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Abstract 
There are a many types of digital media productions and in this paper, film is seen 

as one of them. This study focuses on who can be seen as responsible for their 

production – the designer for their design, the director for their film. To explore this, 

the paper uses a qualitative method to first explore a number of short films and then 

analyze the findings with the use of retrospective reflection. To do this, the paper 

combines mainly design theory, feminist theory and film theory. The main focus of 

the paper is to  use retrospective reflection to explore the responsibility of equality 

in short film productions. The study relies on a template, which has been developed 

during the process.  Overall, the paper has a focus on equality and whether or not 

the portrayal of men and women in film change when a woman is directing 

compared to when a man is. The conclusion of the paper is that the short film 

industry in Sweden is both more and less equal than the film industry in total, and 

that retrospective reflection is an effective tool to use in this kind of study. 
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1. Introduktion 

I den breda bransch som digital medieproduktion hör hemma inom finns otaliga områden. 

Det arbetas med användarupplevelser, grafisk form, programmering och filmskapande, för 

att bara nämna ett fåtal. En gemensam nämnare mellan dessa olika områden är att samtliga 

är digitala format som på olika sätt påverkar människor. Inom designteori talas det om 

designerns ansvar för sin design och för att den uppfyller såväl kundens önskemål som 

designerns egna tankar, och även samhällets värderingar (Löwgren och Stolterman, 2007).  

För att titta närmare på vem som bär ansvarar för en digital medieproduktion gör den 

här studien en djupdykning ner i ett av de digitala formaten: kortfilm, tillgänglig online. 

Detta kanske inte är vad de flesta tänker på i sammanhang då design nämns, men faktum 

är att i vår samtid används allt mer filmbaserat material på exempelvis webbsidor, i reklam 

och i appar. Utvecklingen går snabbt och tycks växa i samma takt som digitaliseringen av 

samhället gör. Film är inte längre nödvändigtvis något vi enbart tittar på utan kan även 

vara något vi är delaktiga i, exempelvis genom crossmediaproduktioner och interaktiv film. 

Dessa exempel utvecklas mer i bakgrunden nedan. Gränserna mellan olika typer av 

medieproduktioner kan med andra ord anses vara på väg att suddas  ut. 

Kortfilmer kan å sin sida fungera som en språngbräda in i film- och mediebranschen. 

Då film dessutom är ett format som tenderar att påverka sina tittare kan man argumentera 

för att den som skapar en film har ett slags ansvar för hur den påverkar och kanske rentav 

förändrar sin omvärld. På samma sätt som designern ansvarar för sin design är det alltså 

möjligt att anse att regissören ansvarar för sin film. Kombinationen gör kortfilm till ett 

intressant medium att undersöka från ett designteoretiskt perspektiv. Därför handlar den 

här uppsatsen om hur den som bär ansvar för en produktion, i det här fallet regissören, tar 

ansvar för och påverkas av normer kring jämställdhet. För att undersöka hur den som bär 

ansvaret kan tänkas ha tänkt används retrospektiv reflektion, vilket i korta ordalag innebär 

att man försöker sätta sig in i hur den som skapat något kan ha tänkt och vad den kan ha 

påverkats av (Löwgren och Stolterman, 2004). Detta begrepp är centralt i uppsatsen och 

förklaras mer ingående nedan i  avsnittet för relaterad forskning under ”Designteori” samt 

i metodavsnittet under rubriken ”Retrospektiv reflektion”. 

1.1 Bakgrund 

Filmbranschen har funnits länge. Redan år 1896 skapades den första fiktiva filmen, ”La Fée 

aux choux”. Den regisserades av en kvinna, Alice Guy Blaché. Även den första helt 

animerade långfilmen, ”Die Abenteuer des Prinzen Achmed” som kom ut 1923, skrevs och 

regisserades av en kvinna, den tyska Lotte Reiniger (Seger, 2003). Det har med andra ord 

funnits mängder av framstående kvinnliga pionjärer inom filmbranschen, men de nämns 

sällan i vardagliga sammanhang.  

Trots att det finns data som tyder på att antalet studenter som läser film på 

universitetsnivå i USA är ganska exakt hälften kvinnor och hälften män (Murphy, 2015) så 

är det få kvinnor som får plats i filmbranschen. Mindre än 2% av de filmer som tjänade 

mest på den amerikanska marknaden mellan 2013 och 2014 var regisserade av kvinnor 
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(Smith m.fl, 2015). Detta går hand i hand med faktumet att under Oscarsgalans nu 90-åriga 

historia har endast fem kvinnor nominerats till bästa regissör, varav enbart en har vunnit. 

 Faktum är att enligt en undersökning av de 250 filmerna som fick in mest pengar på 

den amerikanska marknaden under 2017 skapades 88% utan kvinnliga regissörer, 83% 

saknade kvinnliga manusförfattare, i 80% förekom inga kvinnliga klippare och hela 96% 

gjordes utan några kvinnliga cinematographers, filmfotografer (min övers.). I samma 

studie undersöktes även de 900 mest framgångsrika filmerna mellan 2007 och 2016. Där 

visade det sig att för varje kvinna som jobbar bakom kameran på en film går det fem män.  

(New York Film Academy, 2018).  

Inte heller i filmerna är kvinnorna jämställda männen. Enligt den sistnämnda 

undersökningen av New York Film Academy ovan framgår att endast strax över 30% av 

karaktärerna med repliker i filmerna som undersöktes var kvinnor.  Intressant i förhållande 

till den här uppsatsen är även faktumet att i de filmer som kvinnor regisserat i 

undersökningen var andelen kvinnliga karaktärer 5,4% fler än i dem av manliga regissörer. 

Samma sak händer när kvinnor skriver manus – i de filmer man undersökt var det i filmer 

skrivna av kvinnor var nästan 11% fler kvinnliga karaktärer än i filmer skrivna av män. 

