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Biopics är någonting som efterfrågas av publik. Kanske för att 

människor känner till människan som gestaltas i en biopic och att 

människan har en beundrarkrets. Men också för att människor vill ha 

en dos av sanning och inspireras av vad som tog en människa till 

toppen. I biopics representeras en människas liv med varierad grad av 

verklighet, det som gömmer sig bakom det till synes glamourösa livet. 

I denna C-uppsats går jag in djupgående på tre biopics om tre stora 

musiker. Att avgränsa mig till tre biopics var nödvändigt och jag valde 

då tre filmer om musiker. I ”Walk the line”, ”What's love got to do 

with it?” och ”Ray” får vi följa tre musiklegenders liv. Min avsikt är 

att se om det finns några likheter i dessa biopics, om det är någonting 

som är typiskt i just dessa som de har gemensamt. Det är framförallt 

genusfrågorna jag vänder mig till, hur mannen respektive kvinnan 

representeras i filmerna. För att göra detta så analyserar jag varje 

enskild film. Det jag även gjort är att se om Laura Mulveys teorier 

från ”Visual pleasure and narrative cinema” stämmer in i dessa filmer. 

Karolina Kristoffersson

Handledare: Bengt Bengtsson
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1.0 Inledning
1955 skrev Johnny Cash på ett skivkontrakt med Sun records, ett skivkontrakt som skulle göra 

honom till ett av de mest inflytelserika namnen  inom countrymusik genom alla tider. 1984 gjorde 

Tina Turner en comeback som soloartist, en som har kallats för den mest fantastiska comebacken 

inom rockmusikens historia med det mångfaldiga Grammy-nominerade albumet Private dancer.

Ray Charles övervann sin blindhet och blev ett av de ledande ljusen i amerikansk populärmusik 

under den senare halvan av 1900-talet. Han personliga stil sålde miljontals skivor och gav honom 

flera listettor och ett dussin Grammy-utmärkelser. Tre stora artister, tre stora namn, alla tre är född 

på 30-talet och med tre olika liv. Det de har gemensamt förutom musiken är bland annat en sak: de 

har fått en film gjorda om dem. I en genre vi kallar biopic har dessa tre musikers liv skildrats i  

filmerna Walk the line, What's love got to do with it? och Ray. 

Filmerna handlar om tre inspirerande musikaliska profiler, på ett eller annat sätt har deras aktioner 

varit inspirerande även om de har fått offra mycket för det. Ingen av dem har varit eller agerat 

perfekt och deras liv har inte alltid varit så lyckligt som många kanske kan tro. Det kanske är detta 

man måste belysa, att livet i rampljuset inte är en dans på rosor utan ett kämpande med att försöka 

göra sina föräldrar stolta och nöjda, att leva i ett ”fängelse” där minsta sak du gör fel kommer att 

leda till att du kommer bli slagen, att slåss emot drogberoenden och slå sig fri. Walk the line (James 

Mangold) från 2005 handlar om musikern och countrylegenden Johnny Cash med Joaquin Phoenix 

i rollen som Johnny Cash. What's love got to do with it? (Brian Gibson) från 1993 visar Tina 

Turners (Angela Bassett) karriär och livet med en man som misshandlar och utnyttjar henne. Ray 

(Taylor Hackford) från 2004 handlar om Ray Charles som spelas av Jamie Foxx, hans liv som en 

blind musiker och missbrukare. 

Från 1982 till 2005 så har 13 av 25 Oscars-vinnare för ”bästa film” varit filmer som är baserade på 

historia. Under samma period har även 32 av de 100 filmerna som varit nominerade till priset ”bästa 

film”  varit  baserade  på  historiska  händelser1.  Detta  visar  vårt  stora  intresse  för  filmer  som är 

baserade på historia och hur återkommande dessa filmer är i filmindustrin. 

1.1 Syfte
Biopics är något som ofta välkomnas med öppna armar av publik och ibland även av kritiker. 

1Robert Niemi, History in the media, film and television. (2006) Introduktion, (ej numrerat)
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Människor som är välkända på ett eller annat sätt intresserar publik, mest troligt för att vi vet vilka 

människorna är och vill se hur deras liv sett ut. Genom att avgränsa mig till tre filmer inom genren 

biopics, och då om musiker så ville jag jämföra och se vad likheterna var. Det som intresserade mig 

mest var vad som motiverat dem och hur detta gestaltas i filmerna. Jag tror att oavsett vilken biopic 

man går in på kommer man hitta motgångar, vägen upp till toppen är aldrig lätt. Det jag insåg var 

att motivationen kommer ofta från andra människor som har en biroll i filmen, både från kvinnor 

och män. Jag tänkte att jag även skulle gå in på hur birollerna påverkar huvudrollen och då främst 

från ett feministiskt perspektiv. 

Dessa tre filmer som jag valt är från 1993, 2004 och 2005. De är alla tre hyllade filmer, av både 

publik och kritiker. För att undvika ett för stort omfång så begränsade jag mig till tre filmer och 

inom musikyrket. 

1.2 Frågeställning
Frågorna jag ställer mig är: hur gestaltas den manliga eller kvinnliga huvudkaraktären i dessa tre 

biopics? Är den manliga bikaraktären i kvinnliga biopics framställda likadant som den kvinnliga 

motsvarigheten i manliga biopic? Hur gestaltas den manliga partnern? Hur gestaltas den kvinnliga 

partnern? Vad är det som får protoganisten att vilja nå toppen och vem ger dem motivationen? Vad 

är skillnaderna och likheterna på hur antagonisten representeras  i dessa tre filmer? Stämmer Laura 

Mulveys  teori om kastrationsångest och den manliga blicken från artikeln Visual Pleasure and 

Narrative Cinema in på dessa tre filmer?

1.3 Metod
Det jag tänker göra är att jämföra genusfrågorna i filmerna. Detta tänker jag göra genom att göra en 

psykoanalys. Med en psykoanalys tänker jag gå in på det som visas av karaktärens barndom 

eftersom det är mycket av det som påverkar hur huvudpersonen agerar senare, alltså hur 

huvudkaraktären beter sig i förhållande till bikaraktären. Hur bikaraktären visas och agerar beror ju 

mycket på huvudkaraktären. Jag tänkte även gå in på hur karaktären påverkas i början på karriären 

och i filmens slutskede eftersom huvudkaraktärernas liv har blivit till det bättre i slutet i Walk the  

line, What's love got to do with it? och Ray. Det blir ett lyckligt slut där huvudpersonen har lyckats 

på ett eller annat sätt. Genom att göra en analys och då framförallt gå in på det psykologiska, så vill 

jag komma fram till om det finns likheter i synen på männen och kvinnorna i filmen.
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2.0 Inledning om biopics

2.1 Genren biopics
Biopic filmer dramatiserar oftast livet av en historisk människa som är eller har varit existerande. 

Livet som gestaltas är oftast inte helt och hållet taget från deras liv, utan man tar in lite extra för att 

det ska bli så bra underhållning som möjligt. Man berättar alltså sanningen om en människas 

historia med varierande grad av verklighet. En biopic är en film som handlar om en verklig 

människa, den berättar om en verklig människas liv, men så klart inte hela livet. Utan de viktigaste 

åren och de händelserna som har varit avgörande i den människas liv är det som gestaltas i filmen. 

Det är ju omöjligt att ta med allt av en människas liv så man tar med de mest betydelsefulla delarna.

När man som åskådare ser ”baserad på en sann historia” så tar man nästan lite för givet att filmen 

kommer att leverera mer betydelse än en fiktiv film och därför kräver filmen mer engagemang och 

respekt. Denna uppmärksamhet mot verklighetsbaserade filmer kanske har att göra med att vi idag 

lever i en värld där mycket är fiktivt på bioduken och inte så verklighetstroligt eller trovärdigt, och 

att vi då har en viss hunger efter verklighet och en viss sanning. Fiktiva filmer tenderar ofta att 

överdriva, vara banala och inte spegla verklighet så mycket då det innehåller exempelvis 

övernaturliga saker. Åskådarna vill ha igenkännande på livet de lever och sådant de vet har hänt, 

och det växer då en hunger efter historiska  representationer på film och tv2. Sedan tror jag även att 

så man ser en biopic på reklam eller hyrfilmshyllan så känner man igen personen som filmen 

handlar om och då tänker man ”där är filmen om den kända personens liv, den måste man se!”. 

Budskapet i dessa filmer är att vägen till toppen inte är en dans på rosor. Eftersom just dessa tre 

personer blivit stora vill ju människor veta hur de har tagit sig dit både med med och motgångar och 

vad som motiverat dem. Verklighetsbaserade filmer gillar vi för att vi tycker om en viss sanning och 

kanske inte alltid vill se en påhittad berättelse med overkliga världar och karaktärer. Det som gör 

just biopics intressanta är att personen det handlar om har en stor krets med beundrare och fans. 

Filmerna innehåller ju människor vi känner till och innehåller livsfragment av dessa. När idolen har 

en beundrarkrets så vill ju beundrarkretsen veta saker om sin idol: hur har människans liv sett ut, 

vad har motiverat, hur har personen i fråga lyckats med allt? De vill veta livet bakom personens 

framgång samtidigt som man kan inspireras. 

2   Ibid, introduktion, ej numrerat
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Det finns två olika grupper inom verklighetsbaserad film, dokumentärer och dramadokumentärer3. 

Den grupp som biopics hamnar i är dramadokumentärer. Dramadokumentärer förenklar historiska 

händelser och kortar ner det, den har även bara plats för en eller max två protagonister. Karaktärer 

kan tas bort  eller  läggas till  beroende på hur man vill  berätta  historien eller  beroende på vilka 

personer som är  viktiga för  att  berätta  livshistorian på ett  sammansatt  vis.  Dramadokumentärer 

tenderar  också liksom melodramer att  överdriva konflikter  och känslor.  Dessa filmer innehåller 

även en huvudperson som är lätt att känna igen sig i och som vi förstår och får sympatier för oavsett  

vad personen kan tänkas hitta på för dumma saker, vi står ofta på huvudpersonens sida. Filmen 

slutar även ofta med ett tillfredsställande avslut. Dramadokumentärer innehåller även små och stora 

detaljfel, avsiktligt för att skapa sympati eller antipati för en karaktär, eller av misstag för att man 

gjort för dålig bakgrundsforskning4. 

