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Abstract 
This essay has examined how women were portrayed in Swedish comedy 

movies in the 1970s and 1990s. The essay has studied four comedy movies, two 

movies for each decade. The movies that have been studied have been 

Äppelkriget, Repmånad – Eller hur man gör pojkar av män, Den ofrivilliga 

golfaren and Sunes sommar. It has been in the interest of the essay to study if 

there are any differences between the decades, and also examined how the 

movies reflect the 1970s and 1990s society. Primarily feminist film theory has 

been useful in the analysis of the movies, but also some genus theory. The 

analysis showed that women were portrayed in a stereotypical way, the most 

common stereotype was the mother/housewives and the beautiful women. There 

were more women to analyse and more women in generally in the movies from 

1990s but the analysis also showed that women were more active in the movies 

from 1970s. The movies from 1970s did also have two strong women, which the 

1990s had not. The study showed that 1970s movies were more feministic and 

it’s possible that the movies reflect 1970s society and the second-wave 

feminism. The didactic part of the essay discussed the importance of treating 

both sexes equal in the classroom.  

 

Nyckelord 

Kvinnliga stereotyper, feministisk filmteori, 1970-tal, 1990-tal, komedifilm, 

svensk film, kön, genus, sexualitet, könsnormer, könsroller. 
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1. Inledning 
Det finns väl ingen som har missat debatten i dagens medier om huruvida 

feminismen har gått för långt eller inte. Det finns människor som påstår att 

feminismens bredande fokus på hur kvinnor framställs i media har mist sin 

trovärdighet. Feminister fortsätter att hänvisa till sexistisk reklam och annan 

populärkultur där kvinnan framställs som ett sexobjekt. Frågan om kön, genus 

och sexualitet har hamnat i skottlinjen mellan olika grupper, både till höger och 

till vänster verkar människor har åsikter om detta omdebatterade ämne. Det är 

inte bara inom sociala medier och populärkulturen som debatten finns, utan 

även inom skolan. Som framtida gymnasielärare är det här en av dem svårare 

frågorna som måste bemötas varje dag i skolans miljö. Staten har inte allt för 

länge sen kommit ut med en SOU som handlar om ”pojkkrisen”, detta handlar 

främst om pojkars ökade dåliga resultat i skolan men även flickors allt bättre 

resultat i skolan. I denna utredning och i många andra forum diskuterar man 

kring anledningar till det, hur det kommer sig att man fortfarande behandlar 

pojkar och flickor olika. I denna uppsats kommer en diskussion föras kring kön 

och genus i skolan eftersom jag själv är en lärarkandidat. Uppsatsen undersöker 

ifall det är som alla säger att kvinnor och män framställs annorlunda inom 

populärkulten och materialet består av filmer. Tidigare forskning inom ämnet 

har snarare visat att män och kvinnor inte framställs på ett likartat sätt. Könen 

porträtteras ofta efter stereotypiska könsroller, män har oftast en mer aktiv roll 

och kvinnor har en mer passiv roll. Denna uppsats fokuserar främst på hur 

kvinnan framställs i populärkulturen men för att förklara kvinnans roll, måste 

man göra det i relation till mannen. Vilket innebär att det även krävs att man 

definierar manlighet och hur män framställs inom denna forskning. Uppsatsens 

resultat kommer delvis att försöka förklaras utifrån filmernas samtid och hur 

denna kan ha påverkat hur filmerna framställde kvinnor. Den andra vågens 

feminism under 1970-talet är exempelvis en sådan samhällsfaktor. Den andra 

vågens feminism brukar definieras som en viktig del i kvinnorörelsen, frågor 

som rörde jämställdhet i hemmet, arbetsmarknaden och kvinnoforskning var 

aktuella under denna tid.  
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1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnor framställs i svensk 

komedifilm under 1970-talet och 1990-talet, om gestaltningen av kvinnan 

skiljer sig mellan 1970-talet och 1990-talet. Valet av tidsperiod beror främst på 

att 1970-talet var en intressant tidsperiod för kvinnan i och med den andra 

vågens feminism. Det är intressant att undersöka om denna feminism även 

påverkade svenska filmer och hur det tog sitt uttryck i filmerna. 1990-talet 

valdes främst för att se en förändring, ifall kvinnorörelsens arbete under andra 

vågens feminism fått en verkan. Om det går att se mer kvinnovänliga filmer 

under 1990-talet, eller om feminismen istället har gått tillbaka efter 1970-talet. 

Det är därför av intresse att undersöka på vilket sätt årtiondena liknar och skiljer 

sig från varandra. Det går också att argumentera till periodens fördel att det är 

mer troligt att det finns fler skillnader från 1970-talets filmer än vid en 

undersökning av en närmare period. För att få en bättre bild av hur kvinnor 

framställs på film kommer både deras yttre och inre egenskaper att undersökas 

med hjälp av metodiska redskap. Med yttre egenskaper menas kvinnans 

utseende, framtoning, sinnesstämning och med inre egenskaper menas de 

egenskaper som syns i kvinnans handlade och relation till andra karaktärer. 

Uppsatsens analys kommer att ställas i relation med det samhälle som filmerna 

är skapta i, främst för att sätta in analysen i ett större sammanhang som även 

kan bidra med förståelse kring resultatet.  

 

Denna uppsats har som syfte att bidra till att kvinnan ska fortsätta vara synlig 

inom det historievetenskapliga. Det har blivit populärt att använda genus och 

feministisk teori efter att kvinnoforskningen fick ett lyft under 1970-talet. Det 

går att diskutera kring att det är trendigt med genus men det gör inte 

forskningen mindre viktigt snarare tvärtom. Agneta Ljungh har i sin avhandling 

undersökt huruvida kvinnor är synliga i historieforskningen från och med 1890 

till 1995. Hon beskriver bland annat tidigare var forskningen om politisk 

historia populärt eftersom det var sagt att historia skulle vara ”nyttig” och inom 

denna forskning hade kvinnan en liten roll.1 Hon menar kvinnoforskningen har 

                                                      
1 Ljungh, Agneta, Sedd, eller osedd?: kvinnoskildringar i svensk historieforskning, mellan åren 1890 till 1995, Diss. Lund 
Univ.,Lund, 1999, s. 215. 
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som största mål att med vetenskapliga verktyg undersöka en gömd del av 

historien, för att ge en mer rättvis bild av historien.2 

 

 Hur gestaltas kvinnors yttre och inre egenskaper i svensk film under 

1970-talet och 1990-talet? 

 

 Vilka likheter och skillnader finns det i gestaltningen av kvinnor i 

svensk film under 1970-talet och 1990-talet? 

 

2. Metod, teori, forskningsläge 
 
2.1. Källmaterial och avgränsningar 
Uppsatsens källmaterial består av fyra svenska komedifilmer från 1970-talet och 

1990-talet. För att göra ett urval till uppsatsen så valdes svensk film och genren 

komedi, filmerna valdes efter Svenska filminstitutets statistik över de mest 

sedda svenska filmerna under 1970-talet och 1990-talet. Med mest sedda 

svenska filmerna menas de filmer som är mest sedda på biograf i Sverige. Valet 

att undersöka de mest sedda svenska filmerna gjordes på grund av att det visar 

att filmerna har varit populära under sin tid, eftersom många såg dem. Under 

1970-talet såg topp fem listan med de mest sedda svenska filmerna ut såhär, 

Utvandrarna, Emil i Lönneberga, Pippi på de sju haven, Repmånad – eller Hur 

man gör pojkar av män och Äppelkriget.3 Det fanns dock en viss problematik 

med två av fem av dessa filmer då dessa filmer utspelade sig i en annan tid, en 

historisk tid. Dessa filmer valdes bort då filmerna snarare gör sitt yttersta för att 

likna människor i en annan tid än 1970-talets samhälle. Det skulle bli för svårt 

att analysera vad som var en efter konstruktion av ett historiskt samhälle och 

vad som speglar samtidens samhälle. Den tredje filmen pippi Långstrump 

valdes bort på grund av att det är en barnfilm. Det har inte funnits något hinder 

att ha med barn i analysen, men att filmen riktar sig till barn gör att den har en 

annan publik. Filmerna till undersökningen valdes därför istället efter de mest 

sedda svenska komedierna under 1970 och 1990-talet. Filmerna var, Äppelkriget 

1971, Repmånad 1979, Den ofrivilliga golfaren 1991 och Sunes sommar 1993.4  

                                                      
2 Ljungh, 1999, s. 19-20. 
3 Stål, Torkel. Analytiker på Svenska filminstitutet. Angående: toppfilmer (e-post) 2014-03-12. 
4 Stål, Torkel. Analytiker på Svenska filminstitutet. Angående: toppfilmer (e-post) 2014-02-05. 
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2.2. Svensk film och genren komedi 

I Upplevelser av svensk film skriver Marklund att svenska filminstitutets 

definition av långfilm är att filmen ska vara minst 78 minuter lång.5 Äppelkriget 

är 103 minuter,6 Repmånad 85 minuter7, Den ofrivilliga golfaren 103 minuter8 

och Sunes sommar 89 minuter lång9. Detta innebär att alla filmerna i studien är 

så kallade långfilmer enligt Svenska filminstitutet. Valet av svensk komedifilm 

berodde även på att tidigare forskningen har till en större del analyserat 

dramafilmer än komedifilmer. Topp femlistan av de mest sedda svenska 

filmerna under 1970-talet innefattade två komedier likaså 1990-talets topp 

femlista, detta tyder på att genren komedi var populär. Svenska filminstitutet 

skiljer mellan primära och sekundära genrer. Till primära genrer räknas action, 

drama, komedi, dokumentär och thriller. Sekundära genrer är till exempel 

western, kriminal, skräck, äventyr, uppsatsens filmer tillhör alltså en primär 

genre. Svenska filminstitutets definition av komedi lyder ”Filmer vars främsta 

syfte är att roa och framkalla skratt; t.ex. genom satir, skämt eller komiska 

situationer.” Marklund skriver att en komedi inte ska upplevas som hotfull utan 

scenerna ska vara komiska och hålla en distans till åskådaren.10 Komedier är 

ofta överdrivna och det gäller att publiken inte identifierar sig för mycket med 

rollkaraktärerna, eftersom det är lättare att skratta åt någon annan än sig själv. 

Marklund citerar komikern Mel Brooks, ”Tragedi är när jag skär mig i fingret; 

komedi är när du trillar ner i en kloak och dör”. Marklund menar att reglerna är 

enkla, det orealistiska överdrivna är det som går hem vid komedi men samtidigt 

måste publiken bli engagerad och känna igen sig i berättelsen och karaktären.11 

Många gånger kan komedier ha allvarliga teman men det slutar alltid med en 

komisk vinkel. Marklund tar även upp filmanalysprofessorn Grodals 

resonemang om hur komedi kan spegla åskådarens verklighet, komedin måste 

                                                      
5 Marklund, Anders, Upplevelser av svensk film: en kartläggning av genrer inom svensk film under åren 1985-2000, 
Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ., Diss. Lund : Univ., 2004, Lund, 2004, s. 23. 
6 Äppelkriget, DVD, regisserad av Tage Danielsson, AB Svenska Ord, Stockholm, SF-Produktion AB, Stockholm, 1971. 
7 Repmånad eller Hur man gör pojkar av män, DVD, regisserad av Lasse Åberg, AB Europa Film, Bromma, AB Ri-Film, 

Stockholm, Viking Film AB, Bromma, 1979. 
8 Den ofrivilliga golfaren, DVD, regisserad av Lasse Åberg, Viking Film AB, Bromma, AB Svensk Filmindustri, Stockholm, 

Smart Egg Pictures SA, London, 1991. 
9 Sunes sommar, DVD, regisserad av Stephan Apelgren, Sveriges Television AB Kanal 1, 1993. 

10 Marklund, Anders, 2004, s. 44. 
11 Marklund, 2004 s. 47. 
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vara identifierbar med publikens sociala miljö och värderingar. Filmen och den 

som ser filmen måste vara överrens om vad som är normalt och vad som är 

onormalt.12  

 

Marklund diskuterar även möjliga världar och hur det kan vara användbart vid 

analys av berättelser eller vid genreindelning. Möjliga världar kan vara 

igenkännande världar som åskådare sett i tidigare filmer men även världar från 

verkligheten. Marklund menar att filmerna som han har undersökt delvis skiljer 

sig från verkligheten men att det finns många likheter mellan filmerna och 

verkligheten då filmerna spelas in i samtida Sverige. Detta tankesätt används 

även i denna uppsats, alltså att filmerna måste spegla samtidens Sverige. Detta 

är viktigt eftersom uppsatsens undersöker hur mycket av samtidens syn på 

kvinnan syntes i de utvalda filmerna. Marklund tar upp semiotikern Umberto 

Eco som menar att det de fiktiva världarna inte själva berättar i berättelsen är 

det som åskådarna själva måste hämta från verkliga världen. Eco menar även att 

när den fiktiva världen skiljer sig från verkligheten så är det utifrån den riktiga 

världen som publiken måste utgå ifrån.13 Den fiktiva världen och verkligheten 

kan likna varandra på flera sätt t.ex. liknade föremål, språk, naturlagar osv. Det 

går även att skilja världar genom händelser som skulle kunna inträffa i 

verkligheten eller händelser som är orealistiska eller osannolika.14  

 

Under 1970-talet var det ca 24 miljoner biobesök varje år i Sverige och under 

1970-talet var det aldrig mindre än 22 miljoner biobesökare. I slutet av 1970 

och början av 1980 minskade biobesöken och anledningen till minskningen 

berodde på videobandspelaren intåg i Sverige. Marklund pekar på att det var 

speciellt en filmgenre som minskade biobesöken, denna genre var porren som 

istället kunde ses i hemmet i och med videobandspelaren.15 Marklund nämner 

även i sin undersökning att han inte valt period efter speciella händelser i 

världen som påverkat Sverige och filmbranschen. Han ger dock en kort 

översiktlig bakgrund till viktiga händelser under slutet av 1900-talet och han 

nämner bland annat liberaliseringen och demokratiseringen i Östeuropa och hur 

                                                      
12 Marklund, 2004 s. 48. 
13 Marklund, 2004 s. 53. 
14Marklund, 2004, s. 54. 
15Marklund, 2004, s.16. 
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Berlinmurens fall medförde till att militärupprustningen lättades. Filmerna i 

denna uppsats är skapta innan och efter Berlinmurens fall och det är intressant 

att Repmånad som är gjord innan berlinmurens fall handlar om killar som ska 

övas i strid, skapad i ett Sverige som under denna tid var tvungen att ha 

beredskap ifall det skulle bli en väpnad konflikt. Valet av årtal eller källmaterial 

till uppsatsen har inte påverkas av dessa händelser utan det är som Marklund 

nämner mer som en bakgrund till vilket samhälle filmerna är skapta i.  

 
2.3. Resumé av filmerna  
Äppelkriget handlar om ett område som kallas för Änglamark, ett naturskönt 

område som hotas av tyska investerare som vill göra området till en nöjespark. 

Makteliten i kommunen står bakom förslaget men däremot är många från 

bygden tveksamma mot förslaget. Det verkar som att kommunfullmäktige 

tänker strunta i kommuninvånarnas åsikter och godkänna förslaget. Den unga 

Hans vill stoppa dem och ber om hjälp hos en kvinna vid namn Anna Lindberg 

och tillsammans med ytterligare några fler människor får man stopp på de tyska 

investerarna. Filmen innehåller en del humor då det är en komedi och en del av 

en övernaturlig karaktär som exempelvis magi. Under filmens gång så blandas 

humor med magi en hel del, eller snarare så försöker det övernaturliga förstärka 

det komiska i filmen.16  

 

Repmånad handlar om ett gäng killar som är inom värnplikten och ska övas i 

strid. I filmen får man följa Helge som bor hos sin mamma som verkar förlita 

sig på dennes omvårdnad. Han är en av dem som ska göra sig redo för 

repmånad och blir avvinkad av sin mamma när han kliver på tåget. Man får se 

en kvinnlig journalist som heter Bea som vill göra ett reportage om värnpliktens 

repmånad. Hon säger inte att hon är en journalist till Helge och hans vänner som 

försöker stöta på henne, Bea är inte förtjust i Helges vänner men däremot 

förtjust i Helge själv. Helges vänner är trötta på militärövningar och vill gå ut på 

stadshotellet, vilket de gör olovligt. Där träffar de en grupp kvinnor och Bea 

journalisten som är där med en av kaptenerna.17 Det är Lasse Åberg som både 

                                                      
16Äppelkriget, DVD, regisserad av Tage Danielsson, AB Svenska Ord, Stockholm SF-Produktion AB, Stockholm, 1971. 
17 Repmånad eller Hur man gör pojkar av män, DVD, regisserad av Lasse Åberg, AB Europa Film, Bromma, AB Ri-Film, 

Stockholm, Viking Film AB, Bromma, 1979. 
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regisserar och spelar huvudrollen i filmen, likaså är det med den nedanstående 

filmen Den ofrivilliga golfaren. Lasse Åberg figurerar alltså i två av 

undersökningens filmer, vilket kan vara nämnvärt eftersom hans filmer har 

liknande karaktärer och humor. 

