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Abstract
I uppsatsen undersöks den feministiska filmteorin utifrån ett feministisk perspektiv, för att 

sammanfatta och klargöra de ståndpunkter som utgör teorin. Fokus är framför allt lagt på sättet 

kvinnor representeras i film, och hur man kan tolka den kvinnliga närvaron. Diskussion förs 

angående de mest förekommande perspektiven inom filmteorin, såsom den psykoanalytiska, samt 

de alternativa perspektiven postkolonial och lesbisk teori, som bidrar till förståelsen av kvinnors 

representation i film. Resultatet av diskussionerna uppmärksammar både styrkor och svagheter hos 

teorierna, men visar framför allt hur relevant det är att använda sig av det feministiska synsättet för 

att öka jämställdheten inom filmbranschen, filmvärlden samt publiken.

Nyckelord

Laura Mulvey, lesbisk filmteori, postkolonial filmteori, representation, kvinnoroller.
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Inledning
Mina två passioner i livet är feminism och film, och inför skrivandet av  min C-uppsats insåg jag: 

varför inte kombinera dessa två intressen? Därför undersöker jag hur den feministiska filmteorin ser 

ut, både i teori och till viss del även praktik. Efter att ha lärt mig om genus har det blivit nästintill 

omöjligt att ta av mig de ”glasögon” som hjälper mig att se saker ur ett feministiskt perspektiv. 

Detta påverkar mina åsikter och handlingar varje dag, och blir därmed en stor del av de flesta 

diskussioner jag för inom både mitt utbildnings- och yrkesliv. Dessa två områden har även stor 

inverkan på varandra, då jämställdheten inom både filmvärlden och filmindustrin är nära inpå 

obefintlig, samt för att populärkultur såsom film har stor inverkan på samhället. 

Länge har filmens representation av kvinnor, eller bristen av den, uppmärksammats och 

upprört feminister världen över. Den feministiska filmteorin har därför kommit fram ur olika 

grunder, både från feministiska teorier samt filosofiska inriktningar och psykologiska 

samhällssyner. Detta för att bättre komma fram till metoder för att genomskåda, analysera och 

hantera den patriarkala struktur som tar plats i alla skikt av samhället. 

Personligen hjälper feminismen mig att hantera den stress och press jag dagligen får av 

samhället att vara en speciell person – bland annat tvingas se ut och agera på ett visst sätt. Att då få 

se filmer där det representeras kvinnor av alla dess olika slag, hjälper mig att få upp ögonen för att 

även jag kan vara mig själv, oberoende av vad andra förväntar sig av mig som kvinna. Detta är dock 

något som är sällsynt, då jag i allmänhet mest tar del av kommersiell film, även fast jag aktivt söker 

efter kvinnorepresentationer som kan tilltala mig.

I tidigare undersökningar av feministisk filmteori, har jag funnit att det finns blandad och 

ofta otillräcklig information om vad det är som egentligen utgör teorin. Antingen riktar källorna in 

sig på snäva ämnen som inte tar upp kritik eller alternativa perspektiv, eller så anser jag att de helt 

enkelt är omoderna och irreleventa för dagens film och de kvinnoroller som är aktuella. Även inom 

min utbildning i filmvetenskap har jag känt att informationen är alldeles för grundläggande för ett 

ämne som jag anser det förtjänas en djupdykning inom. Framför allt tycker jag att det blir allt 

svårare att hitta människor att diskutera dessa saker med, och jag inser att feminismens budskap inte 

sprids i den utsträckning som jag skulle föredra. Därför tar jag saken i egna händer, och drar mitt 

strå till stacken genom att göra denna sammanställning av feministiska filmteorier och 

användningsområden. I ett större sammanhang hoppas jag även självklart på att detta kan leda till 

ökad uppmärksamhet på hur filmindustrin är en ojämställd miljö, och hur de budskap som sänds ut 

genom dagens film är skadliga för jämställdheten i hela samhället. En ökad användning och 
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förståelse för feministisk filmteori anser jag kan vara ett steg på vägen mot att lämna sexistiska 

filmer i det förflutna. 

Syfte och frågeställning
Syftet med uppsatsen är, som tidigare nämnt, att öka förståelsen för och uppmuntra användningen 

av feministisk filmteori när det kommer till analys av filmer. Jag kommer att koncentrera mig på två 

huvudfrågeställningar.

– Hur tar den feministiska filmteorin upp kvinnlig representation i film? Hur 

problematiseras dessa?

Genom att undersöka synen på den kvinnliga representationen i film, vilka roller som tas 

upp, hur dessa problematiseras och på vilket sätt de är stereotypa, ämnar jag utforska hur den 

feministiska filmteorin analyserar filmer och därigenom uppmuntrar användandet till feminism som 

akademisk teori. Både den feministiska filmteorin och jag själv vill inte uteslutande analysera den 

vita, heterosexuella kvinnan som allra oftast är den representation som syns i film, och tittar därför 

på alternativa perspektiv för att uppmuntra till mångsidiga analyser.

- Vilka perspektiv är mest förekommande när det gäller att analysera filmer ur en 

feministisk filmteori? Vilken funktion får dessa perspektiv?

Jag vill analysera vilka olika perspektiv som är mest förekommande i den feministiska 

filmteorin, vad som tas upp och vilka syften de tjänar. Dessa olika perspektiv är alla allmänt 

accepterade delar av teorin, men tar ofta mindre plats än den huvudsakliga feministiska ideologin, 

och är därför mindre kända. Genom att sammanfatta och diskutera dessa hoppas jag att öka läsarens 

kunskap. Exempelvis tar diskussioner inom den feministiska filmteorin ofta upp frågor som kan 

anknytas till den allmänna genusdebatten. Till dessa frågor hör exempelvis HBTQ- och rasfrågor. 

Även om dessa frågor är relevanta för samhällsdiskussionen, är feministisk filmteori ett mer 

koncentrerat ämne. Jag vill utforska hur dessa frågor hör in i filmteorin. Syftet med en feministisk 

filmteori är att sprida det feministiska budskapet och uppmärksamma patriarkala strukturer i 

filmskapande – hur hjälper dessa alternativa perspektiv med just detta? 

Uppsatsen fördjupar sig inte i de föreliggande feministiska teorierna som filmteorin grundar 

sig på, utan söker endast att sammanfatta dessa för att sedan kunna skapa en fördjupad 

sammanställning för de filmteorier som är aktuella för frågeställningarna. Uppsatsen inriktar sig 

även på hur representationen av just kvinnor och deras roller ser ut, även om jämställdhet och 

feminism har en påverkan på hur den manliga rollen gestaltas. Denna avgränsning görs på grund av 

relevans för hur filmer påverkar den allmänna bilden av kvinnor i samhället, även om manliga 
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stereotyper också är viktigt att utforska och diskutera för att uppnå jämställdhet. Detta är dock ämne 

för en annorlunda uppsats. 

Metod
Denna uppsats använder sig av en hermeneutisk forskningsmetod, vilket är mycket vanligt 

inom socialvetenskapliga ämnen, såsom kultur- och filmvetenskap. Sten Andersson skriver i boken 

Positivism kontra Hermeneutik (1979) om att hermeneutiken koncentrerar sig på vikten av det 

särpräglade och egenartade hos forskningsobjektet för att komma fram till resultat. Allt hänger på 

relativismen, det vill säga att forskningresultaten och processerna förändras och påverkas i takt med 

sociala förhållanden och samhälleliga villkor som karaktäriserar en viss tidsperiod. 

Hermeneutiken observerar att det finns en skillnad mellan det som kallas fysiska fenomen 

och sociala fenomen. Till exempel är en skriven text ett fysiskt fenomen, och det fysiska består av 

bläcket på pappret, svart på vitt, bokstäver som sätts samman för att bilda ord för oss att läsa. Dock 

har dessa bokstäver, ord, meningar och texter även en betydelse som den förmedlar till läsaren. 

Flera människor kan utgå från samma fysiska text men komma fram till olika betydelser. Ett 

tacksamt exempel på detta är Bibeln – alla är överens om att de har läst samma fysiska bok, men 

innebörden i orden och tolkningarna som har skett av denna är vitt skilda från person till person. 

Det uppstår alltså olika sociala fenomen, även om dessa kan vara baserade på samma fysiska 

fenomen. Detsamma kan ske på omvänt sätt, det vill säga att olika fysiska fenomen kan ha samma 

sociala betydelse. Observera att även den fysiska kroppen tilldelas sociala meningar. Ansiktsuttryck, 

kroppsspråk, mimik och gestikuleringar blir alla en del av den tolkning av känslor och budskap som 

uppstår mellan människor under ett möte. Detta kan också missuppfattas eller tolkas på annorlunda 

sätt än det mottagaren säger, och därför är alltså mottagarens tolkningar högst relevanta i de 

budskap som sprids. Detta anser hermeneutiken är något naturligt att ta med i beräkningen när det 

kommer till forskningsobjekt och vidarespridning. Dessa tolkningar är något hermeneutiken inriktar 

sig på att förstå snarare än att förklara med empiriska bevis. De fysiska fenomen som uppstår kan 

innebära olika sociala fenomen från person till person, och genom att använda förståelse som 

verktyg kan man finna dolda tolkningar. 

För att på bästa sätt komma förbi den traditionella vetenskapens automatiska syn på 

forskningsobjekten, skriver Andersson att hermeneutiken använder sig av problematisering som 

redskap. Problematisering innebär att man trängar under ytan på det som uppfattas som verkligt hos 

forskningsobjekten, för att ständigt kunna utvinna nya tolkningsmöjligheter och skapa en 

helhetsbild som kan leda vidare till ytterligare förståelse. Istället för att förtränga de tvivel man har 
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om forskningsobjektet, måste man istället förtränga den självklara inställningen och uppmuntra 

nyfikenheten och problematisera objektet för att få fram de tolkningar som kan visa sig vara 

relevanta. 

Som hermeneutisk forskare har man ett ständigt förhållande till objektet som präglas av det 

egna engagemanget. När det kommer till de sociala fenomenen, måste forskaren vara inställd på att 

tränga in i det som ska begripliggöras och utveckla en förståelse för att utföra analysen. Forskarens 

deltagande är imperativt för att över huvud taget kunna förstå sociala fenomen, och ifall man 

avskärmar sig från denna handling blir det sociala fenomenet snarare ett fysiskt sådant. Detta 

deltagande blir dock något som i sin tur påverkar forskningsobjektet. Det går inte att som forskare 

helt stå utanför analysobjektet utan någon som helst påverkan, utan ens egen situation påverkar det 

resultat som tolkningarna leder fram till. Detta innebär även att man som forskare tar med sina egna 

personliga erfarenheter till fältet och integrerar dessa med de tolkningar som görs. Att forskaren har 

personliga erfarenheter av det ämne som studeras är nästan ett krav, då dennes förförståelse leder till 

möjlig vidaretolkning. Det som forskaren sedan får fram som resultat, blir en del av dennes senare 

förförståelse, som kan användas i undersökningen av ytterligare objekt. Forskaren koncentrerar sig 

även på en mindre del av forskningsobjektet, och använder de resultat och analys som uppstår för 

att sedan förstå objektets helhet bättre. Tolkningen av den enskilda delen blir alltså en del av den 

slutgiltiga tolkningen, som i sin tur måste hänvisas tillbaka till den enskilda delen för att förklara 

tolkningen. Alltså gör enskilda tolkningar, att andra tolkningar växer fram. Denna process av ökad 

förståelse kallas för den hermeneutiska cirkeln. 

