer till den lilla staden Hope för 

att leta efter Delmar Berry, den enda överlevande från hans pluton i Vietnam. Berrys mamma 

berättar att han gick bort för en tid sedan efter att ha blivit svårt sjuk av cancer. När Rambo 

vandrar därifrån så råkar stadens Sheriff Will Teasle (Brian Dennehy) få syn på honom. Teasle 

konfronterar Rambo och erbjuder honom skjuts och ganska snart står det klart för honom att 

Teasle är beredd att skjutsa Rambo var som helst, så länge han håller sig borta från Hope. 

Sheriffen gillar inte Rambos ”sort” och när Rambo återigen befinner sig inom stadens gränser 

så bestämmer Teasle sig för att arrestera honom. 

Jefferson menar att First Blood i första hand visar hur den otillräckliga, oförberedda och svaga 

kroppen inte kan tävla mot kraften hos den förberedda och starka kroppen.  

”First Blood clarifies the consequences of the ”weakened” years of the Carter presidency, 

when strength and preparedness were, according to the Reagan historians, abandoned in 

favor of negotiation and capitulation”.14 Att sätta in den överviktiga Brian Dennehey som 

hans motspelare och fiende blir således en effektiv kontrast rent kroppsligt. 

När poliserna på stationen försöker tvätta av och raka Rambo med hjälp av våldsamma 

metoder så får man se Rambos egna tillbakablickar från sin tid som krigsfånge i Vietnam. De 

metoder poliserna använder påminner honom om de metoder som fångvakterna använde för 

att tortera honom. Fram tills nu har Rambo varit otroligt lugn men efter behandlingen på 

polishuset visar han sitt riktiga jag; En otroligt skicklig soldat som tar sig ur knipor på ett 

effektivt sätt. Han lyckas slå sig fri, oskadliggör alla poliser i hans väg och flyr upp i bergen 

iklädd endast jeans och linne. Poliserna underskattar Rambos skicklighet i strid och 

bestämmer sig för att jaga honom. Rambo lyckas återigen oskadliggöra alla poliserna och de 

blir nu tvungna att kalla in militären. De slår upp ett stort läger precis vid bergen och får 

                                                           
13 Jeffords, s. 11 
14 Jeffords, s. 32 



 

   

10 

 

besök av en mystisk man; Colonel Trautman (Richard Crenna), Rambos befälhavare som 

konstaterar att Rambo har blivit ”blödig” eftersom han är tränad för att döda, inte skada.  

Det är först nu som vi börjar ana Rambos riktiga färdigheter i strid. När Teasle ifrågasätter 

syftet med Trautmans närvaro så svarar han enkelt ”I don’t think you understand. I didn’t 

come here to rescue Rambo from you. I came here to rescue you from him”. 

Jeffords menar att det finns två anledningar till varför Rambo inte får/kan döda de som jagar 

honom. Den första är att det hade blivit svårt att behålla karaktäriseringen av Rambo som ett 

offer om han lägger in offensiven. Den andra anledningen är att hjälplösa, skrikande män 

porträtterar en försvagad maskulinitet mer effektivt än tysta lik. 15 

Hon fortsätter genom att skriva att regissören inte nöjer sig med att endast visa den svaga 

människan individuellt utan väljer istället att gå vidare till en nationell nivå; ”When Teasle 

calls in the National Guard to help him capture Rambo, the focus shifts away from what 

might be simply a poorly trained sheriff’s department to the national military itself.”  16 

 

Det första som slog mig när jag kollade på First Blood var hur förvånade poliserna verkade 

över Rambos skickligheter i strid. När poliserna tar in honom på stationen så har de ingen 

aning om att denna sorts krigsveteraner verkligen existerar. När Teasle berättar för Trautman 

om Rambos odds, tvåhundra soldater mot en man så svarar Trautman självsäkert: ”That seems 

about right”. Filmen målar upp Rambo som något övernaturligt i en mänsklig kropp. Även 

Jeffords menar att Rambo känns overklig för poliserna; ”When the deputies see the scars on 

his body, they cannot imagine what caused them. And when Rambo disarms all of the deputies 

and escapes from the prison, they cannot explain his skill.”17 

Hon menar att männen under sent 70-tal och tidigt 80-tal inte var vana vid att se män som 

Rambo, eller rättare sagt, de hade aldrig tidigare skådat en “hard body”. 

 

The Terminator  

Två år efter premiären av First Blood var det dags för Arnold Schwarzenegger, den andra 

mannen som Susan Jeffords hävdar skulle komma att symbolisera Reagans inverkan i 

Hollywood, att göra succé. The Terminator hade premiär 1984 och regisserades av den då 

okända James Cameron. Precis som First Blood så går även The Terminator ut på att chocka 

åskådaren genom att visa upp en fysik som vanligtvis inte förekommer på film.  