Sammanlagt förekom i filmerna 4900 manliga och 2000 kvinnliga karaktärer (New York 

Film Academy, 2018). 

Det är inte bara i filmbranschen som jämställdheten är lägre än den hade kunnat vara. 

Enligt en årlig rapport om jämställdhet i ett stort antal av världens länder, som görs av 

WEF, World Economic Forum, låg Sverige på första plats under 2006 och 2007 och var 

därför enligt detta sätt att se det världens mest jämställda land (WEF, 2006; 2007). Tio år 

senare, i den senaste rapporten, har Sverige dock blivit överträffat av länder som Norge, 

Island och Rwanda och befinner sig nu på femte plats (WEF, 2017). Utvecklingen 

sammanfaller till viss del med den rådande debatten kring #metoo, rörelsen som fått en 

hel värld att protestera mot och uppmärksamma de rådande strukturer där övergrepp och 

andra negativa beteenden under en lång period tystats ner (Nationalencyklopedin u.å, b). 

Beteendena i vårt samhälle är verklighet, men hur vi väljer att framställa världen och 

människor i fiktiv film är helt upp till filmskaparna. Därför är det intressant att undersöka 

hur filmskaparna faktiskt väljer att porträttera olika karaktärer. Visas kvinnor och män på 

samma sätt eller tillskrivs karaktärerna olika egenskaper på grund av kön? Förändras 

porträtteringen av kvinnor och män i film beroende på om det är en manlig eller kvinnlig 

regissör? Kan en regissör sägas ta ansvar för sin film och hur den i sin tur kan påverka 

samhället ur ett jämställdhetsperspektiv på samma sätt som en designer kan ställas som 

ansvarig för sin design? Det är de frågor som den här uppsatsen tar avstamp i. Genom att 

ta stöd av teorier inom en mängd olika områden – designteori, feminism och filmvetenskap 

– är detta ett tvärvetenskapligt försök att besvara en komplex fråga. 

Att sätta film och digitala medier i förhållande till varandra är inte något plötsligt 

påkommet. Författarna till The Digital Media Handbook (Dewdney och Ride, 2014) menar 

att i takt med digitaliseringen av samhället blir film i sig allt mer digitalt. Istället för 

kameror med film i används i stor utsträckning dataprogram för att filma animerade 

sekvenser, och istället för att filma på plats används green screens och liknande. Detta är 

bara några exempel på hur filmbranschen genom konvergens – vilket innebär att olika 
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områden flyter samman – blir allt mer digital. Dessutom går olika medieplattformar ihop 

genom konvergens, vilket innebär att olika områden smälter samman och bildar något nytt 

(Dewdney och Ride, 2014). Ett exempel på detta är hur vi kan se på film i våra mobiler 

istället för på TV. Det förekommer också en utveckling av en rent berättarmässig 

konvergens, med crossmediaproduktioner såsom den norska serien SKAM, där snuttar av 

avsnitten sänder live samtidigt som de utspelade sig och att när karaktärerna uppdaterade 

sina konton på sociala medier i serien så dök faktiska inlägg upp på deras officiella konton 

som fansen kunde följa. Stora aktörer på marknaden har dessutom de senaste åren börjat 

testa interaktiva filmer och teveserier där tittaren ställs inför ett antal val, och valen hen 

gör leder till olika fortsättningar på serien (Liptak, 2018; Newton, 2017). 

Det traditionella berättandet såväl som de plattformar vi är vana att ta del av detta på är 

med andra ord under utveckling. I framtiden är det till och med möjligt att vi refererar till 

film som enbart en typ av digital media. Därför undersöker den här uppsatsen inte film som 

ett fristående medium utan som ett av många uttryck inom den digitalt tillgängliga grenen 

av mediebranschen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Ovan konstateras att enligt WEFs sätt att se det har jämställdheten i Sverige sjunkit de 

senaste åren (WEF, 2006; WEF 2017). Samtidigt finns en filmbransch där många olika 

sammanställningar tyder på att män och manliga karaktärer tillåts ta större plats än 

kvinnor. Det finns flera sätt att undersöka anledningarna till detta, men ett perspektiv som 

inte tycks förekomma i särskilt stor utsträckning är det tvärvetenskapliga. Här åsyftas 

särskilt ett tvärvetenskapligt förhållningssätt som sträcker sig över de närbesläktade 

områdena design och media, men även samhällsvetenskap. Eftersom mediebranschen är 

så pass bred skulle det vara intressant att se om tillämpandet av dessa besläktade teorier 

kan öka förståelsen för de underliggande samhälleliga strukturer som kan påverka olika 

produktioners framställning av jämställdhet. Att undersöka hur och varför jämställdheten 

ser ut som den gör i hela mediebranschen med alla dess uttryck skulle dock vara oerhört 

tidskrävande. Den här uppsatsen fokuserar därför på ett av dessa uttryck, nämligen 

kortfilm tillgänglig på digitala plattformar. Valet av detta beskrivs närmare i inledningen.  

För att förstå vem som bär ansvaret för jämställdheten i dessa filmer och hur den 

personen kan ha tänkt används begreppet retrospektiv reflektion vilket innebär att man 

försöker sätta sig in i hur den som skapat något kan ha tänkt och vad den kan ha påverkats 

av (Löwgren och Stolterman, 2004). Detta förklaras mer ingående under ”Designteori” i 

avsnittet för relaterad forskning. Retrospektiv reflektion kommer från just designteorin, 

vilket är den främsta av de relaterade forskningsområden som används i den här studien. 

Designteorin används inte bara i form av den retrospektiva reflektionen, även om denna är 

framträdande, utan teorier kring ansvar och etik som genomsyrar hela uppsatsen kommer 

också därifrån. 