Min egen förförståelse av uppsatsens ämne är relativt brett. Feminism som livsåskådning är 

något jag känner passionerat för och aktivt försöker fördjupa mig inom. Det intresset är också den 

huvudsakliga anledningen till varför jag har valt detta ämne att skriva om. Feminismens 

grundläggande åsikter och terminologi är mig välbekanta. Den förförståelse jag har om feministisk 

filmteori är framför allt den del som inriktar sig på psykoanalysens användning inom området. Jag 

anser mig även vara medveten om de stereotypa kvinnoroller som används i filmer, och är ute efter 

att sätta dessa på papper för att öka andras medvetenhet om användandet. En del av den kritik som 

riktats mot feministisk filmteori har jag även tagit del av tidigare. Där jag hoppas att utveckla min 

egen förståelse och lärdom är inom den lesbiska och postkoloniala feministiska filmteorin, då jag 

anser att det är viktiga delar av den feministiska filmteorin som inte får speciellt mycket utrymme i 

nuläget. Då jag anser att undersökningen av representationen av kvinnor i film är en av de viktigaste 

sätten att analysera film på, finns det risk att jag lägger fram den feministiska filmteorin som svar på 

alla jämställdhetsproblem i samhället. Jag är hoppfull, ibland nästan naiv, om att ökad förståelse för 

feminismen och dess analyserande användningsområden kan utplåna sexism och den patriarkala 
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strukturen, och jobbar utifrån denna inställning. Detta kan leda till att mitt personliga engagemang 

påverkar forskningsmaterialet på så sätt att jag väljer ut de delar som jag anser är viktigast för mig i 

denna kamp, och som jag anser hanterar de ämnen som berör mig mest. Till exempel har jag redan 

klassat svart, postkolonial och lesbisk feministisk filmteori som ”alternativa perspektiv”, då dessa är 

högst centrala för de människor som identifierar sig med dessa grupper. Jag utgår från ett vitt, 

priviligierat perspektiv som i första hand vill förändra synen på, till exempel, utseendefixering och 

förväntat beteende på en lägre nivå, istället för att hantera ämnen som handlar om personlig frihet 

och kvinnliga rättigheter. Som jag kommer förklara nedan, är feminism ett svårdefinierat uttryck, 

och även om jag själv inte skulle kunna sätta ord på precis det jag tycker är viktigast inom området, 

tror jag att uppsatsen visar vilka delar som jag anser vara av störst vikt för mig och min nuvarande 

situation i samhället.

Teori
De teorier som uppsatsen bygger på är en feministisk teori, samt mycket påverkad av en 

sorts representationsteori. Detta är för att den feministiska filmteorins relevans, diskussion och 

kritik grundas i feministiska argument. Representationsteorin blir relevant för att förstå till vilken 

grad filmer påverkar samhället och varför det är viktigt att se till de skildringar som sker i film för 

att förstå hur det påverkar publiken. 

Feministisk teori
Det är svårt att hitta en allmängiltig definition av feminism, eftersom det finns väldigt 

många inriktningar där liknande begrepp används, men lösningar och handlingar kan verka direkt 

motstridiga varandra. I Jane Freedmans bok Feminism – en introduktion (2003) tar hon upp detta 

dilemma. Ifall man ändå ska försöka hitta en generell bas som feminism står på, skulle man kunna 

säga att det som är gemensamt för feminister är att uppmärksamma den underordnade position i 

vilken kvinnor står i samhället, samt den diskriminering kvinnor utstår på grund av sitt kön. 

Feminister vill även se förändringar i de sociala, ekonomiska, politiska eller kulturella skikten av 

samhället för att så småningom nå det slutgiltiga målet som är att undanröja denna diskriminering 

av kvinnor. Tittar man istället på feminismens historia kan man hitta en gemensam historisk bas, 

som sedan ledde till fördjupningar och förgreningar. 

Första användandet av ordet feminism dök upp i mitten av 1800-talet, främst i 

läkarvetenskapliga texter för att beskriva avbrott i mäns könsinriktade utveckling. Ordet fortsatte att 

användas för att beskriva feminisering av manliga kroppar, och anammades sedan för att beskriva 
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kvinnor som till exempel utförde äktenskapsbrott genom att bete sig på ett manligt sätt, som ansågs 

vara onaturligt för kvinnor. Detta övergick därefter till att användas i politiska sammanhang, då 

kvinnorättsrörelsen började ta form i USA och Storbritannien på 1840-talet. Rörelsen handlade då 

om att införa den jämställdhet som manifesterades i Amerikas självständighetsförklaring, och 

framförallt om att införa kvinnlig rösträtt. Detta var dock organiserat av just rörelser, men redan 

innan detta hade enskilda kvinnor skrivit och arbetat för ökad frihet för kvinnor. Mest känd är Mary 

Wollstonecraft, som 1792 publicerade Till försvar för kvinnans rättigheter, samt Olympe de Gouges 

och Théroigne de Méricourt som i Frankrike vid samma tid kämpade för utöka den franska 

revolutionens ståndpunkter för att även gälla kvinnor. Alltså började kvinnorättsrörelsen under 

mitten av 1800-talet, men revolutionen mot orättvisorna startade långt innan dess.

Kvinnorättskämparna började inte att kalla sig själva för feminister. Freedman skriver att 

ordet länge var reserverat för endast speciella grupper och frågor i den utsträckning att inte ens 

rättsorganisationer på 1960- och 70-talet använde sig av det. På senare tid har dock denna etikett 

börjat klistras på kvinnorättsgrupper, och görs på detta sätt utan att ta hänsyn till eventuell åtskillnad 

i åsikter och mål. I och med detta kommer jag alltså tillbaka till början av detta ämne, och måste se 

närmare på de olika inriktningar som är störst inom feminismen. 

Oftast brukar man tala om olika ”vågor” av feminism. Freedman tar upp dessa begrepp och 

diskuterar dilemmat i dessa kategoriseringar. Den första vågen av feminism innebär det som har 

beskrivits ovan, nämligen kvinnorättsrörelsen på 1800- och början av 1900-talet då det kämpades 

för grundläggande rättigheter och rösträtt för kvinnor. Den andra vågen av feminism kallar man det 

uppsving som feminismen fick i slutet av 1960-talet, som då inte endast handlade om ojämlikheten i 

olika politiska områden, utan även inom de områden som rör familjeliv, sexualitet och arbetsliv. 

Dessa två uppdelningar är dock mer hjälpsamma när det kommer till en historisk översikt av 

feminismen, eftersom de inte tar upp de olika åsikter som bildades under dessa processer och 

meningsskiljaktigheterna som är aktuella än idag. Dessa indelningar kan också ge intrycket av att 

det utanför dessa inte har skett någon feministisk aktivitet, vilket inte är fallet. Utöver dessa 

historiska begrepp använder man sig alltså av tre löst sammansatta grupper: liberal feminism, 

radikalfeminism samt marxistisk/socialistisk feminism. Liberal och socialistisk feminism föddes 

under första vågen av feminism, men blev även stora under andra vågen. Radikalfeminismen 

startade i och med andra vågen.

Lena Gemzöe skriver i boken Feminism (2002) om de olika inriktningarna och vad de har 

tillfört feminismen. Liberalfeminismen är den tidigaste formen av feminism och förmodligen den 

mest kända, då den grundades i samband med kvinnorättsrörelsen. Då kämpades det för 

grundläggande, jämlika demokratiska fri- och rättigheter, och som tidigare nämnt framför allt 
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kvinnlig rösträtt. I modern tid anser liberalfeminismen att kvinnans underordnade position i 

samhället är ett direkt resultat av att ha blivit utesluten från dessa lagliga och politiska rättigheter, 

samt från att delta i arbetslivet på lika villkor. Istället har kvinnans plats funnits i hemmet. Man vill 

att kvinnans plats i samhället ska vara jämställd mannens, och att denna verklighet ska nås genom 

att använda medel som utbildning, uppfostran och påverkan av attityder. Utgångspunkten är den 

liberalistiska filosofin som växte fram i slutet av 1700-talet och förespråkade alla människors lika 

värde, samt individens grundläggande fri- och rättigheter. Liberalismen anser även att människans 

förnuft är det som skiljer denne från djuren – något som inte var självklart, ens för stora, 

västerländska tänkare. Bland andra Aristoteles, Hegel, Voltaire och Rosseau ansåg att kvinnors 

förnuft var så gott som obefintligt, och inte skulle delta i politiska frågor. Som nämnt ovan var Mary 

Wollstonecraft en motståndare till detta och hävdade att kvinnan inte finns till enbart för mannens 

intressen. Hon menade att ifall kvinnor är mer känslostyrda eller irrationella, så har det med deras 

uppfostran, bemötande från omvärlden och brist på stimulans att göra. Denna kamp för kvinnors rätt 

till utbildning och lika arbete har pågått sedan den tidiga liberalfeminismen som Wollstonecraft 

representerar. Den moderna liberalfeminismen påbörjades i och med andra vågens feminism, men 

handlar idag om i princip samma saker – lika politisk representation för kvinnor, lika tillgång till 

högre poster samt lika villkor på arbetsmarknaden med lika lön. Det som är utmärkande för den 

klassiska liberala feminismen, skriver Gemzöe, är synen på könens naturliga tillstånd. Den liberala 

feminismen anser att män och kvinnor i grunden är lika, en naturlig del som grundar sig i 

förnuftskapaciteten som båda könen innehar. Det finns alltså inget som är naturligt manligt eller 

naturligt kvinnligt, bara naturligt mänskligt – oberoende av kön. De egenskaper som en person har 

är (eller borde vara) individuellt utvecklade från person till person. Detta är tänkt ska befria män 

och kvinnor från cementerade könsroller och ge frihet till alla. Detta är en tanke som Wollstonecraft 

uttryckte 1792, men som fortfarande anses vara radikal. 

Gemzöe fortsätter sedan att ta upp radikalfeminismens idéer. Denna inriktning uppstod 

under 1960-talet bland kvinnokämparna i USA, Europa och Australien. Deras slagord är ”det 

personliga är politiskt”, i och med att de värdesätter enskilda kvinnors personliga erfarenheter högt 

och grundar bevisen på förtrycket i alla skikt av samhället, inte bara det offentliga. 

Radikalfeminismen hävdar att kvinnor är förtryckta på grund av sitt kön och att detta förtryck är den 

mest utspridda och grundläggande formen av förtryck över hela världen. Istället för att, som i 

liberalfeminismen, enbart uppmuntra till kamp för att få kvinnor i högre uppsatta positioner och 

synas mer i det offentliga rummet, vill radikalfeminismen uppmärksamma det förtryck som även 

sker i den privata sfären. Förtrycket som det talas om är då männens förtryck av kvinnor i 

familjelivet, sexuellt förtryck, och det förtryck som även tar sig form utav kvinnomisshandel och 
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kvinnoförakt. Lesbiska kvinnor blir förtryckta eftersom män inte kan få kontroll över deras kroppar. 