                                                           
15 Jeffords, s. 32 
16 Jeffords, s. 33 
17 Jeffords, s. 34 
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I TheTerminator blir dock tolkningen om den hårda kroppen problematisk. Även om 

Schwarzenegger är den stora stjärnan i filmen så är det långt ifrån han som är hjälten, eller ens 

protagonisten, något som jag själv vet att jag tyckte var besvärligt när jag för första gången 

såg filmen för ca tio år sedan. Jag hade tidigare sett honom spela hjälte i andra filmer och 

räknade med att få sitta och ”heja på honom”. Han är istället roboten som blivit skickad 

tillbaka i tiden för att förhindra födseln av framtidens ledare John Connor genom att ha ihjäl 

hans mamma, Sarah Connor (Linda Hamilton). Samtidigt skickar de ”goda” (människorna) 

tillbaka en soldat, Kyle Reese (Michael Biehn), för att stoppa roboten. Handlingen är 

komplicerad, men poängen är att vår hjälte är hård, men hans motståndare är hårdare. I början 

av filmen får vi se hur de båda ”landar” efter färden genom tiden. Schwarzenegger sitter halvt 

på huk med fokuserad blick för att sedan resa sig upp sakta och bestämt, utan att röra en min. 

Reese å andra sidan ligger hostandes i fosterställning och stönar av smärta. Efter det följer en 

parallelklippning där vi får följa hur de båda bär sig åt för att snabbt komma igång med sina 

uppdrag. Schwarzenegger går fram till ett gäng ungdomar, har ihjäl dem snabbt och smidigt 

och tar sedan deras kläder. Efter det går han in i en vapenaffär, ber biträdet att lägga fram ett 

flertal vapen på disken för att sedan skjuta honom och vandra ut ur butiken med en hel 

arsenal. Reese försöker stjäla kläder av en alkoholiserad uteliggare men blir ertappad av 

polisen. Han flyr därifrån i enbart byxor och polisen jagar efter honom. Han hamnar i en 

klädesbutik där han stjäl resten av kläderna och springer sedan ut mot polisbilen och med 

hjälp av lite list så lyckas han få tag på ett hagelgevär från polisbilen.  

Genom filmen påpekar Reese flera gånger att deras motståndare är överlägsen på alla sätt. 

Han försöker förklara för Sarah att de i princip är chanslösa men kan överleva om de spelar 

sina kort väl. Mot slutet kommer det fram att terminatorn saknar den mänskliga listen och på 

så sätt är ganska dum och lättlurad.  

 

Jeffords skriver att The Terminator handlar om en komplicerad form av föräldraskap. 

 ”What The Terminator told its audiences was that if you wanted to be able to father the 

future - for this is literally what Reese did - you had to be more than good-hearted and 

human; you had to be strong, decisive, and powerful (through knowledge) - to not only want 

to protect the mother of the future but also be able to do it.”18 

I filmen finns en scen där Sarah och Reese har blivit arresterade. När Reese förhörs så berättar 

han precis hur det ligger till och ganska snabbt konstaterar man att Reese är galen. Även 

                                                           
18 Jeffords, s. 169 
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Sarah, som tidigare trott honom, börjar nu tveka. Poliserna tar hand om henne, låter henne 

sova på stationen, hävdar att mannen som jagat dem antagligen är någon galning som är hög 

på amfetamin och att hon borde känna sig säker eftersom det för närvarande finns över 30 

poliser på stationen. När roboten kör sin bil genom polishusets ingång och har ihjäl alla 

poliser problemfritt så är det Reese som räddar Sarah. De 30 poliserna är chanslösa eftersom 

de, precis som Jeffords skriver, inte har den kunskap som Reese har. Fienden är, precis som 

Schwarzeneggers fysik, främmande. Reese har alla de egenskaper som 80-talets protagonist 

ska ha enligt Jeffords; han är stark, bestämd, målinriktad och han slutar inte kämpa förrän 

uppdraget är slutfört. Schwarzenegger i rollen som den statistiskt överlägsna ’mannen’ blir på 

så sätt ett subjekt för vår hjältes storhet. Filmen blir som en modern David och Goliat där vi 

blir påminda om värdet bakom den mänskliga listen.  

 

Lethal Weapon 

Under det tidiga 80-talet föddes två franchiser inom filmindustrin som än idag är aktiva. Man 

planerar idag en femte Terminatorfilm och förra året kom den fjärde Rambofilmen. 80-talet 

skulle dock komma att bjuda på ytterliggare två storvinnare.  