Syftet med den här uppsatsen är således att genom retrospektiv reflektion undersöka 

ansvaret för jämställdhet i och under kortfilmsproduktioner. Därför används en kvalitativ 

metod där ett antal filmer undersöks i detaljs utifrån en tvärvetenskaplig teoretisk grund, 

där fokus ligger på just designteori. 
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För att avgränsa syftet något och sammanfoga det med uppsatsens bidrag lyfts ett antal 

frågeställningar, som försöker besvaras i slutsatserna i sista kapitlet. Frågeställningarna är 

som följer: 

–  Hur är det möjligt att analysera kortfilm ur ett designteoretiskt perspektiv? 

– Hur ser porträtteringen av kvinnor respektive män ut i svensk nutida kortfilm, och 

hur påverkas detta av huruvida regissören är man eller kvinna? 

– Vad för typ av stöd behövs vid den här typen av datainsamling? 

1.2.3 Bidrag 

Något som tillkommer utöver syftet är uppsatsens bidrag. Det huvudsakliga bidraget är att 

ge en ökad förståelse för hur den som skapar en produktion framställer män och kvinnor, 

alternativt manliga och kvinnliga attribut, och vilka samhälleliga strukturer som kan ligga 

bakom detta. I den här uppsatsen har fokus särskilt lagts på hur manliga respektive 

kvinnliga regissörer porträtterar män och kvinnor i film. Som en följd av detta undersöks 

vilket ansvar en regissör kan sägas ta för sin produktion.  

Till detta tillkommer tre ytterligare bidrag. Det första är att ta reda på vad för typ av stöd 

som kan behövas vid den här typen av datainsamling, vilket har gjort att en mall har tagits 

fram. Mallen används vid datainsamlingen och står till grund för såväl analys som 

diskussion. Den är tänkt att kunna användas av andra som ett stöd vid datainsamling inom 

film och andra områden av den digitala mediebranschen, förutsatt att den anpassas något 

beroende på område. 

Det andra bidraget som tillkommer är att sprida information och öka medvetenheten 

om hur jämställdheten i filmbranschen ser ut idag, eftersom det är först när man är 

medveten om något som man kan börja förändra det. 

Det tredje bidraget är att uppsatsen även tänkt att kunna fungera som ett underlag för 

att ta fram produktioner som är jämställda, både innehållsmässigt och vad gäller de som är 

involverade i skapandet av filmen. Uppsatsen fokuserar på film men eftersom detta ses som 

ett av många olika uttryck inom digital media ska den kunna användas som ett underlag 

för produktioner inom flertalet digitala områden. 

Sammanfattningsvis kretsar alltså uppsatsen kring hur olika digitalt tillgängliga 

medieproduktioner, i det här fallet specifikt kortfilm,  kan tolkas från ett tvärvetenskapligt 

perspektiv där designteori står i fokus. Avsikten med detta är att blir medveten om 

skaparens ansvar och de samhälleliga normer som kan anses ligga bakom dennes val av 

framställningen av män och kvinnor, alternativt manligt och kvinnligt, i sin produktion. 

Området är relativt outforskat och att se film som en del av en större mediebransch är 

förhållandevis ovanligt. Därför går det att argumentera för att uppsatsen fyller en 

nuvarande kunskapslucka, och öppnar för vidare studier inom just det området.  

2. Relaterad forskning 

I det här kapitlet presenteras ett antal relaterade forskningsområden som används i studien 

för att tolka och förstå det insamlade materialet. Dessa områden är designteori och 

normkritisk designteori, feministisk teori, feministisk medieteori samt filmteori. Samtliga 

presenteras nedan i varsitt avsnitt. 
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Ovan nämns att studiens syfte är att undersöka ansvaret för jämställdhet i 

kortfilmsproduktioner med hjälp av ett retrospektiv reflektion, som är ett begrepp som 

kommer från designteorin (Löwgren och Stolterman, 2004). Att använda designteori är 

relativt ovanligt när det kommer till att analysera film, men genom att koppla samman 

teorier från dessa olika delar av det vitt spridda digitala medieproduktionsområdet är 

förhoppningen att komma åt nya aspekter av ansvar kontra normer och jämställdhet. 

Inom designteori talas det om designerns ansvar för sin design och dess påverkan på 

omvärlden. Då design är ett brett begrepp kan detta appliceras på många olika typer av 

media. I den här uppsatsen undersöks särskilt mediet kortfilm, och fokus ligger därför på 

om designerns ansvar kan likställas med regissörens ansvar för sin film. I sådant fall skulle 

regissören tillsammans med filmens manusförfattare och produktionsbolag kunna ses som 

motsvarigheten till ett designteam. I båda fallen handlar det om flera personer med olika 

roller som arbetar tillsammans för att förverkliga en viss typ av uppdrag eller idé, och vars 

val kommer ge direkt påverkan på hur andra uppfattar produkten. 

I bakgrunden nämns ett antal exempel på statistik som pekar på att filmindustrin inte 

är särskilt jämställd, både vad gäller fördelningen av män och kvinnor bakom kameran och 

framför den. Därför inkluderas avsnittet om feministisk teori, eftersom det är relevant för 

att kunna studera jämställdheten i filmerna. Vad gäller feministisk medieteori är det ett 

område som på sätt och vis kan ses som en länk mellan designteori och feministisk teori. 

Medieteori fokuserar på olika typer av media, inklusive film, och passar därför bra att 

tillämpa i den här studien. Att se på medieteori från ett feministiskt perspektiv innebär att 

man utgår från de vanliga teorierna men utökar dem till att ha ett särskilt fokus på just 

feministiska frågor såsom jämställdhet och hur kvinnor framställs i förhållande till män. 