Människor som gestaltas i biopics är ofta människor som varit stora och välkända på ett eller annat 

sätt. Det kan vara en musiker, en kriminell, en kompositör, en diktator, en krigshjälte, en artist, en 

konstnär, en skådespelare, en uppfinnare, en vetenskapsman, en inflytelserik person inom religion, 

en politiker, en sporthjälte, en äventyrare och så vidare. Listan kan göras lång. Men det är oftast en 

person som många känner till och som har gjort sig känd på ett eller ett annat sätt. Man brukar 

koncentrera sig på personens stora och avgörande händelser som gör att den blivit den person som 

gjort dem känd såväl med som motgångar, alltså saker som gjort att de stigit till berömmelse. Vissa 

väljer att gå ifrån barndomen (Walk the line, What's love got to do with it? och Ray utspelar sig både 

under deras vuxna liv och barndomen) medan andra koncentrerar sig enbart på den vuxna biten. 

Kanske just för att barndomen inte varit speciellt avgörande eller för att man inte tyckte att den hade 

en viktig del i filmens helhet. I de tre filmerna som jag tar upp har dock barndomen varit avgörande 

för vad som ska hända senare i filmen. I What's love got to do with it? så stannar hon kvar hos en 

man som misshandlar henne för att hon varit med om att hennes familj lämnade henne som barn 

och vill inte att hennes barn eller man ska behöva uppleva och känna samma sak. I Walk the line är 

barndomen avgörande för att han förlorade sin bror och för att visa att pappan alltid varit missnöjd 

med honom och det är ju mycket av detta som påverkar hur han mår senare i filmen. I Ray förlorar 

även Charles Ray sin bror under barndomen men det finns även med det eftersom något annat som 

är viktigt för historian händer då han är liten, han förlorar sin syn. I dessa tre filmer har alltså 

barndomen varit viktig för att visa hur de tänker, vad de varit med om, hur familjerelationen varit 

3   Niemi Sid.13
4 Niemi sid. 14
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och så vidare. Det som gör dessa biopics till en mer pålitlig källa på hur deras liv verkligen har varit 

är att de själva har varit med i filmprocessen och deras liv berättas då mestadels ur deras perspektiv. 

Exempelvis What's love got to do with it? är baserad på boken I, Tina av Tina Turner. Om man gör 

en biopic om någon som levt för länge sedan som till exempel filmen Amadeus så är det svårt att 

veta hur dennes liv såg ut eftersom det var så länge sedan och inte ens någon anhörig finns kvar. 

Man har ju en fördel om personen man gör filmen om lever eller om anhöriga gör det och kan 

berätta sin egen historia, men även om personen är död och har gjort en självbiografi. Dessa filmer, 

som inte har några anhöriga gör att författaren får mer fria händer. Om man skulle göra en film om 

exempelvis Jesus Kristus så kan man ju inte vara säker på att det som står om honom är sant, men 

däremot så finns det skrifter om honom, men vem skulle veta om det var sant? Det som alltså är en 

komplikation i biopics är att det blir svårt för åskådaren att skilja fakta från fiktion. Det är därför 

man kan säga att mycket även är fiktivt i biopics, för man kan aldrig riktigt få med hela sanningen5.

 I dessa tre filmer jag valt ut så har personen i fråga levt då man producerat filmen och även varit 

delaktig i skapandet av filmen och i manuset och de har själva fått berätta sin egen historia. Dock i 

Johnny Cash fall så dog han 2003, två år innan Walk the line hade premiär. Filmen är baserad på 

intervjuer som James Mangold gjorde med Johnny Cash och June Carter (Johnny Cashs fru) innan 

de dog, de godkände även skådespelarna som skulle spela dem6. Ray Charles var med och gjorde en 

slutlig redigering av filmen men han dog dock innan premiären vid en ålder av sjuttiotre den 10 juni 

2004.

Målet är att göra en film om en person som har blivit känd och berätta den personens version av sitt 

liv  i den mån som det går eller som man vill. I dessa tre filmer har filmskaparna samarbetat med 

personerna filmerna handlar om: Johnny Cash, Tina Turner och Charles Ray för att få fram deras 

version av sina liv. Man vill göra en film av den personen, berätta den sanna historien och inte bara 

vad folk har sagt om personen i fråga. Alla dessa tre personer har själva fått berätta sin egen version 

av sitt liv och varit delaktiga i filmskapandet på ett eller annat sätt. Det man vill är att få deras egna 

livshistoria och inte vad som setts eller hörts av åskådare utanför som är grundat på skvaller och 

sägen och så vidare utan personernas eget perspektiv. 

Då biopics är baserade på verkliga människors liv så blir förväntningarna på skådespelarna ännu 

5 John A. Walker, Art and artists on screen (Manchester Univ Pr, 1993) sid.13

6 http://www.imdb.com/title/tt0358273/trivia
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högre. De kan då inte tolka en roll så mycket på sitt eget sätt på samma sätt som man kan med en 

fiktiv karaktär, utan man måste tänka på att personens egenskaper och handlingar är kända och då 

försöka porträttera personen så bra som möjligt, som publiken väntar sig. Dock så har skådespelare 

som lyckats bra med detta vunnit respekt som en dramatisk skådespelare. Joaquin Phoenix, Angela 

Bassett och Jamie Foxx har alla tre blivit hyllade och prisbelönta för sina prestationer i biopicsen 

om dessa tre musiker. En fördel de har haft är att  personerna de ska gestalta (Tina Turner och 

Charles Ray) har levt och varit delaktig i filmskapandet på ett eller annat sätt så att skådespelarna 

har fått träffat och lärt känna personen de ska gestalta. Johnny Cash hann dö strax efter att han 

godkänt Joaquin Phoenix i rollen som honom.

Dessa tre biopics är tre prisbelönta filmer. Walk the line har vunnit en oscar för bästa kvinnliga 

biroll (Reese Witherspoon) och den var nominerad till fem Oscars totalt7. Ray var nominerad till sex 

Oscars och vann två, bland annat för bästa manliga huvudroll (Jamie Foxx)8. What's love got to do 

with it? blev nominerad till två Oscars men tog inte hem någon av dem, men Angela Basset fick 

däremot en Golden Globe för sin insatts9. 

2.2 Laura Mulveys feministiska blickteori

Det manliga blicken som Mulvey tar upp är influerad av Freud. Bio ger ett antal möjliga njutningar 

och en av dem är ”scopophilia”. Scopophilia/skoptofili är enligt Mulvey en av de sexuella instinkter 

vi har. Vi utsätter  människor för en blick och gör dem till objekt. Detta jämförs med ett barns blick, 

barns nyfikenhet gör att de vill se det privata och det förbjudna. Det är ett nöje att se på en annan 

person som ett objekt och objektifiera andra. När man ser en film så får man en illusion av att man 

tittar i någons privata värld10. Denna känsla förhöjs ju mer då man ser på en biopic-film eftersom 

den innehåller en huvudperson som finns eller har funnits i verkliga livet. Att människor även 

känner till personen gör ju att vi blir nyfikna på dennes privatliv. Någonting som väckte mer 

intresse för just Walk the line och Ray kan ha varit för att personerna som filmerna gestaltar, alltså 

Johnny Cash och Charles Ray, dog cirka två år respektive några månader innan filmens premiär. Att 

en stor ikon inom musik har gått bort och som sedan får en film gjord om sig borde ju väcka ett 

stort intresse och större efterfrågan efter en film för att hylla musikerns liv. Mulvey talar också om 

7 http://www.imdb.com/title/tt0358273/awards
8 http://www.imdb.com/title/tt0350258/awards
9 http://www.imdb.com/title/tt0108551/awards
10 Laura Mulvey, Visual Pleasure and Narrative Cinema (London: society for education in film and television, 1975) 

Sid. 8
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den manliga blicken, att kvinnan är där för att tillfredsställa den manliga publiken. Mannen ser 

henne från två olika lägen, den ”voyeuristiska”: att man ser kvinnor som horor, och den 

”fetischistiska”: att man ser kvinnor som madonnor. Mannen vill hitta hennes mysterium eller 

förvandla hennes skönhet till något tillfredsställande11.

3.0 Kort filmsammanfattning

3.1 Ray
Ray handlar om musiklegenden Ray Charles som under sin barndom förlorade synen helt. Detta 

hindrade honom dock inte ifrån att hålla på med musik och få en så stor karriär som han hade. Ray 

har med sin sprudlande personlighet gjort historia både inom musiken men också för att förbättra 

hur svarta blev behandlade. Ray kämpar mot saker som blindhet, traumat efter att hans bror dog då 

han var liten och drogberoende för att ta sig till toppen. Ray Charles övervann blindhet, fattigdom, 

barndomstrauma,  rasism  och  drogmissbruk  och  blev  en  av  de  ledande  ljusen  i  amerikansk 

populärmusik under andra hälften av nittonhundratalet. Han var en innovativ sångare, kompositör 

och pianist som blandade gospel, blues, jazz, country och western till en egen stil. För det fick han 

smeknamnet ”The genius” av Frank Sinatra. Han sålde miljontals med skivor och han hade flera 

listettor  och fick tolv Grammyutmärkelser12.  Han donerade över  20 miljoner  dollar  till  afrikan-

amerikanska college och välgörenheter till  blinda och döva, han glömde aldrig sina rötter. Efter 

vägen bedrar han sin fru, försöker göra sin mamma nöjd och lever med skulden att han såg sin bror 

dö utan att agera. Hans låtar klättrade upp för listorna och han breddade musikstilar till en större 

publik och fick genrer  mer accepterade så som exempelvis gospel  utanför  kyrkan.  Förutom att 

kämpa mot rasism så kämpade han också mot fördomarna för blinda och bevisade att  trots  sitt 

handikapp så kunde han ta sig längre än vad någon kunde ana. Medan han blev större och större 

som artist så föll han mer och mer för frestelsen av droger och kvinnor. Risken på att förlora allt han 

höll kärt och hans döda mor fick honom dock att övervinna sina beroenden. Ray lovade sin mamma 

att aldrig bli en krympling, vilket motiverade honom att sluta med drogerna. Ray Charles hann vara 

med under  filmandet  och  den första  redigeringen innan han dog den 10 juni  200413.  I  Ray så 

fördjupas hans brister i en karriär då folk mest såg honom som ett geni, men bakom det så låg 

någonting djupare14.