Mel Gibson hade tidigare medverkat i filmerna om Mad Max men skulle nu istället axla rollen 

som Los Angeles polisen Martin Riggs. Lethal Weapon (Richard Donner) hade premiär 1987 

och blev en stor succé. 

Riggs är en självmordsbenägen ensamvarg som lever i en husvagn vid havet tillsammans med 

sin hund. En dag blir han hopparad med sin nya partner Roger Murtaugh (Danny Glover) för 

att lösa ett fall där en ung prostituerad har hoppat från en skyskrapa. 

När vi får se Riggs för första gången så vaknar han upp med en cigarett, går naken fram till 

sitt lilla kök i husvagnen för att få tag på en flaska whiskey som han dricker till frukost. 

Husvagnen, rökningen och spriten ger oss snabbt en klar bild av en ohälsosam man trots hans 

vältränade kropp. Han är inte kroppsbyggare som de tidigare hjältarna under 80-talet, han har 

istället den smidigt atletiska kroppen. Hans ohälsosamma liv bygger på en depression, hans 

ögon pendlar mellan att vara uppspärrade, röda, trötta, hängiga och gråtfärdiga. Hans kollegor 

är rädda för att jobba med honom eftersom de tror att han har en dödslängtan, vilket också 

stämmer. När vi får se honom jobba första gången, ska han arrestera en krypskytt som sitter i 

ett fönster och skjuter barn på måfå. Medan de andra poliserna tar skydd och väntar på vidare 

instruktioner, gör sig Riggs fullt synlig och krypskytten försöker skjuta honom. Utan att röra 
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en min står Riggs i ett regn av kulor som viner kring hans kropp och träffar marken bredvid 

honom. Till slut tar han upp sin egen pistol och skjuter krypskytten. 

Det vi får se här är ett bra exempel på en galen, självmordsbenägen man som är redo att offra 

ett liv för att rädda andras. Hans dystra liv och längtan efter döden gör att han inte riktigt 

stämmer in på den 80-tals mannen som Jeffords skriver om. Han är dock vietnamveteran, 

något vi känner igen från First Blood, men hans sorgsna liv gör att han på något sätt inte 

passar in i de ideal Jeffords presenterar. Jeffords förklarar dock att han visst passar in hos 

Rambo, Terminator och ”Reaganismen”. Hon är väl medveten om problematiken men 

förklarar att han är en hård polis vars lojalitet aldrig skulle ifrågasättas.19 

Hon talar om något hon kallar ”loyalty to loyalty”, ett begrepp som innebär lojalitet mot den 

som är lojal mot de på samma sida. I detta syfte talar hon om sidan som en nation, och 

lojalitet visas mot dem som är lojala mot nationens ledare; presidenten. Denna tanke, menar 

hon, är något som skulle ha stor betydelse under Reagans år, ”If these principles of loyalty 

seemed to set a style for the internal workings of the Reagan administration, there is little 

doubt that they became translated into wider questions of national loyalty as well, questions 

of the kind that arise in Lethal Weapon.”20 

Riggs visar dessa tendenser trots att hans metoder ibland inte ens är lagliga. Han tar avstånd 

från polisens regler genom att köra sin egen bil, bära ett eget vapen, planerar egna uppdrag 

som han egentligen borde ha planerat med sin chef och fr.a. så skjuter han för att döda, inte 

oskadliggöra. Hans metoder rättfärdigas ändå enligt Jeffords som menar att han, precis som 

Ronald Reagan och Rambo, är beredd att förbise lagen för ”the larger good”, att ändamålen 

helgar medlen. 

Som person är han lite klumpig, rolig och charmig. Han skämtar en hel del och ibland kan han 

prata om oviktiga saker utan avbrott. Han fnittrar när han blir generad och gråter när han blir 

ledsen. Han är i alla avseenden fullt mänsklig och bär inte på det hårda, allvarliga skalet som 

t.ex. karaktärerna i First Blood och The Terminator. Men när han sedan agerar polis så är han 

raka motsatsen; hård, bestämd och smidig.  

 

Även i Lethal Weapon blir vår hjälte definierad genom motståndarnas överlägsenhet. När 

Riggs och Murtaugh anländer till ett hus där en kvinnlig misstänkt bor så sprängs huset mitt 

framför ögonen på dem. De följer polirutinerna och kollar om det finns några vittnen i 

området. De får tag på ett par barn som sett en reparatör gå in i huset tidigare under dagen. 