Tillsammans bör de relaterade forskningsområdena ge en stabil grund för studien, och 

särskilt då i dess senare kapitel, det vill säga analys, diskussion och slutsats. Det sker på så 

vis att de olika teorierna används för att analysera resultaten och ge mening åt dem. Vissa 

av de mönster och teman som syns i resultaten kan komma att få en ny eller djupare 

innebörd när de sätts i en exempelvis feministisk kontext. 

2.1 Designteori 

Design är ett brett område som kan vara svårt att definiera, då det kan syfta på allt från en 

skiss på hur någon ska möblera sin lägenhet till avancerade beslut angående hur människor 

på bästa sätt interagerar med en dator. Designteori är därmed ett område som handlar om 

att på olika sätt försöka förstå vad som räknas som design och hur design kan utvecklas. 

Det handlar också om hur designers kan tänka kring den utvecklingen. Det finns flera olika 

inriktningar inom designteori varav alla behandlar olika aspekter av design och dess 

påverkan på exempelvis människor eller miljön omkring oss (Löwgren och Stolterman, 

2004). Eftersom den här uppsatsen behandlar digitalt tillgängliga medieuttryck läggs fokus 

på den del av designteori som handlar om design i digitala sammanhang, såsom exempelvis 

interaktionsdesign, och alltså inte på design av exempelvis möbler. 

I inledningen i den här uppsatsen talas det om designerns ansvar för sin design och hur 

den påverkar andra. Samtidigt har designern ofta även ett ansvar gentemot sin 

uppdragsgivare och kan behöva balansera dennes önskemål kontra sina egna värderingar. 
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Eftersom detta är något som inte nödvändigtvis är kontrollerat av regler och ramverk kan 

det ibland vara upp till designern själv att avgöra hur hen ska förhålla sig till dessa olika 

aspekter av design. Detta kan beskrivas på följande vis: 

Vilket ansvar har man som designer? Vad är en etik för design? Var och en som i sin 

dagliga gärning har som uppgift att förändra den värld vi lever i ställs inför dessa 

frågor. För en designer kan de många gånger bli extra tydliga och påträngande. Det 

finns dock ingen enkel väg ut ur sådana dilemman. Det går inte att anvisa regler för 

specifika situationer, mer än i termer av en allmän etisk hållning. På samma sätt som 

med andra designförmågor gäller det att vara handlingsberedd, att driva en ständigt 

pågående debatt och en kritisk granskning av vad man anser som legitima uppgifter. 

Det handlar om att utveckla en inre kompass – en reflekterande etisk hållning. 

(Löwgren och Stolterman, 2004, s70-71). 

Designerns överväganden och eventuella dilemman kring detta uppmärksammas i flera 

sammanhang. Begreppet design complexity används för att beskriva den komplexa och 

mångfacetterade process en designer kan gå igenom när valen tycks oändliga. Utöver det 

etiska ansvar som nämns ovan inkluderar det här begreppet även de val en designer måste 

göra bland annat kring den faktiska metod hen ska använda, hur hen ska förhålla sig till 

samhället omkring sig, vad som är gångbart på marknaden och inom vilken kontext 

designen skapas (Stolterman, 2008). 

Förutsatt att man inte känner en designer som är villig att i detalj berätta om sin 

designprocess är det med andra svårt förstå hur en designer har tänkt kring alla dessa 

aspekter när den designat något. Samma sak gäller för hur exempelvis en regissör tänkt när 

den skapat sin film, eftersom samma typ av komplexa överväganden sker även i den 

processen. För att skapa sig en uppfattning av vilka tankar som kan ha förekommit kan 

man därför använda retrospektiv reflektion (Löwgren och Stolterman, 2004; Bardzell och 

Bardzell, 2008). Att använda retrospektiv reflektion innebär att man försöker förstå vad 

som kan ha fått designern att agera som hen har gjort och vad som kan ha påverkat 

resultatet. Detta begrepp är centralt för den här studien, och en beskrivning av hur det 

tillämpas i den här uppsatsen för att tolka regissören ansvar tas upp under rubriken 

”Retrospektiv reflektion” i metodavsnittet. 

Att reflektera över andras design handlar inte om att komma fram till vad designern 

faktiskt tänkte, utan att reflektera kring vad hen kan ha tänkt. Detta innebär att 

reflektionen i sig färgas av den som reflekterar. Löwgren och Stolterman (1998) menar 

exempelvis att när det gäller design av IT – något som den här uppsatsen lånar av eftersom 

det rör design och tankarna går att tillämpa på fler områden – är det omöjligt att utvärdera 

andras design utan att påverkas av sina egna erfarenheter. De anser dock inte att detta är 

ett problem utan ser snarare reflektionen som ett verktyg, där den som ofta reflekterar över 

såväl sin egen som andras design utvecklar en känsla för design. När den här uppsatsen 

längre fram återkommer till retrospektiv reflektion och tillämpar det i analys och 

diskussion är det därför med en personlig vinkling. Dock är det viktigt att tankegångarna i 

uppsatsen har ett vetenskapligt förhållningssätt för att inte riskera att dra subjektiva 

slutsatser. Det är en av anledningarna till att uppsatsen grundas i flera olika teorier. 
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Utmärkande för den här uppsatsen är att den har just en tvärvetenskaplig grund. Faiola 

m.fl. (2010) menar att ett tvärvetenskapligt tänkande är viktigt när det kommer till att 

förstå de olika aspekter som förekommer under en designprocess. Författarna menar att 

alla som studerar det de kallar för ”new media”, ett brett begrepp som inbegriper bland 

annat grafisk design och TV, bör studera allt från klassiska designprinciper till hur andra 

kan tänkas reagera på det någon designar. Angående vad de anser hända när 

designstudenter får lära sig att tänka från flera perspektiv skriver de: ”As a result, 

performance-based testing, ethnography, and other qualitative forms of observation can 

provide a balance of data gathering techniques in the development of any new media 

product” (Faiola m.fl., 2010, s.693). 