Även genom att låta kvinnor komma till tals och dela med sig sina egna erfarenheter av hur 

förtrycket kan se ut, skapades en ny bild av hur feminismen behövs för att uppmuntra till kamp. 

Eftersom alla kvinnor är den del av förtrycket och därigenom även ingår i en gemenskap, faller det 

sig naturligt att stå upp mot en gemensam fiende – patriarkatet. Termen ”patriarkat” grundades av 

Kate Millett i boken Sexualpolitiken (1970), som sätter namn på det system i samhället som är 

utformat för att gynna män och förstärka deras dominans över kvinnor på ett strukturellt sätt. Idén 

om patriarkatet har efter detta blivit en grundsten i det moderna feministiska tänkandet. Millett 

förklarar i sin bok att maktordningen mellan könen är något som blir inlärt i flickor sedan 

barndomen, då familjelivet, skolgång, litteratur och religion alla förespråkar patriarkatets ideologi, 

och förstärker därmed deras position som det underordnade könet. Samma osynliga maktordning 

uppmuntras hos pojkarna, som genom samma medel får lära sig att ta åt sig den maktposition som 

är tillgänglig för dem. Radikalfeminismen förespråkar även, till skillnad från liberalfeminismen, en 

viss del separatism och betonade (framför allt på 60-talet) hur viktigt det är att det är just kvinnor 

som håller ihop i systerskapets namn. Liberalfeminismen vill gärna nå ut till män och tilltala deras 

förnuft, då deras tankar inte är alltför extrema och borde kunna tilltala alla för att bli en verklighet i 

samhället. Detta anser radikalfeminismen är en typ av ”penisavund”, då liberalfeminismen vill 

eftersträva förändring i de skikt som har högst status bland män. Enligt radikalfeminismen innebär 

denna penisavund att patriarkatets värderingar förstärks, då skillnaderna mellan det ”manliga” och 

”kvinnliga” fortsätts skildras som ”bättre” respektive ”sämre” områden. Alltså innebär detta att 

jämställdhet i de övre skikten av samhället ändå nedvärderar de områden som generellt sett befolkas 

av kvinnor, vilket indirekt gör att det ”kvinnliga” får en lägre status. Gemzöe skriver även att 

radikalfeminismen vill distansera sig från den heterosexuella normen, då detta gör att 

underordningen förstärks när kvinnor automatiskt identifieras med män som en del av en relation. 

Att kvinnor identifierar sig som personer vars syften är att vara lojala mot män, sexuellt, socialt och 

politiskt, leder till att de själva deltar i den strukturella nedvärderingen av sig själva och samtidigt 

förlorar förmågan att identifiera sig med andra kvinnor. 

 Socialistiska feminister kallar Gemzöe de feminister som följer den socialistiska och 

marxistiska grundideologin och därigenom kämpar för kvinnors frigörelse. Denna ideologi har haft 

stort inflytande på 1900-talets socialistiska rörelser, och feministiska teoretiker har gett några 

grundläggande marxistiska idéer en betydande plats i den moderna feministiska samhällssynen. 

Dock hävdar Gemzöe att Karl Marx själv inte var någon feminist. Även om han tog upp vägen till 

människans frigörelse från förtryck och till viss del obalansen mellan könen, skedde det aldrig 

någon vidare fördjupning i ämnet om kvinnornas situation. Nej, det inflytande Marx har haft på 

9



modern feminism är att feministiska teoretiker har använt sig av en marxistisk historie- och 

människosyn för att uttrycka hur maktförhållandet ser ut mellan könen. Marxismen innehåller även 

en hypotes om att kvinnofrigörelsen kommer att förverkligas automatiskt efter en socialistisk 

revolution. Denna hypotes är något som bygger på Friedrich Engels teori om att kvinnors 

underordning är en situation som uppkom i och med införandet av privategendom och klassamhälle. 

Innan detta uppdagades, enligt Engels på 1800-talet, var samhället jämställt. I och med att samhället 

förändrades blev även kvinnans position ändrad, och underordnad mannen. Därför kommer denna 

underordning att avslutas när klassamhället är störtat och samtliga människor är fria från förtryck 

och orättvisor. Engel menade att alla kvinnor, även i medel- och överklassen, är förtryckta. Detta 

gäller dock inte arbetarklassen, eftersom kvinnorna där bidrar till ekonomin och arbetar för sig 

själva. Männen och kvinnorna här är alltså jämställda. För Engel och marxismen handlade det alltså 

snarare om klasstillhörighet än att upprätta ett förhållande som spred sig över tillgångar. Att kvinnor 

oberoende av klass kunde känna tillhörighet till varandra på grund av delade erfarenheter ansågs 

som klassförräderi, och de som ville föra fram ”kvinnofrågor” försökte splittra gemenskapen i sin 

egen klass. 

När det kommer till historie- och människosyn, anser marxismen att de båda är 

materialistiska. Ekonomiska intressen utgör grunden för samhällets struktur och klasskillnader, och 

de materialistiska behoven driver människan till att upprätthålla detta. Den historiska synen är även 

den materialistisk, och människans utveckling utgörs i grund och botten för att finna nya sätt att 

hitta och tillfredsställa de materialistiska behov som skapas. Betydelsen av att marxismen har denna 

människo- och historiesyn är att samhället blir beroende av den ekonomiska marknaden, som i sin 

tur skapar klasser. Om dessa faktorer skapar makt måste man som marxistisk feminist titta på var 

kvinnorna sätts i denna ekvation. Det marxistiska feminister då analyserar är vilka områden kvinnor 

dominerar, samt familjelivet och sexualiteten. Synen på ekonomi leder också till analysen av 

kvinnors ekonomiska beroende på män, som är betydelsefull för kvinnors frigörelse. Under andra 

vågen var rätten till yrkesarbete en av de första frågorna som togs upp, och feminister har genom 

marxistisk analys kunnat bevisa att kvinnor är den lidande gruppen under kapitalismen. Både 

genom lägre löner samt obetalt hushållsarbete förstärks kvinnans roll som underordnad i samhället.

Judith Butler använder sig i sin bok  Gender Trouble (1990) av ett enklare sätt dela upp 

feministiska  teorier,  nämligen  i  princip  två  kategorier:  essentialistisk  och  anti-essentialistisk 

feminism. Essentialistisk feminism menar att det finns en naturlig essens i kärnan av femininitet och 

att de egenskaper som anses vara kvinnliga är något medfött och mer eller mindre oundvikligt. Anti-

essentialistisk feminism menar att  femininitet  varken är något naturligt  eller  essentiellt,  utan en 

produkt av kulturella och politiska företeelser och ideologier. Kön anses vara en konstruktion som 
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upprätthåller  myter  om  både  kvinnor  och  män  baserade  på  deras  biologiska  kroppar.  Både 

essentialister och anti-essentialister tar upp förhållandet mellan kvinnan och naturen, antingen för 

att peka på att det finns ett band däremellan eller för att förhöja det artificiella i relationen. En del 

kritiker uppmuntrar ihopparandet av kvinnlighet och natur på så sätt att det blir en opposition mot 

patriarkatet  och  vetenskapen.  Andra  motsätter  sig  detta  på  grund  av  att  det  berättigar  den 

traditionella dominansen av den kvinnliga naturen från den manliga teknokraten. 

Representation
Dani Cavallaro skriver i boken Critical and Cultural Theory (2001) om representation i kultur och 

media. Hon förklarar att när man talar eller skriver skapas aldrig något från grunden, utan snarare 

upprepar det som man redan vet, det vill säga presenterar det på nytt. Denna grundläggande, i vissa 

fall,  fastställda  bild  av  en representation  är  färgad av  den kultur  som tolkaren  är  uppväxt  och 

befinner sig i.  Att  återskapa bilder (både bokstavliga och metaforiska sådana) som är i sanning 

verklighetstrogna, är en tanke som blir mer och mer gammalmodig. Detta är även ämne för ständig 

diskussion inom kulturområdet, då det är ett område som uppmuntrar och uppmärksammar artistens 

subjektivitet  i  skapandet  av verk.  Världen kan alltså  inte  bli  representerad verklighetstroget,  på 

grund av att  bilden inte är självklar  utan en effekt  av olika synpunkters uppfattning.  Cavallaro 

förklarar  att  en  representation  av  verkligheten  alltså  är  ouppnåelig,  då  mycket  av  människors 

uppfattning bildas genom att ta del av texter, bilder och berättelser som alla är färgade av någons 

kulturella kod och sedvänjor. Dessa kulturella tolkningar är ofta inte medvetet antagna, utan är så 

djupt inbäddade i omgivningen att man inte längre märker dess konstruerade status. Detta innebär 

att de bilder som sprids blir anammade som naturliga företeelser istället för produkter av kulturella 

beslutstaganden. 

Cavallaro  förklarar  att  i  västvärlden används  realism som ett  medel  för  att  upprätthålla 

bilden  av  att  representation  är  verklighetstrogen.  Genom  olika  realistiska  tekniker  osynliggörs 

processen  av  representationen  som  produkt,  och  uppmuntrar  människor  till  att  tro  att 

representationen korrekt reflekterar verkligheten. Detta är inte enbart för att bibehålla en estetisk 

tradition, utan även för att stödja en kulturs ideologi. Genom detta legitimeras de åsikter som uttalas 

i  samhället,  och  kan även  användas  för  att  disciplinera  invånarna.  Realismen  undertrycker  det 

artificiella i  representation för att  hävda sig själv som objektiv avbildning av verkligheten,  och 

därmed skapa ideologisk stabilitet. Det ska verka som att verkligheten är oförändrad, för att genom 

detta skapa en illusion om att inget nytt skapas, för har inget skapats kan det inte heller förgöras. 

När man har insett att representation är något skapat och inte en naturlig process, kan man börja ta  
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isär  det  och genom det  få  en inblick i  en ideologis uppbyggnad.  Därigenom kan man även se 

kopplingen mellan kontrollen av representation och politisk makt. 