11 Ibid Sid. 17
12 Niemi sid. 284

13 http://www.imdb.com/title/tt0350258/trivia

14 Dennis Bingham, Whose lives are they anyway? : the biopic as contemporary film genre (Rutgers university press, 
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3.2 What's love got to do with it?
Filmen är baserad på Tina Turners självbiografi  I, Tina och handlar om Anna Mae Bullocks, mer 

känd som Tina Turners liv och då framförallt  om det 16 år långa äktenskapet med Ike Turner, 

bluesmusikern  som upptäckte  henne  och gjorde  henne  känd.  Han  visade  sig  vara  en  våldsam, 

paranoid drogberoende man och ett grymt kränkande make som misshandlade henne15. Boken blev 

fick enorm popularitet och därför var en adaption från boken till film oundviklig16. Tina Turners 

berättelse är en berättelse om lidande, överlevnad och om sin slutliga triumf. Detta utspelar sig i en 

berättelse där hon till  slut lämnar sin make Ike Turner 1974 och skiljer sig ifrån honom två år 

senare, 1976. I skilsmässan blev hon ruinerad och det enda hon fick behålla var sitt artistnamn 

”Tina Turner”. Men hon tar slutligen ut en revansch som heter duga då hon gjorde en storslagen 

comeback 1984, som har kallats för den mest fantastiska comebacken inom rockmusikens historia, 

med det mångfaldiga Grammy-vinnande albumet Private dancer17.

3.3 Walk the line
Redan under sin barndom intresserar sig Johnny Cash för musik, han lyssnar på radion och kan alla 

låtar ur psalmboken. När han går med i flygvapnet i Tyskland så köper han en gitarr och börjar 

skriva sin egen musik. När han jobbar som dörrförsäljare inser han att det inte är något för honom 

utan att det är hans dröm, att bli musiker, som han borde uppnå. När han börjar bli stor och turnerar 

fastnar han även för droger. Hans äktenskap börjar falla samman, han är förälskad i June Carter och 

han är en drogmissbrukare. Han slåss med drogmissbruket, med traumat han har kvar från då hans 

bror dog då han var liten och det faktum att pappan därför har stött honom ifrån sig. Samtidigt 

försöker han få June att gifta sig med honom. Familjen Carter hjälper honom slutligen att blir fri 

drogberoendet och 1968 spelar han in en skiva live på konserten Folsom Prison, på ett fängelse 

vilket blev ett väldigt succéartat album. Både June och Johnny hann dö innan filmen hade premiär 

men filmen bygger  på  intervjuer  med dem och de båda godkände vem som skulle  spela  dem. 

Johnny Cash gillade Joaquin Phoenix på grund av hans insats i Gladiator (2000)18. 

New Jersey, 2010) sid. 46 

15 Niemi sid. 281
16 Ibid sid. 282

17 Ibid sid. 282
18 http://www.imdb.com/title/tt0358273/trivia
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4.0 Analys

4.1 Ray
Filmen börjar innan Ray Charles musikaliska karriär tog fart, alltså innan han slog igenom. Filmen 

går framåt mot framgångarna med motgångar och med tillbakablickar till hans bardom. I 

barndomen får vi se vad som motiverat honom, hur han kom i kontakt med musiken, hur han blev 

blind och så vidare. Redan i början får vi se hans mor som en ensamstående mamma som jobbar 

hårt, inte tar någon skit och uppfostrar sina barn väl. Hon är en bra förebild och verkar vara en bra 

mamma. 

4.1.1 Tragedier

Under filmens gång då Ray är i vuxen ålder så upptäcker han flera gånger vatten på olika ställen 

som till exempel golvet och i sin resväska där det ligger ett ben eller en arm från ett barn. Detta 

leder oss till en händelse som visas senare i filmen, hans brors död. Brodern drunknade i en 

tvättbalja framför Rays ögon då han var liten. Han får då mamman kommer ut och ser vad som hänt 

skulden eftersom han stod där och bara såg på för att han trodde att brodern bara lekte, mamman 

säger då ”varför gjorde du inget?”. Detta kanske får oss att tycka att modern var lite orättvis och 

kanske inte en sådan bra mamma som vi trott, men reaktionen är nog ändå inte så konstig utan mer 

mänsklig. Det vore konstigt om hon inte reagerade på att hennes son dött och hur skulle hon förstå 

att Ray bara trodde att de lekte? De flesta skulle nog reagera som henne i ren chock. Man får inte se 

att hon skyller broderns död på Ray vid något mer tillfälle, utan det är han själv som tar på sig 

skulden. Mamman verkar vara mer koncentrerad på att uppfostra sin andra son, Ray, som håller på 

att bli blind än att skuldbelägga honom för sitt andra barns död.

4.1.2 Svårigheter

Under Rays bardom så syns flera gånger ett träd där det hänger glasflaskor i olika färger. Detta ser 

jag som en symbol för hans syn och hur den förändras. Det är genom trädet vi får se hur synen blir 

sämre och sämre, glasflaskorna blir suddigare och suddigare. Men vi hör även ljudet ifrån flaskorna, 

och ljudet blir inte svagare, detta visar hur hörseln fortfarande är densamma och symboliserar hur 

han får lita till sin hörsel. Ray blir blind under sin barndom, han har inte alltid varit blind utan blev 

det då han var runt 7-års-åldern. Medan Ray får sämre och sämre syn så lär hans mamma honom att 

använda sig av sitt minne. Det är så han hittar då han inte längre har någon syn kvar, genom minnet 

och hörseln. Rays svaghet, att han är blind, är en av hans motgångar. Han ser inte vad folk gör och 
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blir därför utnyttjad. Detta innebär bland annat att då han spelat så räknar barägarna pengarna fel 

med flit. Men hans svaghet är också hans motivation, han övervinner sin blindhet och visar sig vara 

ett musikaliskt geni över de gränser man kan tro på grund av hans handikapp. 

4.1.3 Föräldrarnas roll

Under en tillbakablick så får vi se Ray då han nyligen blivit blind, då han ramlar och ropar efter sin 

mamma. Mamman står i samma rum men hjälper honom inte utan är istället tyst, hon vill att han 

ska lära sig vara självständig. Han lär sig att lyssna till saker för att hitta och använder hörseln och 

minnet istället för synen. Då han är blind så får han förlita sig på sina andra sinnen. Bland annat 

känner han på kvinnors handleder för att veta om de är smala och vackra. 

Rays mamma var en hårt arbetande ensamstående mor som enligt Ray jobbade sig själv till döds. 

Pappan var frånvarande och hade tre olika familjer. Mamman lär Ray redan vid tidig ålder att inte ta 

någon skit. Hon säger åt honom att han ska stå på egna ben och säger att han aldrig får bli ett 

välgörenhetsoffer, han blir därför ivägskickad till en skola för blinda och döva. Hon menar att han 

inte ska låta folk tycka synd om honom för hans handikapp och att han inte ska göra sig själv till ett 

offer. Jag tror det är mycket av det modern uppfostrar honom till som får honom att hitta motivation 

och uppfylla sin dröm om att bli musiker och sedan kan bli det. Genom att lära sig att stå på egna 

ben och inse att hans handikapp inte sätter stopp för var han kan ta sig an, även om det finns 

motgångar. Han får motstånd då han sjunger gospel utanför kyrkan, eftersom det var något som inte 

var acceptabelt. Trots det så ger han inte upp om det vilket leder till att han kommer med något nytt 

utanför ramarna.

4.1.4 Kvinnliga bifigurer

Ray gifter sig med en kvinna som han kallar för Bee och de får barn. Under turnéerna har han 

affärer med sina körsångerskor och tar droger. Bee upptäcker att han tar droger och det blir bråk 

under flera tillfällen bland annat just på grund av drogerna. Trots att han är otrogen så säger han 

”You're the only woman I will ever love”. Den första älskarinnan han har vill att han ska lämna sin 

fru och han säger att han aldrig kommer att lämna sin familj. Älskarinnan ringer hem till honom och 

tror att han bara kan lämna sin familj och komma när som helst. Efter att Ray har  flyttar med sin 

fru och sina två barn till Los Angeles så blir älskarinnan gravid. Han börjar då likna sin far mer och 

mer, att han får flera olika familjer. När han sedan börjar ha en affär med en ny körsångerska så blir 

14



Karolina Kristoffersson VT 2011

den första älskarinnan svartsjuk och hon sticker, sedan dör hon i överdos. Under ett bråk med frun 

så säger hon att hon vet om hans affärer med andra kvinnor, trots detta så vill hon hålla ihop 

familjen och sätter ner honom på jorden genom att fråga vad som är värt någonting, att hålla på med 

drogerna eller att skiljas från musiken och sin familj. Det är då han inser att han måste sluta med 

drogerna. Den viktigaste kvinnan i Rays liv är egentligen  hans mamma. Det är hon som har stöttat 

honom och det är från henne han lärt sig att bli stark och självständig. 

4.1.5 Droger

När Ray börjar bli riktigt stor karriärmässigt under filmen, då han toppar listorna blir 

Grammynominerad, så blir han även ertappad av polisen med heroin på sig. 1965 blir han igen 

påkommen med droger och det räknas som smuggling eftersom han tog med sig det ut från landet. 

Han åker strax efter det in på rehabilitering efter att hans fru frågat om det är värt att förlora allt för. 

4.1.6 Hjälpen

Det Ray innerst inne vill är att göra sin mamma stolt och med all press från musiklivet så ser han 

antagligen drogerna som ett sätt att hantera det hektiska livet på.  När Ray i slutet ramlar på golvet 

på behandlingshemmet under rehabiliteringen så känner han att det är vatten på marken, han vet att 

det är samma som han upplevt flera gånger under filmens gång. Men den här gången är han inte 

rädd och undviker barnet i tunnan, utan han letar sig till tunnan och börjar gräva i den. Det är hans 

sätt att bearbeta och försöka göra det han kan för att rädda sin bror och genom brodern sig själv. 

Han hör då sin mamma säga ”han är inte där”. När han kollar upp är han hemma och kan se, han har 

för första gången ögonen öppna sedan han var barn. Han är hemma där han kom ifrån och hans 

mamma sitter där och har inte åldrats någonting. Hon framställs som någon slags Gud i himlen, som 

att han var i en nära döden upplevelse och träffar henne men får en ny chans. Hon säger att hon inte 

är en mardröm, utan att hon är en del av honom. Han säger att han gjorde som hon hade sagt att han 

skulle göra och hon svarar med att han blev stark men att han fortfarande blev ett offer. Mamman 

tar honom i famnen och hans bror kommer ut ur dörren, även han i samma ålder som då han dog. 

Brodern säger att det inte var Rays fel att han drunknade. Han lovar dem att han inte ska göra sig 

själv till ett offer igen och att han ska stå på sina egna ben. Och det är det som gör han motiverad att 

bli drogfri. Tunnan är en symbol för hans problem, det förflutna och hans barndomstrauma. Han har 

undvikit den flera gånger men när han väl börjar gräva så börjar han att bli bättre, han slutar anklaga 

sig själv för att brodern drunkade. När han gräver i tunnan är det hans sätt att försöka rädda honom 
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och ta tag i sitt eget liv. 