Författarna syftar visserligen på hur studenter kan anses lära sig observera design på 

bästa sätt, men tankarna går likväl att tillämpa på den här studien. Fokus ligger på hur 

viktigt det är att sätta olika teorier och läror i förhållande till varandra för att förstå ett 

studieobjekt bättre. Författarna anser exempelvis att förhållandet mellan design, 

användbarhet och de många olika uttryck som finns inom media är viktigt att 

uppmärksamma. På så vis säkerställs att ens perspektiv inte är alltför ensidigt (Faiola m.fl., 

2010).  Dessa etablerade tankar anknyter alltså till grunderna i den här uppsatsen, det vill 

säga användandet av ett tvärvetenskapligt förhållningssätt vid datainsamling och analys. 

Uppsatsen genomsyras som bekant av designteori som förenas med mer 

samhällsvetenskapliga teorier som nämns nedan för att ge svar på frågeställningarna från 

ett bredare perspektiv. 

2.1.1 Normkritisk designteori 

Normer är de osynliga regler och strukturer som fyller våra samhällen och som vi alla 

förväntas leva efter på ett eller annat sätt. Att uppmärksamma och ifrågasätta dessa normer 

kallas för normkritik (Ehrnberger, 2017) och är något som kan tillämpas i de flesta olika 

sammanhang, i allt från hur man exempelvis som privatperson väljer att agera på sociala 

medier till akademiska avhandlingar.  

I den här uppsatsen tillämpas alltså normkritisk designteori. Det betyder med andra ord 

att alla de aspekter som ingår i att designa något och i hur designen mottages sätts i relation 

till de normer som både kan ha påverkat designen, hur den uppfattas och varför den finns 

till. Eftersom fokus är på kortfilmer som ett av många uttryck inom digitala medier kopplas 

här tankarna in som nämns ovan, nämligen de kring vem som kan sägas bära ansvaret för 

en produktion. Kombinationen innebär att analysen undersöker hur de respektive 

produktionerna förstärker eller ifrågasätter olika normer, med ett särskilt fokus på normer 

som gäller jämställdhet. 

Karin Ehrnberger beskriver begreppet ”normkritisk design” på följande vis i sin 

doktorsavhandling: ”Det normkritiska perspektivet riktas både inåt, mot designern och 

designprocessen men används även som verktyg för att diskutera maktrelationer i 

sammanhang utanför designfältet.” (Ehrnberger 2017, s.17). Det betyder med andra ord 

att en kreatör som strävar efter att ha ett normkritiskt förhållningssätt i sitt arbete måste 

göra sig medveten om normerna som formar såväl hen själv som själva arbetet. Samtidigt 

anser författaren att begreppet användbart i andra områden, vilket ju är passande då 

området kring filmanalys studeras i det här fallet. 
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2.1.2 Designteori i förhållande till kultur 

Att vara medveten om och förstå den kulturella kontext inom vilken en produktion skapas 

kan vara viktig för att förstå produktionens fulla innebörd. Ett foto på ett skrattande barn 

med en viss typ av text kan tolkas som reklam men samma foto med en annan text och som 

man vet är tagen i exempelvis 30-talets Tyskland kan ses som propaganda för att rättfärdiga 

ett pågående krig. 

Att som konsument av olika medieproduktioner, vilket vi alla kan sägas vara i någon 

utsträckning i dagens samhälle, vara medveten om detta är givetvis viktigt när det gäller att 

tolka nyheter och fakta korrekt. Som redan nämnts kan den som skapar en produktion 

sägas ha ett visst ansvar för vad den gör och hur den väljer att framställa olika saker. Som 

ansvarig kan man även se det som att producenten, eller, som i fallet med den här specifika 

studien, regissören, väljer att i olika grad förstärka eller ifrågasätta de rådande normerna 

och samhällsstrukturer som finns omkring oss. 

Detta tas upp i boken Rules of Play – Game Design Fundamentals (Salen och 

Zimmerman, 2004). Fokus i boken är på designteori i förhållande till spel och lägger bland 

annat vikt vid hur spel kan påverkas av den kulturella kontext de existerar i, men även på 

hur spel kan påverka och förändra kulturen omkring sig. I den här uppsatsen är det som 

bekant inte spel som står i fokus utan fiktiv kortfilm, men tankarna går att applicera då det 

i grund och botten i båda fallen rör sig om media i form av underhållning och som dessutom 

i båda fallen kan ses som digital. Särskilt nu med intåget av interaktiv film som nämns i 

uppsatsens inledning och bakgrund kan gränserna mellan film och spel sägas vara på väg 

att suddas ut. I boken beskriver författarna spel som något som reflekterar vår kultur 

eftersom de normer som finns i samhället ofta lyser igenom hur karaktärerna designas 

(Salen och Zimmerman, 2004). Detta kan synas i exempelvis spel där de kvinnliga 

karaktärerna visar betydligt mer hud än sina manliga motsvarigheter, men också i 

tendenser i spelbranschen som helhet där slagsmålsspel ofta kretsar kring manliga 

karaktärer och så kallade dress up-games, spel där man klär på och sminkar olika figurer, i 

stor utsträckning innehåller kvinnliga eller väldigt feminina karaktärer. Här går att för 

studiens räkning dra paralleller till både hur karaktärerna i kortfilmerna har utformats och 

till hur denna porträttering antingen återkommer eller skiljer sig åt mellan de respektive 

filmerna. Det är ett av många områden som analysen berör längre fram i uppsatsen. 