                                                           
19 Jeffords, s. 57 
20 Ibid 
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Poliserna försöker få reda på hur mannen såg ut men barnen har svårt att förklara hans 

utseende. Till sist får ett av barnen syn på Riggs tatuering på överarmen och påpekar att 

mannen i fråga hade exakt samma tatuering. Riggs blir först förstummad men berättar sedan 

för sin partner att det är en tatuering som männen inom ”Special Forces” skaffade i Vietnam. 

Deras fiender är alltså Riggs gamla krigskumpaner; organiserade, utbildade krigsveteraner 

som langar heroin och har ihjäl alla som kan identifiera dem. Jeffords betonar att knarklangare 

är ”one of the most fully drawn domestic evils created by the Reagan mythology” som 

riskerade att förstöra ett svagt USA under och efter tiden Jimmy Carter satt som president.21 

Lojaliteten som jag nämnde tidigare förekommer även hos knarklangarna, och denna är också 

på sätt och vis överlägsen. I en scen ska knarkbossen General McAllister (Mitch Ryan) 

imponera på en möjlig kund som ifrågasätter hans mäns lojalitet. Han kallar fram sin främsta 

torped Mr. Joshua (Gary Busey) och ber honom att rulla upp skjortärmen. Utan att ifrågasätta 

så gör Joshua precis som hans chef vill och McAllister tar fram en tändare som han tänder och 

håller precis under Joshuas arm. Där håller han tändaren tills kunden känner doften av bränt 

kött. Joshua rör inte en min under behandlingen och man kan snabbt tolka hans karaktär som 

härdad, lojal och livsfarlig.  

 

Die Hard 

Året efter Lethal Weapon hade första Die Hard (1988, John McTiernan) filmen premiär. 

Den handlar om New York polisen John McClane som åker till Los Angeles för att fira julen 

med sin familj. Han och hans fru Holly (Bonnie Bedelia) har separerat och barnen bor med 

modern som fått chefsposition på det japanska företaget Nakatomi Corporation. McClane blir 

hämtad på flygplatsen av limousin som kör honom till företaget vars huvudkontor ligger i en 

skyskrapa på 35 våningar. Företaget har sin årliga julfest och McClane träffar hennes kollegor 

som berättar hur duktig Holly är. Medan alla koncentrerar sig på festen stormar en grupp 

tyska rånare in i byggnaden, skjuter smidigt ihjäl vakterna, installerar sig strategiskt på sina 

poster, tar hissen upp till festen, skjuter vilt omkring sig och ledaren Hans Gruber (Alan 

Rickman) förklarar för alla att de är tagna som gisslan men att ingen kommer skadas så länge 

alla samarbetar. McClane befinner samtidigt barfota inne på Hollys kontor och hör skotten 

som avfyras av rånarna. Han agerar snabbt och är den enda av skaran som lyckas gömma sig. 

Något som liknar en katt & råtta lek spelas nu upp inne i den väldiga skyskrapan. 

 

                                                           
21 Jeffords, s. 56 
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Filmen fokuserar mycket kring polisernas misslyckanden. McClane lyckas, efter många 

försök, få en polisbil till platsen efter att han haft ihjäl en av rånarna och tagit dennes radio. 

Polisen som anländer, Al Powell (Reginald VelJohnson), kör ett varv runt byggnaden, 

misstänker inget brott och lämnar platsen. McClane ser allt från ett fönster och för att fånga 

polisens uppmärksamhet så kastar han ner den döda kroppen på Powells bil. Han förstår 

meddelandet och ringer in förstärkning. McClane som själv är polis blir tvungen att kämpa 

riktigt hårt för att få poliserna nere på marken att förstå läget. Polischefen Dwayne Robinson 

(Pauls Gleason) dyker upp på platsen och gör snabbt bedömningen att det rör sig om ett 

”practical joke”, att McClane busringer. När Powell sätter sig emot honom och ber Robinson 

att förklara den döda kroppen som landade på hans bil så avvisar Robinson honom med ”it 

was probably a depressed stockbroker”. Powell blir den enda polisen som tror på McClane 

och tillsammans har de radiokontakt genom hela filmen. Powell blir således hans enda 

kontakt med kompetens, en person som ständigt får förhandla med den inkompetenta 

polischefen. Återigen kommer vi in på ämnet kunskap/okunskap. Eftersom McClane är på 

insidan så besitter han mest kunskap om situationen. När poliserna bestämmer sig för att 

storma byggnaden är det först Powell som avråder polischefen Robinson från sin insats. 

Robinson som hävdar att killen på insidan kan vara vem som helst, möjligtvis en av 

terroristerna, ignorerar varningen. När McClane ser polisernas rörelser från ett fönster, 

anropar han Powell och ber honom avbryta men Powell menar att det är för sent. Till skillnad 

från First Blood och The Terminator så är det inte poliserna i grupp som har brist på kunskap 

och är svaga, de följer endast en ledare och agerar utifrån dennes beslut. 