4.2 What's love got to do with it?
Tina Turner föddes till Anna Mae Bullock, Tina Turner är ett artistnamn hon får senare under 

filmen.

4.2.1 Tragedier

I början av filmen så sticker Tinas mamma, hon tar med sig den ena dottern men lämnar Tina kvar 

med hennes mormor. När mormodern dör då Tina är tonåring så får hon flytta till mamman och 

systern. Mamman säger åt henne att hon får bidra med pengar och skaffa ett jobb. När Tina följer 

med systern på hennes jobb, en klubb, träffar Tina på Ike och hans band då hon provsjunger med 

dem. 

4.2.2 Föräldrarnas roll

I början då Tinas mamma flyttar och tar med sig sin ena dotter men lämnar Tina så får man redan 

där en ganska bra uppfattning på vilken slags mamma hon är. Tinas mamma säger en gång under 

filmen då ”Tina and Ike” är mycket framgångsrika att hon inte ska glömma dem som hjälp henne 

komma fram. Hon antyder då på sig själv och att hon vill ha pengar, att hon också vill ha en del av 

kakan. Detta är ganska märkligt sagt av henne eftersom hon aldrig ens varit delaktig under Tinas 

uppväxt. En natt så går Tina upp mitt i natten, väcker ungarna och sticker. Hon ringer till sin 

mamma och säger att de kommer att komma till henne med buss och får mamman att lova att inget 

säga till Ike. Ike har skaffat hållhake på Tinas mamma, han har till exempel köpt ett hus till henne. 

Så fort han ringer så säger mamman att Tina är på en buss och att hon är på väg dit. Även detta visar 

ju vilken slags mamma Tinas mor är, hon verkar inte vilja skydda sitt barn trots allt Tina är med om, 

det verkar inte spela någon roll så länge hon själv får pengar. Så länge hon får pengarna så är hon 

nöjd.  Han kommer och hämtar upp dem efter vägen då bussen stannat. Mamman visar inte det 

minsta kärlek, omhändertagande eller moderskänslor för Tina. Hon tycker att Ike är en bra man 

enbart för pengarna och försöker intala Tina varför han är så bra och att man ska stå ut med att han 

stöter på alla andra så fort hon vänder ryggen till. Han har mutat mamman med enbart pengar och 

det godtar hon, hon väljer pengarna framför sin dotters säkerhet.

4.2.3 Den manliga bifiguren
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Ike är från början en charmig man som vill ha henne med i bandet. Han charmar Tinas mamma som 

egentligen vill att Tina ska bli sjuksköterska för att kunna bidra rejält till familjen. När Tina börjar 

sjunga med dem så har Ike en sambo som han har två barn med, Lorraine. En kväll är Lorraine 

svartsjuk och tänker skjuta Tina, hon går i stället in på toaletten och skjuter sig själv. Hon överlever 

dock och Ike lämnar henne för att bli tillsammans med Tina efter att de haft en konversation där han 

säger ”alla lämnar mig” och hon säger ”det skulle inte jag göra” dessa ord är avgörande för hur hon 

tänker senare då hon stannar kvar i en relation i psykisk och fysisk misshandel. Strax efter det så 

åker bandet ut på turné och det är efter det Ike byter ut hennes namn till artistnamnet Tina Turner. 

Anledningen till att hon stannar är för att Ike är rädd att bli lämnad och han har sagt att alla lämnar 

honom och hon känner igen sig i det. Hon vet hur det känns då ens familj lämnar en så hon själv 

blivit utsatt för det. Detta är det som de har gemensamt och det är nog mycket därför hon stannar 

kvar, för hon vet hur det känns att bli lämnad. Sedan så spelar det väl in lite att det var han som 

upptäckte henne och då får han henna att tro att hon är skyldig honom så mycket just därför. 

Egentligen så är det så att det är han som är skyldig henne för utan henne hade han nog inte blivit 

lika stor och då hon lämnade honom och slutade göra musik med honom så stöp hans karriär i 

botten. 

4.2.4 Svårigheter

Tina får barn med Ike och efter förlossningen har hon blodbrist och mår väldigt dåligt. Doktorn 

meddelar då att hon ska stanna kvar på sjukhuset i tre veckor. Detta accepterar inte Ike så han 

kommer på natten och hämtar henne. Han menar att han annars kommer förlora så mycket pengar 

på att de inte fortsätter turnén och övertalar henne med giftermål, så de gifter sig strax därefter. 

Under turnén 1960 så mår Tina dåligt, hon är sjuk och säger att hon inte orkar sjunga och att hon 

måste vila. Ike får henne då att få dåligt samvete med orden ”detta är den största kvällen i min 

karriär och du förstör den!”, hennes dåliga samvete får henne att sjunga trots att hon mår dåligt och 

hon gråter på scenen. Misshandeln som kommer att pågå i många år börjar med en psykisk 

misshandel, alltså utan slag. Istället börjar han med att manipulera henne, få henne att få dåligt 

samvete, köpslår med henne och mutar henne. En dag kommer Lorraine och lämnar hennes och 

Ikes två söner. Denna händelse visar hur Tina respektive Ike är och kommer representeras resten av 

filmen. Tina tar hand om dem som sina egna barn och de kallar henne för mamma. Hon är 

omhändertagande och moderlig mot dem medan Ike bara blir arg och säger inför barnen ”vad ska 

jag med två ungar till?”. Därefter får Tina och Ike en till son och de har nu hand om fyra barn 
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samtidigt som de jobbar och turnerar hårt. 

Medan Tina och Ike blir mer känd och mer framgångsrika så rullar pengarna in. Detta är dock 

någonting som Tina inte får någon egen tillgång till. Det är Ike som har hand om alla pengar och 

hon ser ingenting utav dem förutom kläderna hon får, huset de bor i och presenterna hon får av Ike 

då han får dåligt samvete för att ha slagit henne. Hon får inte sin del av pengarna och får inte ha 

några pengar, utan Ike har hand om allt och ger en del till hennes mamma. Jag tror att det är för att 

förhindra att hon ska lämna honom. Om hon inte har några pengar så kan hon inte fly långt eller ta 

sig någonstans på egen hand. Under filmen ser vi också Tina eskalera och bli större, det är henne 

publiken ropar efter och det är hon som är den stora stjärnan och Ike får alltmer stå i skuggan av 

henne. Efter en spelning så kommer en man från ett skivbolag som vill spela in en skiva med enbart 

Tina och Ike blir då sur och avundsjuk på hur stor hon är. Han tar undan mannen från skivbolaget 

och gör upp med honom, hon har ingenting alls att säga till om. 

När de är på turnéerna så är det hennes namn publiken ropar, de älskar henne. Ike blir sur över detta 

men det är dock ingenting som han visar inför andra, då berömmer han henne bara. Det brister dock 

då de sitter på ett café och två barn kommer och vill ha Tinas autograf, han blir arg på att hon är 

större än honom och han kletar då tårta i hennes ansikte och hon kastar då ut ett glas vatten på 

honom. När han då tänker slå henne så ställer sig Jackie, en av körsångerskorna, sig i vägen och 

säger ifrån och han slår då istället henne. Hon säger då att hon tänker sluta och att hon kommer dra 

medan Tina står med tårta i ansiktet och säger att allt är bra. Jackie säger att allt inte alls är bra och 

att man inte ska ta emot stryk och att Tina också borde sticka. Dessa ursäkter är typiska ursäkter 

som Tina använder sig av under äktenskapet ”allt är bra”, ”han är under mycket press så det är 

därför” och så vidare. Hon lever själv i en slags förnekelse och kommer med ursäkter på varför han 

beter sig som han gör. 

4.2.5 Droger

Under en inspelning så säger Ike konstant att hon sjunger fel så att han ska få en anledning att slå 

henne och efter det så utnyttjar han henne sexuellt. Efter det tar Tina en överdos tabletter och får 

åka ambulans till sjukhuset, han hotar henne då med att han ska döda henne. Det är det närmaste 

Tina kommer till att ta droger. Folk runtomkring henne gör det dock mest hela tiden, speciellt Ike.
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4.2.6 Den kvinnliga bifiguren

Medan Tina ligger på sjukhuset så kommer Jackie dit. Hon säger att Tina alltid är välkommen till 

henne och att hon finns där, Jackie är den stöttande kvinnan som vågar stå kvar. När Tina kommer 

tillbaka från sjukhuset så har Ike fest, han säger ”säg till nästa gång du ska ha ledigt” och kommer 

med en massa krav på vad hon ska och måste göra. Han vet att han har manipulerat henne och kan 

göra precis hur han vill med henne. Hon söker upp Jackie och säger ”jag vet hur det är då ens 

närmaste lämnar en, jag kan inte göra det”. Det är hennes skuldkänslor Ike lever på och han får 

henne att tro att hon inte kan klara sig utan honom.

4.2.7 Hjälpen

Efter Tinas självmordsförsök så söker hon upp Jackie. Jackie introducerar buddism för Tina, och 

efter det börjar hon också be. Det ger henne styrkan att stå emot, säga emot honom och inte bara 

hålla med. Hon börjar slå tillbaka och efter det flyr hon, detta är hennes väg ut från det hemska 

förhållandet hon befinner sig i. Efter att hon slagits tillbaka i bilen och de kommer upp på 

hotellrummet så går Tina till badrummet kollar sig själv i spegeln. Då är det som att hon ser sig 

själv i ett nytt ljus och inser att det nu får vara nog, som att hon kollade på sig själv och tänkte 

”varför är jag kvar här?”. Spegeln är en symbol för hennes uppvaknande, hur ser för första gången 

saker klart och hon har bestämt sig för att hon inte tänker leva kvar i rädslan. På scenen levde Tina 

en lögn, bakom scenen levde hon i en mycket mörkare värld än vad åskådarna kunde tro, hon var en 

fånge i sitt eget hem. Hon hade två val, att stanna i rampljuset eller att fly för sitt liv. Då hon väl flyr 

har hon bara några cent men lyckas  trots detta lämna honom. Hon begär skilsmässa och i rättssalen 

så säger hon att hon är beredd att avstå från alla ekonomiska krav i skilsmässan, bara för att 

påskynda ärendet. Detta innebär att hon kommer gå därifrån utan någonting, att han kommer få alla 

hennes ägodelar och alla upphovsrätter, till och med till de låtar hon skrivit men som de framfört 

tillsammans. Det enda hon vill behålla är sitt namn Tina Turner, även det ville han ta ifrån henne. 