2.2 Feministisk teori 

En viktig aspekt i att avgöra hur män och kvinnor framställs är feministisk teori. Här 

undersöks jämställdhet mellan könen och hur de olika karaktärerna framställs. Inom 

feminism finns flera olika grenar, såsom exempelvis radikal, liberal, socialistisk och 

postmodern feminism. Generellt brukar feminismens historia delas in i tre så kallade 

vågor, där den tidiga kampen för kvinnlig rösträtt räknas som den första, 

jämställdhetskampen på 60-talet som den andra och 90-talets frigörelse mot vad som 

ansågs som kvinnligt som den tredje. Under den tredje vågen utvecklades även en rörelse 

som på många sätt liknar denna, men där större vikt sätts på enstaka individer som 

förebilder. Detta kallas för postfeminism (Laughey, 2007). 
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Sättet på vilket tankar från dessa feministiska teorier används i uppsatsen är att främst 

diskussion och slutsats är grundade i detta, precis som gäller med designteorin. Men där 

designteorin används för att förstå filmskaparens ansvar för sin produktion och hens 

intentioner med hur olika karaktärer framställs, används den feministiska teorin för att 

tolka karaktärernas handlingar. Detta är viktigt i den här uppsatsen då den inte undersöker 

hur filmskaparna faktiskt har tänkt, utan drar slutsatser kring hur de kan ha tänkt och vad 

som kan ha påverkat dem. Det blir därför viktigt att inte dra enbart personliga slutsatser 

kring hur filmerna upplevs och vad regissören kan ha haft för syfte med den, utan att basera 

olika mönster i filmerna på just etablerade teorier så att det som syns i filmerna kan tolkas 

i ett större sammanhang. 

En intressant aspekt av feministisk teori är diskussionen kring vad som anses som 

manligt och kvinnligt. En del anser att såväl kön som genus är biologiskt och att det är högst 

naturligt att det finns skillnader mellan män och kvinnor och hur personer av respektive 

kön beter sig. Andra anser att medan kön är något medfött – som dock kan förändras – är 

genus en social konstruktion (Laughey, 2007). Oavsett ens personliga åsikt lär de flesta 

kunna hålla med om att det finns olika typer av produkter i samhället som riktar sig mer 

till kvinnor och andra som riktar sig mer till män.  

Vad som anses som manligt och kvinnligt, oavsett om det är media riktat till respektive 

kön eller de olika könens förväntade beteende, anknyter till den här studien främst i 

analysen av karaktärerna. Där undersöks om karaktärernas beteenden kan bero på just 

strukturer och normer i samhället, och om vissa av karaktärerna beter sig på ett visst sätt 

för att belysa detta eller om de gör det som en produkt av det. 

Detta tas upp av såväl Dan Laughey (2007) som Stuart Hall m.fl. (2013), där samtliga 

argumenterar för att det i samhället finns olika typer av media som riktar sig till de olika 

könen. Hall m.fl. (2013) ger flera exempel på media för specifikt kvinnor – såsom speciella 

sidor i dagspress som är riktade till kvinnor, magasin och veckotidningar specifikt för 

kvinnor, och filmer vars målgrupp är kvinnor – och menar att den typen av kategorisering 

av media specifikt för män inte finns i samma utsträckning. Författarna argumenterar för 

att detta kan ses som ett bevis på att media ofta riktar sig till män per default, och att det 

därför inte är av intresse att märka ut något som just ”manligt” (Hall m.fl., 2013). 

Samtidigt finns en i såväl samhället som litteraturen pågående diskussion om hur män 

ska vara och bete sig. Rörelsen MeToo fick ett enormt genomslag under hösten och vintern 

2017 och frågor som hur män ska få uppföra sig tycks diskuteras i otaliga medier 

(Nationalencyklopedin, u.å b).  Därför är det än mer av intresse att inkludera feministisk 

teori i den här uppsatsen och studera filmerna ur ett sådant perspektiv. 

Ett område som rör både feministisk teori och filmteori, vilket även det är ett av de 

relaterade forskningsområdena för den här uppsatsen och som det redogörs för mer nedan, 

är det så kallade Bechdeltestet. Det är ett test som skapades av serietecknaren Alison 

Bechdel år 1985 och som numera används i bred utsträckning för att snabbt och effektivt 

se om filmer är någorlunda jämställda och om de kvinnliga karaktärerna porträtteras 

realistiskt. Eftersom filmbranschen på många sätt är mansdominerad – se statistik i 

avsnittet ”Bakgrund” – är detta ett sätt att snabbt få syn på om det överhuvudtaget 

förekommer kvinnliga karaktärer i en nämnvärd utsträckning i en film. Bechdeltestet går 
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ut på att man ställer sig ett antal frågor om varje given film: Finns det mer än två namngivna 

kvinnliga karaktärer? Pratar de med varandra? Och om de pratar med varandra, är det då 

om något annat än män? (Nationalencyklopedin, u.å a). 

Om det är möjligt att svara ja på dessa tre frågor anses en film klara Bechdeltestet och 

därmed vara någorlunda jämställd. Det finns flera utvecklingar av Bechdeltestet där man 

tar in andra aspekter med, men eftersom den här uppsatsen handlar om kortfilmer med 

enbart ett fåtal karaktärer har valet blivit att använda versionen med tre frågor av det 

ursprungliga testet. 

Bechdeltestet kan tyckas okomplicerat och då allt som krävs för att klara det är två 

kvinnliga karaktärer som pratar med varandra skulle en slutsats kunna dras om att de flesta 

filmer borde klara testet. En studie av drygt 1600 långfilmer utgivna mellan 1990 och 2013 

visar dock att så inte är fallet. Enbart mellan 53 och 56% av dessa filmer klarade testet 

beroende på hur man räknar. Samtidigt visar samma undersökning att filmer som klarar 

Bechdeltestet tenderar att dra in mer pengar än de som inte gör det. Detta trots att de filmer 

som klarar testet ofta är produktioner med lägre budget än storfilmerna (Hickey, 2014; 

Vagianos 2014). Detta sätt att undersöka film tycks således kunna visa på flera olika 

tendenser i samhället, varför det är en intressant aspekt att ha med i den här uppsatsen. 