 

Den ofrivilliga golfaren är en film i Stig Helmer serien och handlar om Stig 

Helmer som blir av med jobbet på Toastmaster, en fabrik där man gör 

brödrostar. Ordföranden på traktens golfklubb vill expandera klubben men blir 

ifrågasatt av en kulturarbetare som påstår att det finns fornnordiska spår kring 

golfbanorna. Ordföranden i golfklubben har en hel del brister i sitt golfspel och 

blir utmanad av sin älskarinna, hon påstår att vem som helst kan bli bättre på 

golf än honom på en vecka. Det blir ingen mindre än Stig Helmer som blir 

kandidat till att slå golfklubbens ordförande. Tillsammans med sin norska vän 

Olle åker Stig Helmer till Skottland för att lära sig golf hos ett proffs, de bor hos 

golfproffset och hans dotter på ett skotskt slott. Tycke uppstår mellan dottern 

Fiona och Stig Helmer och när Stig Helmer är färdigtränad åker allesammans 

tillbaka till Sverige, där en match mellan Stig Helmer och ordföranden väntar.18  

 

Sunes sommar handlar om familjen Andersson och främst sonen Sune som ska 

åka på semester. Karaktärerna i filmen bygger på Sören Olsson och Anders 

Jacobssons böcker om Sune. Familjen har sett fram emot en resa till Grekland 

men pappa Rudolf anser att det blir för dyrt och bestämmer sig för att familjen 

ska åka på husvagnssemester. Alla förebereder inför resan och när det är dags 

för familjen att åka så inträffar en olycka. Mamma Karin har lyckats backa på 

Rudolf ena fot som måste uppsöka sjukhus, där Sune träffar på en flicka som 

han genast blir förtjust i. När familjen kommit fram till campingplatsen 

upptäcker Sune att samma tjej är med på campingen vars pappa visar sig vara 

Rudolf läkare. För Sunes del innebär semestern att försöka närma sig flickan 

Cornelia bland annat genom att försöka skaffa fram ett par örhängen som hon 

har uttryckt ett intresse inför. I filmen får man inte bara följa Sune utan även 

lillebror Håkan, storasyster Anna som mest bryr sig om sin nya flört Leffe. 

                                                      
18 Den ofrivilliga golfaren, DVD, regisserad av Lasse Åberg, Viking Film AB, Bromma AB Svensk Filmindustri, Stockholm, 

Smart Egg Pictures SA, London, 1991. 
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Mamma Karin och pappa Rudolf såklart, Rudolf som alltid lyckas hitta ett 

komiskt sätt att skämma ut sig.19 

 
2.4. Metod 
Denna uppsats använder sig utav en kvalitativ innehållsanalys vilket innebär ett 

djupare tolkningsarbete i källmaterialet. Uppsatsens material består av film, 

vilket kräver en analys av både den rörliga bilden och dess ljud för att förstå 

filmens helhet. Uppsatsen använder sig främst av en kvalitativ metod men som 

Kjeldstadli diskuterar så kräver de flesta historiska undersökningar både 

kvantitativ och kvalitativmetod. Han menar att forskare ofta kombinerar dessa 

metoder vilket även gäller för denna uppsats.20 I denna uppsats används den 

kvalitativa metoden i tolkningsarbetet och tar hjälp av den valda teorin och 

filmanalysens sätt att samla in data. Den kvantitativa metoden används till 

exempel i analysen för att beskriva antal kvinnor och hur många som passar in i 

olika kategorier. Uppsatsen använder sig även av en komparativmetod vid 

jämförelsen mellan filmerna från 1970-talet och filmerna från 1990-talet. 

Kjeldstadli tar också upp hur komparativa metoder kan vara givande för 

undersökningar. Han tar bland annat upp ett sätt att använda komparativmetod, 

metoden kallas för den maximala överensstämmelse metoden och den maximala 

skillnads metoden. Den första innebär att välja två olikartade objekt mot varandra och 

jämför deras likheter, vid den andra tar man två liknande objekt och jämför deras 

olikheter.21 

 

Uppsatsen analyserar de kvinnor som finns med i de utvalda filmerna, 

kvinnorna är valda efter om de är återkommande i filmen med repliker. 

Uppsatsen gör inte skillnad på huvudroll, biroll eller om kvinnan har en väldigt 

liten del i filmen, utan är kvinnan med i fler tillfälle i filmen och har flera 

repliker så är hon med i analysen. Vissa kvinnor som har haft för få repliker 

under filmen har valts bort, detta innebär att kvinnor som inte har mer än ca 1-2 

repliker inte finns med i analysen. Det kan dock poängteras att det är få kvinnor 

som har valts bort och detta beror antagligen på att det generellt varit få kvinnor 

                                                      
19 Sunes sommar, DVD, regisserad av Stephan Apelgren, Sveriges Television AB Kanal 1, Stockholm, AB Svensk 

Filmindustri, Stockholm, 1993. 

20 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång var, Studentlitteratur, Lund, 1998 s. 176 
21 Kjeldstadli, 1998, s. 252-255. 
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i filmerna. Undersökningen omfattar kvinnor i alla åldrar och det finns en 

tonåring och ett barn med. Det hade dock varit svårt att analysera ett spädbarn 

som inte har några repliker eller tar något eget initiativ. I Undersökningen av 

filmerna används boken The art of watching films av Petrie och Boggs, i boken 

kommer de förslag på hur man kan analysera filmkaraktärer. Petrie och Boggs 

tar upp olika analysmodeller som är användbara vid en karaktärsanalys, inte 

endast vid en analys av kvinnor utan generellt. Denna uppsats undersöker hur 

kvinnliga karaktärer framställs i film och därför har denna analysmodell varit 

användbar. I denna uppsats har de modeller eller kategorier som passat 

uppsatsens analys använts och därför kommer inte alla Petrie och Boggs 

modeller vara med i analysen. Dessutom är de valda karaktärsanalysmodellerna 

delvis anpassade till min uppsats vilket innebär att de används med frihet. 

Modellerna är även skrivna på engelska och har översatts till svenska i 

uppsatsen.  

 

Kvinnorna i filmerna analyserades efter yttre gestaltning, handlingar, reaktion 

från andra karaktärer, kontrast till andra karaktärer, dessa kategorier är från 

Petrie och Boggs. Yttre gestaltningen innebar hur kvinnorna utåt sett 

framställdes så som utseende, kläder, frisyr, ålder, sinnesstämning. Analys efter 

handling innebär att analysera kvinnornas handlingar i filmen och hur detta 

bidrar till filmens handlig. Analysen undersöker även om kvinnorna i filmerna 

har en aktiv eller passiv roll, i den bemärkelsen att de är aktiva i filmens 

handling eller passiva genom att vara i bakgrunden och inte drivande i 

handlingen. Reaktion från andra karaktärer innebär hur andra karaktärer 

reagerar på den kvinnliga rollkaraktären. Kontrast till andra karaktärer är hur de 

kvinnliga rollerna är i kontrast med andra karaktärer, det kan både vara män och 

kvinnor. En kvinna kan framställas som känslomässigt kall i skillnad mot en 

annan karaktär som snarare framställs som en varm och vänlig människa.22 

 

 I Ingrids Lindells bok Att se och synas diskuterar hon kring hur man kan tolka 

kvinnor i film utifrån vissa stereotyper, hon beskriver stereotyper som 

häxa/psykopat, offer/våldtagen, moder, prostituerad, voyeurism och skopofili. 

                                                      
22 Petrie, Dennis W. & Boggs, Joseph M., The art of watching films, 8th ed., McGraw-Hill Companies, Inc.,Dubuque, 2011, 

s. 49-55. 
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Hon menar att det är vanligt att kvinnor framställs på ett stereotypisktsätt. Med 

stereotypen häxa/psykopat så syftar hon på att kvinnor framställs som hotfulla 

och framförallt mot män.23 Den andra stereotypen offer/våldtagna är när kvinnor 

ska vara offer genom att bli jagade, hotade oftast av män och som måste bli 

räddade av en man.24 Den moderliga typen är hon som är omhändertagande mot 

andra karaktärer.25 Den prostituerade kvinnan är också återkommande i filmer, 

roller som baserar på att kvinnan ska sälja sex. Under kategorin voyeursim och 

skopofili så tar hon upp hur kvinnor verkas finnas med i filmer för att vara 

vackra objekt att titta på.26  

 

I denna undersökning har det varit svårt att se tydliga offer eller till exempel 

häxor/psykopater. Det kan bero på att det inte är speciellt dramatiska filmer som 

äventyrsfilmer, skräckfilmer, thriller som har analyserats, utan svenska 

komedier vars miljöer verklighetstrogna. Lindell skriver även att det går att 

analysera kvinnor genom att testa ifall de kvinnliga karaktärerna skulle kunna 

fungera som män. I denna uppsats kommer den formen av analys användas 

genom att undersöka hur stereotypiskt kvinnlig respektive manlig karaktären är, 

uppsatsen kommer att utgå ifrån en definition av manlighet i analysen. Om 

exempelvis en karaktär framställs som en stereotypisk kvinna enligt den 

feministiska filmteorin, och har få manliga drag så skulle det innebära att 

karaktären inte skulle kunna vara man.27 Uppsatsens analys har alltså använt sig 

av Lindells kvinnliga stereotyper, för att undersöka om kvinnor framställs som 

stereotypiskt kvinnligt. Det är som sagt svårt att se tydliga psykopater/häxor, 

offer/våldtagna osv. men det går ändå att se mildare varianter av dessa 

stereotyper. Det är även värt att pointera att uppsatsen inte tar någon hänsyn till 

filmskaparnas egna intentioner med filmen utan utgår från den valda teorin och 

metoden. Vanligt förekommande begrepp i uppsatsen är kön och genus som 

kräver en definition. I uppsatsen syftar kön till det biologiska könet och genus 

ett socialt konstruerat kön som grundar sig på föreställningar av det biologiska 

                                                      
23Lindell, Ingrid, Att se och synas: filmutbud, kön och modernitet, Makadam, Diss. Göteborg : Univ., 2004,Göteborg, 2004, 
s.124-125. 
24 Lindell, 2004, s.127. 
25 Lindell, 2004, s.130. 
26 Lindell, 2004, s.128. 
27 Lindell, 2004, s. 130-133. 
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könet. Det finns delade meningar om detta och olika definitioner men det är 

utifrån denna definition som uppsatsen förhåller sig till.28 

 
2.5. Källkritik och kritik till vald metod 
Det har varit svårt att föra ett källkritiskt resonemang på mitt källmaterial 

eftersom det inte går att använda de klassiska källkriterierna. Tommy 

Gustafsson för en diskussion om att historieämnet till stor del har valt att 

utesluta material som inte passar för källkritik. Han menar att källkritiken borde 

anpassa sig till nya källor istället för att utesluta dem. Nya ställda frågor till ett 

nytt material ger även nya svar som historiker bör se som en möjlighet29. Han 

beskriver att det finns främst tre sätt att använda film inom det 

historievetenskapliga ett av dessa sätt beskriver han så här ”För det tredje som 

en källa till tidsbundna föreställningar kring exempelvis kön, klass, etnicitet och 

generation i spel- och dokumentärfilmer”.30 Det är inom denna kategori denna 

uppsats lägger sig, vad gäller filmens relation med historieämnet. Trots att 

filmen har blivit alltmer populär som källmaterial inom det 

historievetenskapliga och filmens potential som källa. Finns det inga direkta 

källkritiska aspekter att följa. En film är en kvarleva av samhällets som den 

tillverkades i, men trots det blir det svårt att applicera de klassiska 

källkriterierna för källkritik som till exempel äkthet och närhet.  

 

För att ändå komma med kritik till material och metod förs det här en diskussion 

kring valet av film, den teoretiska utgångspunkten och representativiteten. Det 

går att kritisera valet av filmer och främst valet av genren komedi. Kritiken kan 

rikta sig emot att komedier ofta överdriver eller förvränger verkligheten för att 

framställa den som mer komiskt. Framställningen av kvinnor kan alltså bli 

förvrängd missvisande i undersökningen. Till uppsatsen försvar präglas de flesta 

svenska komedier av att vara igenkänningskomedier där publiken måste 

identifiera sig med rollkaraktären och om vissa kvinnliga egenskaper är mer 

överdrivna är det ett resultat i sig. Denna uppsats har valt att endast undersöka 

kvinnor vilket gör att det kan finnas kritik till avsaknaden av män, kvinnorna i 

                                                      
28 Jarlbro, Gunilla, Medier, genus och makt, Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 12-13. 
29 Gustafsson, Tommy, 'Filmen som historisk källa: historiografi, pluralism och representativitet', Historisk tidskrift 
(Stockholm)., 2006(126):3, s. [471]-490, 2006 s. 474-478. 
30 Gustafsson, 2006, s. 473.  
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undersökningen analyseras dock i relation med det manliga könet och genuset. 

Den teoretiska utgångspunkten gör det även möjligt att endast undersöka 

kvinnor eftersom användandet av kvinnliga stereotypbilder är vanlig i den 

feministiska filmteorin. Det går även att poängtera att denna teori utgår från att 

kvinnan underordnas mannen och en annan teoretisk utgångspunkt skulle kunna 

komma fram till ett annat resultat. Det är inte möjligt med denna uppsats att dra 

några stora generella slutsatser eftersom uppsatsens omfång inte är tillräckligt 

stor. Det går till exempel inte att säga att kvinnor generellt framställs som i 

denna undersökning i 1970 och 1990-tals filmer, det hade krävt en större 

undersökning. Uppsatsen svarar till stor del på de ställda frågeställningarna och 

ser tendenser i analysen men trots det går det inte säga att representativiteten är 

hög i uppsatsen. 

 

2.6. Feministisk filmteori  
Feministisk filmteori eller feministisk media teori är den teori som har varit till 

stor nytta vid analysen av filmerna. Inger Lindell tar upp i sin bok att 

feministisk filmteori först kom till under sent 1960-tal i samband med 

feminismens andra våg. I och med kvinnorörelsen fick den feministiska teorin 

sin utbredning inom den akademiska skolan. Lindell menar dock att den 

feministiska filmteorin inte är en och samma teori utan att det finns olika grenar. 

Detta stödjer även Tollin och Törnqvist som i sin bok tar upp de viktigaste 

grenarna inom feministisk filmteori. De tar bland annat upp liberalfeministisk 

filmteori, radikalfeministisk filmteori.31 Radikalfeministiska teorin fokuserar 

främst på att män i populärkulturen ofta uttrycker ett sexuelltvåld mot kvinnor. 

Män lär sig automatiskt att ta på sig maktrollen och kvinnor lär sig att vara 

passiva, svaga objekt som ska stå till männens befogade. Teorin menar att synen 

på kvinnors sexualitet påverkas av mannens syn på kvinnan, de menar att det 

sexuella våldet mot kvinnor i populärkulturen är ständigt närvarande men kan 

ändra sin skepnad.32  

 

Den tredje grenen inom feministisk filmteori som Tollin och Törnqvist tar upp 

är liberalfeministisk filmteori. Denna teori är kritisk mot de tidiga liberala 

                                                      
31 Tollin, Katharina & Törnqvist, Maria, Feministisk teori i rörliga bilder, 1. uppl., Liber, Malmö, 2005. 
32 Tollin & Törnqvist, 2005, s. 58-59. 
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tankarna då dessa inte tog med kvinnan i sin vision. Teorin hämtar inspiration 

från tidiga liberalfeministiska tänkare som Mary Wollstonecraft om kvinnans 

frigörelse från mannen och rätten till sitt eget intellekt. Liberalfeminister menar 

att den rådande könsordningen främst beror på ett ständigt verkade från 

samhällets sida. Teorin menar att inga biologiska skillnader mellan könen 

rättfärdigar kvinnans underordnade ställning mot mannen.33 Det är även viktigt 

inom denna teori att kvinnan ska få ta plast i offentligheten och med det innebär 

samma rättigheter som män rent politiskt, likaså ifrågasätts kvinnans 

förväntande roll i hemmet. Det finns även en diskussion inom denna teori om 

den privata relationen mellan mannen och kvinnan, exempelvis äktenskapet som 

de menar inte är så frihetligt för kvinnan.34 I uppsatsen har både den 

liberalfeministiska och den radikalfeministiska filmteorin använts. Den 

liberalfeministiska användes främst vid analysen av kvinnliga stereotyper 

eftersom denna teori ser tydliga könsroller i det privata och offentliga. Teorin 

ser även ett problem med könsstrukturen och stävar efter en mer 

jämställdstruktur. Den radikalfeministiska teorin var användbar vid analysen av 

kvinnor som passiva offer gentemot mannen. 