Hon får dock gå därifrån med enbart sitt artistnamn, men även bättre, hon slog sig fri honom. När 

hon går ut från rättssalen så har hon tre av sönerna med sig vid sin sida, alla utom den äldsta. 

När hon sedan slitit sig loss och börjat med sin solokarriär så dyker Ike upp på en parkering. 

Skivbolaget vill sätta honom i fängelse för att han är skyldig dem pengar och han vill därför göra en 

låt med henne som han skrivit för att få in pengarna. Han säger att musiken hon sysslar med nu ändå 

aldrig kommer löna sig. Han säger även att han har slutat med droger och att han saknar henne och 
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att det räcker nu, att nu kan hon komma hem. Han tror fortfarande att han kan manipulera henne och 

att det bara är ett spel hon håller på med. När hon tänker gå säger han ”jag skapade dig, utan mig är 

du inget!”. Det var snarare tvärt om att utan henne så är inte han någonting. Medan hans karriär 

sjönk till botten efter att Tina satsade solo så höjdes hennes karriär till skyarna. Efter att Ike dykt 

upp på parkeringen  så  kommer den äldsta sonen till Tina, han har blivit slagen av Ike som även 

kastat ut honom och sagt att han ska göra Tina illa, han hotar alltså Tina genom sonen. Tina är då så 

omhändertagande som hon varit mot barnen under hela filmen och säger till sonen han inte får gå 

tillbaka dit.

Tina planerar sin comeback och nu som soloartist. Hon säger att hon vill sjunga rock and roll och 

hon tror att allt är möjligt. Hon vet vad hon vill och denna motivation leder till att hon senare fått 

smeknamnet ”queen of rock and roll”. Tina är en riktig överlevare som till slut slog sig loss och allt 

gick då hon började tro på sig själv. När man är i ett sådant förhållande med psykisk och fysisk 

misshandel blir man manipulerad att tro att man inte är värd någonting eller att man aldrig kommer 

att klara sig själv eller är någonting utan den som misshandlar. På så sätt blir misshandlaren även 

som en trygghet och nästan en bra människa för att personen i fråga i alla fall stannar kvar. Genom 

att manipulera den misshandlade så vet misshandlaren även hur den misshandlade reagerar i olika 

situationer. För att komma ur ett sådant förhållande gäller det att börja tro på sig själv och sluta tro 

på det misshandlaren har hjärntvättat en med. Detta klarar inte alla av men till slut gör Tina det, hon 

bygger upp sitt självförtroende från botten och vågar bryta sig fri. Det är detta som gör henne till en 

överlevare och till en motivation och förebild. Hon slog sig ifrån att vara ett offer, och slutade 

acceptera att vara ett och istället hitta styrkan i sig själv.

Det stora sologenombrottet och comebacken kom då Tina var runt 45 år. Då Tina har en spelning i 

slutet av filmen så dyker Ike upp i hennes loge. Han hotar henne med en pistol men hon bryr sig 

inte längre, hon har brutit sig loss. Han tror att hon ska bli rädd och gå tillbaka till honom i skräck, 

det är så han har manipulerat henne att göra. Men hon har byggt upp sig själv och går därifrån utan 

att bry sig. Det stora genombrottet är inte bara inom musiken utan inom henne själv också. Han 

säger att hon inte är något utan honom, men egentligen är det så att han inte är något utan henne. 

Han inser att hon inte längre bryr sig, att han inte kan kontrollera eller hjärntvätta henne, att hon är 

större utan honom. 
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Senare fälldes Ike för narkotikabrott, ”what's love” blev 1:a på listan och hennes första soloalbum 

fick fyra Grammys, bland annat för bästa skiva. Tina har blivit en av världens främsta artister och 

hennes turnéer slår publikrekord världen över. Tina Turner gjorde mer än att överleva, hon gjorde en 

triumf där hon gjorde vad som krävdes för att bli en soloartist på egen hand och hon kom tillbaka 

större än någonsin. Det Tina lär oss är att vi kan göra det som vi kan för att göra våra liv bättre. Hon 

visar en kvinnas styrka och självständighet, på så sätt kan man se filmen som en feministisk film. 

Kvinnan klarar sig bättre utan den kränkande mannen och blir större än någonsin utan honom. 

4.3 Walk the line
Filmen börjar 1968 på Folsom state priston, ett fängelse där Johnny har en spelning. Sedan är det en 

lång återblick till hur han tagit sig dit. Det börjar utspela sig i Arkansas 1944 där Johnny växer upp 

med en pappa som super, en mamma som sjunger och använder musiken som tröst och två syskon, 

en storebror och en lillasyster. Storebrodern är en bra bror och en bra förebild till Johnny, han är 

klok, omhändertagande och duktig. Det man gör inom familjen är att lyssna på musik som en 

trygghet, hjälp och tröst. Johnny kan alla låtar i psalmboken och han lyssnar mycket på radion med 

sin storebror och då mycket på Carter-familjen som bland annat innefattar June Carter. 

4.3.1 Tragedier

I filmens början så dör brodern Jack då han sågar ved och pappan skyller detta på Johnny trots att 

Johnny inte var med. Jack sa åt Johnny att han inte behövde vänta på honom och att han kunde gå 

och fiska i förväg och att han själv skulle komma efter. Trots detta så skyller pappan på Johnny och 

menar att Gud tog fel son och säger att Johnny inte är värd någonting, detta är något som går 

igenom hela filmen. Pappan visar det rakt ut och är aldrig nöjd med någonting Johnny gör och det 

får Johnny att börja hålla med honom. För Jack skulle ha blivit präst och gjort bra saker och han 

tycker att han själv aldrig har gjort något bra. Efter Jacks död så kommer ett exempel på hur Johnny 

använder musiken som stöd och som en flyktväg från verkligheten. Då lyssnar han på radion på 

June Carter. En kvinna som även senare kommer vara ett stort stöd i hans liv både då det gäller 

Jack, hans drogberoende och att han inte fått någon kärlek från sin pappa. June är en kvinna som är 

med och stöttar honom på ett eller ett annat sätt under hela filmen, först genom radion och senare i 

egen hög person. 

Sågen som ses flera gånger under filmen symboliserar hans bror. Sågen var orsaken som Jack dog 
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men även hur hans död sågade isär familjen. Man kan även säga att det sågade isär Johnny eftersom 

Jacks död är något som påverkar han så pass starkt under hela filmen, han reagerar på då någon 

ropar Jack och han återkommer till hans död flera gånger under filmen.

Något som Johnny Cash ofta kallas för är ”the man in black”. Då människor frågar ”varför är du 

alltid klädd i svart, det ser ut som om du ska på en begravning” så säger Johnny ”det kanske jag 

ska”. Hans val av kläder kanske beror på just det med Jacks död, att det symboliserar sorg eftersom 

Jacks död är någonting som följer med honom genom hela filmen och aldrig riktigt är någonting 

han bearbetar. Första gången han pratar med June om Jack så tror ju hon att han fortfarande lever, 

han pratar om honom och minns honom som att han fortfarande skulle finnas med. Ett exempel på 

detta är då han och hans två bandmedlemmar repeterar på en veranda och han hör då någon ropar 

Jack till ett barn, han vänder sig då om och kollar. Jack är någon som är med honom jämt, genom 

hela filmen på ett eller annat sätt. 

4.3.2 Föräldrarnas roll

När Johnny ska åka i väg inom militären i vuxen ålder så nedvärderar fadern honom och han säger 

inte ens farväl utan bara ”du kommer missa din buss”. June och hennes familj kommer över till 

Johnnys hus på thanksgiving, där är även hans föräldrar och barn är med. Pappan klagar mestadels 

som vanligt, ingenting duger åt honom vad Johnny än gör. Det Johnny vill är att pappan ska vara 

stolt, det är det han har eftersträvat. Johnny tar upp vad som hände dagen då Jack dog och pappan 

säger då att Johnny inte har något. Han säger att han bara är en knarkare och att Johnny inte ens tar 

hand om sina saker, att han inte får träffa sina barn så ofta och har en traktor som står i leran. 

Traktorn ser jag som en metafor för Johnny, han har fastnat i leran. Vad han än gör så blir pappan 

aldrig nöjd och han sitter bara i leran. När han går ut och ska ha upp traktorn ur leran, alltså försöka 

att göra fadern nöjd som han alltid försöker med så åker han ner i vattnet. 

4.3.3 Svårigheter

Johnny är inom militären i Tyskland i början på 1950-talet. Han köper en gitarr och börjar spela 

redan där och göra egna låtar. Han säger till sin blivande fru Viv som han talar med i telefonen ”jag 

kommer att spelas på radion”. Han vet att han vill syssla med musik och han har ett mål. Han 

kommer dock inte in i musikbranschen direkt utan jobbar som dörrförsäljare först där det inte går 

vidare bra för honom. Han hittar dock en studio där Elvis spelar in musik och han sätter ihop ett 
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band. Han får dock motgångar där också, ifrån Viv som vill flytta till sin pappa. Det är väl även det 

som är motivationen, att om han inte lyckas så måste de flytta till hennes pappa och han måste ta 

jobb på dennes firma. Johnny går tillbaka med bandet, ”Johnny Cash and the Tennesse two”, till 

skivstudion och vill bli signad av samma bolag som Elvis. De spelar några gospel låtar vilket inte 

imponerar på bolagschefen. Då han sjunger sin egen låt däremot så blir de signad och spelar in en 

skiva samma kväll. Detta leder till att de får en spelning med bland annat Elvis, Jerry Lee Lewis, 

Clark Perkins och The Carters. 1956 åker de på turné med med några av dessa. Bandet skaffar i 

samband med det en trummis och de heter då ”Johnny Cash and the Tennessee three”. 

4.3.4 Kvinnliga bifigurer

På turnén introduceras June Carter, som kommer ha en stor roll i filmen, för första gången som 

person 30 minuter in i filmen. Innan har vi bara fått höra henne på radion. Hon  har varit stjärna 

sedan hon var liten och berättar att hon inte kan sjunga så bra så hon blev rolig istället.

Viv är inte direkt den stöttande frun då det gäller hans musik, hon sitter bara och väntar på 

pengarna. När han under turnén ringer Viv så är hon mest sur, mest för att han inte är medverkande i 

hemmet och när han väl är hemma så orkar han inte så mycket. När han får brev ifrån fans och tjejer 

så blir Viv svartsjuk och sätter upp en regel att då han är hemma så får han inte prata alls om turnén. 