2.3 Feministisk medieteori 

Medieteori är ett område som fokuserar på olika typer av media och dess bakgrund, nutid 

och potentiella framtid. Själva begreppet media är väldigt brett och kan inkludera allt från 

klassiska massmedier såsom radio och teve, till kommunikation i en äldre mening såsom 

röksignaler. Dan Laughey, författaren till boken Key themes in Media Theory (2007) 

menar även att begreppet media kan syfta till något mer abstrakta områden såsom det ljus 

som krävs för att människor ska kunna ta till sig informationen från andra medier, samt 

att man även kan tala om det rent kapitalistiska synsättet på medier som något som går att 

tjäna pengar på. Han menar också att vad som definieras som media påverkas av de 

samhällsstrukturer som omger den, såsom den sociala, kulturella och politiska kontexten 

 (Laughey, 2007). 

Inom medieteori finns det med andra ord flera olika sätt att se på och tolka media. Ett 

av dessa områden kallas för feministisk medieteori, och skiljer sig från övrig medieteori 

genom ett strikt fokus på genus. Inom den feministiska medieteorin ses genus som en 

mekanism, som återkommer i den faktiska, materiella världen såväl som i den symboliska. 

Därför läggs stor vikt läggs därför på att analysera upplevelserna av detta. När något 

analyseras utifrån feministisk medieteori är de feministiska teorier och tankegångar som 

nämns i avsnittet ovan ofta relevanta. De feministiska teorierna kan antingen ses som en 

del av medieteorin och tolkas som en helhet, eller som något som diskuteras i relation till 

denna (Laughey, 2007). 

I den här uppsatsen fungerar den feministiska medieteorin som en slags mellangrund 

mellan de övriga relaterade forskningsområdena. Medieteorin och filmteorin, som 

behandlas nedan, kan anses överlappa på vissa områden då båda i många fall rör visuellt 

material, och dessa knyts ihop med den feministiska teorin genom att tillämpa de 

feministiska tankarna med hjälp av den feministiska medieteorin. Tanken är att 
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kombinationen av dessa områden, som vart och ett för sig berör relativt skilda praktiker, 

ska skapa en tvärvetenskaplig grund som analysen kan utgå från. Detta genom att 

resultaten tolkas och kontextualiseras utifrån de olika relaterade forskningsområdena. 

2.4 Filmteori 

Filmteori är, vilket namnet avslöjar, tolkandet och analyserandet av film. Precis som 

med designteori och medieteori finns det en mängd olika inriktningar på filmteori, såsom 

semiotisk filmteori där olika tecken i bilder tolkas och ges ett sammanhang, och feministisk 

filmteori där olika aspekter av jämställdhets ställs i fokus (Stam, 2000). Eftersom den här 

uppsatsen i huvudsak fokuserar på jämställdhet är det dels feministisk filmteori som 

används, men även grundläggande filmteori är aktuellt. 

Filmteori anses i vissa sammanhang ha fyra huvudaspekter. Dessa kan användas 

tillsammans för att förstå filmen som helhet, från produktion till konsumtion, men kan 

också stå för sig själva och på så vis ge insikter om olika aspekter av filmen. De fyra 

aspekterna är filmskaparens roll och intentioner, vilken typ av film det är, den kulturella 

kontexten inom vilken filmen är producerad, och slutligen de olika sätten som tittarna tar 

till sig filmen från, sett från olika sociala och psykologiska perspektiv (Dewdney och Ride, 

2014). 

Den här uppsatsen fokuserar främst på de tre första aspekterna, med ett särskilt fokus 

på den första som är att försöka förstå filmskaparens intentioner. Detta sker med hjälp av 

retrospektiv reflektion, se rubriken ”Retrospektiv reflektion” i metodavsnittet nedan. Att 

uppsatsen inte fokuserar lika starkt på den sista aspekten, hur tittarna tar till sig filmen, 

beror på att det skulle kräva en annan typ av undersökning där olika människors reaktioner 

på filmerna studerades. Eftersom detta är en studie där en persons upplevelse och tolkning 

av filmerna står i fokus kan inga slutsatser om allmänhetens tolkning dras, mer än i form 

av antaganden. 

Eftersom film i den här uppsatsen främst ses som ett av många uttryck inom digital 

medieproduktion kommer filmteori endast att behandlas ytligt. Att filmteori ändå nämns 

och används är relevant för studien eftersom det utgör grunden för hur filmanalyser brukar 

gå till och därmed har fungerat som en viktig komponent vid utformningen av studiens 

upplägg. Dock är designteori det huvudsakliga perspektiv som filmerna analyseras utifrån. 

3. Metod 

Det här kapitlet redogör för den metod som använts för datainsamling och analys. Kapitlet 

utgörs av två delar; en om metod för genomförandet av själva undersökningen, följt av en 

del om metod för analys. 

Övergripande för uppsatsen är att den vilar på en kvalitativ metod. Det innebär att fokus 

ligger på ett fåtal objekt, och att detaljer i dessa lyfts fram och analyseras utifrån olika 

mönster som uppstår och återkommande kritiska händelser. Det är även möjligt att välja 

att analysera detta genom att dela in den i olika kategorier (Preece m.fl., 2015). Dessa 

detaljer ges dessutom en betydligt större vikt än de skulle ha haft om en kvantitativ metod 

hade använts. Där ligger istället fokus på att samla in en stor mängd data (Thurén, 2013b). 
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Vidare är uppsatsen gjord med en induktiv ansats. Det innebär att filmerna studeras på 

ett utforskande vis där man inte försöker bevisa eller motbevisa en teori, utan fokuserar på 

att göra upptäckter och dra slutsatser från dessa (Thurén 2013b). I den här uppsatsen 

kombineras alltså den kvalitativa metoden med den induktiva ansatsen på så sätt att det i 

båda är sökandet efter mönster som står i fokus. 