 

 Den tidiga feministiska filmteorins främsta mål var att undersöka hur män 

framställde kvinnor på film. Kvinnor tycktes främst finnas med som ett redskap 

för männen.35 Inom den feministiska filmteorin brukar det finnas en diskussion 

kring filmens spegling av samhället och som forum för spridning av samtidens 

värderingar.36 Lindell diskuterar kritiken till den feministiska film teorin där 

vissa filmforskare menar att det är fel att forskningen hela tiden försöker utgå 

från kvinnans underläge. Det finns en uppfattning som menar att forskare 

istället ska leta efter kvinnor som inte är underlägsna. Männen i filmerna ska 

inte endast ses som normen utan forskare måste även undersöka på vilket sätt 

detta tar sitt uttryck.37 I boken skriver Lindell att hon ändå utgår från en 

återkommande manlig maktstruktur i sin undersökning,38 vilket även denna 

uppsats gjort. Denna uppsats har främst använt den feministiska filmteorins 

                                                      
33 Tollin & Törnqvist, 2005, s. 28-29. 
34 Tollin & Törnqvist, 2005, s. 30. 
35 Lindell, 2004, s. 30. 
36 Lindell, 2004, s. 32. 
37 Lindell, 2004, s. 33. 
38 Lindell, 2004, s. 37. 
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användning av stereotyper. Lindell påpekar att den tidiga filmforskningen om 

kvinnor oftast drog slutsatser om att kvinnoframställningen i filmer speglade 

verkligheten. Att forskare använde sig av kvinnliga stereotyper för att få fram 

ett resultat. Kvinnliga stereotyper inom feministisk filmteori handlar om hur 

filmer har återkommande kvinnliga stereotyper som grundar sig på förväntande 

genusnormer. Dessa stereotyper grundar sig delvis på en föreställning om 

kvinnan från verkligheten då dessa kvinnotyper grundar dig på samhällets 

genusnormer.39 Filmerna väljer oftast att bara representera en sorts kvinnotyp, 

vilket innebär att framställningen inte blir representativ för samhällets 

kvinnor.40 Det är tydligt att feministisk filmteori har fått fram resultat genom att 

använda sig utav stereotypundersökningar, detta verkar gälla inom både svensk 

forskning som inom globalforskning. Dessa undersökningar visar ofta att det 

finns stereotypiska framställningar av kvinnan, undersökningarna visar även hur 

stor plats kvinnornas roll är i filmerna. Om kvinnan är passiv eller aktiv, har 

egenskaper som anses som bra eller mindre bra.  

 

Inom feministisk filmteori har forskare även undersökt män i filmer och 

manliga stereotyper. Forskare har sett att män oftast framställs i en mer positiv 

framställning än kvinnor, detta citat kommer från Diane Meehans studie från 

1983 ”Amercian viewers have spent more than three decades watching male 

heroes and their adventures, muddied visions of boyhood adolescence replete 

with illusions of women as witches, bitches, mothers and imps”.41 Lindgren tar 

också upp att undersökning av kvinnliga stereotyper är vanligt inom 

populärkulturen vid användning av feministisk teori.42 Likt Lindell visar även 

Lindgren att användandet av feministisk teori visar att framställningen av män 

och kvinnor inte är likartad. Kvinnor framställs som offer, otillräckliga, 

ointelligenta varelser vars plats är hemmet som maka och moder medan mannen 

plats är i offentligheten.43 Inom feministiska medieanalyser brukar det 

diskuteras kring den manliga blicken. Denna diskussion handlar om att 

populärkulturen är utformad efter det manliga ögat, detta gäller även 

                                                      
39 Hirdman, Yvonne, Genus: om det stabilas föränderliga former, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2003, s. 84-85. 
40 Lindell, 2004, s. 34-35. 
41Lindgren, Simon, Populärkultur: teorier, metoder och analyser, 2., [rev.] uppl., Liber, Stockholm, 2009, s. 34. 
42 Lindgren, 2009, s. 170. 
43 Lindgren, 2009, s. 177. 
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framställningen av kvinnan.44 Kvinnan i populärkulturen finns med för att vara 

ett objekt för mannen, kvinnan är anpassad efter ett manligt ideal av en kvinna 

vilket oftast betyder att kvinnan ska vara sexuelltlockande.45  

 

Utifrån uppsatsens feministiska teori kommer uppsatsen att utgå från att det 

finns en ojämnmaktfördelning mellan det kvinnliga och manliga, där 

genusstrukturen är negativ för det kvinnliga.46 I uppsatsen kombineras den 

feministiska teorin med genusteori då den feministiska teorin fokuserar på 

kvinnans ojämnställda förhållande med mannen och strävan efter att utjämna 

förhållandet mellan könen. Genusteorin kan i olika situationer se att det finns en 

ojämnställd fördelning mellan mannen och kvinnan men lägger mer fokus på 

relationen mellan det manliga och kvinnliga. Inom genusteorin är det inte alltid 

nödvändigt att se att genusstrukturen är negativ för kvinnan utan det ligger en 

mer allmän fokus på att ta reda på varför det finns en genusstruktur och hur 

strukturen ser ut.47 Inom genusforskning finns det precis som inom den 

feministiska filmteorin en diskussion om stereotyper, genusforskningen 

bekräftar den feministiska filmteorins framställning av kvinnor och män.48 

Uppsatsen försöker inte endast undersöka kvinnan underordning till mannen 

utan även undersöka hur relationen mellan mannen och kvinnan och hur 

könsstrukturen ser ut i filmerna. 

 
2.7. Kvinnan i det svenska samhället 1970- och 1990-talet 
I detta avsnitt kommer en bakgrundsbeskrivning till kvinnans situation i 

Svenska samhället under 1970- och 1990-talet. Under 1960-talet i Sverige var 

det bland annat kvinnors löner och familjebilden som var uppe för diskussion i 

den politiska debatten. Familjefrågor som barnomsorgen hade tidigare setts som 

ett ämne för kvinnor men under 1960-talet började man ta upp männens 

delaktighet. Männen skulle ta större plats inom familjen, det skulle inte bara 

vara kvinnornas uppgift att ta hand om familjen.49 Under 1970-talet växte sig 

kvinnorörelsen allt starkare och vanligtvis brukar man benämna denna period 

                                                      
44 Lindgren, 2009, s. 174. 
45 Lindgren, 2009, s. 175. 
46 Jarlbro, 2006, s. 14. 
47 Hirdman, 2003, s. 80-86. 
48 Hirdman, 2003, s. 90-94. 
49 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (red.), Det svenska samhället 1720-2006: böndernas och arbetarnas tid, 3., [rev. 
och uppdaterad] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 328. 
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för feminismens andra våg.50 1974 fick svenskarna föräldraförsäkring vilket 

skulle bidra till att båda föräldrarna delaktighet i barnens uppfostran. 

Löneskillnaden mellan könen skilde sig en hel del vilket gjorde att många män 

valde att inte utnyttja försäkringen.51 Samma år som föräldraförsäkringen kom 

införde man även en ny skilsmässolag och en fri abortlag.52 Fler kvinnor började 

studera på universitet och det var under 1970-talet som kvinnoforskningen fick 

en större utbredning inom forskarvärlden. Jarlbro tar upp att kvinnorörelsen 

under 70-talet inte uppskattade mediabilden av kvinnan.53 Forskning på media 

under 70-talet har visat att media har framfört en missvisande bild av kvinnor 

bland annat av kvinnorörelsen, kvinnor var inte heller lika mycket 

representerade i media som mannen.54 1970-talet visade ett ökat intresse för 

jämställdhet både politiskt men även inom media och forskningsvärlden.  

 

Om 1970-talet visat en större medvetenhet när det gäller könen och 

jämställdhet, så visade 1990-talet en del förändringar i samhället vad gäller 

detta. En jämställdhetslag som rörde arbetsmarknaden kom till 1979.55 Under 

1990-talet bestämdes det att fler kvinnor skulle väljas in som riksdagskandidater 

genom könskvotering vilket skulle jämna ut fördelningen av män och kvinnor.56 

Under 1970-talet hade inte Sverige ännu haft någon kvinnlig partiledare men i 

början av 1990-talet hade Sverige fått sin första kvinnliga partiledare. Som 

följdes av fler kvinnliga partiledare under 1990-talet.57 Hirdman tar upp att efter 

1970-talets opponering om manligt respektive kvinnligt, kom en diskussion om 

könens biologiska olikheter upp. Diskussionen handlade om könens skilda 

hormoner, olika funktioner i hjärnan och andra biologiska skillnader som enligt 

Hirdman fortsatte bygga upp könsnormer. Detta är bara ytterliggare en chans att 

säga att män ska ha makt och att kvinnor är till för att bära, föda och omvårda 

barn menar Hirdman. 1998 kom boken Leva ihop från folkhälsoinstitutet som en 

följd av debatten om könens biologiska olikheter. Boken riktade sig till unga 

flickor och pojkar som skulle lära sig hur samhället måste förstå att könens 

                                                      
50 Hirdman, 2003, s. 166. 
51 Hedenborg & Kvarnström, 2009, s. 328. 
52 Hirdman, 2003, s. 168. 
53 Jarlbro, 2006, s. 7. 
54 Jarlbro, 2006, s.11. 
55 Hedenborg & Kvarnström, 2009, s. 329. 
56Hedenborg & Kvarnström, 2009,  s. 229. 
57Hedenborg & Kvarnström, 2009, s. 328-329. 
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problem med att komma överrens hade biologiska skäl.58 Inom media hade det 

också skett en förändring från 1970-talet bland annat hade antalet kvinnliga 

journalister ökat från 20 % till 40 % under 1990. 59 Jarlbro tar upp att även om 

medieforskningen under 1970-talet undersökte män och kvinnor och såg 

skillnader mellan framställningen av könen så betyder inte det att det var 

genusforskning. Hon menar att genusforskning inom media först kom igång 

under 1990-talet och att forskare då fokuserade på kvinnliga journalisters 

rättigheter och framställningen av könen. Jarlbro menar att genusforskningen 

inom media hämtade inspiration av humanioras genusforskning, vad gäller 

deras empiri och teori.60 

 

2.8. Forskningsläge 
Det finns en hel del tidigare forskning när det gäller kvinnor i populärkultur och 

media som reklam osv. I detta avsnitt kommer tidigare forskning att diskuteras, 

vart denna uppsats placeras i tidigare forskning och vad uppsatsen tillför till 

forskningen. Inger Lindell är en forskare som har varit viktig i detta arbete. I sin 

bok Att se och synas – filmutbud, kön och modernitet beskriver hon hur tidigare 

forskare har letat efter kvinnliga stereotyper i media. Att det är vanligt att 

forskare går in med dessa förväntningar vid undersökningen av materialet. 

Lindell menar ändå att det kan vara givande med att leta efter stereotyper då 

materialet oftast indikerar på att de finns. Slutsatsen i hennes undersökning är 

att kvinnor oftast porträtteras på ett visst sätt och att vissa stereotyper framställs 

som mer negativa exempelvis äldre kvinnor. Hon tar även upp att kvinnorna i 

hennes undersökning oftast har en biroll där de ska vara unga och vackra som 

ska stödja en manlig huvudroll.61 I boken Medier, genus och makt undersöker 

Jarlbro hur kvinnor respektive män framställs i media så som nyhetsmedier, 

populärkultur och reklam. Jarlbro upptäcker precis som Lindell att kvinnor 

presenteras på ett sätt som inte är likvärdigt med mannens presentation. Hon tar 

upp att det fortfarande är så att kvinnor och män framställs olika och att 

framställningen grundar sig på förväntade könsnormer.62 Det som blir allt 

tydligare är att tidigare forskningen har sett tendenser till att kvinnor och män 

                                                      
58 Hirdman, 2003, s. 186-187. 
59 Jarlbro, 2006, s. 15-16. 
60 Jarlbro, 2006, s. 17. 
61 Lindell, 2004, s. 230-231. 
62Jarlbro, 2006, s. 145-147. 
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inte har samma roller i olika former av media. Andra forskare som styrker detta 

är Tommy Gustafsson och Klara Arnberg som i sin studie har undersökt 

moralpanik inför olika populärkulturer. Deras slutsats är att moralpaniken för 

pojkar och flickor har sett olika ut genom historien och att den har sett olika ut 

beroende på kön. När t.ex. filmer vart alltmer populärt vart man orolig över 

olika saker vad gäller pojkar och flickor I filmerna framställdes inte könen 

likvärdigt, därför var man orolig över skilda saker hos pojkar och flickor.63 Det 

går nog även att säga att de flesta forskare inom feministisk eller 

genusforskning inom media har kommit fram till liknade saker.  

 

Simon Lindgren har ett stycke i sin bok där han diskuterar populärkultur och 

feminism. Han tar upp flera exempel på forskare som har kommit fram till 

samma slutsats, att kvinnor framställs som på ett stereotypiskt vis. Han skriver 

bland annat ”Kvinnor presenteras som sexobjekt och som hemmafruar och 

mödrar, medan män avbildas som överordnade och dominerade i relation till 

kvinnor”.64 Lindgren diskuterar även kring hur populärkulturen försöker få in 

mer starka kvinnokaraktärer men att det i flera fall blir misslyckat. Som 

exempel tar han upp medieforskaren Joanne Hollows som menar att 

populärkulturen använder sig av feminism för att sälja. Han tar även med 

filmkritikern Jim Emerson kommentar om filmen Thelma & Louise, ”det är 

patetiskt att Hollywoods idé om ’feministisk’ film bara handlar om att ge 

brudarna en pistol och en häftig bil’.65 De flesta tidigare forskare verkar även se 

den stereotypiska kvinnobilden i media som ett problem. Många av forskarna 

tar upp hur media och populärkulturen speglar samhället, och hur media och 

populärkulturen i sin tur hjälper till att skapa genusnormer. Jarlbro tar upp att 

medierna ska ha rollen som en demokratisk mötesplats i samhället men 

misslyckas med den rollen när inte båda könen behandlas likvärdigt.66 Jarlbro 

påstår även att medierna bidrar med en stereotypisk bild av manligt och 

kvinnligt då medierna påverkar sina användare. Hon menar även att det måste 

ske en förändring på medieinnehållet, men att det inte räcker att vilja förändra 

                                                      
63 Gustafsson, Tommy & Arnberg, Klara, Moralpanik och lågkultur: genus- och mediehistoriska analyser 1900-2012, Atlas, 
Stockholm, 2013, s. 184-186. 
64 Lindgren, 2009, s.171. 
65 Lindgren, 2009, s. 173.  
66 Jarlbro, 2006, s. 145. 
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innehållet utan man måste förstå hur det påverkar samhällsmedborgaren.67 

Lindell diskuterar också relationen mellan media och dess publik. Hon tar upp 

flera olika forskare där bland annat några menar att unga kvinnor som ser på 

film är identitetssökande och att dessa kvinnor då försöker identifierar sig med 

kvinnliga karaktärer.68 En del forskare menar att människor som är del av media 

inte bara tar emot information utan kan själva agera emot medieinnehållet och 

skapa sin egen identitet. Det finns dock många som motsätter sig den teorin och 

en av dem som Lindell tar upp är Bourdieu som menar att det kvinnor ser på sig 

själva i media utifrån en genusstruktur. Han menar att kvinnor kan tyckas vara 

mer fria och ha bättre villkor i dagens samhälle men att det ändå finns ett tydligt 

patriarkat.69 Lindell själv är tydlig med sin ståndpunkt när det gäller hur 

medierna är en spegling av vårt samhälle och hur det även påverkar individen. 