Efter att Viv försökt sätta upp regler så börjar Johnny vara otrogen med fans. Han börjar även ta 

droger för att milda all press han har på sig. Han får hemmalivet med skrikande barn i kontrast till 

turnélivet med skrikande tjejer. När Viv märker spänningen mellan Johnny och June blir hon 

svartsjuk och är elak mot June, ”håll dig ifrån mina barn”. June är en person som har varit med 

honom sedan början, han har lyssnat på henne sedan sin barndom och hennes röst har stöttat honom, 

även om hon inte varit där. Första gången han pratar med henne så anförtror han sig till henne och 

börjar prata om Jack som han inte pratar om med någon annan. Hon är förstående och stöttande och 

man märker att det finns en spänning mellan dem redan från första gången de träffas. 

June och Johnny fiskar under ett tillfälle tillsammans, de verkar gilla samma saker och vara ganska 

lika. Fiska var någonting han gjorde med brodern Jack och han verkar inte ha gjort det så mycket 

sedan hans död, han kan inte med redskapen och berättar hur han och Jack gjorde spön då de 

fiskade. Hon är den han anförtror sig till och fiskar med igen. De jävlas även med varandra 

samtidigt som de stöttar och peppar varandra. Man får känslan av att de passar bättre ihop än han 
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och Viv, de lever samma liv och förstår varandra mer. June är en kvinna som inte tar någon skit och 

säger att hon är inte där för att ta hand om karlar. Hon lämnar turnén och gifter senare om sig. Även 

då hon ser att Johnny tar droger så accepterar hon det inte. Johnny blir större och större och spelar 

mer och mer och tar mer och mer droger. Men han saknar June. Han är taskig mot henne då han 

träffar henne på en gala men säger sedan att han saknar att turnera med henne och ger henne bra 

villkor för att hon ska komma tillbaka. 

4.3.5 Droger

När Johnny en dag blir osams med June så kommer han ut på scenen övertänd och ramlar sedan 

ihop i överdos och de ställer då in turnén på grund av honom. Då han vaknar upp så har June spolat 

bort tabletterna men han  förnekar sitt drogberoende och säger att han fått tabletterna av en läkare. 

Johnny blir efter överdosen ertappad av polisen som finner hans knark i hans gitarr. Han kommer 

hem till Viv och barnen men förnekar fortfarande sitt drogberoende. När han kommer hem så får 

han inte spika upp sina tavlor från turnén för Viv, hon tar en tavla på June och förstör den. Hon 

börjar sedan slå honom då barnen ser, därefter tar hon ungarna och sticker. Ett år efter det så sitter 

han fortfarande full och nedknarkad och väntar på att June ska ringa. Han går till henne, full och 

påtänd, för att fria till henne. June blir arg och säger åt honom att bli bra så att de kan åka på turné 

igen. På vägen tillbaka går han vilse och hittar ett hus som han sedan köper. Dit kommer 

droghandlaren med droger emellanåt. 

4.3.6 Hjälpen

När Johnny under en thanksgivingmiddag hemma hos honom kör fast med traktorn i leran så 

kommer June och drar upp honom ur leran, metaforiskt också. Hon är den som räddar honom och 

hjälper. Medan hans familj åker och lämnar honom där så stannar June och tar hand om honom, han 

säger ”du skulle ha lämnat mig”. Det är ju vad han är van vid, att folk lämnar honom i leran så som 

hans pappa gjorde och som  hans fru Viv gjorde. Han är inte van vid att bli omhändertagen och få 

kärlek. June och hennes familj hjälper honom och slänger hans knark samt jagar iväg 

knarklangaren. Han kallar henne bland annat ängel och säger att han inte förstår att hon är kvar då 

han gjort så mycket dåligt. Han säger även ”pappa hade rätt, det borde varit jag och inte Jack”. June 

är den enda han pratar om Jack med. Hon stöttar honom och dömer inte och de är varandras bästa 

vänner. Ett annat exempel på hur hon stöttar honom är då han håller på att bli drogfri och ska gå till 

kyrkan, hon följer då med honom och går hand i hand med honom dit.  
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Då Johnny blir bättre så går han igenom sina brev från fans och han inser att många skriver från 

fängelse. Han bestämmer sig då för att han vill spela in en live-skiva på fängelse inför fångar. De på 

skivbolaget säger att han hellre behöver ett nytt sound, men Johnny vill hellre spela in en skiva på 

ett fängelse och ger sig inte. Han gör i och med spelningen på fängelset någonting utanför linjerna, 

något nytt. Filmen kommer nu tillbaka till vart den började, i fängelset vid sågen. Då någon kallar 

June för Johnnys fru så säger han ”hon är inte min fru, jag frågar henne men hon fortsätter säga 

nej”. Han försöker kämpa för henne men hon anser att varken hon eller han är redo. Det är henne 

han går till då han har mardrömmar eller vill prata men hon är inte alltid den som är gullig tillbaka 

utan sätter honom tillbaka på jorden och säger ifrån, hon är ärlig och rättvis mot honom. June har 

som andra kända människor en press på sig att verka perfekt inför sin omgivning och inte göra sina 

fans besvikna. En expedit säger ”skilsmässa är en styggelse, äktenskap varar föralltid” till henne, 

det är nog mycket därför hon håller sig tillbaka. Hon vill inte gifta sig hur många gånger som helst 

eftersom hon har den här pressen på sig. Sedan så vill hon även att han ska växa och kunna vara 

självständig, hon vill inte bli hans fru enbart för att han vill ha hjälp. När de en kväll 1968 har 

spelning så är hon arg på honom och ignorerar honom, hon säger då att han bara får prata med 

henne på scenen den kvällen. På scenen friar han till henne och säger att hon är hans bästa vän och 

att han har kämpat för henne på alla sätt han kan och säger att han inte tänker avsluta låten om hon 

inte säger ja, hon säger till slut ja. 

 Fiskningen ses alltid som något idylliskt under filmen. Det är lugnt då han fiskar och just då verkar 

det inte finnas några problem alls. Det är fyra gånger det visas under filmen, första gången går han 

och Jack iväg efter att de har jobbat på fältet. De skrattar och skämtar och har roligt. Andra gången 

är då han ska fiska med Jack och Jack ber honom gå i förväg tills han har sågat klart. Då står han 

och fiskar i lugnet och först då han kommer upp på vägen och börjar gå så kommer hans pappa och 

skäller ut honom. Tredje gången är då han fiskar med June, det är då June som tar initiativet till det 

och hon säger hur mycket hon tycker om det. Han balanserar spöet i handen precis som han och 

Jack gjorde och June lär honom använda fiskespöet. June är personen som ersätter saknaden av 

Jack, det är ingen annan än Jack och henne han fiskar med och han ser det fortfarande som 

någonting glädjande. När han fiskar är han i något slags lugn, som en symbios med Jacks själ. Det 

är något han hade gemensamt med Jack och nu har gemensamt med June. Sista gången de fiskar är 

hemma hos Johnny och June i slutet i huset han köpte vid vattnet. Då verkar också allt vara frid och 
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fröjd. Hela familjen är där och pappan verkar ändå ganska nöjd med Johnny. Han ifrågasätter 

honom inte längre. De är i en lugn miljö utan drama och bråk och alla verkar komma ganska bra 

överens till slut och ha en bra relation till varandra i familjen. Efter det tar karriären fart igen och 

1968 blev At folsom priston en av de populäraste inspelningarna genom tiderna, och överträffade 

även Beatles. Samma år gifte sig John och June och bosatte sig i Hendersonville. Två år semare fick 

de en son, John Carter Cash. Under 35 år uppfostrade de barnen, spelade in skivor, turnerade och 

spelade över hela världen. June gick bort i maj 2003. fyra månader senare gick John bort. 

5.0  Diskussion
Laura Mulvey talar om fallocentrism, vilket kvinnan inte har eftersom hon har en avsaknad av 

penis, hon har brist på penis eftersom hon inte har någon alls. Hon är för männen ett blödande sår. 

Kvinnan är även föremålet för en blick som bygger på panik och en möjlig förlust av männens penis 

eftersom hon inte har någon själv. Kvinnan har ett penisavund och hon dyrkar fallos. Hennes 

närvaro är en brist på närvaro och hon är fast i ett komplex av representation som definieras av 

mannens ångest. Hon visas endast som representationen av en brist men är aldrig närvarande helt 

och hållet själv19. Kvinnan är ett hot på grund av sin avsaknad av penis. Hon kan aldrig nå till 

mannens status om hon ej har en penis så hon skaffar då ett barn på grund av sin önskan om en 

penis som hon kan höja till den statusen och styra barnet genom dennes penis. Eftersom kvinnan 

önskar en penis så mycket så gör det henne till en ägare av ett öppet blödande sår. Hon är en bärare 

av mening, inte en skapare av mening20. Kvinnan visas för blicken och njutning av män men hotar 

alltid med att framkalla ångest om kastrering. Mannens omedvetna får kastreringsångest och måste 

fly. Han kan vara upptagen med att återskapa traumat, det vill säga försöka undersöka kvinnan och 

hitta hennes mysterium, eller att förvandla kvinnans skönhet till något tillfredsställande21.

I filmerna om män så ser vi starka kvinnor, som ofta framställs som mannens livs kärlek. Detta är 

motsatsen till Tinas liv då hon blir som mest framgångsrik och stark då hon är ensamstående. I 

filmerna om Ray och Johnny så finns en stark  kvinna som ofta håller huvudrollen tillbaka, ger 

honom självförtroende att göra stordåd, hjälper honom och gör honom till en bättre man. June 

(Reese Witherspoon) i Walk the line är ett bra exempel på en sådan kvinna. Sedan finns det också 

ofta med en kvinna som gör saken värre, en kvinna som framställs som girig, svartsjuk och ganska 

19 Mulvey sid. 6
20 Ibid sid. 13
21 Ibid sid. 13
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knäpp. Som Johnny Cashs första fru i Walk the line  som Vivian Cash (Ginnifer Goodwin). Denna 

kvinna suktar efter uppmärksamhet och framställs som att hon får honom att göra dumma saker som 

att ge sig in i farliga affärer, ta droger eller vara otrogen. Då hon sätter upp gränser så början han bli 

värre som person. Hon framstår som en kvinna som kräver så mycket, klagar, grinar och inte ger 

någon kärlek men vill ändå ha så mycket tillbaka. Hon utgör en kontrast som visar att hon inte är 

bra för honom och faktiskt är en ganska jobbig kvinna som kräver för mycket. Detta gör att den 

starka kvinnan framställs som mycket bättre och som en bättre kvinnan för den manliga 

huvudrollen. Den beundransvärda kvinnan behöver för all del inte vara mannens livs kärlek, och 

kvinnorna behöver inte ha något sexuellt att göra med mannen. Ett exempel på detta finns i Ray där 

det är mamman som är den starka kvinnan som får honom att fatta kloka val både då hon lever och 

då hon är död. Bee, hans fru får honom också att fatta kloka val ibland, som då hon får honom 

inlagd för drogmissbruk och tvingar honom att välja mellan drogerna eller musiken och familjen. 