Analys

Feministisk filmteori
Ett jämställt samhälle är kanske inte en verklighet idag, men trots detta har feminismen 

onekligen haft en betydande plats i samhällsdebatten och, genom det, oundvikligen påverkat andra 

delar av hur människor ser och tolkar världen. Karen Hollinger skriver i boken Feminist Film 

Studies (2012) om hur populärkultur och filmteori inte är ett undantag. Den feministiska filmteorins 

historia börjar på 1970-talet och antogs som akademisk teori i samma takt som övrig filmteori. Den 

hade sin grund i de politiska åsikter som bildades genom kvinnorättsrörelsen, främst i andra vågen 

på 1960-talet. Den feministiska filmteorin har basen i verk av Simone De Beauvoir, Betty Friedan 

och Kate Millett, och en del av de koncept som satte dessa författare på kartan. Det handlade alltså 

om teorier som diskuterade kvinnan som ”den andra”, den sociala mytologin om att kvinnor är 

bundna till en ”naturlig” roll av passivitet och moderlig uppfostran, samt hur kvinnlighet är något 

inlärt genom olika former av kulturella kontexter och litterära verk. Från detta bildade feministiska 

filmteoretiker analysverktyg för att se hur filmtexter förespråkar den patriarkala ideologin för den 

kvinnliga publiken. Bildandet av den feministiska filmteorin skedde dock även genom utvecklingen 

av alternativa feministiska filmskapare, som till exempel Laura Mulvey och Sally Potter. Genom 

dessa två olika inriktningar har en uppdelning inom filmteorin skett, då man dels vill utforska och 

analysera mainstream-filmer och deras budskap som når ut till den stora massan, dels vill titta på 

alternativa sätt att sprida feminism och skapa fler kvinnliga filmskapare. Ur denna dualism 

stammade snabbt två olika teoretiska inriktningar; den amerikanska, sociologiska teorin som 

handlade om bilden av kvinnor i film, samt den brittiska psykoanalytiska och semiotiska 

inriktningen.

Hollinger skriver om att den tidigaste kritiken från den feministiska filmteorin handlar om 

bilden av kvinnor i film, eller reflektionsteorin. Utifrån denna sociologiska synpunkt ser man 

filmtext som en reflektion av den sociala verkligheten, och kritiserar därmed Hollywood-film för att 

visa en vriden, och inte korrekt reflekterande, bild av hur kvinnor ser ut och uppför sig. Dessa bilder 

förstärker den patriarkala ideologin genom att presentera till majoriteten negativa bilder av kvinnor. 

Följer man då Milletts teori, skriver Hollinger, om att genus är en manlig konspiration är det lätt att 

bli fördömande och se Hollywoods representation av kvinnor som en hjärntvättande maskin med 
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enda syfte att lura kvinnor in i en roll som underordnade männen genom negativa stereotyper. Vill 

man å andra sidan gå ifrån Milletts teori och inte se detta fenomen som en form av social kontroll, 

riskerar man istället att bli naiv. Hollinger menar att detta innebär att även om man kan spåra 

misogyna drag i filmhistoriens kvinnoroller, anser man att dessa bilder snarare grundas på hur 

verkligheten ser ut och inte på grund av en övergripande maktstruktur. Lägger man dessutom 

uppmärksamhet på de, så kallade, positiva kvinnliga huvudrollerna i filmer riktade till kvinnor kan 

man hitta självständiga protagonister spelade av skådespelerskor som Katherine Hepburn, Joan 

Crawford och Barbara Stanwyck. Att titta på enstaka filmers handling, som dessutom är riktade till 

kvinnor, visar inte heller någon fördjupad analys av hur Hollywood-systemet ser ut i det stora hela. 

Den här tidiga kritiken som Hollinger skriver om, led också av att man hade en begränsad kunskap 

om hur en mångsidig representation av kvinnor kunde se ut, och den positiva bilden av kvinnan var 

mycket enkel och ensidig. Även om kritiken också tog upp de krav som borde ställas på Hollywood 

att fördjupa sina kvinnliga karaktärer, gavs det aldrig förslag på vilka kriterier som skulle följas 

eller hur detta skulle genomföras. Dessutom är det än idag komplicerat att fastställa vad det är som 

utgör en positiv kvinnlig förebild. 

Som svar på den sociologiska, reflekterande bilden av kvinnor, skapades en mer 

psykoanalytiskt grundad filmfeminism, skriver Hollinger. Den här gången var det brittiska 

teoretiker som tog till orda för att gå djupare än de stereotypa könsrollerna som tog plats på vita 

duken, och att med hjälp av filosofi och litterär teori se hur film sprider den patriarkala ideologin 

som utser kvinnor till ”de andra”. Istället för att se film som något som ska representera 

verkligheten, ansåg dessa kritiker att det är en konstruktion som reflekterar manliga fantasier och 

begär genom sättet kvinnorna framställs. Genom att bland annat använda sig av psykoanalys ansåg 

sig de brittiska kritikerna kunna avslöja processerna som låg (och fortfarande ligger) bakom 

representationen av kvinnor i film. Hollinger tar upp Claire Johnston som pionjär inom detta 

område, då hon 1973 skrev essän ”Women's Cinema as Counter-Cinema” (2004). Där tar Johnston 

upp just dessa fantasier om manligt begär som visas på ett sätt som förstärker den patriarkala 

ideologin. Hon tittar på filmer av Hollywood-magnaterna John Ford och Howard Hawks och hur de 

i sina filmer använder sig av kvinnan som tecken, där deras mening endast skapas i relation till den 

manliga fantasin och inte är av betydelse som ensamstående individ. I Fords filmer representerar 

kvinnan hemmet, kultur och civilisation och i kontrast till detta blir männen ambivalenta till dessa 

områden. Hawks behandlar sina kvinnliga karaktärer som inkräktare i manliga grupper, och måste 

antingen bli en i gänget eller elimineras som hot. Johnston vill inte bara uppmärksamma de fall som 

denna representation av kvinnor sker inom, utan uppmanar även till feministisk handling. Med detta 

menar hon att kvinnliga filmskapare borde ta mer plats i Hollywood för att på olika sätt ”infiltrera” 
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den mansdominerade industrin och därigenom skapa revolutionära filmer som kan motverka den 

patriarkala filmuppbyggnaden. 

Johnstons arbete följdes 1975 av Laura Mulveys essä ”Visual Pleasure and Narrative 

Cinema” (2000). Mulvey förde in den feministiska kritiken på psykoanalytiska spår, och grundade 

sina argument genom termer av Freud och Lacan, såsom Oedipuskomplex, spegelstadie, 

kastrationsångest, fetischism, voyeurism och skoptofili. Mulvey hävdade att Hollywoods blick är 

manlig, och att både filmberättandet och bildspråket består av en djupt rotad patriarkal ideologi. De 

kvinnliga karaktärerna är endast tillgängliga som objekt för det manliga begäret, och den 

identifikation som är tillgänglig för åskådaren är uteslutande ur den manliga karaktärens perspektiv. 

Den kvinnliga kroppen utgör då två saker: kvinnans ”to-be-looked-at-ness”, det vill säga kvinnan 

som spektakel och objekt, samt kvinnan som representation av mannens möjliga brist på fallisk 

makt, alltså att hon skapar kastrationsångest. Det finns två olika sätt som används för att motverka 

frammaningen av denna kastrationsångest, ett visuellt och ett narrativt. Det visuella tar sig form 

genom skoptofili, en fetisch som går ut på att få sexuell upphetsning genom att betrakta andra. 

Genom att göra kvinnan till objekt för skoptofilens fetischistiska aktiviteter, förminskas det 

kastrationshot som hon står för och blir därmed ofarlig. Kvinnan blir därmed ett rent spektakel som 

inte bär någon annan mening än det som sexuellt objekt. Det narrativa sättet är att använda sig av 

sadistisk voyeurism, då berättelsen undersöker det kvinnliga hotet för att rekonstruera det 

ursprungliga traumat om kastration, ta tillbaka kontrollen (oftast genom någon form av 

bestraffning) och därmed förneka kastrationshotet.

Hollinger skriver om hur Mulveys arbete har haft stor påverkan på den feministiska 

filmteorin, och filmteori i allmänhet, eftersom det inte endast tar upp frågan om åskådarskap, begär 

och könsidentitet i mainstream-film, utan även skapar ett område där dessa termer på ett relevant 

sätt interagerar med varandra. Hennes essä väckte stor debatt i både feminism- och filmkretsar 

under 1980- och 90-talet. Debatten var produktiv på det sätt att det tvingade teoretiker som inte höll 

med Mulvey att titta närmare på filmens framställning av kvinnor, och därigenom skapa en 

diskussion som inte annars hade uppkommit. Detta utvecklade den feministiska filmteorin avsevärt. 

Kritiken som Mulvey fick för sin essä rörde framför allt den manliga blicken, feministisk alternativ 

film (fritt översatt från engelskans ”counter-cinema”) samt det kvinnliga åskådarskapet. Påståendet 

att Hollywood använder sig av en manlig blick var något som blev mött med stora protester. Bland 

annat fick hon kritik för att ha missförstått Freuds användande av den manliga blicken, som aldrig 

delade in begär i kategorier som aktiv/manlig och passiv/kvinnlig, samt inte skulle parat ihop 

voyeurism och fetischism på det sätt som Mulvey gör. Inte heller Lacan menade att den seende 

blicken var tillhörande ett visst kön, utan att både män och kvinnor betraktar samt är rädda för 
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kastration. Mulvey blev även attackerad för att inte ha tagit upp den kvinnliga åskådaren, eller 

förklarat varför hon någonsin skulle kunna finna nöje i en film när den är gjord utifrån en mans 

perspektiv. Många hävdade även att det finns en kvinnlig blick som riktas mot attraktiva manliga 

stjärnor. Andra ansåg att feministiska kritiker borde gå vidare från att försöka peka på alla de sätt 

film eliminerar kvinnor och hur de istället ska koncentrera sig på något som inte är lika negativt. 

Utifrån detta drar jag slutsatsen att det finns mer och mindre relevanta argument för att 

kritisera Mulveys teorier. Att manliga teoretiker anser att feminister borde sluta koncentrera sig på 

det negativa är ett vanligt sätt att förminska det som feminister ser som betydelsefullt. Att som 

feministisk teoretiker hävda att samhället är uppbyggt på en patriarkal struktur men sedan bortse 

från att filmer upprätthåller denna struktur är kontraproduktivt med tanke på den inverkan film och 

populärkultur har på samhället. Det faller sig naturligt att undersöka Mulveys fallenhet för 

pessimism när hon inte hävdar att se någon progressiv förbättring för bilden av kvinnor, men att 

hävda att själva anledningen till undersökningen av ämnet är en innestående pessimism gör att hela 

det feministiska området faller ihop. Självklart kommer feminismen visa på negativa resultat när 

resultaten inte är jämlika. Ska man på grund av detta utesluta feminism som analytiskt verktyg? Mer 

respekterande argument är de som försvarar Mulveys användande av psykoanalys för att visa på en 

djupt rotad sexism, som är så väl använd att den är näst intill undermedveten. Även om Mulvey må 

ha missförstått Freuds användande av den manliga blicken, använder hon sig av detta hårddragna, 

och till viss del begränsande, alternativ för att visa obalansen i statusen mellan de båda könens 

sexuella begär. Även om det krävs en förklaring till hur den kvinnliga åskådaren ser på film och 

finner nöje i detta, visar användandet av den manliga blicken hur det manliga begäret uppenbarligen 

sätts i första rum. Detta innebär även att den kvinnliga åskådaren sätts i en position som gör att hon 

förväntas ta del av den kvinnliga kroppen på samma sätt som män gör, vilket förstärker de krav och 

förväntningar kvinnor har på att se ut på ett visst sätt. Genom att bli tvingad till att göra andra 

kvinnor till objekt blir detta ett allmänt accepterat tillstånd, och den kvinnliga åskådaren accepterar 

andras objektifierande blickar på sig själv. Mulvey har svarat på den kritik hon har fått för att inte 

teoretisera den kvinnliga åskådaren, i sin uppföljande essä ”Afterthoughts on 'Visual Pleasure and 

Narrative Cinema'” (1981). Detta är dock ett stort ämne i sig och inte något som är relevant för de 

frågeställningar som uppsatsen ämnar att besvara. Även om det är viktigt att se till hur den 

kvinnliga åskådaren teoretiseras och betraktas i samhället, är det för ämnet om den kvinnliga 

representionen i film inte relevant att ta upp.