Gruber och hans grupp beter sig som terrorister eftersom de vill att FBI ska dyka upp. Hans 

plan går ut på att FBI omedvetet ska hjälpa honom att komma in i det valv han tänker tömma. 

Han känner väl till FBI:s rutiner som gäller när terrorister tar över en byggnad; de stänger av 

elektriciteten i hela kvarteret och på så sätt kan Gruber ta sig förbi det elektriska låset som är 

hans sista hinder. 

 

McClanes karaktär är lite smått komisk. Han är ständigt frustrerad, dels över polisernas 

agerande och dels över situationen som helhet. Frustrationen gör att han pratar en hel del för 

sig själv och han använder ofta grovt språk. När han ser att poliserna är på väg att storma 

byggnaden, skriker han högt för sig själv ”You macho-assholes!”. Hans prat fungerar som ett 

sätt för honom att peppa sig själv för att våga göra det han är tvungen att göra, ungefär som en 

idrottare som intalar sig själv att han/hon kan klara det. Handlingen utspelas inne i en 
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skyskrapa och ofta är han tvungen att göra de mest vansinniga stunten för att överleva, som 

t.ex. hoppa bungy-jump från taket med en brandslang som lina.  

Han är inte militärt utbildad som Rambo och Riggs, han är polisskolad och påminner mer om 

en muskulös kille som kan försvara sig bättre i ett krogslagsmål än ute på ett krigsfält. 

Metoderna han använder för att besegra sina fiender är mer våldsamma än smidiga. Inget han 

gör sker ljudlöst och när han hamnar i närstrid så är han oftast underlägsen men lyckas ändå 

vinna striden genom våldsamma tekniker, list och en stor portion mod. 

 

För att bli den hjälten som situationen kräver så blir McClane tvungen att på något sätt 

distansera sig från polisen. Den första rånaren han konfronterar smyger han fram till för att 

sätta en pistol mot hans huvud. Rånaren säger lugnt och sansat ”You can’t hurt me. You´re a 

policeman, you have rules”. McClane visar då istället att han inte tänker agera polis genom att 

säga: Oh yeah? That’s what the captain keeps telling me” och armbågar sedan honom i 

ansiktet. När poliserna blir nedskjuta efter sitt försök att storma byggnaden släpper McClane 

ner en bomb som spränger den nedersta våningarna springer en av rånarna in till Gruber och 

säger: ”They’re using the artillery on us”. Gruber vänder sig om och svarar ilsket ”You idiot, 

it’s not the police, it’s Him”. McClanes agerande får rånarna att tro att han är någon helt 

annan, en av de anställda som bestämt sig för att spela hjälte.  

Efter att bomben exploderat kontaktar McClane Powell för att se hur det gick. Polischefen hör 

dem prata och rycker radion ur Powells hand. Robinson försöker genast förklara att han är 

McClanes överordnade, att det är han som styr operationen och att de inte behöver hans hjälp. 

McClane, som inte är imponerad av polischefens insats svarar ”From up here it doesn’t like 

like you’re in charge of jack shit”. Sedan fortsätter han: ”Now you listen to me jerk-off. 

You´re not a part of the solution, you´re a part of the problem. Quit being a part of the 

fucking problem and put the other guy [Powell] back on.” 

McClane menar att Robinson gör mer skada än nytta och kan därför inte spela i samma lag. 

 

Jeffords skriver att precis som Lethal Weapon, så handlar även Die Hard om lojalitet fast på 

en nationell nivå.22 Han är en New York polis och när han befinner sig i Los Angeles så är 

han en bra bit ifrån sitt distrikt. Detta hindrar inte honom från att agera polis istället för att 

lägga ifrån sig sina vapen och förhandla med de kriminella. Den skräckslagna gisslan hör 

mycket av vad som händer i byggnaden och ser tydligt brottslingarnas reaktioner när McClane 

                                                           
22 Jeffords, s. 58 
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tar sig an dem en efter en. En av Hollys kollegor börjar bli nervös över McClanes agerande 

och frågar henne vad han håller på med, Holly svarar stolt och nästan lite upphetsat: 

”He’s doing his job”. Jeffords hävdar att detta hänger ihop med den politik Reagan förde. Ett 

av hans vallöften var att skära ner på byråkrater och makthavare, något han även lyckades 

med. Jeffords skriver: ”One of the domestic achievements of the Reagan years was to 

demonize ’big government’, and to characterize the welfare state as an intrusive bureaucratic 

incompetency rather than as an effort to include as many people as possible under a 

protective state umbrella”.23 

 

Analys - Varför Action? 