Hon menar som Jarlbro att man måste se problemet med kvinnliga stereotyper i 

ett större perspektiv.70 Det som är intressant är att tidigare undersökningar visar 

att kvinnor har syns väldigt lite i media under 70-talet, man trodde att detta 

skulle förändras alltmer när samhället blev mer jämställt. Men istället har 

forskningen visat att representationen av kvinnor i media har varit liknande 

under 1990 och 2000-talet.71 I uppsatsen Med tillstånd att vara rolig – en 

innehållsanalys av modern komedifilm tar man upp resonemang kring att 

Hollywoodfilmens romantiska komedi ofta porträtterar kvinnan som 

underordnad mannen. I uppsatsen tar man upp att kvinnor i komedifilm 

framställs enligt vissa tidigare samhälliga könsnormer och som innebär att de är 

förtryckta av mannen. Detta visar att kvinnor även kan framställas på ett 

stereotypiskt sätt inom komedifilm. Trots att könsstereotyper i komedifilm kan 

förvridas är det inte helt ovanligt att framställningen av kvinnliga stereotyper 

liknas som vid andra filmgenrer .72 

 

Denna uppsats har som tidigare forskning velat se tendenser av kvinnliga 

stereotyper. Den tidigare forskningen har visat att det finns tydliga genusroller i 

                                                      
67 Jarlbro, 2006, s. 148. 
68 Lindell, 2004, s. 209. 
69 Lindell, 2004, s. 212. 
70 Lindell, 2004, s. 221. 
71 Jarlbro, 2006, s. 145-147. 
72Albinsson, Lindahl & Åberg, Med tillstånd att vara rolig – en innehållsanalys av modern komedifilm, 

Studentuppsats, högskolan Jönköping, 2011 s.10- 13. 
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media och populärkulturen. Denna uppsats har haft som mål att undersöka om 

det går att hitta dessa i populära svenska filmer. Filmerna som är valda till 

denna uppsats är inga svårbegripliga filmer utan de är kommersiella filmer som 

många människor har valt att se. Tidigare forskning har inte lagt något större 

fokus på svenska komedier utan de flesta har undersökt andra genrer, forskare 

som har undersökt komedier har inte begränsat sig vid just komedi utan har valt 

filmer inkonsekvent. Uppsatsen har även valt att lägga fokus på just 1970 och 

1990-talets filmkomedier och även om tidigare filmanalyser gjorts på kvinnor 

under dessa år, så har dem inte direkt fokuserat just på dessa årtionden. De 

flesta har snarare undersökt filmer från flera årtionden än att endast undersöka 

filmer från 1970-talet och 1990-talet. Jarlbros undersökning sträcker sig från 70-

talet till och med 90-talet men hennes fokus ligger främst på nyhetsmedier och 

reklam. Det som gör denna uppsats unik är det som är nämnt ovan, alltså att 

filmen är kommersiell, svenskkomedi, och de valda årtiondena.  

 

2.9. Definition av manlighet  
Tidigare avsnitt i uppsatsen har tagit upp en stereotypisk kvinnobild som finns 

med i populärkulturen och som grundar sig samhälliga värderingar. Detta 

avsnitt avser att definiera manlighet, för att i analysen kunna visa varför vissa 

kvinnor passar in i kvinnliga stereotyper då de visar mindre manlighet. 

Manlighet i denna uppsats innebär det manliga genuset, alltså ett kulturellt 

konstruerat kön som grundar sig på föreställningar om de biologiska könen. 

Hirdman tar upp att om kvinnan förknippats med det kroppsliga, sexualitet, 

begär, så har mannen istället förknippas med tankar och intellekt. Kroppen som 

enligt gammal kristen tradition står för synd och skam som alltså är mer 

förknippat med kvinnan.73 Detta bygger delvis på en gammal syn på mannen 

och kvinnan, att mannen skulle vara biologiskt överlägsen i exempelvis i 

hjärnan. Vilket i början1800-talet var populära argument för kvinnans 

underordning mannen. Hirdman diskuterar kring det stereotypiska 

genuskontraktet där hon menar att det maskulina och feminina genuset har olika 

roller. Detta kontrakt bygger på historiska traditioner som menar att mannens 

uppgift är att försörja och ta hand om kvinnan. Detta har blivit en föreställning 

                                                      
73 Hirdman, 2003, s. 32-39. 
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av manlighet, som alltså grundar sig på gamla köns orienterade traditioner.74 

Hirdman menar även att en grundregel för maskulinitet är att inte vara feminin. 

I det stereotypiska genuskontraktet är kvinnans roll att föda barn, ta hand om 

familjen och stötta mannen som har mer uppgifter utanför familjen. Manlighet 

innebär styrka och det feminina är mer kopplat med svaghet, vilket kulturellt 

innebär att manligt beteende är att inte visa säg svag utan stark. I den didaktiska 

delen kommer sociologen Kimmel tas upp som menar att ”pojkkrisen” i skolan 

bland annat beror på det stereotypiska manliga egenskaperna. Dessa egenskaper 

som betraktas som typiskt manliga menar han är att vara osårbar, stark, smart, 

risktagande och distanserande mot det feminina vilket stämmer bra med 

Hirdmans definitioner av det manliga genuset.75 Hirdman tar även upp ”mannen 

som norm” där hon menar att när man jämför kvinnan så jämför man alltid 

kvinnan med mannen. Både biologiskt så som blodkroppar osv. men även 

kulturellt är det mannen som är normen, något som kvinnan strävar efter att 

uppnå.76 Dessa föreställningar om det manliga genuset finns även med i 

populärkulturen, män framställs efter samhällets syn på manlighet. Tidigare 

forskning har visat att män i film framställs på ett stereotypsikt manligt sätt, 

mannen på film ska också vara hård, inneha makt, beskyddare, stark, smart 

osv.77 

 
3. Analys 
 
3.1. Äppelkriget 1971  
I denna film analyseras tre kvinnor som har olika stora roller i filmen, den mest 

framträdande var Anna Lindborg. De andra två kvinnorna som analyserats har 

betydligt mindre roller  

 

Anna Lindborg  

Yttre gestaltning 

Första gången man ser Anna i Äppelkriget så gungar hon i en lian och hennes 

kläder ser maskulina ut. Hon har på sig rödrutig skjorta som är instoppade i ett 

par bruna byxor med hängslen utanpå. Hon har axellångt blont hår, glasögon 

                                                      
74 Hirdman, 2009, s. 47-57. 
75 Kimmel, Michael S., Pojkar och skolan:: ett bakgrundsdokument om "pojkkrisen", Fritze, Stockholm, 2010, s. 31-36. 
76 Hirdman, 2003, s. 60-61.  
77Lindgren, 2009, s. 170-178. 
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och verkar lättsam i sin framtonig. Det är svårt att definiera hennes ålder men 

runt 40 möjligtvis. I senare scener har hennes utseende blivit mer feminint, hon 

har tagit av sig de runda glasögon, har på sig klänning och fixat till håret och 

man kan se att hon framhäver sin kvinnliga kropp. Den unge mannen Hans 

reagerar uppmuntrande på Annas förändrade och mer kvinnliga stil och det 

verkar vara från och med denna stund som han ser henne som ett 

kärleksintresse.  

 

Yttre handlingar 

Anna är en aktiv kvinnlig karaktär då hennes handlingar är avgörande för 

filmens handling. Hon arbetar för att få bort det tyska förslaget med att införa en 

nöjespark i Änglamark, det är även hon som vägleder Hans för att bekämpa 

ödlan och hämta skatten. Hon förhindrar bland annat art director Stens förslag 

om Änglamark att postas genom att klä ut sig till postman. 

Hon har även en del magiska krafter som hon använder för att motarbeta för 

kommunen och tillför en del humor, bland annat så förtrollar hon Stens hatt så 

att den blir så stor att den nästan täcker hela honom. I slutet gifter hon sig med 

Hans som är mycket yngre än hon själv. 

 

Reaktion från andra karaktärer 

Det är inte så många kvinnor kring Anna, männen kring henne tycks se henne 

som en frontfigur och förlita sig på henne inte minst Hans. Hans verkar beundra 

Anna både som vägledare men även som kärleksintresse då de i slutet gifter sig. 

Sten, tyskarna och kommunledningen tycker att hon lägger sig i deras affärer 

och är inte uppskattad av dem. 

 

Kontrast till andra karaktärer 

I skillnad mot kommunfullmäktige Karin Gustavsson framstår Anna som 

bohemisk, fritänkande och miljövän. Anna framstår som ledaren i hennes grupp 

som består av män, de andra karaktärerna förlitar sig och lyder henne. Hon 

framställs som den smarta i gruppen i skillnad mot hennes två bröder som är två 

komiska figurer som inte verkar riktigt vettiga. Hans framstår som osäker och 

blyg i hennes närhet och framställs därför inte som speciellt smart. Likaså 

framställs hennes två kusiner som två original och som en aningens obegåvade.   
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Kvinnlighet/manlighet 

Skulle Anna Lindborgs karaktär kunna vara en man? Enligt denna analys så 

framstår det som ytterst möjligt. Anna besitter många egenskaper som betraktas 

som mer maskulina såsom ledarrollen och den intelligenta. Hon visar inga större 

stereotypa drag av kvinnliga gestalter som Lindell nämner som att vara offer, 

moder, prostituerad. De stereotyper som hon närmar sig är då som häxa och 

skön att lägga ögonen på men hon är inte någon direkt elak häxa även om hon 

framstår som ett hot mot den manliga motståndaren. Det skulle lika gärna kunna 

ha varit en man som haft magiska krafter och setts som ett hot av en annan man. 

När det gäller hennes yttre så framställs hon bara typiskt kvinnligt bitvis och det 

läggs ingen större vikt vid hennes yttre förutom när hon byter till en klänning 

och fångar Hans uppmärksamhet. Hon blir dessutom tillsammans med en 

mycket yngre person än henne, vilket skulle vara ytterst möjligt för en man. 

 

Kommunfullmäktige Karin Gustavsson 

Yttre gestaltning 

Karin som har en slags professionell roll i filmen är alltid propert klädd med 

mörk kavaj och kjol, hon har brunt hår, kort snedlugg, uppsatt hår, liten och 

smärt. Hon är överdrivet trevlig i sin framtonig vilket speglar hennes yrkesroll 

som kommunfullmäktige. 

 

Yttre handlingar 

Hon är en av dem på kommunen som stödjer förslaget om en nöjespark i 

Änglamark och samarbetar nära med art director Sten och tysken Volkswagner 

för att få igenom förslaget. Hennes roll är relativt liten men hon är ändå aktiv i 

handlingen eftersom hon är den som representerar kommunen i 

Änglamarkförslaget. I slutet dödar hon sin man bland annat för att kunna vara 

tillsammans med Volkswagner. 

 

Reaktion från andra karaktärer 

Hon verkar ha en romantiskrelation med tysken Volkswagner då han i en scen 

tafsar på hennes rumpa och de åker iväg tillsammans i slutet av filmen.  
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Kontrast till andra karaktärer 

Hon framstår som mer proper och ordentlig än Anna men även mer ond. Hon 

har även till skillnad mot Anna en väldigt underställd roll i sin grupp som också 

främst består utav män. 

 

Kvinnlighet/manlighet 

Det som främst talar för att hennes karaktär inte skulle kunna vara man är att 

hon underkastar sig en man. Hon framställs som en elak typ men kanske inte i 

någon radikalform som exempelvis häxa eller psykopat. Hon är inte speciellt 

skön att lägga ögonen på och inte heller den moderliga typen men hon är ett 

offer för Volkswagner och hans intressen. Hon vill vara honom till lags och 

hennes handlingar i filmen visar att hon är den underlägsna i deras relation. Den 

traditionella mannen både i samhället och i film ska vara en stark ledare i 

relation med kvinnan. En svagare karaktär är mer förknippat med det kvinnliga 

könet då mannen som sagt ska visa sig stark.  

 

Kvinnlig förfader Hanna 

Yttre gestaltning  

Det är Annas kusiner Åke och Roy som framkallar de kvinnliga förfäderna 

genom trummor. Två av dem är Hanna och Agnes, Hanna blir synlig medan 

Agnes blir en tunn dimma som Hanna bär runt i en väska. Hanna har långt ljust 

hår, håret går till benen, hon har på sin en grekisk gudinna liknade klänning. 

Hon är välsminkad, har en smalfigur och är gladlynt i sättet. Det ser ut som hon 

ska se ut som en älva eller liknade naturväsen. 

 

Yttre handlingar 

I filmen går hon till naturvårdsverket som har möte och ska diskutera kring 

nöjesparken i Änglamark. Hon släpper ut Agnes ur väskan vilket gör att alla i 

rummet blir väldigt positivtinställda till miljön tills en man med gasmask 

kommer in i rummet och förtrollningen bryts. Det är även genom Hanna som 

Anna får kontakt med farbror Bert som fixar det magiska svärdet som Hans har 

när han dräper ödlan. Hennes roll är relativt aktiv då hennes handlingar bidrar 

till handlingen även om den är liten. 
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Kontrast till andra karaktärer 

I skillnad mot Anna och Karin så är det uppenbart att Hanna ska vara feminint 

vacker med hennes långa hår, lättklädda klädsel, smink osv. 

 

Reaktion från andra karaktärer 

Bröderna Åke och Roy som är kusin till Anna, verkar ha stor respekt för Hanna 

och de andra kvinnliga förfäderna. Människorna på naturvårdsverket uppskattar 

inte Hannas sällskap då hon och Agnes förtrollar dem till att bli miljövänner. 

 

Kvinnlighet/manlighet 

Det är svårt att tro att Hannas karaktär skulle kunna vara en man, hon och de 

andra kvinnliga förfäderna dansar runt och ska vara sensuella natursköna 

varelser. Deras syfte i filmen bidras av att de är kvinnor och deras yttre 

gestaltning. Det är svårt att se att de skulle kunna vara manliga förfäder som 

skulle dansa omkring och vara sensuella eftersom det är mer förknippat med det 

kvinnliga könet. Det sexuella och kroppsliga är enligt gamla genustraditioner 

mer förknippat med det kvinnliga könet.78  

 
3.2. Repmånad eller Hur man gör pojkar av män 1979 
I Repmånad är de främst journalisten Bea som syns när det gäller kvinnliga 

karaktärer. Förutom henne finns Helges mor och Doris med som kvinnliga 

karaktärer att analysera. Det är väldigt få kvinnor överlag i filmen, handlingen 

bidrar nog en hel del till detta. Filmen handlar om värnplikten som inte ens var 

tillåten för kvinnor när den spelades in. 

 

Helges mor 

Yttre gestaltning  

Helges mor är en liten kvinna det är svårt att veta exakt hur gammal hon är men 

runt 50-60 år. Hon har kort rött hår som är lockigt och har vid sitt första 

framträdande en blommig klänning eller sovplagg. Hon ser ut som en moderlig 

typ, som en mamma, mormor eller en hemmafru. 
                                                      
78 Äppelkriget, DVD, regisserad av Tage Danielsson, AB Svenska Ord, Stockholm. 

SF-Produktion AB, Stockholm, 1971. 
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Yttre handlingar 

Helges mor har ingen stor roll i filmen det står dock i början av filmen att 

”filmen är tillägnad alla mödrar”, vilket är en komisk kommentar. I första 

scenen i filmen kommer hon in med en bricka med frukost till Helge och väcker 

honom genom att rycka i hans tår. Hon är orolig över sin sons öron då han ska 

ligga i tält framöver. Hon påminner honom att tåget snart går och säger till 

Helge, ”vad skulle det bli av med dig Helge utan mig”. Hon följer sin son till 

tåget där hon vinkar av honom. I slutet av filmen går hon in och väcker honom 

som innan men upptäcker ytterligare ett par fötter som är Beas. Hennes roll är 

väldigt passiv hon finns mest med i bakgrunden och tillför inte speciellt mycket 

till handlingen. 

 

Kontrast till andra karaktärer 

I jämfört med Bea journalisten så framställs Helges mor som en mer traditionell 

kvinna och mycket med moderlig dessutom är hon mycket äldre än Bea.  

 

Reaktion från andra karaktärer 

Helge verkar vara mycket bunden vid sin mor men tycker att hon är tjatig. Han 

säger bland annat efter att pratat i telefon med henne när han gör sin repmånad, 

”morsan tror fortfarande att man är tio år”. 