I slutet av sin essä, uppmanar Mulvey till att förkasta Hollywoods filmer och överge dessa 

för filmer som speciellt inriktar sig på att motverka den skoptofiliska tendensen och objektifieringen 

som sker av kvinnor. Detta skulle åstadkommas genom att kameran intar en position som 
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uppmuntrar till kritiskt tänkande och eget ställningstagande, istället för att låta åskådaren se det hela 

genom den manliga karaktärens blick.  Dock misslyckas Mulvey att se det som lockar både män 

och kvinnor till Hollywoods mainstream-film, och att uppmana den feministiska publiken till att 

helt överge detta område är ett steg som är för stort för att ta. Kanske är då Johnstons lösning till 

detta dilemma lättare att smälta, nämligen att integrera den feministiska ideologin med det 

kommersiella filmskapandet? Johnston förespråkar bland annat att kämpa mot objektifieringen av 

kvinnor genom att ge mer plats åt kvinnlig lust och sexuell fantasi i film. Den alternativa film som 

diskuteras mellan många feministiska filmteoretiker är även utsatt för debatt, då det är svårt att 

komma överens om en definition av detta begrepp. Det som började med Mulveys essä är 

fortfarande ämne för debatt, nämligen huruvida man ska försöka påverka den kommersiella filmen 

till att inta mer feministiska strategier eller utveckla en helt ny filminriktning som tillfredsställer de 

feministiska behoven.

Kvinnoroller
Det är omöjligt att tala om representationen av kvinnor i film utan att titta på hur de 

stereotypa, vanligt förekommande, karaktärerna ser ut. Detta hör ihop med vad Mulvey skriver om 

att placera kvinnor i lättillgängliga fack för de manliga karaktärerna att handskas med – bestraffa 

eller tämja dem. Den feministiska litteraturkritikern Elaine Showalter skriver i sin essä ”Towards a 

feminist poetics” (1986) om hur det finns olika faser av kvinnligt författarskap: feminint, 

feministiskt och kvinnligt (eng. Female). Feminint skrivande upprätthåller och förstärker den 

patriarkala synen av samhället, medan feministiskt skrivande sätter sig emot detta. Kvinnligt 

skrivande vill skapa något med grund i kvinnliga erfarenheter och förespråkar en självständig röst. 

Även om Showalter använde sig av dessa termer för att beskriva författarskap inom litteratur, går 

det att enkelt att anpassa till filmberättandet och de kvinnliga karaktärer som ofta syns på vita 

duken. Fyra vanliga indelningar av kvinnliga karaktärer är modern, oskulden, bitchen och slampan. 

För att använda sig av Showalters termer kan man säga att modern och oskulden är resultat av 

feminint skrivande, och bitchen och slampan är feministiska reaktioner. 

Oskulden är oskyldig, ren och passiv. Hon tenderar att vara vänlig och empatisk, men är 

framför allt blyg. Det huvudsakliga målet med hennes medverkan är att förändra henne, oftast göra 

henne mer attraktiv för männen, och männen vill vara dem som är den förändrande faktorn. I grund 

och botten är det något som är lite fel på henne, som endast kan förbättras genom en mans försök att 

förändra, rädda eller skydda henne.

Modern är en kvinna som är uppfostrande, omtänksam och beskyddande. Hon tar väl hand 
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om sina barn och älskar sin make. Hon kan förekomma i olika former, men kommer alltid tillbaka 

till att ta hand om andra, ofta den manliga karaktären eller sina barn, och offrar allt för någon annan. 

Idag är det inte riktigt lika vanligt med den traditionella modern, och hon skildras istället som 

trakasserad hemmafru än en lycklig maka. 

The Bitch, argbiggan eller satmaran, är en sexuellt frustrerad karriärskvinna. Hon har inget 

snällt att säga om män, och eftersom hon är så fokuserad på sin karriär eller ett alternativt mål är 

hon inte rädd för att köra över alla som kommer i sin väg. Denna kvinna är en sådan som inte ”vet 

sin plats”, och ifall hon inte är en central del av filmberättandet, är hon ofta där för att lätta upp 

stämningen och kanske locka några skratt.

Slampan är en sexuellt frigjord kvinna som inte skäms för att visa upp sig och visa vad hon 

vill. Moralen är ofta låg, men innerst inne har hon ett hjärta av guld. Denna karaktär brukar skildras 

som feminist, eller visas som resultat för feministisk kamp, men använder sig ändå av patriarkala 

metoder för att skapa en alternativ kvinnlighet. 

Det karaktärerna har gemensamt är att de är stereotypa och ofta med olika grader av 

fantasifullhet i djup. Det fortsätter komma olika sorters versioner och blandningar av dessa 

karaktärer, men det verkar vara svårt att komma undan rollen som beroende eller i relation till 

manliga karaktärer. Ofta används kvinnliga karaktärer för att skapa romans eller sexuella undertoner 

tillsammans med mannen. Det är en ständigt pågående debatt huruvida kvinnor som aktivt intar en 

sexuell position är självständiga, även fast de använder sig av metoder som uppenbarligen tilltalar 

män och förstärker den patriarkala strukturen. New York Film Academy (NYFA) har år 2013 

genomfört en undersökning över hur kvinnor är porträtterade i de 500 mest framgångsrika filmerna 

från 2007-2012. I denna undersökning visade det sig att 28.8%  av kvinnorna bar sexuellt 

avslöjande kläder, i motsats till 7% av männen. 26.2% av kvinnorna är delvis nakna, i motsats till 

männens 9.4%. Det innebär att ungefär en tredjedel av kvinnliga karaktärer som har repliker i 

filmen antingen är delvis nakna eller har på sig sexuellt avslöjande kläder. Resten av NYFAs 

undersökning visar påtagliga bevis på ojämställdheten som existerar i filmindustrin, både när det 

kommer till själva filmberättandet samt arbetsfördelningen bakom kulisserna. 

Sharon Smith skriver i ”The Image of Women in Film” (1972) att filmskapare skänker liten 

tanke på de stereotypa könsrollerna i sina karaktärer, och att även om man lyckas att ha en stark, 

kvinnlig karaktär är resterande kvinnor enligt samma gamla mall. Smith är bara en av många 

feminister som kallar på starka kvinnor i film, men den ständigt pågående debatten är just hur man 

definierar en sådan. 

Krönikören Sophia McDougall har skrivit den uppmärksammade artikeln ”I Hate Strong 

Female Characters” (2013), där hon tar upp just detta problem i modern tid. Idag ska en positiv 
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kvinnlig förebild vara ”stark”. I filmens värld översätts detta som en fysiskt stark kvinna som kan 

hantera vapen, slå ned män som är oförskämda eller åtminstone kan bistå med lika oförskämt 

verbalt försvar tillbaka. Genom att beskriva kvinnor som ”starka” och i samma veva hävda att de 

”inte är som alla andra” gör att det underförstått innebär att kvinnor vanligtvis anses vara svaga, 

skriver McDougall. Män är aldrig beskrivna som starka karaktärer, förmodligen för att de förväntas 

vara det från första början. Beskrivs dem inte just som fysiskt starka så har de en harrang av 

adjektiv som beskriver deras komplicerade personligheter, drag som kan vara både positiva och 

negativa beroende på de otaliga situationer de sätts i under berättelsens gång. Detta är ett fenomen 

som sällan eller aldrig förekommer i kvinnliga karaktärer, och särskilt sällsynt är det i Hollywood-

produktioner. McDougall listar de kriterier hon skulle vilja se i positiva, effektfulla (som hon väljer 

att kalla det), kvinnliga karaktärer, och med tanke på hur uppmärksammad hennes artikel har blivit 

(i skrivande stund 54 000 delningar på Facebook) är detta en åsikt som delas av andra. Dessa 

kriterier lyder, fritt översatt:

• [den kvinnliga karaktären ska] kunna uttrycka sig fritt

• […] ha meningsfulla, känslosamma relationer med andra kvinnor

• […] vara svag ibland

• […] vara stark på ett sätt som inte handlar om fysisk dominans eller makt

• […] gråta ifall hon känner för att gråta

• […] kunna be om hjälp

• […] vara den hon är

Det som McDougall alltså efterlyser är i princip en mångsidig karaktär som har tillgång till 

ett fullt känslospektrum och kan utföra handlingar utan att det ska läggas till grund för hur alla av 

samma kön beter sig. Det vill säga ungefär som situationen ser ut för män. Detta har alltså att göra 

med den reflektionsteori som Hollinger skriver om – att bilden som visas upp i filmer ska stämma 

överens med de kvinnor som finns i verkligheten, det vill säga människor som inte är 

schablonartade eller stereotypa. 

McDougalls lista är förvisso komponerad av högst personliga åsikter om vad hon skulle vilja 

se på vita duken, men måste ändå tas med i diskussionen om vilka sorts karaktärer som saknas i 

dagens filmskapande. Det jag anser att hon inte tar upp är dock en del frågor som sträcker sig över 

karaktärsdrag, exempelvis; har inte olika sociala grupper olika uppfattning om vad en positiv 

förebild är? Blir det inte inskränkande att skapa karaktärer utifrån en lista med personlighetsdrag? 

Vilka personlighetsdrag skulle då få kombineras för att skapa en ”effektfull” karaktär? Om en 

kvinnlig karaktär innehar olika personlighetsdrag men ett av dessa visar tecken på svaghet, rämnar 
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bilden av henne som positiv då på grund av tidigare stereotyper? Det som även måste tas hänsyn till 

är vilken del av ”verkligheten” som reflekteras genom filmerna. Även om inte alla kvinnor utanför 

film är gjorda utifrån en mall, eller har infödda drag som är stereotypiskt kvinnliga, måste man ta 

hänsyn till den spiral av påverkan som skapas genom dagens populärkultur. Detta är inte heller 

något modernt fenomen, utan det patriarkala samhället går att spåra tillbaka i historien och därmed 

också de olika krav som ställts på kvinnor som förtryckt samhällsgrupp. Frågan är alltså: vad kom 

först, kvinnan eller samhällets krav på henne? Är den verkliga kvinnan påverkad av film och annan 

kultur till den grad att den bild av kvinnan som visas faktiskt reflekterar verkligheten? Här kommer 

man även in på diskussionen om vad som egentligen är en ”riktig kvinna”, men det är material för 

en annan uppsats. Det man dock kan komma överens om är att en riktig, verklig kvinna sällan är 

tvådimensionell på det sätt som majoriteten av filmer målar upp henne. 