Hittills i mitt arbete har jag försökt redogöra för den manliga protagonistens egenskaper i 

amerikansk actionfilm från 80-talet. Jag har utgått en hel del från Susan Jeffords teori om att 

Reagans presidentskap var avgörande för Hollywoodfilmens utformning. Jag har gjort detta 

dels för att jag misstänker att den kan stämma till en viss grad och dels för att det var den som 

väckte mitt intresse. När jag först läste boken fann jag teorin ganska långsökt. Ronald Reagan 

och actionfilm gick inte riktigt ihop. Men sedan slog det mig att teorin ändå kändes ganska 

enkel ändå. Jag var ute efter att undersöka hur actionfilmen avspeglade samtiden, och vad 

vore mer lämpat än att rikta undersökningen mot världens mäktigaste man under en nations 

återhämtningsperiod? 

Men varför är det just i actionfilmen man avspeglar den samtida politiken? Mark Gallagher 

ger svar i boken Action Figures-Men, Action Films, And Contemporary Adventure Narratives 

från 2006: Action films use their suitability to hybridization to cope with contemporary crises 

of gender, race, political conflict, and social behavior. The genre addresses these conflicts by 

assimilating elements of melodrama, comedy, western, the martial-arts film, and other 

genres.” 24  

Denna tanke har Jeffords inte tagit upp i sin bok men stöder ändå hennes teori genom att 

iaktta filmen som lämpligt forum för konfliktlösning och propaganda. Gallagher menar att 

genom actionfilmen kan man låta den manliga protagonisten ta itu med melodramatiska 

situationer genom att använda våld. Actionfilmens egenskap att blanda olika genrer leder till 

att den även används som ett sätt att nå ut till folket. 

                                                           
23 Jeffords, s. 58,59 
24 Mark Gallagher, Action Figures-Men, Action Films, And Contemporary Adventure Narratives, New York, 
Palgrave Macmillan, 2006, s. 52 



 

   

18 

 

Som jag nämnde innan så var ett av Reagans vallöften att skära ner på byråkrater och olika 

myndigheter. Han ansåg att det var för många som satt med för stor makt och demokratin 

missbrukades. Ur just den aspekten kan man se en viss skillnad mellan filmerna från de två 

ämbetsperioderna. Under hans första ämbetsperiod handlade det om att visa upp myndigheter, 

i dessa fall polisen, som en svag och bristande sektor. Detta syntes klart i både The 

Terminator och First Blood där inkompetenta poliser står chanslösa mot det främmande hotet. 

Under hans andra ämbetsperiod (Reagan blev återvald 1984) såg dessa myndigheter 

annorlunda ut. I Lethal Weapon jobbar poliserna ihop som en stark enhet och vid spetsen har 

de dem två poliserna Riggs och Murtaugh, en skicklig polisduo som skapats under ”The 

Reagan Era”. I Die Hard kan man inte riktigt tolka poliserna som svaga och inkompetenta. De 

som omringar byggnaden rör sig skickligt och visar stark disciplin när de lyder minsta order 

från sin befälhavare; mannen som kritiken riktas mot. Här väljer man alltså att inte rikta kritik 

mot myndigheten som grupp utan istället blir det högsta chefen som tar smällen.  

Således kan man i detta avseende tolka den första perioden som Reagans egna ord där han 

säger ”Detta vill jag städa upp”, och den andra kan tolkas som att han säger ”Det går åt rätt 

riktning, men vi har ändå en bit kvar”.  

En annan faktor som gjorde att actionfilmen blev påverkad under Reagans tid var hans 

inställning mot kriminalitet. I ingen annan genre kan man dra en tydligare gräns mellan det 

onda och det goda. I andra genrer skulle det även bli svårt att eliminera det onda med den 

metod som utövas i t.ex. Die Hard och Lethal Weapon och samtidigt behålla det tydliga 

budskapet. När Jeffords skriver om överlägsna fiender så är hon inne på ett mer komplext spår 

än vad jag var innan när jag skrev att dessa behövdes för att understryka hjältens storhet. 

”… this array of external and technologically sophisticated ‘enemies’ is exactly what 

Reaganism was meant to defy: the threat of economically and technologically advanced 

countries to U.S. production capabilities (…), the contrast between highly trained terrorists 

and inept American law-enforcement agencies, the self-confidence of opponents who 

outnumber and are better equipped than U.S. forces, and the disbelief of U.S. enemies in the 

values and beliefs of an American past.”25 

 

 

 

 
                                                           
25 Jeffords, s. 61 
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Varför Egenskaperna? 

Den andra viktiga frågan jag ställer mig är varför protagonisten innehar de specifika 

egenskaper som jag tidigare har skrivit om. Alla fyra är oöverträffbara i strid och jobbar gärna 

ensamma. De utstrålar maskulinitet och tre av dem har militär bakgrund. De är starka, 

målinriktade och ger sig inte förrän jobbet är avklarat.  