 

Kvinnlighet/manlighet 

Det är svårt att se att Helges mor skulle kunna bytas ut till en pappa, visserligen 

skulle man kunna ha en omhändertagande pappa. Filmen ska dock visa hur 

Helge är en ”morsgris” som inte flyttat hemifrån. Det är mer streotypiskt 

kvinnligt att vara mer omhändertagande och som Lindell tar upp i sin 

stereotypmodell så är det vanligt att kvinnor just framställs som moderliga. 

Föreställningen om manlighet går också emot att rollkaraktären skulle kunna 

vara en man, eftersom manlighet ska distansera sig med det feminina där 

omhändertagande är en del.   
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Doris 

Yttre 

Doris möter Helge på tåget mot värnplikten, hon ser ut som en hemmafru. Hon 

har ljusa kläder rosa och ljusblått med en sjalett och en blomma på bröstet. Hon 

är blond, sminkad, målade naglar och är gladlynt, hennes ålder är runt 30. 

 

Yttre handling 

Doris är bara med vid två tillfällen, hennes roll är väldigt liten så hon och en 

passiv roll i filmen. Hon frågar Helge på tåget om han vill ha en banan och 

pratar mycket med Helge. Hon blir bjuden på sprit på tåget och blir berusad 

vilket hennes man märker när hon möter honom vid stationen.  

 

Kontrast till andra karaktärer 

I kontrast med Bea journalisten så framställs Doris som en mer traditionell 

kvinna. Hon är mer flamsig och fnittrig och man ser även skillnader på deras 

yttre. Doris har en mer moderlig, hemmafru stil medan Bea har en mer 

modernstil. 

 

Reaktion från andra karaktärer 

På tåget så verkar Helge tycka att Doris är något pratig och lite störande, han 

blir lite obekväm av henne. När kamraterna från repmånaden går till 

stadshotellet och möter Doris och hennes kvinnliga vänner så blir männen glada 

då de gärna vill ha lite kvinnligt sällskap. 

 

Kvinnlighet/manlighet 

Doriskaraktär skulle inte kunna vara man, hon framställs som en hemmafru 

både i hennes personlighet och i hennes utseende. Hennes roll är så pass liten 

och hon verkar mest vara med för att uppfylla en rollkaraktär som kvinna. Hon 

och hennes vänner är tänkt som raggningsobjekt för männen på stadshotellet, 

vilket är deras uppgift i filmen. Hon visar inga tecken på stereotypiska manliga 

drag som exempelvis smarthet, stark, osårbarhet utan snarare tvärtom, Doris 

framställs som en mindre intelligent person.  

 

Bea 
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Yttre gestaltning 

Bea har kort rött hår med lugg, hon är välsminkad och har en liten smärt kropp. 

Hon framstår som en rakryggad kvinna med svar på tal. Hon har en tuff klädstil 

och framställs som en attraktiv ung kvinna, hon kan vara i 25-30 års ålder. 

 

Yttre handlingar 

Hon ska skriva ett reportage om värnpliktens repmånad och om männen som 

deltar. Hon låtsas arbeta på ett fik och säger inte till de männen att hon är 

journalist de enda som vet om det är de högre befälen. Hon har en aktiv roll i 

filmen eftersom hon har en viktig del i handlingen och är synlig i handlingen. 

Helge och hans vänner tycker att hon är attraktiv och försöker stöta på henne. 

Lövgren som är Helges lumparkompis försöker bjuda ut henne men hon avvisar 

honom. Hon blir istället intresserad av Helge och bjuder ut honom även om hon 

även i hemlighet vill intervjua honom för sitt reportage. I slutet bjuder hon ut 

Kapten Jönsson som tack för att hon har fått göra reportaget, Jönsson verkar tro 

att det är en dejt. På stadshotellet möter dem Helge och hans vänner och ber om 

ursäkt till Helge att hon inte berättade att hon var journalist och berättar att hon 

tycker om Helge. Hon ifrågasätter ett befäl när hon intervjuar honom, varför 

värnplikten inte tar in kvinnor i stridande enheter. Hon säger att de borde ta in 

eliten och syftar då på kvinnorna, befälet svarar att kvinnor är bra. Bea svarar 

”bra i köket menar du?”, befälet replikerar att kvinnor inte är lämpliga i strider.  

 

Kontrast till andra karaktärer 

Bea framstår som en modern och framåtgående kvinna i skillnad mot Helges 

mor och Doris. Hon vet vad hon vill och hon går emot en del köns normer bland 

annat genom att vara mer framåt när det gäller interaktionen med Helge. Han 

framstår som blyg, töntig och med dåligt självförtroende. Hon framstår även 

mer framåt, världsvan och bra självförtroende om man jämför med honom. Hon 

skrattar bland annat åt Helge när han berättar att han samlar på telefoner, vilket 

hon uppfattar som udda. 

Reaktion från andra karaktärer 

Många av männen tycker att hon är attraktiv, dem visslar efter henne när hon 

cyklar förbi dem. Visserligen så är hon den enda synliga kvinnan och det kanske 

också ska visa att männen som gör lumpen är desperata efter lite kvinnligt 
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sällskap oavsett om kvinnan är attraktiv eller inte. Men det är mer som tyder på 

att hon ska framställas som vacker. Lövgren kommenterar hennes utseende till 

Helge där han påpekar att hon ser bra ut och att Helge borde bjuda ut henne. De 

andra karaktärerna uppfattar henne även som en kvinna med svar på tal, detta 

upplever bland annat Lövgren när han ska bjuda ut henne. 

 

Manlighet/kvinnlighet 

Det skulle inte gå att byta ut Beas karaktär till en manlig karaktär, hennes 

karaktär bygger på att hon är kvinna. Hon ska vara snygg att kolla på och 

hennes karaktär används även som kärleksintresse till filmens huvudkaraktär 

Helge. Visserligen besitter Bea vissa stereotypiska manliga egenskaper så som 

stark, intelligent och hennes roll ifrågasätter delvis könsroller, men hennes 

karaktär är starkt kopplat till hennes utseende. Utseendet tar över en stor del av 

hennes roll, Lindell menar att kvinnors roller ofta grundar sig på deras utseende 

och det är därför kvinnor är med i vissa filmer. Det kroppsliga, sexuella är 

dessutom något som enligt genustraditionen mer kopplat till kvinnan än 

mannen.  

 

3.3. Filmerna 1970 
Det som var märkbart i filmerna under 1970-talet var att det var väldigt få 

kvinnliga karaktärer som var med, de kvinnor som var med hade en väldigt liten 

roll och var oftast passiva. Kvinnorna som var med i undersökningen var i stort 

sett de enda kvinnorna som var med i filmerna överhuvudtaget. Det fanns inte 

direkt fler kvinnor i bakgrunden av filmen som hade kunnat vara med i 

undersökningen. Visserligen så kan man förstå varför det fanns så få kvinnor i 

Repmånad då filmen handlar om män som övas inför strid inom värnplikten, där 

kvinnor inte fick delta.79 Det finns dock ingen förklaring till Äppelkrigets 

avsaknad av kvinnor utan där hade det funnits utrymme för fler kvinnliga 

gestalter.80 Undersökningen av 1970-talets kvinnor visade en jämn fördelning 

mellan aktiva och passiva kvinnliga karaktärer. När det gäller kvinnliga 

stereotyper så har det framkommit flera olika i Äppelkriget och Repmånad. De 

stereotyper som var mest framträdande var kvinnan som en moderlig typ och 

                                                      
79 Repmånad eller Hur man gör pojkar av män. 
80 Äppelkriget. 
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kvinnan som var med för att se bra ut. Det var i Repmånad som den moderliga 

typen framhävdes i och med rollkaraktärerna Doris och Helges mamma. Dessa 

kvinnor framställdes som moderliga, omhändertagande hemmafruar både vad 

gäller utseende och i deras agerande. Doris framställdes främst som en 

hemmafru i kontrast med Bea eftersom Bea framställdes som en normbrytande 

kvinna.81 Karaktärerna som delvis fanns med för att se bra ut var journalisten 

Bea och förfadern Hanna, alltså fanns denna typ av karaktär med i båda 

filmerna. Detta bedömdes främst utifrån kvinnornas yttre dessutom märkte man 

att utifrån reaktion från andra karaktärer på Bea att hon ansågs som snygg. 

Analysen av filmerna visar att det inte var många av dem kvinnliga karaktärerna 

som skulle kunna bytas ut mot manliga karaktärer. Detta berodde främst på att 

många av kvinnorna framställdes på ett stereotypiskt kvinnligt sätt vilket 

motsäger att rollkaraktären skulle kunna vara en man. Det finns självklart 

undantag i detta och det finns möjligtvis filmer som framställer män som mer 

feminina i den bemärkelsen att de anammar kvinnliga stereotyper. Det finns 

dock anledning att leta efter dessa stereotypa egenskaper hos kvinnor och inte 

män då det sen tidigare är känt att kvinnor delas in i dessa kategorier. 

 

 Det som även var intressant med filmerna från 1970-talet var karaktärerna 

Anna från Äppelkriget82 och Bea från Repmånad.83 Dessa två skiljer sig en hel 

del från varandra men det de har gemensamt är att både framställs som två 

starka kvinnor och de var dessa två som syntes mest i filmerna under 1970-talet. 

De var båda viktiga för filmernas handling, Anna framställs som en stark kvinna 

eftersom det var hon som var ledaren i hennes grupp. Det är hon som tar 

kommandot, hon framstod som smart och hon var den enda kvinnorollen som 

skulle kunna vara en manligroll.84 Bea visade att hon var en stark kvinnotyp 

genom att bryta en del könsnormer. Det var hon som var mer framåt när det 

gällde hon och Helges relation, hon vågade säga emot och avvisa männens 

närmande. Hon ifrågasatte även saker som hon tyckte var fel och stod upp mot 

filmens män. Trots detta så skulle inte Beas roll kunna bytas ut mot en man 

eftersom hennes karaktär utseende är viktigt vilket är rätt typiskt för kvinnliga 

                                                      
81 Repmånad eller Hur man gör pojkar av män.  
82 Äppelkriget. 
83 Repmånad eller Hur man gör pojkar av män . 
84 Äppelkriget. 
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roller. Den manliga stereotypen grundar sig inte lika mycket på det kroppsliga 

utseendet utan har andra egenskaper som låter honom finnas med i 

populärkulturen. Bea är dessutom en kärlekskandidat till den manliga 

huvudrollen vilket innebär att hennes roll främst grundar sig på att stötta en 

manlig huvudroll.85  

 
3.4. Den ofrivilliga golfaren 1991 
I denna film kommer fyra kvinnor att analyseras och det är Mette, Stig Helmers 

mamma, Brunos fru och Fiona. 

 

Mette 

Yttre gestaltning 

Mette är norska och hon har stort långt blont hår. Hon är lång och smal och i 

första scenen har hon mörk skjorta, tajta mörka jeans med stora örhängen.  

 

Yttre handlingar 

Hon är golfklubbensordförande älskarinna då han redan är gift. Hon påpekar att 

denne inte är bra på golf och utmanar honom på att vem som helst kan lära sig 

att spela golf bättre än honom på en vecka. Den som vinner vadet ska få en 

miljon kronor av den andra. Hon försöker dra tillbaka vadet men ordförande 

Bruno vägrar, hon börjar därför hjälpa och stötta Stig Helmer som är Brunos 

motståndare. I slutet när Stig Helmer vunnit och Bruno skrivit en check på en 

miljon kronor, lämnar hon tillbaka checken till Bruno och säger att han kan 

köpa bättre golfklubbor för pengarna. Hennes roll är aktiv i filmen, det är 

hennes handlingar som leder till att Stig Helmer måste lära sig att spela golf. 

 

Kontrast till andra karaktärer 

Hon framställs som en mycket mer sympatiskt människa än Bruno, hon gillar 

inte när han blir för elak mot människorna runt omkring honom. Hon framställs 

även som mycket yngre och modernare än Brunos fru som mer framställs som 

en hemma fru. I kontrast med Stig Helmer framstår hon som mycket mer 

erfaren och inte bara på golf utan överlag. 

 

                                                      
85 Repmånad eller Hur man gör pojkar av män . 
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Reaktion från andra karaktärer 

Bruno uppskattar inte hennes frispråkighet bland annat när hon klankar ner på 

hans golfspel och är ironisk mot honom. Olle som är Stig Helmers vän är även 

vän med Mette och verkar tycka bra om henne och hennes frispråkighet.  

 

Kvinnlighet/manlighet 

Det är svårt att se att Mettes roll skulle kunna vara en man istället för en kvinna. 

Främst så ska hon vara en vacker kvinnligkaraktär i filmen och hon finns även 

mer för att vara ett kärleksintresse för Bruno. Hon framställs även som ett offer 

för Bruno och hans temperament. Hon besitter inte heller speciellt många 

manliga egenskaper som exempelvis stark, självständig och osårbar. Mette blir 

mer självständig ju längre filmen rullar, men att hon lyckas bli fri från Bruno är 

med hjälp av Stig Helmer och Olle. Mette visar inga typiska manliga drag, 

dessutom grundar hennes roll på hennes utseende vilket är en typiskt kvinnlig 

stereotyp inom det feministiska film teorin.  

 

Stig Helmers mamma 

Yttre gestaltning 

Stig Helmers mamma ser ut som en typiskt äldre dam, hon har vitt hår, vit hatt, 

grå lång rock med en scarf till. Hon är rätt lång men det är svårt att urskilja 

kroppstyp och ska vara runt 70 år. 

 

Yttre handling 

Hon är orolig över Stig Helmers framtid eftersom han har blivit arbetslös. Hon 

uttrycker sin oro till sin son genom att säga, ”ingen ingenjörsexamen har du, vad 

ska det bli av med dig”. Hon hjälper Stig Helmer att leta efter morbrorns 

golfsaker som hon har lite överallt i huset bland annat använder hon en 

golfklubba som en blompinne. Hon har en väldigt liten roll och hennes roll är 

väldigt passiv hon finns mest med i bakgrunden. 

 

Kontrast till andra karaktärer 

Hon är del äldsta kvinnan av de andra kvinnliga karaktärerna och hon framstår 

som en stereotypiskt moder bland annat när hon oroar sig för Stig Helmers 

framtid. 
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Reaktion från andra karaktärer 

Stig Helmer tycker att mamman oroar sig i onödan och att hon är tjatig. 

 

Kvinnlighet/manlighet 

Stig Helmers mamma framstår som en stereotypiskt moderlig typ och hon finns 

med just för att uppfylla rollen som Stig Helmers moder, alltså uppfylla en 

kvinnlig roll. Den moderliga stereotypen är vanlig för kvinnliga roller i 

populärkulturen enligt den feministiska filmteorin. Enligt denna uppsats 

definition av manlighet är omhändertagande, saker som rör hemmet och 

familjen något som inte kopplas med manlighet. Stig Helmers mamma skulle 

inte kunna bytas ut till en pappa eftersom dennes roll har få manliga egenskaper 

och framställs mer som en stereotypisk kvinna.  

 

Brunos fru 

Yttre gestaltning 

Hon har axellångt rött hår med hårband, rödvit randig tröja och vit kofta, hon är 

inte lång och är lite rund. Hon ser ut som en moderlig, hemmafru runt 40 år och 

när man ser henne står hon och gör trädgårdsarbete som styrker bilden av en 

hemmafru ännu mer. 

 

Yttre handlingar 

Hon klagar på att Bruno är borta för mycket och ägnar för mycket tid åt golfen. 

Karaktären är inte speciellt aktiv i filmens handling, hennes roll grundar sig på 

en annan rollkaraktärs existens. Hennes roll har ingen egen berättelse.  

 

Kontrast till andra karaktärer 

Framstår som en mer moderlig kvinna än Mette och detta ser man både i deras 

utseende och vad dem gör i filmen. Mette är Brunos älskarinna och är med 

honom och golfar hon är ung, smal med långt blont hår. Medan frun håller på 

med trädgården och har kort hår, liten och rund. Deras kläder skiljer sig även 

genom att Mette har mer ungdomliga kläder och frun har mer nertonade kläder. 
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Reaktion från andra karaktärer 

Bruno tycker att hon gnäller för mycket om att han ägnar för mycket tid åt 

golfen. Bruno säger bland annat till sin manliga medspelare att ”det svåraste 

med den här sporten är att komma ifrån kärringen”. 