Alternativa perspektiv
När man använder feministisk filmteori som ett analytiskt redskap för att titta på 

framställningen av kvinnor i film, är det föga förvånande att man då tittar på de kvinnor som är 

mest förekommande – den vita, heterosexuella kvinnan. Eftersom kvinnor i film till majoritet 

representeras av den vita, heterosexuella kvinnan är det naturligt att det har uppkommit alternativa 

teorier för att bredda perspektiven för att inkludera fler grupper av kvinnor. För att utforska de mest 

framträdande, alternativa perspektiv inriktar sig analysen på de teorier som oftast kallas lesbisk, 

svart och postkolonial feminism. 

Lesbisk filmteori
Inom lesbisk feministisk filmteori, skriver Hollinger att definitionen av lesbisk film delar 

diskussionen, samt tvetydigheten angående filmens handling. Filmen kan anses vara lesbisk på 

grund av ett öppet romantiskt förhållande mellan två kvinnor, men även när det kommer till filmer 

som fokuserar på andra förhållanden mellan kvinnor som vänskap, systerskap och förhållanden 

mellan mor och dotter. Lesbiska filmer delas ofta upp i kategorier som: tvetydiga kontra öppna 

lesbiska förhållanden, Hollywod kontra självständigt producerade filmer, berättelser om att komma 

ut, lesbisk romantik samt representation av lesbiska familjesituationer och -kretsar. Det feministiska 

perspektivet kommer in då kritiker har analyserat lesbiska filmiska representationer och hur dessa 

utmanar den patriarkala, heterosexuella normen som oftast skildras. Här uppstår dock en diskussion, 

då många kritiker vill att lesbisk film ska teoretiseras under queerteori istället för feministisk teori, 

och därmed analyseras utifrån sexualitet istället för könstillhörighet. Detta delar upp lesbiska 
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filmteoretiker i olika läger, och slits mellan feministiskt och queer perspektiv. Hollinger skriver 

dock att det skulle vara synd ifall lesbiska teoretiker skiljde sig från feministisk teori helt, eftersom 

hon anser att dessa har bidragit till märkbar utveckling inom feminismen. 

Ett av de områden där lesbisk teori har bidragit till utveckling, är användandet av 

psykoanalys inom feministisk filmteori, som har diskuterats tidigare i den här uppsatsen. Många 

lesbiska teoretiker tar avstånd från psykoanalysen, då denna menar att kvinnlig homosexualitet är 

ett resultat av maskulinitetskomplex och regression till ett infantilt moder-dotterförhållande. Det 

innebär att teorin förvrider lesbiska begär som ett hinder i utvecklingen, en infantil fixering av det 

narcissistiska och beroendeframkallande tidiga bandet ett barn har med sin moder. Andra lesbiska 

teoretiker uppmuntrar användandet av psykoanalys för att undersöka inte bara filmisk 

representation av kvinnlig homosexualitet, utan även dess psykologiska ursprung och dimensioner. 

Till exempel tar Hollinger upp Jackie Staceys förslag om att filmer med lesbiska förhållanden och 

de som visar kvinnliga vänskapsförhållanden skapar samma sorts band med den kvinnliga 

åskådaren. Det kan alltså finnas homoerotiska tendenser i filmer som kan beröra en kvinnas 

besatthet av andra kvinnor, även om denna besatthet inte är av sexuell natur. Den homoerotiska 

laddningen som uppstår mellan filmens kvinnliga karaktärer återskapas mellan de kvinnliga 

karaktärerna och den kvinnliga åskådaren. Denna kvinnliga fascination av att idolisera en annan, 

menar Stacy, finns inte i psykoanalysens dikotomi och kan inte jämföras med manligt begär eller 

kvinnligt identifikation, utan kräver en omformulering för att passa för den typen av kvinnlig 

tillgivenhet. 

Hollinger tar dock även upp de motargument som finns angående Staceys formuleringar. 

Teresa de Lauretis protesterar ihärdigt mot Staceys användande av psykoanalysen, och menar att 

hon har missuppfattat Freuds teorier. Enligt de Lauretis finns det en separation av libido för ett 

objekt och egoistisk eller narcisstisk libido. Libido för ett objekt innebär ett begär att ha objektet, 

medan egoistisk libido innebär en desexualiseringen av objektet och snarare vara som eller se sig 

själv som det. Dessa två kan inte bli kombinerade på det sätt som Stacey menar, säger de Lauretis. 

Stacey menar dock att narcissism inte enbart handlar om endast ens eget själv, utan alltid involverar 

bilden av en annan. Hon fortsätter att svara på de Lauretis argument genom att hävda att hon inte 

har missuppfattat förhållandet mellan identifikation och begär, utan snarare kombinerat dem med 

mening att erotisera identifikation. Alltså menar hon inte att identifikation och begär är samma sak, 

utan att kvinnlig identifikation till viss del innebär ett begär som inkluderar, dock inte uteslutande, 

homoerotisk njutning. Stacey hävdar att den kvinnliga åskådarens position till filmer där det 

skildras olika typer av kvinnliga förhållanden representerar en form av intimitet som innebär 

identifikation och begär samtidigt. Även om dessa förhållanden inte nödvändigtvis innebär 
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skapandet av en homosexuell lust, innehar dessa filmer element som består av en ytterligare 

identifikation som inte är helt uteslutande erotisk njutning eller begär på det sätt som de Lauretis 

menar. Stacey anser att de band som skapas mellan både de kvinnliga karaktärerna och mellan den 

kvinnliga åskådaren och karaktärerna, grundas snarare på en aldrig sinande källa av fascination, 

istället för det enklare förhållandet där åskådaren vill vara eller se sig själv som karaktären. 

Hollinger fortsätter att ta upp de Lauretis och Staceys argumentation, som genom diverse 

svar på skrivna texter övergår till att handla om existensen av lesbisk film. De Lauretis hävdar att 

om man genom Staceys metoder sätter filmer om kvinnlig vänskap och filmer om lesbiska 

kärleksförhållanden i samma kategori, förlorar man den betydande innebörden av just lesbisk film. 

De Lauretis anser att riktig lesbisk film kommer från självständiga produktioner och inte kan 

jämföras med mainstream-medias porträttering. Att sammanföra de två olika kategorierna anser hon 

förminska det unika i den lesbiska subjektiviteten. Genom denna förminskning sopas lesbisk 

sexualitet och begär under mattan som en del av systerskap, kvinnlig vänskap och mor-

dotterförhållanden. 

Jag anser att genom att skapa en sådan omfattande definition av lesbisk film, eller 

”kvinno-/tjejfilm” som det gärna kallas så fort det är kvinnliga relationer i fokus, gör varken 

feminismen eller den lesbiska filmen någon tjänst. Att sammanföra de olika kategorierna av 

kvinnliga relationers representation i film innebär dels en romantisering av homosexualitet som ofta 

bidrar till den sexualisering av lesbiska förhållanden som är vanligt i dagens samhälle. Genom att 

sätta dessa relationer i samma kategori förmedlas en inkorrekt bild av kvinnlig homosexualitet, då 

det kan ses som att dessa sexuella relationer blir ett aktivt val och en utveckling av kvinnlig 

vänskap, istället för kärlek eller sexuellt begär. Det uppfattas snarare då som konstruerad kärlek, 

kanske i väntan på att den rätte mannen ska komma och ta kvinnan med storm, istället för samma 

sorts kärlek som uppstår i heterosexuella förhållanden. Dels bidrar denna gemensamma 

kategorisering även till att det skapas en grupp filmer som är till för enbart kvinnor att identifiera 

sig med, vilket går emot feminismens mål om jämställdhet. Det är ett allmänt diskuterat och 

kontroversiellt ämne när det kommer till jämställdhet i film, nämligen att Hollywood och den 

internationella filmindustrin antar att män bara kan identifiera sig med manliga karaktärer, medan 

kvinnor kan identifiera sig med både män och kvinnor. Detta gör inte bara att den kvinnliga 

åskådaren får mindre tid och uppmärksamhet, utan generaliserar även den manliga åskådaren på ett 

sätt som gör att mångfacetterade karaktärer av båda könen hamnar i skymundan. Denna 

kombination av kategorier anser jag även leder till en förenkling av kvinnors motstånd mot den 

patriarkala samhällssyn som ofta visas upp i film, där de filmer som skapas för kvinnor att 

identifiera sig med till största del handlar om förhållanden, antingen vänskapliga, familjära eller 
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romantiska. Det förstärker den stereotypa bilden av att kvinnor har en naturlig fallenhet för 

relationer med andra människor, och därigenom även är i mer kontakt med sina och andras känslor 

samt är omhändertagande. Det ger även en bild av att kvinnor sällan möter utmaningar i livet som 

inte har med dessa relationer att göra, och särskilt inte utmaningar som har att göra med den 

samhälleliga synen på dem själva. 

Som en del av den feministiska filmteorin uppstår ett klart dilemma, i och med att 

feminismen utgår ifrån ett könsperspektiv där sexualitet är ett uppenbart ämne, medan lesbisk 

filmteori (eller queerteori som det ofta faller inom) är direkt fokuserat på sexualiteten och 

relationernas representation. Det faktum att de som är i lesbiska förhållanden är kvinnor gör att 

feminismen har en naturlig del i diskussionen, och filmteori blir aktuellt i och med att man 

diskuterar de filmiska tendenserna och representationen i filmindustrin. Det finns även en 

gemensam diskussionsbas då också lesbiska förhållanden i film står i förhållande till olika manliga 

karaktärer, och jämställdheten däremellan blir underlag för debatt med feministisk utgångspunkt. 

Alltså kan man enkelt anta att den feministiska teorin i allmänhet ger djup åt den lesbiska teorin, då 

man kan använda sig av denna kombination för att analysera både sexuella förhållanden i filmer, 

samt kvinnornas roller i förhållande till varandra, andra människor och samhället i stort. Med det 

sagt, finns det även utrymme för lesbisk filmteori att stå ensam då det finns betydligt mycket mer att 

säga om representationen av lesbiska i film än vad det finns utrymme att ta upp i den här uppsatsen. 

Detta är dock uteslutande grundat i analysen av representationen inom den sexuella tillhörigheten, 

och många lesbiska teoretiker ser sig snarare höra till queerteori (som analyserar utifrån även andra 

sexualiteters perspektiv).

Svart och postkolonial feministisk filmteori
När det kommer till att analysera behandlingen av andra etniciteter än just den vita kvinnan 

inom film brukar man använda sig av både svart och postkolonial feministisk filmteori. Hollinger 

skriver att det är lätt att se på dessa teorier tillsammans, då de delar många idéer och koncept, men 

det finns ändå skillnader. Framför allt kan man säga att svart feministisk filmteori (från engelskans 

'African American') koncentrerar sig på representationen av den svarta kvinnan i amerikanska 

filmer, medan postkolonial feministisk filmteori tittar på en mer global nivå av representationen av 

kvinnor med olika etniciteter. Teorierna uppkom i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, men 

inte enbart av den uppenbara anledningen att bilden av etniska kvinnor i film var frånvarande eller 

förvrängd. Det växte även fram en frustration baserat på de feministiska filmteoretiker som bortsåg 

från den etniska variabeln i dessa skildringar, och som menade att den feministiska filmteorin tar 
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upp de problem som rör alla kvinnor, det vill säga att skapandet av en teori som utgår från etnicitet 

blir överflödigt och irrelevant. Rasinriktade feministiska filmteoretiker hävdar att den (tidigare) 

feministiska filmteorin inte bara bortser från att undersöka representation av färgade kvinnor i film, 

utan rent av motarbetar denna analys. Dels anses den vita feminismen vara naiv nog att tro att 

samma sorts analytiska redskap kan användas oberoende på etnicitet, nationalitet, klass och 

sexualitet utan några större avvikelser. Dels riktas kritik mot den feministiska filmteorins flitiga 

användande av psykoanalysen, då den grundas på Freuds teorier som var ökända för att inte ha 

nationella och sociala skillnader i åtanke. Därför växte alltså den svarta och postkoloniala 

feministiska filmteorin fram, och koncentrerar sig på bilden av kvinnor av olika etnicitet i film, 

kvinnliga filmskapare med olika etniska bakgrunder samt respons på filmer med färgade kvinnliga 

karaktärer. 