Gallagher menar att actionfilmen handlar om att testa gränser och visa upp sann maskulinitet. 

När han analyserar Predator (1987, John McTiernan), en film där Schwarzenegger spelar en 

hård soldat som åker till Sydamerika och slåss mot en utomjording, skriver han: Predator 

deals less with military codes of group interaction or science-fiction questions of the limits of 

human knowledge than with muscle-flexing, bloodletting, and Arnold Schwarzenegger’s 

monster-fighting credentials; in short, the action genre’s fundamental tests of heroic 

masculinity”.26 

Hans tes berör mycket väl 80-talet och kan tolkas som att det på den tiden inte kunde 

förekomma protagonister som föreställer den bild som journalisten på Wall Street journal 

målade upp av Jimmy Carter, eftersom den sortens karaktär redan är ganska begränsad i detta 

avseende.  

Då kan man fråga sig varför detta var så viktigt på 80-talet. Återigen kommer man tillbaka till 

Jeffords teorier om Reagans inverkan på Hollywood. På samma sätt som jag använt mig av 

bl.a. henne för att skriva min uppsats, har hon använt sig av andra författare som t.ex. John 

Orman som skrivit en studie som berör skillnaden mellan åren som de båda presidenterna 

Carter och Reagan satt vid makten. Hon återger i sin bok om Ormans definition av 

maskulinitet när hon skriver om Reagans framgång att måla upp sig själv som en maskulin 

ledare: ”Through his first term as president, Reagan was able to establish himself in the mold 

of what Orman has called the ’macho presidential style’, which he defines by the following 

seven qualities: 

 

1. Competitive in politics and life 

2. Sports-minded and athletic 

3. Decisive, never wavering or uncertain 

4. Unemotional, never revealing true emotions or feelings 

5. Strong and aggressive, not weak or passive 

6. Powerful 

                                                           
26 Gallagher, s. 53 
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7. A “real man,” never “feminine.”” 

 

Dessa egenskaper är långt ifrån sällsynta hos 80-talets actionhjältar, de är nästintill 

obligatoriska. De fyra protagonisterna jag skrivit om är alla maskulina om man utgår från 

dessa egenskaper. 

Reagan var utan tvekan en otroligt populär president. Times Magazine utsåg honom till ”Man 

of the Year” år 1981 och hans inträde i Vita Huset innebar en stor förändring för det 

amerikanska folket. Hans popularitet visades då en undersökning av CBS News och New York 

Times Poll gjordes efter Reagans presidentskap. Undersökningen visade att 1980 röstade 11 

procent av folket på honom för att han var konservativ, samtidigt som 38 procent av folket 

röstade på honom för att han Inte var Jimmy Carter.27 Jeffords skriver i sin bok: ”By 1984, 

however, Reagan won precisely because he was Ronald Reagan”.28 

 

Varför Kroppsfixeringen? 

Den tredje frågan jag ska svara på är kanske den som är mest intressant för 80-talets 

actionhjälte och det är den ständiga fokuseringen på den manliga kroppen. I de fyra filmerna 

som jag analyserat visar respektive protagonister upp sig i bar överkropp. Alla utom Bruce 

Willis visar även upp sig helt nakna. Det som avslöjas under kläderna är vältränade kroppar 

med väldefinierade muskler. Stallone och Gibson blir mer eller mindre torterade i bar 

överkropp medan Bruce Willis tar av sig linnet inför sista scenen där han lyckas ha ihjäl de 

sista brottslingarna. Biehn och Schwarzenegger färdas bakåt i tiden och vaknar upp ca 40 år 

tidigare helt nakna i The Terminator. 

Gallagher menar att man hotar, testar och bestraffar den manliga hjältens kropp för att på 

något sätt generera konflikt kring det manliga idealet. Detta ska i sin tur kunna hjälpa män att 

förstå sig på sina egna fantasier och tankar kring ideal, sexualitet och maskulinitet.29 

Jag tänker genast att ju större och starkare kropp desto bättre effekt, alltså att man använder 

sig utav kroppsbyggare i amerikansk actionfilm för att stärka effekterna som testerna av den 

manliga kroppen genererar. Genusforskaren Yvonne Tasker menar t.ex. att det är självklart att 

Schwarzeneggers filmer skulle komma att fokusera på den manliga kroppen då han tidigare 

                                                           
27 Jeffords, s. 28 
28 Jeffords, s. 29 
29 Gallagher, s. 56 
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varit flerfaldig världsmästare i bodybuilding som kan ses som den mest kroppsfixerade 

idrotten som existerar.30 

Som jag skrev tidigare så hade Schwarzenegger gjort liknande filmer under 70-talet, bl.a. 