Men hon är ändå ganska passiv annars i filmen. Kvinnan som hjälper mannen, som har birollen, är 

ofta en väldigt vacker kvinna. Varför de är vackra kan bero på olika saker, kanske var dessa kvinnor 

vackra i verkligheten också, men det kan även vara för publikens visuella njutning. 

Laura Mulvey talar om den manliga blicken och anser att det finns tre sorters blickar, den första 

genom kameran, den andra är karaktärerna som tittar på varandra, och tredje är åskådaren, som 

identifierar sig själv med den manliga blicken på kvinnan22.  Enligt Mulvey så kan inte mannen 

utsättas för sexuell objektifiering. Hon menar även åskådaren identifierar sig mest med den manliga 

huvudpersonen eftersom han skapar handling och kontrollerar händelserna. Eftersom han 

kontrollerar med sin kraft samtidigt som han har sitt utseende blir han bara mer allsmäktig och kan 

därför inte ses som ett objekt för blicken utan bara i igenkännandet23. I dessa filmer har dock inte 

mannen denna kraft utan är ganska hjälplösa på ett eller annat sätt. Detta gör inte honom allsmäktig 

eftersom det är kvinnans kraft som gör honom stark. Johnny och Ray framställs ganska ofta som 

hjälplösa känslomässigt, även om de också är starka. Det är mestadels drogerna som gör dem 

hjälplösa och de tar ju drogerna för att lätta på trycket från sitt liv och sitt trauma. Vi får sympati för 

dem oavsett vad de gör eftersom deras barndomstrauma har gjort dem svaga. Idag tycker jag vi ser 

män som objekt också lika mycket som en kvinna oavsett om mannen är sårbar eller inte som han är 

i Ray och Walk the line.

22 Robert Stam, Film theory: an introduction (Blackwell publishing, 2000) Sid. 174

23 Mulvey Sid.12
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Mulvey's artikel menar att filmens berättande bestämmer hur vi uppfattar kvinnor. Då kvinnan till 

exempel är antagonist i en film då mannen har huvudrollen så är det hennes brister som framtonar 

mannens storhet, resning och hjältemod. Det kvinnan gör i filmen är alltså att dels vara ett objekt 

som visas och dels framhäva mannen. Hon är där och är vacker men har egentligen ingenting där att 

göra förutom att synas medan mannen agerar och gör hjältedåd. Därför ligger nöjet i att kolla på 

film att objektifiera kvinnan eller att stärka mannen24. Trots att kvinnorna är där för att stötta 

mannen så ser de ju väldigt bra ut, vilket männen gör också i dessa filmer. Jag tror att vi utsätter 

både mannen och kvinnan för skoptofili i alla fall dessa filmerna eftersom vi tycker om att göra 

människor till objekt genom vår blick. Dessutom får vi se en del av en känd persons privatliv vilket 

förhöjer vår njutning, man får en illusion av att man ser en annan människas privata värld. Men 

kvinnan gör mer i filmerna än att vara ett objekt, det är kvinnorna som hjälper männen att ta sig ur 

sina kriser, de är där för fler anledningar än att vara vackra. Däremot kan jag inte säga emot att 

kvinnan skulle vara vacker att titta på, ingen av kvinnorna med stora roller som finns med i dessa 

tre filmer är fula, tvärt om. Kvinnan visas på två nivåer, som erotiska objekt för karaktärerna och 

som erotiska objekt för åskådaren25. Detta kan jag inte säga emot eftersom de starka kvinnorna är 

vackra i filmerna. Det är klart att det inte är en slump att de var vackra utan det är nog som man valt 

att ha det. Där kan man återkoppla till de tre blickarna kvinnan får på sig. Det kommer nog inte sig 

som av en händelse att filmskaparna råkade ta med en vacker kvinna som bioroll. Vi avundas ju de 

goda och vackra kvinnorna och vi njuter även av likheten, att identifiera oss själva med karaktärer 

på bioduken. Det uppstår en glädje i att använda en annan person som objekt för sexuell stimulering 

genom synen men också i att identifiera sitt eget ego26. Så om en kvinna både är vacker och 

godhjärtad samtidigt som hon är hårdhudad och inte tar vilken skit som helst så som Rays mamma, 

June och Tina är i dessa filmer så är det klart att vi imponeras, avundas och kanske identifierar oss 

med dem. Angela Carter som var författare och filmmanusförfattare sa detta:

”In the celluloid brothel of the cinema, where the merchandise may be eyed endlessly but never 

purchased, the tension between the beauty of women, which is admirable, and the denial of  the 

sexuality which is the source of that beauty but is also immoral, reaches a perfect impasse”27.

24 Mulvey sid. 11
25 Ibid Sid. 11
26 Ibid Sid. 9
27 Stam sid. 174
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Visst beundrar vi de starka kvinnorna som får mannen på rätt spår, men säkert inte bara för deras 

styrka, välvilja och godhet utan också om sagt för deras skönhet. Robert Stam skriver att kvinnan 

idealiseras som en moraliskt överlägsen varelse, som kastrerad och sexuell eller som en väldigt 

kraftfull Femme Fatale. Man avundas dem för deras kraft och förmåga, eller så fruktar man dem. I 

dessa filmer skulle jag säga att man avundas dem, deras styrka och välvilja. Man kan även som 

kvinna frukta dessa kvinnor och se de som ett hot, kanske för att mannen ser dem med en visuell 

njutning. Det är lite som att mannen är föraren i fordonet och kvinnan är kartläsare för kvinnan 

skulle ju inte visas ha denna välviljan om det inte var för att mannen var med i filmen och behövde 

detta28. 

5.1 Bifigurens roll
I dessa filmer så är kvinnan helt klart kartläsare, det är hon som styr upp honom och får honom på 

rätt spår. Men kvinnan skulle inte kunna visa sig vara den goda människan hon är om hon inte hade 

en man som styrde henne att räta upp honom. På ett sätt kan man se det som att kvinnan tar en svag 

man och styr honom genom hans penis. Speciellt i Ray då det är ett mor och son förhållande, där 

hon fått en son och kan styra honom genom hans penis och speciellt då han har ett handikapp. Men 

man kan mer se det som att kvinnan inte utnyttjar mannen för hans penis, utan hjälper honom 

utnyttja den själv. I filmerna med manliga huvudroller, alltså Ray och Walk the line så återfinns 

denna ”stöttande kvinna” och den kvinna som får gör saker värre. I Ray är den stöttande kvinnan 

hans mamma, framförallt. Men även som jag nämnt så är Bee en liten del av det. Den kvinnan som 

gör saker värre är hans första älskarinna. Hon vill att han ska lämna sin familj, hon är svartsjuk och 

sedan tar hon överdos på droger. 

I Walk the line  är den stöttande kvinnan June. Hon får honom upp på benen efter en kris. Den icke 

stöttande kvinnan är hans första fru Viv, som är svartsjuk, sätter upp gränser, är sur och 

uppmärksamhetskrävande. Vad han än gör så blir hon aldrig nöjd och efter att hon satt upp gränser 

så börjar han vara otrogen och blir mer och mer inblandad i drogberoende. I kvinnliga biopics är det 

annorlunda. Där finns inte det som skulle vara den stöttande mannen, utan en man som trycker ner 

henne. Till skillnad från Ray och Walk the line så handlar What's love got to do with it? om Tinas liv 

som ett misshandlat offer. I filmen om Tina så handlar det mest om tragedin i hennes framgång, att 

hon blir sexuellt utnyttjad och misshandlad av sin make. Hon är ett offer som sedan bryter sig fri 

28 Stam sid. 174
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och blir en överlevare med bättre karriär än någonsin. Hon flyr från mannen, Ike, och det är då hon 

är utan mannen som hon mår bäst och klarar sig bäst både sett från personligt perspektiv och 

karriärmässigt. 

5.2 Uppbrottet från beroendet
I filmerna om männen så är det kvinnans förtjänst att de kommer på rätt bana, att de rätar upp sina 

liv i missbruk. Så kan man även se det ur Tinas perspektiv, det är med Jackies hjälp hon hittar 

buddism och med hjälp av buddism hittar hon en inre tro på sig själv. Alla tre filmer handlar ju om 

att bryta sig loss från sina beroenden och lämna det som hände i deras barndom bakom sig. Men 

skillnaden är att Tina gör det mest med kraft av sig själv, det hon behöver är bara att få en knuff in 

på rätt väg. Johnny har ju June med sig hela den läkande tiden och hon är en sansad kvinna som 

rätar upp Johnny. Ray har sin mamma i tankarna som ger honom motivationen, men även hans fru. 

Även om vi inte ser så mycket ifrån frun så lär hon vara med och det är hon som ifrågasätter om 

drogerna är värt allt han förlorar så det är ju hon som gör så att han hamnar på rehabilitering. Då 

man sedan får se då han får ursäkten ifrån Georgia i slutet så står frun med honom och stöttar 

honom. Film är visuell njutning och det Mulvey gör är att ta upp den erotiska njutningen i film och 

vad kvinnan har för roll i den29. Det som What's love got to do with it? visar är ju att kvinnan inte 

behöver mannen, det var han som behövde henne. Hon klarar sig som bäst då hon brutit sig fri från 

mannen. Detta visas också i Walk the line där June visserligen har varit gift flera gånger men hon är 

inte den personen som behöver Johnny utan det är han som behöver henne för att bli frisk. Ray 

behövde som vilket barn som helst sin mamma och hennes kärlek, det är skulden han gräver ner sig 

i. Kvinnan behöver mannen i manliga biopics till viss del också, men hon är mer oberoende av 

mannen än vad han är av  henne. 