Hollinger skriver om det som kännetecknar den postkoloniala feministiska filmteorin. 

Mycket kritik har riktats mot denna teori i och med bristen på fokus. Analysobjektet är filmer och 

filmskapare från de områden som har bedömts vara postkoloniala, det vill säga generellt sett länder 

i Asien, Afrika, Sydamerika och Karibien som föll under europeiskt styre på 1800-talet. Denna 

definition är problematisk av olika anledningar, menar Hollinger. För det första grupperar den ihop 

oförenliga länder, utan hänsyn till individuella frågor, problem och utmärkande drag för länder och 

även hela kontinenter. För det andra identifierar definitionen dessa länder endast efter deras 

historiska, koloniala tillstånd och inte efter de specifikt nationella indelningar som är i nuläget. 

Dock antar den samtidigt att så fort den koloniala indelningen upphörde och nationell 

självständighet infördes, försvann även all den påverkan som imperie-landet hade bidragit med och 

en automatiskt, nationell identitet uppstod. De olika områden som räknas som postkoloniala eller 

till Tredje Världen har ofta ingen relation till varandra, och de betydande filmskapare som 

representerar sina respektive land är ofta diasporiska och jobbar inte längre i hemländerna. Denna 

ofokuserade definition gör att den postkoloniala filmteorin ofta får mycket kritik riktad mot sig, 

men det är samtidigt svårt att undvika de imperativa frågor som denna teori tar upp.

Hollinger tar upp hur den postkoloniala feministiska filmteorin dels inriktar sig på de 

filmiska skildringarna av kvinnor i film på en nationell nivå, där det handlar om att gå ifrån de 

negativa stereotyper som blev påtvingade på de underkastade kvinnorna av kolonialisterna, och om 

att hitta en kvinnlig identitet som stämmer överens med landets nutida situation. Den postkoloniala 

feminismen tar även upp det moderna förhållandet till den västerländska feminismen, och den 

arroganta inställningen som menade att de etniska, sociala och globala skillnaderna inte hade någon 

större inverkan på svårigheten i kvinnornas kamp i samhället. Genom att uppmärksamma hur både 

kvinnliga filmskapare samt kvinnliga karaktärer med ett icke-västerländskt utseende behandlas i 
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västerländska filmer, hoppas postkoloniala feministiska filmteoretiker visa vikten av både feminism 

och anti-rasism inom filmskapandet. 

När det kommer till svart feministisk filmteori, är den mest framstående teoretikern bell 

hooks (som stavar sitt namn med små bokstäver för att man ska lägga vikten vid verket och inte 

hennes namn). I sin text The Oppositional Gaze: Black Female Spectators (1992) går hooks vidare 

från den grundläggande kritiken mot vit feminism, som innebär uppfattningen om att kön är den 

enda källan till förtryck mot kvinnor, och därigenom ignorerar etnicitet, samt andra sociala och 

historiska faktorer. Den vita feminismen skapar även ett språk som likställer hela kvinnosläktet med 

det vita kvinnosläktet. Genom termen oppositionell blick (fritt översatt från engelskans 

”oppositional gaze”), skapar hooks ett koncept som går ut på att kombinera skildringen av svarta 

kvinnor i film, vikten av svarta, kvinnliga filmskapare och behovet av att analysera den svarta, 

kvinnliga publikens mottagande. Hon menar att den oppositionella blicken kan spåras tillbaka till 

slaveriet, där de svarta slavarna var förbjudna att titta, men la beslag på rätten att se som ett sätt att 

utmana de vitas porträtteringar av verkligheten. Denna ”olovliga” blick ter sig annorlunda svarta 

åskådare emellan, då svarta män har tendens att anamma den vite mannens sätt att se, och har den 

vita kvinnan som objekt. Hos den svarta, kvinnliga åskådaren tar sig den oppositionella blicken en 

mer subversiv form i reaktion till raderingen av svarta kvinnor i mainstream-film. Enligt hooks, får 

svarta kvinnor varken vara blickhållare eller blickfång, varken titta eller bli tittade på, eftersom 

dessa handlingar är reserverade för vita män och vita kvinnor. Svarta kvinnors funktion är alltså 

uteslutande att bekräfta vit överlägsenhet, och deras närvaro på film är endast för att förstärka den 

vita kvinnans ”to-be-looked-at-ness”.

Som reaktion mot denna behandling, menar hooks att det finns tre möjliga alternativ att 

använda sig av som svart, kvinnlig åskådare. Det första är att ta avstånd från all mainstream-film, 

eftersom porträtteringen av den svarta kvinnan anses felaktig och därigenom som ett angrepp på den 

egna självbilden. Det andra sättet är att stänga av sitt kritiska tänkande under mainstream-film, och 

identifiera sig med den vita kvinnan på det sätt som filmen ämnar. Det tredje alternativet är alltså att 

anta den oppositionella blicken, det vill säga förstärka det kritiska tänkandet och distansera sig till 

filmens karaktärer för att få åskådarnjutning i att bryta ned de vita bilderna och analysera 

porträtteringen av svarta. De vägrar då att identifiera sig med den vita, kvinnliga huvudrollen som 

objekt för den fallocentriska blicken, och förkastar både utövarna och offren av blicken. Genom 

detta aktiva åskådarskap, blir den svarta, kvinnliga åskådaren inte begränsad till att endast reagera 

på dessa bilder, utan får aktivt analysera och projicera sina egna fantasier när det kommer till både 

kön och etnicitet. Hooks tar även kortare upp vikten av svarta, kvinnliga filmskapare, och menar att 

dessa kvinnor har tillfälle att skapa filmer som bryter mot de konventionella rasistiska och 
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sexistiska filmiska verktyg som används för att skildra svarta kvinnor i mainstream-film. 

Jag anser att använda sig av patriarkatet som huvudsaklig, analytisk utgångspunkt innebär 

både för- och nackdelar. Man kan uppmärksamma att den förtryckande samhällsstrukturen existerar 

på en global nivå genom att visa på hur kvinnor över hela världen står i strukturellt underläge. 

Genom globalt arbete kan man visa på hårda fakta som är svåra att överklaga eller blunda för, som 

visar den missgynnande situation som många kvinnor utsätts för. Dock blir det förminskande och 

kontraproduktivt när den västerländska feminismen inte kan erkänna skillnaderna i sociala 

förutsättningar för sina systrar runtom i världen. De problem och lösningar som den vita 

feminismen utsätts för i vardagliga sammanhang är inte nödvändigtvis en verklighet i mindre 

utvecklade länder. I västerländska samhällen frodas diskussionen om jämställdhet på flera olika 

nivåer i samhället – inom yrkesområdet, hushållet, politiken – där frågorna som diskuteras är 

utvecklade för att kvinnor ska få ta del av samma levnadsfrihet som män. Långt bort från dessa 

västerländska frågor, handlar kvinnors kamp om att ha rätt till sin egen ekonomi, kropp och röst på 

en mycket mer grundläggande nivå. På ett liknande sätt kan man dra kopplingar mellan den vita och 

svarta feminismen. Det är samma arrogans och naivitet från vita feminister som menar att svarta 

kvinnor inte är lika närvarande i film, av anledningar som att de är en minoritet och helt enkelt inte 

lika vanligt förekommande i samhället. Här uppstår också samma problem som feministiska 

filmteoretiker menar att kvinnor har blivit utsatta för – alla kvinnor kan identifiera sig med och se 

upp till vita kvinnor, men endast svarta kvinnor kan idolisera andra svarta kvinnor, på samma sätt 

som att alla kan identifiera sig med män, men bara kvinnor kan njuta av att se andra kvinnor. Detta 

är en dubbelmoral som verkar ligga djupt rotad hos så många, att inte ens de som anser sig vara av 

analytiska förmågor kan se längre än sina egna problem. Därför är jag förvånad över att inte fler 

kvinnor, av alla etniciteter, har anammat bell hooks användande av den oppositionella blicken. 

Hooks har baserat sin teori på hur svarta kvinnor porträtteras och ser sig själva representeras 

i film, och utan mening att försöka ta denna teori ifrån dess ursprungliga, anti-rasistiska, syfte, 

skulle jag vilja mena att den oppositionella blicken är ett utmärkt verktyg för alla kvinnor att 

analysera film med. Genom att utbilda sig om hur filmer använder små och stora metoder för att 

förminska eller sexualisera kvinnliga karaktärer, kan man använda sig av den oppositionella blicken 

för att trotsa dessa konventioner och utveckla sitt eget åskådarskap. Med detta menas inte att man 

som vit kvinna ska bortse från porträtteringen av andra etniciteter i film, utan att alla kan dra nytta 

av att öka sin förståelse för det utbredda förtrycket mot kvinnor inom alla områden, både sociala 

och geografiska. 

25



Slutsats
Feministisk filmteori är ett brett ämne som kan behandla väldigt olika aspekter av filmtexter, 

om allt från bildspråk till karaktärsdjup till samhällsrepresentation. I och med att feminism är ett 

samlingsnamn för åsikter som kan ha ett gemensamt mål men sällan kommer överens om precis allt, 

är även filmteorin en grund för mycket diskussion och åsikter. 

Syftet med den här uppsatsen var dels att undersöka hur den feministiska filmteorin ser på 

representationen av kvinnor i film. Detta har tagits upp genom att titta på flera olika utgångspunkter, 

som till exempel vad den närvarande kvinnan representerar i mannens undermedvetna psyke eller 

hur feministiska teoretiker efterlyser kvinnliga karaktärer som inte faller under schablonartade 

stereotyper. Att låta mer mångfacetterade karaktärer representera kvinnor är en grundläggande 

ståndpunkt i den feministiska filmteorin, och man kan se att detta är ett mål som den postkoloniala 

och lesbiska feministiska filmteorin har gemensamt. De filmer som skapas utanför västvärlden 

kanske inte handlar om precis samma ämnen som Hollywood prioriterar, men fortfarande finns det 

en stark vilja att överkomma det systematiska förtryck som länge har fängslat kvinnor, och film är 

ett sätt att göra det på. 

Det är lätt att dela in den feministiska filmteorin i ett enda fack, det vill säga att den har en 

feministisk utgångspunkt i sina analyser. Detta har jag upptäckt inte är fallet, varken när det 

kommer till en ”enkel” feministisk livsåskådning eller de perspektiv som filmteorin använder sig av. 