Hercules som i stort sett går ut på att Schwarzenegger visar upp en fysik som är helt okänd för 

människan. Detta koncept gick inte hem under 70-talet, men så fort Reagan kom till makten 

så ändrades inställningen kring kroppsfixerade filmer. Dessa filmer blev inte bara populära, 

de blev 80-talets stora succéer. Men varför skulle Reagan komma att förändra detta? 

Återigen kommer vi in på maskulinitet. Många av egenskaperna jag räknade upp tidigare 

handlar om styrka och kan relateras till kroppslig styrka. Som säkert de flesta redan känner till 

så är en stor muskel ofta en stark muskel, sambandet mellan Ronald Reagan, maskulinitet, 

styrka och kroppslig fixering blir således ganska självklar. Hollywoods filmproducenter 

kunde använda den starka kroppen för att sälja filmer eftersom protagonisterna associerade till 

en av 80-talets stora nyckelpersoner. Ronald Reagan var populär, ”inne” och modern; faktorer 

som spelar stor roll när man säljer en produkt. Allt som kunde associeras till USA:s stora 

hjälte, såldes.  

Reagan är den femte amerikanska presidenten som blivit skjuten. Det som skiljer honom från 

de andra är att han var den enda som överlevde. Trots att kulan trängde igenom hans kropp, 

bara ett par centimeter från hjärtat, lyckades han återhämta sig med en ovanlig optimism. 

Jeffords skriver: ”Reagan’s optimistic and upbeat actions after the shooting conveyed a sense 

to the public that Reagan possessed larger-than-life qualities”.31 

Attentatet mot Reagan fick honom att framstå som en actionhjälte, en man som blir allvarligt 

skadad, är nära döden, plåstrar om sig snabbt för att sedan återgå till sitt jobb och aldrig mer 

tala om skadan. Ungefär som John Rambo när han hoppar från ett berg och blir tvungen att sy 

ihop sig själv ute i vildmarken för att överleva, eller John McClane som får jobbet gjort trots 

att han faller från höga höjder, misshandlas och blir beskjuten.  

Pistolkulan i hans kropp blev en slags symbol för den nya tidens kropp, den hårda kroppen.  

Actionhjältarnas kroppar användes för att bekräfta den nya ordningen, den nya sheriffen i 

staden, det nya hoppet och fr.a. det nya Amerika. 

 

 

 

                                                           
30 Yvonne Tasker, Spectacular Bodies-Gender, Genre And the Action Cinema, Routledge, 1993, s. 82 
31 Jeffords, s. 30 
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Sammanfattning 

Ronald Reagan kom till makten i början på 80-talet och plötsligt förändrades den maskulina 

bilden. Han kom till makten vid en komplicerad tidpunkt, en tid då USA, enligt teoretikerna, 

var på väg att förlora sin identitet. Det var inte det maskulina i Reagan som var anledningen 

till hans framgång, det var hans sätt att arbeta politiskt. Om han istället skulle ha varit en 

feminin, skämtsam typ med god självdistans, så hade 80-kanske varit lämpat mer som en tid 

för filmer med metrosexuella karaktärer, för så länge han skulle ha fått till den förändringen 

som krävdes så skulle han förbli en hjälte i folks ögon. Det är en effekt som setts i Tyskland 

innan andra världskriget bröt ut; Ett land i kris där en stark ledare kliver fram och lovar 

förändring. Hade Hitler var kommunist så hade vi kanske kunnat få se ett kommunistiskt 

Tyskland istället för ett nazistiskt. Hans ideologiska bakgrund har väldigt lite att göra med 

hans framgång. Folket älskade honom för att han var en god ledare och en räddare i nöden, 

inte för att han var nazist. På samma sätt älskade amerikanarna Reagan för att han var en god 

ledare, inte för att han utstrålade maskulinitet. De maskulina dragen var något man fick på 

köpet och på så sätt förknippade med hans popularitet. David Beckham hade sina frisyrer, 

Ronald Reagan hade sin maskulinitet, gemensamt för de båda är termen ”trendsättare”. 

 

”... Rambo, Martin Riggs, and John McClane declare themselves to be the new heroes of the 

Reagan era. Their greatest act of heroism, as it turns out, is in believing that not only their 

heroic predecessors but they themselves are real.”32 / Susan Jeffords 
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