 

Kvinnlighet/manlighet 

Brunos frus roll skulle inte kunna bytas ut till en man. Hennes roll framställs 

som en typisk hustru som är hemma och väntar på att hennes man ska komma 

hem medan hennes man är ute och roar sig. Hon framställs därför som en 

hemmafru vilket är en vanlig kvinnlig stereotyp inom den feministiska film 

teorin. Hennes roll grundar sig på att vara någons fru och hennes plats är att 

vara i hemmet och ta hand om familjen. Dessa egenskaper är inte speciellt 

manliga utan mer kvinnliga egenskaper och därför skulle man inte kunna byta ut 

hennes karaktär mot en man. 

 

Fiona 

Yttre gestaltning 

Första gången man ser Fiona i filmen är när hon tar emot Stig Helmer och Olle 

på stationen i Skottland. Hon har långt lockigt hår i en hästsvans, hon är smal, 

har en vit stickad tröja och beiga byxor. 

 

Yttre handlingar 

Hon hämtar Stig Helmer och Olle på stationen och låter dem bo på hon och 

hennes pappa slott. Hennes pappa ska lära Stig att bli duktig på golf tills 

matchen mot Bruno. Hon kysser Stig Helmer efter att Olle gett henne en 

kärleksförklaring från Stig Helmer, hon och Stig Helmer bildar ett par efter den 

händelsen. Fiona verkar mest finnas med för att bli Stig Helmers flört och därför 

är hennes roll väldigt passiv i filmen. 

 Kontrast  

Stig Helmer uppfattas som mycket blygare än Fiona även om hon inte är jätte 

utåtgående hon heller. Hon framställs även som mer attraktiv än Stig Helmer. 

Fiona framstår även som en väldigt lugn och ödmjuk människa om man jämför 

med hennes far som är mer framåt och visar mer temperament.  
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Reaktion från andra karaktärer 

Olle och Stig Helmer tycker att hon är attraktiv, Olle uttrycker det genom att 

säga ”trevlig liten dam”.  

 

Kvinnlighet/manlighet 

Som tidigare nämnt så verkar Fiona mest finnas med för att bli Stig Helmers 

nya flickvän och därför är det svårt att se att man skulle kunna byta ut hennes 

karaktär mot en man. Hon är vacker och behaglig att titta på vilket Lindell 

menar är en typisk anledning till att ha med vissa kvinnliga karaktärer. Hennes 

skönhet visar ännu mer på att hon mest finns med för att vara en snygg flickvän 

till den lite mindre attraktiva och töntiga Stig Helmer.86 

 
3.5. Sunes Sommar 1993 
I Sunes sommar kommer fyra kvinnor finnas med i undersökningen och det är 

Sunes mamma Karin, Sunes storasyster Anna, Cornelia som är Sunes 

kärleksintresse och Cornelias mamma. I denna film finns undersökningens enda 

barn och tonåring med. 

 

Mamma Karin 

Yttre gestaltning 

Karin har axellångt blont hår, normalbyggd kropp och i hennes första scen som 

man ser henne har hon en gulvitrandig tröja med en vit kofta över axlarna. I 

denna scen sitter hon och röker och läser tidningen med husvagnen i 

bakgrunden.  

 

Yttre handlingar 

När Anna kommer hem från stallet berättar Karin att det inte blir någon resa till 

Grekland. Hon verkar irriterad på Rudolf som inte köpt någon resa, hon säger 

bland annat till Anna ”vi får vara blekast i kvarteret i år också, som alla andra 

år”. Rudolf ger henne en sol lampa som en kompensation för att det inte blev 

något Grekland och på lappen står det ”Sol i sinne brun inne”, Karin skrattar åt 

Rudolfs gest. När familjen ska ge sig av på husvagnssemester råkar Karin Backa 
                                                      
86 Den ofrivilliga golfaren, DVD, regisserad av Lasse Åberg, Viking Film AB, Bromma, AB Svensk Filmindustri, Stockholm, 

Smart Egg Pictures SA, London, 1991. 

 



  

 39

på Rudolfs ena fot vilket gör att familjen måste besöka sjukhuset innan de åker 

vidare. På stranden spelar några killar volleyboll, Rudolf ser att Karin kollar på 

dem och blir svartsjuk men Karin svarar ”vad har de småpojkarna som inte du 

har”. Karin får kort därefter volleybollen på sig och blir sur på ena 

volleybollkillen som kallar henne för tant. Hon oroar sig för Anna som 

tillsammans med Håkan följer med volleybollkillarna. Karin får ofta lugna 

Rudolfs nerver bland annat när han är skrockfull, Rudolf ser en svartkatt spottar 

över axeln sätter sig ner ramlar baklänges och slår i bilens backspegel som går i 

kras. Efter detta är han uppjagad och Karin måste lugna ner honom. Karin har 

en viktig roll i filmen hon syns mycket och hon bidrar till filmens handling 

bland annat när hon kör på Rudolfs fot. Vilket visar att hon har en aktiv roll i 

filmen. 

 

Konstrast 

Karin framstår som mer sansad och realistisk än Rudolf och stundvis agerar hon 

som en mamma åt honom också. Karin verkar vara den som håller ihop familjen 

även när Rudolf är pinsam och gör bort sig. Om man jämför henne med 

Cornelias mamma så framställs Karin som mer slarvig och komisk, detta ser 

man bland annat när familjerna upptäcker varandra på kampingen. Cornelias 

mamma sitter och äter frukost fullt påklädd i en blommigklänning och 

pärlhalsband i en uppdukad möbeluppsättning med duk. Karin däremot är klädd 

i nattkläder, morgonrock, har dukat upp frukost på ett alldeles för litet och kort 

bord med omaka stolar.  

 

Reaktion från andra karaktärer 

När Rudolf bestämt att det inte blir någon resa till Grekland och speciellt inte 

efter att lillebror Håkan tagit sönder en glasruta på turistbyrån så säger Sune till 

Rudolf ”mamma kommer att bli vansinnig”. Uppenbarligen är både Sune och 

Rudolf oroliga över hur hon kommer att reagera, Rudolf fjäskande visar tydligt 

att han har respekt för henne. Anna blir upprörd på Karin när Karin skäller ut 

raggaren Leffe som flörtar med Anna. 

 

Kvinnlighet/manlighet 
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Det är inte troligt att Karins karaktär skulle kunna vara en man i filmen grundat 

på hennes egenskaper. Hon framställs som den moderliga typen som är 

omhändertagande. Dock är det hon som håller ihop familjen och leder familjen 

medan Rudolf är den som gör bort sig. Ledandet av familjen kan ses som ett 

mer maskulint beteende vilket skulle tala för att Karin skulle kunna vara en 

man. Hennes karaktär grundar sig i att framställas som filmens mamma vilket är 

genomgående i filmen och talar mer för att hon inte skulle kunna vara en man. 

Att vara omhändertagande och ta hand om familjen anses inte heller som något 

direkt manligtbeteende utan mer kvinnligt. Vilket stämmer mellan Karin och 

hennes man Rudolf då Karin är mer den som ser om familjen.  

 

Storasyster Anna 

Yttre gestaltning 

I första scenen som Anna är med i får hon skjuts hem av en kille på en moped, 

hon har på sig en jeansjacka ridstövlar, ridbyxor och håller i en ridhjälm. Hon är 

normalbyggd med lockigt cendréfärgat hår till axlarna. Senare i filmen säger 

dem att hon är 14 år vilket man inte hade gissat på vid första anblick utan 

snarare runt 20 år. Hon ser bra ut men framställs inte direkt som något typiskt 

objekt som är till för att titta på. 

 

Yttre handling 

Anna blir väldigt upprörd på Rudolf när hon får reda på att det inte blir någon 

resa till Grekland och skriker till Rudolf ”Jag hatar dig”. Hon blir erbjuden att 

testa raggaren Leffes nya bil vilket Karin inte blir förtjust i, Leffe och Anna 

fortsätter att träffas under sommaren. Efter att Karin fått volleybollen på sig 

frågar volleybollkillarna om det är någon som vill vara med och syftar främst på 

Anna, som följer med killarna i sällskap med Håkan. Anna har ofta med sin 

miniräknare där hon räknar ut alla utgifter under semestern för att bevisa hur 

mycket familjen hade tjänat på att åka till Grekland. Hon har ingen direkt aktiv 

roll i handlingen och bidrar inte speciellt mycket till filmens handling utan finns 

med i bakgrunden. 

 

Kontrast till andra karaktärer 
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Anna framstår som väldigt lugn och sansad människa i skillnad mot resten av 

familjen Andersson. Hon framstår även som den smarta i skillnad mot till 

exempel Rudolf, Anna är den som tidigt fundera ut att männen som arbetar på 

kampingen är tvillingar. Detta lyckas inte pappa Rudolf inse då han i slutet tror 

att han druckit för mycket och ser dubbelt. Hennes handling att visa familjen att 

det hade blivit billigare att åka till Grekland visar också att hon ska framställas 

som klipsk.  

 

Reaktion från andra karaktärer 

Rudolf verkar tycka att Anna är lite av en besserwisser och gillar inte hennes 

cynism. Håkan och Sune gillar inte Annas val av man när det gäller Leffan. 

Karin gillar inte när Anna blir medbjuden att testa Leffes nya bil och verkar 

orolig över Annas tonåriga äventyr.    

 

Kvinnligt/manligt  

När det gäller frågan om Annas karaktär skulle kunna byta kön, är det svårt att 

se att hon skulle kunna byta kön. Det som talar emot detta är bland annat att hon 

rider och visst finns det pojkar som rider men det är svårt att se att en manlig 

Anna skulle rida. Den stereotypiska manliga sporten är snarare en sport där man 

ska visa muskelstyrka och som är mer fysiskt krävande Det är även väldigt 

stereotypiskt att en kvinnlig tonårings tankar ska kretsa kring män och i stort 

sett endas av män. Visserligen är historien kring Sune att han är en tjejtjusare 

men det är svårt att se att en manlig tonårings tankar endast skulle bestå av att 

tänka på det motsatta könet. Detta grundas på definitionen av manlighet som 

innebär att den stereotypiska mannen inte är den som faller offer för kroppens 

lustar utan är en intelligent tänkande varelse.  

 

Cornelia 

Yttre gestaltning  

I Cornelias första scen har hon på sig en blommig klänning och ett diadem. Hon 

har kort ljust hår och blåa ögon. I de andra scenerna bär hon oftast väldigt flicka 

kläder såsom klänningar, kjolar som är blommiga eller i feminina färger. 
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Yttre handling 

Hon träffar Sune första gången på sjukhuset där Sunes pappa ligger inlagd. 

Cornelia letar efter en kexchoklad i snacksmaskinen men Sune ingriper i 

letandet och trycker fram en snusdosa istället. Cornelia blir sur och utmanar 

Sune att smaka på snuset, vilket han gör och hon uttrycker orden ”du är ju dum i 

huvudet”. Cornelia uttrycker att hon gillar en annan flickas örhängen vilket 

Sune hör och ser att likadana örhängen finns i leksaksautomaten. Detta leder till 

att Sune gör allt för att få fram dessa örhängen. Hon är vid flera tillfällen 

avvisande mot Sune men hon gillar inte att se när killarna i polen är dumma mot 

honom, utan går därifrån. Tillslut skriver hon ”hej” med sin tandborste med 

tandkräm på rutan till Sune när de båda står och borstar tänderna. I slutet av 

filmen kommer det även fram att Cornelias pappa inte är någon läkare utan det 

är istället hennes morbror som är ”rik” och läkare. Familjen har lånat den mer 

avancerade husvagnen med tillbehör av morbrorn. Cornelia tycker att det är 

enormt pinsamt när allt kommer fram att familjen endast målat upp en fasad om 

att de är välbärgade och springer därifrån. Sune springer efter och ger Cornelia 

hennes efterlängtade örhängen och hon blir oerhört tacksam mot Sune. 

Cornelias karaktär är inte speciellt framträdande utan det framställs mer som att 

hon finns med som Sunes kärleksintresse. Hon är viktig i handlingen men allt 

hon gör tolkas genom Sune vilket gör att hennes roll är mer passiv.  

 

Kontrast till andra karaktärer  

Hon framställs som mer uppfostrad och pryd än Sune. Hon porträtteras som en 

snobbig besserwisser vilket till stor del kan ha påverkas av att hennes föräldrar 

tvingade att visa upp en fasad. I kontrast med hennes föräldrar så är hon mer 

nertonad och inte alls lika skrytig som dem vilket man förstår senare vad det 

beror på. 

 

Reaktion från andra karaktärer 

Sune är väldigt förtjust i Cornelia, han gör allt för få hennes uppmärksamhet 

och få henne att gilla honom.  
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Kvinnlighet/manlighet 

Cornelias karaktär skulle inte kunna vara en man eftersom hennes karaktär finns 

med för att vara en flicka som Sune ska bli kär i. Hon klär sig i väldigt feminina 

kläder och det är stereotypiskt kvinnligt att hon är intresserad i smycken som 

Sune ska ge henne. Det är även väldigt tydligt att det är Sune som är man som 

uppvaktar Cornelia och inte tvärtom, hennes roll är att vänta på att bli 

uppvaktad. Hon framställs även som ett slags offer kanske inte offer i den 

bemärkelsen att hon blir jagad, misshandlad eller våldtagen, utan mer som en 

svag flicka som är offer för föräldrarnas lögner. Cornelias karaktär skulle inte 

kunna vara en man eftersom hon är passiv och visar inga stereotypiska manliga 

karaktärsdrag. 

 

Cornelias mamma  

Yttre gestaltning 

Cornelias mamma har en ytterst liten roll i filmen och är inte med i många 

scener. I hennes första scen sitter hon vid ett fint uppdukat bord, hon är kladd i 

en kortärmad blommig klänning, uppsatt brunt hår och pärlhalsband. 

 

Yttre handling 

När hennes familj träffar på Sunes familj så ger Rudolf en längre utläggning om 

varför de åkte på husvagnssemester. Cornelias mamma däremot svarar väldigt 

enkelt på varför de inte åkte utomlands genom att säga ”sen är det ju alldeles för 

varmt att åka söderut så här års”. Hon försöker tillsammans med hennes man 

hålla upp en mer belevad fasad. När familjen bjuder familjen Andersson på 

middag så är det hon som fixar med maten och serverar. Hon har en liten roll 

och syns inte speciellt mycket därför har hon inte någon direkt aktiv roll i 

filmen. 

 

Kontrast till andra karaktärer  

I skillnad mot Karin så framställs Cornelias mamma som mer kultiverad, det ser 

man bland annat på kläderna och utseendet. Karin ser mer alldagligt klädd ut 

och Cornelias mammas stil ser mer finputsad ut. 

 

Reaktion från andra karaktärer 
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Sunes familj blir imponerade på Cornelias mamma och pappas förfinade stil. 

Cornelia tycker dock att föräldrarnas beteende är pinsamt och blir obekväm i 

sällskapet. 

 

Kvinnlighet/manlighet  

Att döma av hennes utseende och uppförande i filmen är det svårt att se att 

hennes karaktär skulle kunna vara en man. Hennes karaktär bygger på att hon 

ska framställas som en stereotypisk fru och moder, dessa egenskaper anses inte 

vara några direkt manliga egenskaper.  Hon finns alltså mest med för att 

uppfylla en stereotypisk kvinnoroll.87 

 
3.6. 1990-talets filmer 
Det fanns fler kvinnliga gestalter att analysera i filmerna från 1990-talet än 

1970-talet. Filmerna under 1990-talets visar även fler kvinnor överlag än under 

1970-talet, det är fler kvinnor med i bakgrunden i filmen men som inte platsat i 

analysen på grund av en för liten roll och för få repliker. Analysen visar att få av 

de kvinnliga gestalterna har aktiva roller, de som hade det var Mette i Den 

ofrivilliga golfaren88 och Karin i Sunes sommar.89 Dessa bedömdes att ha en 

aktiv roll i filmen eftersom de bidrog till filmens handling och fanns inte endast 

med som ett redskap för andra karaktärers bidragande till handlingen. 