Som förklarat tidigare i uppsatsen, finns det åtminstone tre övergripande drag som dominerar den 

feministiska teorin – den liberalistiska, den radikala och den socialistiska. Tittar man på de olika sätt 

dessa inriktningar har påverkat den feministiska filmteorin kan man hitta en hel del likheter. Till 

exempel kan man dra liknelser mellan den liberala feminismen och den postkoloniala feministiska 

filmteorin. Här handlar det främst om länder, eller filmskapare från dessa länder, som söker efter en 

mer grundläggande jämställdhet. Det kan handla om kvinnlig rösträtt, att få gifta sig med den man 

vill eller att få jämbördig utbildning. Filmerna visar ofta kvinnor som kämpar mot det förtryck som 

kommit från generationer av att ha uteslutit kvinnor från politik och arbetsliv, och därför ofta finner 

sin plats i hemmet. Det är naturligt att många, mer feministiska, postkoloniala filmer visar 

kvinnornas kamp mot detta förtryck och landets motvillighet att acceptera en utveckling inom 

jämställdheten. 

Ser man istället på den lesbiska filmteorin finner man tecken på radikalfeminism, där det 

huvudsakliga förtrycket kommer från den osäkerhet som uppstår när män inte kan vara i kontroll 

över den lesbiska kvinnans begär och kropp. I och med att radikalfeminismen även förespråkar 

separatism och systerskap för att uppmärksamma enskilda kvinnors erfarenheter, blir detta också en 
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stor del av många filmer som anses innehålla lesbiska förhållanden. De tvetydiga förhållanden som 

förklarades under den lesbiska filmteorin, är sådana som skildrar systerskap på ett sätt som kan 

tolkas ha romantiska undertoner eller enbart visa vänskapsförhållanden. Att koncentrera sig på 

kvinnors berättelser, ofta utifrån en kvinnlig blick, gör att dessa filmer kan tolkas som lesbiska men 

visar även spår av radikalfeminismen. Radikalfeminismen använder sig även av psykoanalytiska 

begrepp som ”penisavund” för att beskriva det psykologiska förhållandet mellan män och kvinnor. 

Psykoanalysen är ett populärt ämne inom den feministiska filmteorin, vare sig man vill uppmuntra 

användandet eller motsätta sig det. 

Den socialistiska/marxistiska feministiska teorin har inte lika tydlig påverkan på den 

feministiska filmteorin som de andra inriktningarna jag har nämnt. Dock kan man ändå peka på de 

exempel som visar att den feministiska filmteorin lägger mycket vikt på de stereotypa 

kvinnorollerna, vilket kan spåras tillbaka till en medvetenhet om klassamhälle och 

kvinnodominerade områden. Däremot har den feministiska filmteorin inte gemensamt med den 

socialistiska, att kvinnliga erfarenheter inte kan sprida sig över klasstillhörigheten. När man räknar 

upp de typiska karaktärerna, som modern eller argbiggan, kan man under djupare analys se 

kopplingen som råder mellan klassindelningarna. Till skillnad från det Engels menar, att kvinnor i 

arbetarklassen inte kan vara förtryckta då de bidrar till hemmets ekonomi, vill den feministiska 

filmteorin bredda synen vidare. De typiska kvinnokaraktärerna som modern och hemmafrun är inte 

begränsad endast till en klass, utan är  kvinnor som kan vara förtryckta både i en övre och undre 

klass. Samma sak gäller den arbetande kvinnan eller den plats som argbiggan får i en mer 

karriärdriven karaktär. Den feministiska filmteorin gör inte skillnad på analysen av det förtryck som 

kvinnan blir utsatt för, då det inte spelar någon roll ifall hon i filmen jobbar i en fabrik eller i en 

högt uppsatt ledarposition. Det är olika situationer och möjligtvis tar sig förtrycket olika form 

beroende på vilken miljö man befinner sig i, men den feministiska filmteorin kan med alla sina 

olika perspektiv i bakgrunden alltid finna ett analysobjekt i förhållandet mellan män och kvinnor, 

och i skildringen av de kvinnliga karaktärerna.

Tittar man på Butlers kategoriserade feminism, kan man snabbt se att den feministiska 

filmteorin hör till den anti-essentialistiska indelningen. Det alla ovannämna teorier har gemensamt, 

är att de vill rikta uppmärksamheten mot det artificiella i skapandet av kommersiella 

kvinnokaraktärer. Något som sätts på prov är framför allt skildringen av kvinnans naturliga fallenhet 

för relationer, ömhet, känslor och omhändertagande. Detta anses i allmänhet vara schablonartat och 

fantasilöst. Dock blir de alternativa karaktärerna snarare overkliga i sina försök att vara annorlunda. 

I många försök att skapa kvinnliga karaktärer som istället är fysiskt starka, aktiva, känslokalla, 

ensamvargar eller sexuellt befriade, blir resultatet ofta så pass slarvigt gjort att det endast förstärker 
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bilden av att kvinnor borde hålla sig till de mer känslosamma och passiva rollerna. Detta är stort 

fokus för den feministiska filmteorin, vilket gör att den hör till den anti-essentialistiska kategorin av 

feminism.

När det kommer till psykoanalys som analysredskap inom den feministiska filmteorin är jag 

kluven. Jag anser att teorin har en hel del bra och användbara poänger, och genom de 

psykoanalytiska termerna kan visa på ett förtryck som gör kvinnor underordnade männen på ett 

psykologiskt plan. Det förklarar mycket och kan anpassas till många olika filmer och situationer. 

Dessutom har Mulveys framträdande essä om ämnet skapat mycket diskussion som har utvecklat 

det feministiska filmområdet avsevärt, vilket feministiska filmteoretiker alltid kommer vara 

tacksamma för. Dock anser jag att det finns ett stort problem, och det är att teorin förminskar 

utvecklingen av förtrycket av kvinnor. Även om psykoanalysens användning inom feminismen 

bekräftar att det finns en djupt rotad sexism och uppmuntran av patriarkala ideal, skylls detta på 

något undermedvetet i mannens psyke. Den skyldige blir alltså inte samhällets struktur, utan Moder 

Natur och det psykologiska som automatiskt finnes i det manliga psyket. Även om dessa metoder är 

något som upprätthåller den patriarkala ideologin genom film, tas det i teorin inte upp hur denna 

ideologi och psykologiska tanke är något som har uppmuntrats hos både män och kvinnor i flera 

generationer. Att kalla sig feminist och utnämna patriarkatet som huvudsaklig fiende, gör att man 

erkänner att det finns ett strukturellt förtryck. Det Mulvey gör genom sin essä och vidare 

diskussion, blir att förminska den samhälleliga faktorn och skylla allt på mannens natur. Därifrån 

kommer man ingenstans i den feministiska kampen, utan snarare uppmuntrar till en vi-och-dem-

känsla mellan män och kvinnor som inte kommer leda till jämställdhet. 

Samtliga teoretiker som jag har nämnt i uppsatsen har förslag på hur man på bästa sätt kan 

uppmuntra till skapandet av feministiska filmer eller hantera den manliga blicken som dominerar i 

film. Mulvey, Johnston och hooks är alla förespråkare för att fler kvinnliga filmskapare ska få se 

dagens ljus, och att detta är ett naturligt sätt att låta den kvinnliga blicken utmana den manliga. 

Dock anser Mulvey att man som feministisk åskådare helt ska förkasta mainstream-filmen som 

förespråkar den patriarkala ideologin. Detta är något som både Johnston och jag själv anser vara ett 

mycket krävande förslag, med tanke på hur utbredd och påverkande den kommersiella filmindustrin 

är i dagens samhälle. Jag anser att ett bättre sätt att göra människor medvetna om vikten av fler 

kvinnliga filmskapare, är att visa tydlig statistik och resultat på den framgång kvinnliga filmskapare 

får, och hur detta påverkar den kvinnliga publiken. Tyvärr är ordet ”feminism” fortfarande delvis 

negativt laddat och kan lätt få många motståndare ifall man anordnar en kampanj eller liknande som 

går ut på att integrera feminismen i kommersiellt filmskapande. Däremot är det svårare att rakt ut 

sätta sig emot de satsningar som görs på kvinnliga filmskapare eller kvinnors berättelser, och genom 
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detta tror jag att det finns en chans för att öka jämställdheten i filmindustrin. Ett sätt som också 

skulle kunna ge mer jämställda resultat, är att utbilda publiken, både män och kvinnor, i hur bilden 

av kvinnor skildras i film. Är man medveten om detta och kan ställa sig kritisk till de filmer man 

vardagligen konsumerar, ställs också i längden högre krav på filmindustrin att möta det behov som 

skapas. 

När det kommer till min roll som forskare, utgör min förförståelse och passion för feminism 

en stor del av uppsatsen. De diskussioner och tolkningar jag har gjort av den feministiska filmteorin 

är saker jag anser vara logiska utvecklingar av resonemangen. Som hermeneutiken menar, har olika 

fysiska fenomen utvecklats till att innebära vitt skilda sociala fenomen, som till exempel tolkningen 

av Freuds termer inom användandet av psykoanalysen. I takt med den hermeneutiska metoden har 

jag gjort mitt bästa för att sätta mig in i forskningsobjektets diskussioner, och är  medveten om min 

egen position som forskare med en livsåskådning som stämmer överens med mitt uppsatsämne. 

Detta har gjort att jag har försökt vara respektfull och medveten om vilka termer och begrepp jag 

använder mig av, särskilt i de sammanhang som handlar om postkolonial och lesbisk teori. Jag är ett 

typiskt exempel på den vita, heterosexuella, medelklasskvinnan som den feministiska filmteorin har 

fått kritik för att inrikta sig på. Denna kritik är något jag håller med om, och anser mig vara 

medveten om de komplikationer som finns för kvinnor i andra situationer än just min egen. Det 

innebär att jag aktivt har försökt vara respektfull när jag har beskrivit de minoritetsområden som 

dessa teorier handlar om, men är samtidigt medveten om min egen bakgrund. Jag som vit person i 

ett vitt samhälle kommer alltid att tala utifrån ett överlägset perspektiv, hur förstående jag än 

försöker vara. Även om jag har känt av förtryck gentemot kvinnor, kommer jag aldrig kunna 

föreställa mig hur det är att bli diskriminerad i egenskap av sexuell läggning eller etnicitet. 

Förhoppningsvis kan denna uppsats och andra verk vara en hjälp på vägen för andra som också 

hoppas på att utöka sin kunskap och förståelse för människor som inte har samma förutsättningar 

som en själv.

Inför framtiden är mina förhoppningar att den feministiska filmteorin, med alla sina 

alternativa perspektiv, är något som är allmän kunskap och en självklar del i både filmskapande och 

-tittande. Detta är inte det största steget som måste tas för att gå mot ett jämställt samhälle, men jag 

anser att det är en viktig del. Med tanke på hur människor tar del av film i dagens samhälle och låter 

den påverka deras liv, tror jag det är ett bra och relativt smärtfritt sätt att låta feminismen spridas.
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