5.3 Drogerna
Ray kommer under sitt vuxna liv i kontakt med droger vilket jag vet är vanligt inom 

musikbranschen. Man får se Ray som familjeman i sitt liv hemma i kontrast till hans flickvänner 

och droger på turné i ett montage liksom i Walk the line. De lever två liv, ett hemma med familj och 

barn och ett liv ute på turné där folk älskar en och skriker som galningar efter en.  Det är väl kanske 

denna kontrast som gör att pressen blir så stor och att man måste prestera sitt bästa då man är ute på 

turné och lever hemma. Att man måste ta droger för att orka med och kunna vara delaktig både med 

29 Mulvey, sid. 6

30



Karolina Kristoffersson VT 2011

sin familj och med sitt band. Droger ser vi ju i de flesta biopics om musiker på ett eller annat sätt. I 

Ray så tar bland annat han själv droger, i Walk the line tar Johnny droger och i What's love got to do 

with it? tar Ike droger. Tina ser vi inte i någon direkt kontakt med droger, bara att hon tar en överdos 

på några tabletter som vi inte får reda på vad för tabletter det är. Ju mer berömd männen blir i dessa 

tre filmer, desto mer droger spelar in. De känner pressen och det hektiska musiklivet gör att det tar 

droger för att orka. Ike använder också Tina för att känna kontroll och för att sätta sig själv i ett 

slags överläge. Tina har också ett beroende, precis som Ray och Johnny är beroende av droger så är 

Tina beroende av Ike. Hon vet att det inte är bra för henne men samtidigt kan hon inte fly ifrån 

honom trots att hon försöker, så som en drogmissbrukare försöker sluta med droger flera gånger 

utan något vidare resultat. Som vilken beroende människa som helst så lever hon i förnekelse. Ett 

exempel på detta är första gången i filmen man får se att hon blir slagen då de har gäster. En av 

hennes körsångerskor, Jackie, som också är hennes vän ser och säger att hon vet att detta har pågått 

och hon kallar även Ike för svin. Tina försvarar honom och säger att det bara är för att han lever 

under mycket press just nu och förnekar det hela precis som en drogberoende skulle göra eller 

någon som är beroende av någonting över huvud taget.

5.4 Trauman och tragedier
Något som alla tre huvudkaraktärer har gemensamt är att de har varit med om hemska saker då de 

varit små. Tina blev övergiven vilket spelar in på varför hon stannar kvar hos Ike. Mycket som 

ligger bakom hur Johnny och Ray mår är att de aldrig riktigt har rehabiliterat eller slutat skylla på 

sig själva för sina bröders död. Skillnaden mellan Ray och Johnny är att i Walk the line lever Johnny 

med att hans pappa tycker att det var lite hans fel att Jack dog och att han lever. Ray får skulden 

först då mamman är i chock, men man ser inte att hon skyller på honom något mer i filmen, utan 

bara att hon är en mamma som vill att han ska lära sig stå på egna ben och klara sig själv. Det är 

först då de rehabiliterar detta i vuxen ålder som de kan sluta med drogerna och som de mår bra. Det 

går då även bättre för dem musikaliskt. Tina behöver inte rehabilitera någon familjemedlems död på 

så sätt, utan hon måste lära sig tro på sig själv och höja sitt självförtroende. Att hon blev lämnad 

som barn och att hon har varit i ett äktenskap i många år där misshandel är vardag sätter ju sina spår 

och hon måste rehabilitera det och få tillbaka sitt självförtroende och självrespekt innan hon kan slå 

sig fri och gå vidare. Alla tre har ganska lik barndom, alla har haft en barndom i fattigdom och de 

har haft andra svårigheter som Johnny som har en alkoholiserad pappa, Tina och Ray har 

frånvarande pappor, Tina har en mamma som lämnar henne. Det de har gemensamt är att alla dessa 
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tre måste bygga upp sig själv och sitt självförtroende innan de kan slå sig fri från och ta sig ut ur 

leran och beroendet de har hamnat i.

5.5 Eftertexten
Det alla tre filmer har gemensamt är att då filmen slutar så kommer det eftertexter på vad de har 

lyckats med, hur stora de har blivit och det bra de har gjort. Eftertexten berättar hur gick det sedan 

efter filmens slut och hur deras liv fortsatte.

Walk the line:

”In 1968, 'At folsom prison' became one of the most popular recording of all time, outselling even 

the Beatles. That same year, John and June married and settled into the lake house in 

Hendersonville. Two years later they had a son, John Carter Cash. For the next 35 years they raised 

their children, recorded music, toured and played the world together. June passed in may 2003. Four 

months later, John followed.”

What's love got to do with it?:

”Ike Turner was later arrested on drugrelated charges. He was convinced and reserved time in a 

California State Prison. 'What's love got to do with it?' hit number one. Tina's first solo album won 

four Grammy Awards including Record of the year. Tina has become one of the world's top 

recording artists. Her tours continue to break concert attendance records worldwide.”

Ray:

”Over the next  40 years Ray continued to make records, win Grammys and sell out concerts 

becoming one of the world's most beloved entertainers. And yet, his proudest moment came in 1979 

at the Georgia State Capitol. Ray kept his promise. He never touched heroin again. As celebrated as 

he became, he never forgot his roots, countributing over 20 million dollars to African-American 

Colleges and charities for the blind and deaf”.

(Han fick en ursäkt av Georgia för att han 20 år tidigare hade blivit bannlyst att spela där för att han 

hade vägrat spela för sin publik i demonstration mot all rasism som pågick där. Han förändrade 

därigenom amerikansk kultur genom människors hjärtan. Rays låt Georgia on my mind blev då 

deras officiella statsång.)

Som sagt så handlar dessa eftertexter om vad de gjort för bra, och detta är då de har brutit sig loss 
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från det de behövde bryta sig loss ifrån. Det är eftertexter som visar vilka stordåd de lyckades med 

då de började leva ett hälsosammare liv. Tina behövde bryta sig loss från Ike för att bli större än 

någonsin. Ray behövde släppa sin skuld om broderns död för att bli drogfri och då kunna bli ännu 

större inom musiken. Johnny behövde genom hjälpen av June bli drogfri för att kunna börja spela 

musik igen och komma på tanken att spela in en skiva på ett fängelse och han behövde även lära sig 

leva med broderns död och bli accepterad av sin pappa. De behövde genomgå dessa saker för att få 

ett lyckligare liv och då bli mer framgångsrika.

Enligt Mulvey är mannen aktiv medan kvinnan är passiv. Kvinnan är något man ser på och hon 

visas som ett objekt och erotiskt spektakel. Kvinnan är visserligen en viktig del i filmen men 

hennes visuella närvaro förhindrar ofta att berättelsen utvecklas. Mulvey använder Budd Boettichers 

ord som exempel. Han skriver att det som räknas är egentligen vad hjältinnan provocerar, vad hon 

representerar. Hon är den kärlek eller rädsla hon inspirerar i hjälten. Det är oron han känner för 

henne som får honom att agera på det sätt han gör annars har kvinnan ingen betydelse alls30. Att 

kvinnan inte har någon betydelse alls är något jag inte kan hålla med om. Utan kvinnan så skulle 

berättelsen inte utvecklas mycket alls. I Ray så återkommer man mycket till hans starka mamma och 

vad hon gjort och sagt som har bildat honom till den personen han är. Utan mamman hade man inte 

återkommit till henne i slutet heller och det är ju delvis hon som får honom upp på benen igen, att 

han hade ett löfte som han lade till henne. June har också en betydelse eftersom Johnny har stöttat 

sig mot henne och hennes musik sedan han var barn. Utan henne så hade han inte heller kommit 

upp på fötter igen och kanske inte ens hade tagit sig tillbaka till musiken och kunnat göra den 

storslagna skiva som At folsom prison blev.

6.0 Sammanfattning
Eftersom what's love got to do with it har en kvinnlig huvudroll och inte en manlig så passar denna 

filmen inte in att jämföra med Mulveys teorier. Denna kan därför uteslutas i just jämförelsen om 

filmerna passar in i hennes teorier. När det kommer till de manliga biopicsen så stämmer flera saker 

in, dock kan jag inte hålla med om allt. Att kvinnan är med enbart för syns skull utan någonting att 

tillföra och att hon stoppar upp handlingen till exempel. Jag vill hellre påstå att hon tillför mer till 

handlingen. Utan den starka kvinnan får inte mannen något stöd och kan därför inte bryta sig loss 

från sina beroenden. Mannen skulle med största sannolikhet inte finna styrkan inom sig själv utan 

30 Mulvey Sid. 11
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skulle mer troligt hamna längre och längre ner i skiten och dö av en överdos. Utan den kvinnliga 

birollen hade till exempel inte någon tagit och gömt  Johnnys tabletter, hjälpt honom, stöttat honom, 

jagat bort droghandlaren och så vidare.

I den kvinnliga biopicen så räddar kvinnan sig själv ifrån mannen. Mannen ses inte som någon 

snygg hjälte som visar sitt hjältedåd medan kvinnan står bredvid och beundrar hans styrka, utan 

mannen beskrivs mest som ett monster som kvinnan måste rädda sig själv ifrån med sin egna 

feminina styrka som finns inom henne, bara hon hittar sig själv. I de manliga biopicen så är mannen 

en egentligen god man som har hamnat under fel drogberoende och som behöver en hjälpande 

kvinna för att göra honom stark. Så i alla dessa biopics, både manliga och kvinnliga så är det 

kvinnans goda hjärta och styrka som belyses. Med kvinnans styrka får mannen styrka. Men man 

kan även se det som i Walk the line, som att kvinnan tar en svag man och manipulerar honom är att 

sedan kunna styra honom genom hans penis.

Det finns enligt mig två sorters kvinnor i manliga biopics – den stöttande och den icke stöttande. 

Den stöttande framställs ofta som mannens livs kärlek men kan även vara en familjemedlem. Den 

icke stöttande får mannen att fatta dåliga beslut och är dålig för mannen. I denna kvinnliga biopic så 

återfinns den icke stöttande mannen. Han misshandlar henne både psykiskt och fysiskt och utnyttjar 

henne sexuellt. Det kvinnan måste göra är att finna styrkan inom sig själv och lämna mannen för att 

inse att hon klarar sig bäst själv med sin kvinnliga styrka. Den kvinnliga styrkan är det som visas i 

alla dessa tre biopics, genom June, Tina och Rays mamma. Kanske för att vi idag lever i en mer 

moderniserad värld där kvinnans självständiga egna styrka ska belysas. Det som alla tre karaktärer 

måste göra för att lyckas och bryta sig fri är att finna sig själva och sin egna styrka. Männen finner 

dem igenom kvinnorna som hjälper dem. Tina finner den inom sig själv på egen hand med dock 

med lite hjälp av Jackie som också är en stark kvinna som inte tar någon skit. 

Enligt mig så är Mulveys teori en aning föråldrad då jag tycker vi ser männen som objekt med och 

tiderna har förändrats. Det kan även ha varit så att det var fel filmgenre att applicera denna teori på 

och speciellt då den bara kunde platsa in på två filmer, Ray och Walk the line. 
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