Karaktärer gör alltid saker i relation med andra karaktärer men aktiva roller 

bidrar till handlingen efter egna premisser och inte genom andra karaktärer. De 

andra kvinnliga gestalterna ansågs vara passiva i analysen på grund av att de 

inte hade någon egen agenda eller att de agerade till stor del efter andra 

karaktärer. De stereotyper som framhävdes filmerna från 1990-talet var främst 

den hemmafrun eller den moderliga kvinnan, karaktärerna var Brunos fru, Stig 

Helmers mamma från Den ofrivilliga golfaren.90 De andra kvinnorna kom från 

Sunes sommar och var Karin och Cornelias mamma.91 Den andra synbara 

stereotypen var kvinnan som är till för att se bra ut och dessa kvinnor kom från 

Den ofrivilliga golfaren och var Fiona och Mette. Båda karaktärerna ska vara 

                                                      
87 Sunes sommar, DVD, regisserad av Stephan Apelgren, Sveriges Television AB Kanal 1, Stockholm, AB Svensk 

Filmindustri, Stockholm, 1993.  
88 Den ofrivilliga golfaren. 
89 Sunes Sommar. 
90 Den ofrivilliga golfaren. 
91 Sunes sommar. 
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unga och snygga och finns med i filmen på grund av deras utseende. Deras 

rollkaraktärer hade inte varit detsamma om kvinnorna inte hade sett bra ut.92 

Utifrån analysen av filmerna går det inte att byta ut kvinnornas karaktärer mot 

manliga karaktärer, detta berodde främst på att många av kvinnorna framställdes 

på ett mer stereotypiskt kvinnligt sätt än stereotypiskt manligt. Det var alltså 

främst hemmafrun/moderliga stereotypen som gestaltas under 1990-talets 

filmer. Det var svårt att kategorisera in Cornelia i någon stereotypsikt kategori 

eftersom hon var ett barn. Hon visar ändå tydliga feminina tecken i och med 

hennes yttre som är väldigt flickigt med feminina färger och mönster. Hennes 

låga profil, hon som behöver uppvaktas av Sune och ”tröstas” av Sune när det 

kommer fram att föräldrarna håller upp en fasad.93 

 

3.7. Komparation mellan filmerna från 1970 och 1990-talet  
De likheter som fanns att se mellan filmerna från dem olika årtiondena var 

bland annat det skiljde sig inte jätte mycket mellan antalet kvinnor som var med 

i undersökningen under 1970-talet och 1990-talet. Det skiljde sig inte heller 

jätte mycket vad gäller om kvinnorna var aktiva eller passiva i sina roller. 

Filmerna under båda perioderna hade samma framträdande kvinnliga 

stereotyper. Under båda perioderna var hemmafrun/modern och kvinnan som 

fanns med för sitt utseende den mest framträdande gestaltningen. Analysen 

visade dock skillnader mellan 1970-talet och 1990-talets filmer, den första 

skillnaden som är värt att nämna är antalet kvinnor i filmerna. Det skiljde sig 

som tidigare nämnt inte mycket mellan antalet kvinnor men det var ändå en 

skillnad som visade att det var fler kvinnor med i filmerna från 1990-talet. Det 

var fler kvinnor överlag i bakgrunden i filmerna under den senare undersökta 

perioden. Kvinnorna som är med i analysen av 1970-talet är i stort sett de enda 

kvinnorna som är med i filmerna överhuvudtaget. Trots att det är fler kvinnor 

med i 1990-talets analys så visar analysen att det var en avsaknad av aktiva 

kvinnor under denna period än i den föregående perioden. I 1970-talets filmer 

var de aktiva kvinnorna Anna, förfader Hanna från Äppelkriget och Bea 

journalisten från Repmånad. Under 1990-talet var de aktiva kvinnorna, Mette 

från Den ofrivilliga golfaren och Karin från Sunes sommar. Under båda 

                                                      
92 Den ofrivilliga golfaren. 
93 Sunes sommar. 
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perioderna var de mest synliga kvinnliga stereotyperna modern/hemmafrun och 

kvinnan som fanns med för sitt yttre. För att platsa i denna stereotypkategori var 

kvinnorna tvungna att genom sitt utseende, handlade eller båda vara husliga, 

omhändertagande. Helges mamma från Repmånad exempelvis väldigt 

omhändertagande i sitt sätt mot sin son, samma sak gäller Stig Helmers mamma 

i Den ofrivilliga golfaren som är ängslig för sin son. Denna stereotyp var mer 

framträdande under 1990-talets filmer. Den andra stereotypen var kvinnor som 

fanns med för att se bra ut, där man kan konstatera att den stereotypen fanns 

med i båda perioderna. Det man som sagt kan se är att modern/hemmafrun var 

mest framträdande i filmerna från 1990-talet eftersom hälften av kvinnorna i 

dessa filmer framställdes på det viset. Kvinnan som fanns med på grund av sitt 

utseende var även mer synliga i den första undersöks perioden än i den andra 

perioden.  

 

Det var även en del skillnader vad gäller om den kvinnliga karaktären skulle 

kunna bytas ut mot en manlig karaktär. I analysen framgår det att det endast var 

karaktären Anna från filmen Äppelkriget 1971, vars karaktär skulle kunna vara 

en manlig karaktär. De andra karaktärerna hade för många stereotypiska 

kvinnliga drag som en manlig motsatt inte hade haft. Anna visar att hon skulle 

kunna vara en man genom att vara klipsk, ledare osv. vilket en manligkaraktär 

också kunde ha varit. De andra analyserade kvinnorna har inte bara för många 

kvinnliga stereotypiska drag utan de flesta finns med för att stödja en manlig 

roll. Detta visar att 1970-talets filmer har en kvinna som skulle kunna vara en 

manlig karaktär, vilket 1990-talets filmer inte hade. Under 1970-talet finns även 

analysens enda elaka kvinna med, vilket var kommunfullmäktige Karin som 

gestaltas som elak. Under 1990-talet finns analysens enda barn med vilket var 

Cornelia, hon framställs som en typisk flicka både utseendemässigt och 

handlingsmässigt. Utseendemässigt syns det genom hennes kläder som var 

feminina och hennes karaktär var väldigt tillbakadragen där filmens huvudroll 

var den som ska ta initiativet. Det som var intressant med analysen var att den 

visade att 1970-talet hade de två starkaste kvinnliga karaktärerna. Den typen av 

starka kvinnliga karaktärer saknade 1990-talets filmer. De kvinnor som skulle 

kunna vara en sådan karaktär i 1990-talet filmer var Sunes mamma Karin och 

Mette i Den i ofrivilliga golfaren. Dessa karaktärer bidrog en hel del till 
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handlingen och de vågar stå upp mot män i sin närhet, Karin vågar stå upp mot 

pappa Rudolf och Mette vågar stå upp mot Bruno. Anledningen till att dessa 

inte kan räknas som några direkt starka kvinnliga karaktärer var av olika 

anledningar. När det gäller Karin var det svårt att se henne som en stark kvinna 

på grund av hennes roll genomsyras av hennes stereotypiskt kvinnliga roll, 

vilket gör att hennes opponering mot könsnormerna blir begränsad. Mette som 

är Brunos älskarinna vågar inte stå upp mot honom först sent in i filmen, hon 

fortsätta stå upp mot honom med hjälp av Olle och Stig Helmer. Hon framstod 

inte som speciellt självständig och framställdes därför inte som någon stark 

kvinnlig karaktär. Analysens enda starka kvinnoroller kom från 1970-talets 

filmer var Anna från Äppelkriget och Bea från Repmånad. Anna framstår som 

en starkkvinna eftersom hon i filmen kämpar för vad hon tror på. Hon framstår 

som självständig och det är ingen man som sätter sig över henne utan det var 

hon som bestämde i hennes grupp bestående av män. Bea porträtteras främst 

som en starkkvinna eftersom hon vågar stå upp mot männen, självständig och 

går sin egen väg. Båda dessa kvinnor är normbrytare eftersom de visar upp flera 

manliga drag. Den feministiska film teorin menar att kvinnor i sina 

stereotypiska kvinnoroller i filmer framstår som det svaga könet. Dessa kvinnor 

är främst starka kvinnokaraktärer eftersom de går emot det stereotypiskt 

kvinnliga som innebär att de är underlägsna mannen.  

 
3.8. Samhället i relation med filmerna 
I uppsatsens tidigare avsnitt diskuterar tidigare forskare huruvida filmerna 

speglar samhället och hur filmerna är med och påverkar samhället. Det har 

därför varit intressant att undersöka hur samtidens samhälle står sig i relation till 

filmerna. 1970-talets Sverige präglades av feminismens så kallade andra våg, 

den utmärkte sig genom att vilja förbättra kvinnor villkor och rättigheter. Den 

förnyade synen på kvinnan ledde till nya lagar som skulle underlätta för kvinnan 

till exempel fri abortlagen, fler kvinnor började även studera på universitet och 

kvinnoforskningen började utbreda sig. Äppelkriget från 1971 släpptes tidigt av 

1970-talet vilket gör att man kan ifrågasätta samhällets inverkan på denna film. 

Trots att båda filmerna under denna period har en avsaknad av kvinnor 

generellt, går det ändå se en del likheter med samtidens samhälle. 1970-talets 

filmer hade flera aktiva kvinnor i filmens handling och har analysens två 
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starkaste kvinnokaraktärer. Dessa två kvinnor visar sig vara självständiga, 

intelligenta och vill inte vara i underläge gentemot mannen. Tidigare forskning 

inom media som undersökt 1970-talet har pekat på att representationen av 

kvinnor i media har varit lägre än männen. Detta går även att se i uppsatsens 

analys av 1970-talets filmer, att det finns en brist på kvinnor. Under 1990-talets 

Sverige hade samhället genomgått en hel del förändringar vad gäller kvinnors 

ställning i samhället. Antal kvinnliga riksdagsledamöter hade ökat likaså i inom 

media branschen hade antalet kvinnliga journalister ökat. Under 1970-talet 

Sverige hade inga partier ännu haft någon kvinnlig partiledare vilket man fick 

under 1980-talet och fick ännu fler under 1990-talet. Det gick att se att det var 

fler kvinnor som var med i filmanalysen för 1990-talet än 1970-talet vilket 

stämmer överrens med samtidens ökade kvinnliga representation under 1990-

talet. Under både undersöks perioderna var det samma kvinnliga stereotyper 

som var mest representerade, vilket var modern/hemmafrun och kvinnan med 

ett bra utseende. Under 1990-talets analys var det fyra av åtta kvinnor som 

passade in i stereotypen moder/hemmafru vilket andelsmässigt var mer än under 

1970-talet. Det intressanta med att modern/hemmafrun stereotypen dominerar 

under 1990-talets filmanalys är samtidens biologiska diskussion om könen. 

Hirdman under denna period försökte upplysa om könens biologiska olikheter 

och med boken Leva ihop fortsätta sprida förväntade könssnormer. Det går att 

se 1990-talets samhälles syn på kvinnan i filmerna i och med att den 

dominerade kvinnorollen i filmerna var modern/hemmafrun, vilket var 

idealkvinnan som den biologiska diskussionen försökte ge upphov till.  

 

3.9 Resultat  
Utifrån den feministiska film teorin har uppsatsen velat undersöka hur köns och 

genusordningen sett ut i dessa filmer. Om det finns tydliga tecken på att kvinnan 

är underordnad mannen och hur detta tar sig uttryck. Uppsatsen har använt 

några av den feministiska film teorins utgångspunkter som att det ständigt finns 

en könsordning där kvinnan är i underläge. Teorins användande av 

stereotypbilder och kvinnans generella delaktighet inom filmer har kommit till 

väl pass i analysen. En av skillnaderna mellan filmerna från 1970- och 1990-

talet var att det var fler kvinnor i undersökningen och överlag i filmerna från 

1990-talet. Det var samma stereotyper som var mest synbara i båda årtiondena 
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men modern/hemmafrun var ännu mer synlig i 1990-talets filmer på grund av 

att det var en större andel kvinnor som passade in i den rollen. Den aktiva 

kvinnan var mer synbar i 1970-talets filmer, likaså fanns det en kvinna vars roll 

skulle kunna bytas till en manlig roll. Från denna period fanns det även starka 

kvinnokaraktärer som var normbrytare. Detta visar att det fanns en könsordning 

inom båda undersöks perioderna men att kvinnans underordning gentemot 

mannen utmärkte sig olika. Utifrån ett feministiskt perspektiv går det att 

uttrycka att 1970-talets filmer är mer kvinnovänliga och mer normbrytande än 

den senare undersöks perioden. Det enda som talar emot detta är att det var färre 

kvinnor generellt i dessa filmer. Det som talar för att dessa filmer är mer 

feministisk lagda filmer är det som diskuteras i tidigare, bland annat kvinnors 

mer aktiva roll. Detta är intressant då det var fler kvinnor generellt under 1990-

talet men färre aktiva kvinnor, de kvinnliga stereotyperna var även färre i 1970-

talets undersökning. Det var även under denna period som undersökningens 

enda kvinnliga karaktär vars roll skulle klara av att byta till en manlig karaktär. 

Dessutom fanns det starka kvinnliga karaktärerna som präglade 1970-talets 

underökning. Det går inte att se några stora skillnader mellan undersöks 

perioderna men i jämförelse med den andra undersöks perioden framstår alltså 

den första perioden som mer feministisk. Utifrån uppsatsens resultat går det inte 

att dra några större slutsatser. 1970-talets filmer framstår som mer feministiska i 

jämförelse med den andra undersöks perioden men det vore missvisande att 

säga att filmerna från 1970-talet är feministiska filmer.  I föregående avsnitt 

diskuterades analysens slutsatser med 1970-talets och 1990-talets samtid och 

utifrån denna diskussion går det att se resultatet utifrån ett större perspektiv. 

1970-talets feministiska våg gjorde att fler uppmärksammande kvinnan och 

hennes rättigheter både privat och offentligt. Kvinnorörelsen ifrågasatte 

kvinnans plats i hemmet och ville se att genusnormerna förändrades, man skulle 

kunna tänka sig att denna frammarsch av feminism även påverkade samtidens 

filmer. De flesta forskare inom ämnet menar att det finns starka kopplingar med 

filmens fiktion och samhället i stort. Uppsatsen analys visar att 1990-talets 

filmer inte var lika feministiska eftersom kvinnan i dessa filmer hade en mer 

passiv och stereotypiskroll, främst som modern/hemmafrun. Detta skulle kunna 

kopplas till 1990-talets bakslag av debatten om kvinnan och mannen. Där vissa 
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krafter försökte förklara genusnormer utifrån ett biologiskt perspektiv och 

därmed kvinnans underordnade ställning gentemot mannen.  

 
4. Didaktik 
I detta avsnitt kommer en didaktiskreflektion kring uppsatsen eftersom 

författaren till uppsatsen är lärarkandidat. Denna uppsats har velat se om 

kvinnor framställs efter samhällets genusnormer. Reflektion kommer att handla 

om hur man ser på pojkar respektive flickor i skolan, varför man eventuellt 

behandlar dem olika. Det kommer även att finnas en diskussion kring vad som 

kan göras för att förbättra jämställdhetsarbetet i skolan. I uppsatsens analys 

handla det främst om det kvinnliga genuset men i den didaktiska delen kommer 

både pojkar och flickors kön och genus diskuteras. Förutom denna vinkel från 

uppsatsen kommer det även att finnas en reflektion kring användandet av film i 

undervisningen.  

 
4.1 Kön och Genus i skolan 
I skolverkets allmänna råd mot Arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling står det ”Diskriminering innebär att ett barn eller en elev 

missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning 

eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det 

någon form av makt hos den som utför diskrimineringen.”94 I detta stycke är 

skolverket tydlig, ingen elev får diskrimineras på dessa grunder. Förutom 

skolverkets allmänna råd mot diskriminering mot exempelvis någons kön så är 

jämställdhet en av skolans värdegrunder och något som all personal inom skolan 

ska främja om detta står det i läroplanen. 95 Det står även i läroplanen att läraren 

ska ”se till att undervisningen till innehåll och uppläggning präglas av ett 

jämställdhetsperspektiv,”. Detta innebär att både innehållet i ämnet och likaså 

arbetsgången i undervisningen ska tänka på jämställdhetsaspekten.96 För att 

även visa att detta jämställdhetsperspektiv finns med i ämnesplanerna kommer 

det här några exempel, dessa kommer från gymnasieskolans ämnesplan i 

historia 1bs centrala innehåll. 

                                                      
94Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling [Elektronisk resurs], Skolverket, Stockholm, 2012, s.8 . 
95 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 2011, s.5. 
96 Läroplan, 2011, s. 11. 
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”Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt 
viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, 
resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, 
jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat 
resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika 
historiska förklaringar till dem.” 

”Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska 
förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel 
befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, 
på makt och på könsmönster.” 

”Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella 
förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika 
perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.”97 

 

Dessa exempel visar tydligt att jämställdhetsperspektivet finns med i det 

centrala innehållet inom historia ämnet. Det står inte exakt vad man som lärare 

ska ta upp inom kön och jämställdhet utan här har läraren en del spelrum. Trots 

att både skolverket och dess styrdokument är tydligt att det ska finnas både ett 

arbete mot diskriminering av bland annat kön och ämnets egna 

jämställdhetsperspektiv. Behandlar man fortfarande pojkar och flickor olika i 

skolan. Ett problem är den så kallade ”pojkkrisen” som innebär pojkars allt 

sämre resultat i skolan och flickors stigande resultat. För inte så längesedan kom 

det en SOU ut om pojkkrisen Pojkar och skolan: Ett bakgrundsdokument om 

”pojkkrisen”. I denna rapport diskuterar professorn i sociologi Michael Kimmel 

om vad pojkkrisen innebär, dess orsaker och lösningar kring pojkkrisen. 

Kimmel tar upp att i u-länder finns det inte samma diskussion om någon 

pojkkris som i I-länder i Europa eller i USA. I u-länderna handlar det snarare 

om att flickor inte får samma möjligheter som pojkar när det gäller utbildning 

och arbetsmöjligheter.98 Kimmel tar upp flera statistiska exempel som visar att 

kvinnor internationellt börjar allt snabbare utveckla ett bättre resultat inom 

utbildningssektorn än männen. Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling har 30 medlemsländer där en undersökning visar att 3 länder av 30 

som har kvinnor som är mer högutbildade än män i åldern 55-64. 

Undersökningen visade dock att 20 av 30 länder hade en större andel 

                                                      
97 Läroplan, 2011, s. 67-68. 
98 Kimmel, Michael S., Pojkar och skolan:: ett bakgrundsdokument om "pojkkrisen", Fritze, Stockholm, 2010, s.7. 
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högutbildade kvinnor i åldern 25-34.99 I Sverige är 60 % av alla 

universitetsstuderande kvinnor, vilket hänger samman med kvinnors förbättrade 

resultat på gymnasienivå som gör att fler kan söka till en 

eftergymnasialutbildning.100 När det kommer till orsaker till pojkkrisen 

diskuterar Kimmel flera olika angivna förklaringar till problemet. En förklaring 

skulle vara att pojkar i ett växande industrisamhälle inte behövde någon 

eftergymnasialutbildning för att få ett avlönat arbete. I själva verket tjänade 

dessa män mer än kvinnor med en eftergymnasialutbildning. Detta kan ha lett 

till en föreställning hos män att de inte behöver hög utbilda sig för att få en 

hygglig tillvaro.101  

 

Det finns en förklaring som menar att problemet är antalet kvinnliga lärare 

vilket är sämre förebilder för pojkar som inte kan identifiera sig med dessa. 

Denna förklaring menar även att de kvinnliga lärarna har bidragit med en 

feminisering av skolan att arbetet för en jämställdskola snarare har fört fördelar 

för flickor. Förespråkare av denna förklaring säger att läroplanen är anpassad 

efter flickor och att det sker en ständig könsdiskriminering av pojkar, ”Vi får 

höra att grundskolor ”missgynnar pojkar” genom att lägga stor betoning på 

läsning och genom att verka begränsande på unga pojkars beteende. De 

”förkvinnligar” pojkar genom att tvinga aktiva, friska och naturligt oregerliga 

pojkar att rätta sig efter en lydnadsordning”. 102 Kimmel citerar även Ingrid 

Jönsson ”när flickor fick sämre resultat än pojkar betraktades detta 

huvudsakligen som en intellektuell brist, medan pojkars sämre resultat 

huvudsakligen har diskuterats i samband med brister från skolans sida”.103 Det 

finns vissa som påstår att pojkar och flickor har olika inlärningsmöjligheter som 

grundar sig på att flickor och pojkar skiljer sig biologisk vilket påverkar deras 

beteende.104 Kimmel diskuterar att en stor orsak till pojkkrisen kan vara bilden 

av manlighet, att slutet av 1800-talet och i början 1900-talets fanns det en rädsla 

för den feminina mannen. Detta gjorde att man istället försökte uppmuntra 

                                                      
99 Kimmel, 2010, s. 11. 
100 Kimmel, 2010, s. 11-13. 
101 Kimmel, 2010, s. 13- 14. 
102 Kimmel, 2010, s. 18-19. 
103 Kimmel 2010, s. 19. 
104 Kimmel 2010, s. 19. 
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pojkar till mer ”manliga” aktiviteter som till exempel idrott.105 Kimmel 

diskuterar att olika tidsperioder har olika syner på manlighet men att nutiden 

präglas av en manlighet som handlar om att vara stark, osårbar, smart, 

risktagande och distanserande mot det feminina. Kimmel menar att ett sätt att se 

på saken vad gäller pojkkrisen är det inblandningen av det stereotypiska 

manliga. Han menar att pojkar blir präglade av en stereotypisk manligbild som 

de tar efter, vilket innebär att omgivningen även förväntar sig ett visst beteende 

från pojkar. I skolan innebär det att pojkar försöker visa sig starka för varandra 

och visar även upp en våldskultur, lärare i sin tur förväntar sig en viss bråkighet 

hos pojkar vilket även påverkar bedömningen.106 

 

 Kimmel pekar på att lösningen till pojkkrisen främst handlar om att bryta den 

stereotypiska bilden av manlighet och låta pojkar få en bredare definition av 

manlighet. I denna bredare definition av manlighet skulle bättre resultat i skolan 

finnas med så att pojkar inte ska vara rädda för att prestera i skolan.107 Christina 

Florin skriver att män har trott sig haft ett intellektuellt övertag gentemot 

kvinnan och att kvinnan under en längre period försökt motbevisa den tesen. 

Allt fler kvinnor har kunnat visa sitt intellekt bland annat genom att studera fler 

teoretiska ämnen, kvinnor blir alltså i en högre grad mer högutbildade. Florin 

menar även att kvinnors bättre resultat och vidareutbildning beror på att kvinnor 

är fast beslutna att få en bra framtid och vet att de kan nå dit genom en lyckad 

skolgång. Hon menar att underlägsna grupper ofta har sett utbildning som vägen 

till en bättre framtid, vilket även feminismen gjort.108 

 

 I Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia undersöker författaren 

bland annat läromedel från de föregående styrdokumenten, historia A. Hennes 

slutsats är att det är bristande jämställdhet i läroböckerna i jämförelse med det 

som står i läroplanen och kursplanerna. Den bristande jämställdheten är i främst 

negativ för kvinnorna eftersom de var mindre synliga.109 Det finns alltså både 

                                                      
105 Kimmel, 2010, s. 23. 
106 Kimmel, 2010, s. 31-36. 
107 Kimmel, 2010, s. 54-55. 
108 Florin, Christina, 'Bitter rot eller ljufva frukter?: om kön, utbildning och modernitet', Historien, barnen och barndomarna 
: vad är problemet? : en vänbok till Bengt Sandin., S. 117-121, 2009. 
109Ohlander, Ann-Sofie, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia: en granskning på uppdrag av Delegationen för 
jämställdhet i skolan, Fritze, Stockholm, 2010, s. 7. 
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regler och riktlinjer vad gäller jämställdhet i skolan men trots det så har det visat 

att det finns brister i hur vi behandlar elever efter kön. Som lärarkandidat i 

historia ämnet ska jag enligt skolverket både ha med jämställdhetsperspektivet i 

både utförandet av undervisningen och i valet av arbetsområdet. Trots att det 

kan vara svårt att veta hur mycket denna aspekt ska genomsyra undervisningen, 

är historia ett av de kanske lättare ämnena att applicera jämställdhet i. Med 

argumentet att historia ämnet kräver att man går igenom viktiga händelser som 

rör både kvinnor och män än exempelvis naturvetenskapliga ämnen. Det är dock 

möjligt att använda detta perspektiv i alla ämnen när det gäller utförandet 

exempelvis blanda pojkar och flickor i eventuella grupparbeten. Det är även 

nödvändigt att i både undervisningen och förövrigt i skolan att fundera kring 

Kimmels resonemang. Försöka att inte behandla elever efter förväntade 

könsnormer och stödja andras elevers uppmuntran av genusnormer, bland annat 

inte uppmuntra killars våldkultur. Det som är tydligt i båda uppsatsens 

undersökning och i denna didaktiska reflektion är att båda könen har förväntade 

genusnormer. Detta påverkar i sin tur hur man förväntar sig att könen ska bete 

sig, framställer könen och hur man behandlar könen.  

 

När det gäller lösningar på problemet så tror jag att resultatet i undersökningen 

och den didaktiska delen hör ihop eftersom båda speglar samhället i stort. 

Resultatet i undersökningen gäller förvisso filmer under 1970 och 1990-talet 

men som samtidigt inte är långt borta från dagens samhälle. Dessutom visar 

pojkkrisen att könen fortfarande är i obalans både i skolan och generellt i 

samhället. Skolan kan försöka jobba med attitydförändringar kring könen men 

den stora attityd förändringen måste ske i alla plan i samhället. Det vill säga att 

jag håller med Kimmel om att lösningen på obalans mellan könen i skolan 

handlar om attitydförändringar. Förutom detta tror jag att det är viktigt att elever 

själva är med i denna fråga, både generella uppfattningar om genus och kön 

men även diskustera kring diskriminering mot elever på grund av kön. 

 

4.2 Film i undervisningen  
Tommy Gustafsson tar upp att historia ämnet i skolan sällan använder sig av 

direkt historievetenskapligt material utan använder sig av annat material som 

läroböcker. Inte minst menar han att filmen har blivit användbar vad gäller 
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historia bland annat historiska filmer alltså filmer som försöker porträttera en 

annan tid. Flera kritiker fastnar vid historiska faktafel i filmer men det innebär 

inte att filmen är helt värdelös. Historiska filmer kan ändå komma med bra 

referenser om hur ett samhälle vid en viss tidpunkt såg ut och vilka värderingar 

som fanns trots vissa fakta fel.110 Gustafsson tar även upp som tidigare nämnt 

att filmen kan användas för att se hur samhället som filmen är inspelad i, 

speglas i filmen. Det hade gått att visa undersökningens filmer för elever, för att 

göra som jag och se hur exempelvis 1970-talets andra våg feminism och 

attityder kring kön speglades i filmerna. Skolelever skulle kunna göra en mindre 

analys av exempelvis uppsatsens valda filmer för att se vilka attityder kring kön 

osv. filmen signalerar. Detta kan vara användbart i skolan då eleverna får chans 

att reflektera kring skillnader mellan hur filmerna framställer kön och hur 

populärkulturen idag framställer kön. Det ger en möjlighet för eleverna att 

utifrån ett historiskt perspektiv förklara varför det skiljer sig eller varför det inte 

skiljer sig. Som lärare skulle man finna stöd i ämnesplanerna som exemplet 

ovan från historia 1b visar. Eleverna får även chansen att visa kunskaper om 

dåtid, nutid och även framtid beroende på hur man som lärare väljer att arbeta 

med filmerna. 

 

Filmerna som är valda i denna uppsats är inga historiska filmer vilket som sagt 

var ett medvetet val och hade därför inte kunnat användas vid ett historiebruk 

syfte. Vad gäller jämställdhet, film och skolan så har Svenska filminstitutet 

tillsammans med myndigheten för skolutveckling kommit med en bok som 

handlar om just det. Det står bland annat film har blivit viktig vad gäller att 

fortsätta sprida normer och värderingar kring kön men även viktig genom att 

visa att de finns. Boken tar upp hur flera skolor har använt film i undervisningen 

i och med arbetet med jämställdhet och andra värdegrunder.111 Boken visar att 

film är ett bra sätt för att få igång diskussioner hos eleverna vad gäller synen på 

manligt och kvinnligt.112 Elever kan se filmer på fritiden men kanske inte får 

                                                      
110 Gustafsson, 2006, s. 481-487.   
111 Lundquist, Daniel & Viklund, Klas (red.), "Först såg vi en film": röster och reportage om jämställdhetsarbete i skolan, 
Svenska filminstitutet, Stockholm, 2005, s. 7-9. 
112 Lundquist, 2005, s. 73-79. 
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möjligheten att diskutera vad de har sett. Därför är det bra att skolan har visat 

initiativ till att visa film och att eleverna då får ett diskussionsforum.113  

 
5. Fortsatt forskning 
Det finns många olika tänkbara forskningsprojekt utifrån denna uppsats 

utgångspunkt. Det hade varit intressant att utifrån ett tydligare genusperspektiv 

undersöka både hur kvinnor och män framställs i svensk komedifilm under 

uppsatsens valda årtionden. Denna forskning skulle kunna visa ifall båda könen 

framställs på ett stereotypiskt sätt utifrån deras kön eller om det exempelvis 

finns tydligare stereotyper hos det ena könet. Det hade även varit av intresse att 

undersöka andra former av media under de valda årtiondena och se hur de 

framställer kvinnor. Tidigare forskning på området har ofta undersökt olika 

sorters media, det kan vara intressant eftersom en undersökning av olika sorters 

medier kan ge en större inblick i det samhälle som de är skapta i.  

 
6. Sammanfattning 
Uppsatsens syfte var att undersöka hur kvinnor framställdes i svensk 

komedifilm under årtiondena 1970-talet och 1990-talet, även undersöka likheter 

och skillnader. Det har dessutom funnits ett intresse att undersöka huruvida 

filmerna speglar samhället som respektive film är inspelat i. Källmaterialet 

bestod av fyra filmer, två från varje årtionde och dessa valdes efter Svenska 

filminstitutets lista av de mest sedda filmerna. Att välja de mest sedda 

komedifilmerna styrker urvalet eftersom det visar att filmerna nådde en stor 

publik. Valet komedi grundar sig även på att tidigare forskning inte har i någon 

större utsträckning valt att undersöka just svensk komedifilm. Filmerna som 

slutligen valdes var Äppelkriget, Repmånad - Eller hur man gör pojkar av män, 

Den ofrivilliga golfaren, Sunes sommar.  Metoden som användes var främst en 

kvalitativmetod med en del kvantitativa inslag som krävdes under analysen och 

resultatet. Uppsatsen tog även hjälp av filmanalysen sätt att kategorisera in 

materialet. Inom den feministiska filmteorin är det vanligt att man använder sig 

av stereotypbilder, eftersom denna uppsats tillämpar denna teori har det även 

varit aktuellt i denna uppsats. Tidigare forskning har visat att kvinnor ofta 

framställs på ett stereotypiskt sätt och att det inte är sällan kvinnor får en mer 

passiv roll. Analysen visar att det fanns fler kvinnor att analysera i 1990-talets 

                                                      
113 Lundquist, 2005, s. 83. 
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filmer än i 1970-talet. Det var under båda undersökningsperioderna samma 

stereotyper som var framträdande, vilket var modern/hemmafrun och kvinnan 

som såg bra ut. Modern/hemmafrun var dock mer framträdande i de senare 

filmerna. Resultatet visar att 1970-talets filmer var mer feministiska i jämförelse 

med 1990-talets filmer, 1970-talets filmer präglades nämligen av fler aktiva 

kvinnor och även fler starka kvinnliga karaktärer. Uppsatsen drar kopplingar 

mellan resultatet och samhället under 1970-talet och försöker på så sätt förklara 

resultatet. Samhället under 1970-talet präglades av den så kallade andra vågens 

feminism. Under 1990-talet hade jämställdhetsarbetet kommit längre vad gäller 

politiska åtgärder men samtidigt hade en biologisk debatt om könen kommit 

upp, som delvis rättfärdiga genusnormer. I den didaktiska delen diskuterades de 

riktlinjer som finns kring kön och genus inom skolan, både i undervisningen 

men även generellt i skolan. I denna del togs bland annat den så kallade 

”pojkkrisen” upp som handlar om pojkars sämre resultat i skolan och om 

flickors ökade resultat. Sociologen Kimmel menar främst att pojkars brister i 

skolan beror på attityder kring könen. Det finns även en diskussion kring film i 

skolan i den didaktiska delen av uppsatsen. Denna del diskuterar kring hur man 

kan använda film och varför film kan vara användbar vid till exempel ämnen 

som kön, genus, och jämställdhet.  
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