I det initiala skedet var det meningen att uppsatsen skulle ha en deduktiv ansats. Där 

ligger fokus istället på logik eftersom man då utgår från vissa teorier och antaganden. Sedan 

sker undersökningen i syfte att se om dessa är korrekta eller ej (Thurén, 2013b). I Då den 

första pilotstudien genomfördes valdes dock en induktiv ansats eftersom den upplevdes 

som mer passande för den här undersökningen. Detta beror på att en deduktiv ansats 

förutsätter att resultatet förhåller sig på ett visst sätt och att i sökandet efter att bevisa eller 

motbevisa det skulle det kunna vara möjligt att vissa aspekter ofrivilligt undgås. Genom att 

använda en induktiv ansats är förhoppningen att resultatet är så nyanserat som möjligt. 

3.1 Att se film som en del av den digitala mediebranschen 

En viktig del av den här uppsatsen är att den återkommande behandlar kortfilmer, men att 

dessa främst ses som ett av många olika uttryck i digitalt format inom mediebranschen. 

Anledningen till detta nämns i uppsatsens kapitel ”Introduktion” och kan sammanfattas 

med att det finns tendenser i vårt allt mer digitaliserade samhälle som tyder på att film är 

på väg att gå ihop med flera andra digitala medium. 

Med detta sagt är trots allt fokus i själva datainsamlingen och resultatet på just kortfilm. 

Det beror på att en studie som fokuserar på hela mediebranschen skulle bli otroligt lång 

och spretig, och avgränsningar kring dess innehåll är därför avgörande. Detta kan dock 

göra att uppsatsen skulle kunna uppfattas som mer filmvetenskapligt orienterad än vad 

den är menad att vara i de kapitlen. För att väga upp för detta återkommer studiens senare 

kapitel till det större perspektivet där film är en del av den digitala mediebranschen. 

3.2 Metod för datainsamling 

Som bekant fokuserar den här uppsatsen på kortfilm som ett av många digitala uttryck 

inom mediaproduktion. Därför har åtta kortfilmer valts ut för närmare studier. Urvalet av 

dessa baseras på de avgränsningar som presenteras nedan. Av dessa är hälften regisserade 

av män och hälften av kvinnor. På så sätt samlas så jämförbara data som möjligt in.  

Datainsamlingen går till på så vis att alla filmerna ses tre gånger, med fokus på olika 

områden vid respektive gång. Gemensamt för de tre studierna är att en mall används (se 

bilaga 2) som hjälpmedel vid insamlandet av data, dels för att strukturera upp studien och 

dels för att se till att samma typ av data samlas in från de olika filmerna. Mallen är skapad 

speciellt för den här studien som ett led i att besvara den sista frågeställningen, nämligen 

vilken typ av hjälpmedel som behövs vid den här typen av datainsamling. Utöver den här 

undersökningen är mallen tänkt att fungera i andra sammanhang då digitalt tillgängliga 

medieproduktioner analyseras. En mer detaljerad genomgång av mallen finns nedan.  

Den första studien av filmerna handlar om att skaffa ett övergripande intryck av filmen 

och dess karaktärer. I det skedet är fokus på att se att filmerna verkligen stämmer in på de 



 13 

urvalskriterier som ställts upp för att filmerna ska ha samma typ av innehåll. Dessa kriterier 

redogörs för nedan under rubriken ”Urval och avgränsningar”. 

Då filmerna ses för den andra gången ligger fokus på insamling av data, vilket sker med 

hjälp av en metod som kallad för close reading och som det redogörs mer för nedan. Här 

ligger fokus på att tolka just det som sker i filmen, med hjälp av denotation som innebär att 

man inte tolkar det man ser utan ser allt förbehållslöst. Denotation är ett begrepp som 

används inom analys av visuellt material och det redogörs mer utförligt för dem under 

avsnittet ”Metod för analys” nedan. I korta ordalag innebär denotation att den som ser på 

exempelvis en film kopplar bort all typ av tolkning av filmen och bara ser på det som faktiskt 

är i bilden. Under den andra studien av filmerna utses även ett par nyckelkaraktärer från 

varje film som analyseras närmare i ett senare skede av undersökningen. 

Nyckelkaraktärerna är karaktärer som har en framträdande roll i filmen och det samlas 

därför in mer data kring dessa och hur de interagerar med varandra. Detta ligger sedan till 

grund för en del av analysen. 

Den tredje gången filmerna studeras är det på ett mer teoretiskt plan och fokus ligger 

där på att tolka innehållet med hjälp av den relaterade forskning som nämns tidigare i 

uppsatsen, samt att med hjälp av konnotation använda sina egna erfarenheter för att sätta 

in händelserna i en kulturell kontext. Konnotation är ett begrepp som hör ihop med 

denotation och fungerar i princip som dess motsats. Den som tittar på en film lägger med 

andra ord in alla sina personliga erfarenheter kring det som filmen handlar om. Hens 

kunskaper om när och varför filmen gjordes, om hur samhället såg ut då och hur olika 

element i filmen kan symbolisera olika saker är exempel på sådant som kan läggas in i 

tolkningen. Både konnotation och denotation hanteras mer utförligt i avsnittet ”Metod för 

analys” nedan. Även under den tredje studien ligger fokus på varje films respektive 

nyckelkaraktärer. 

I datainsamlingen studeras filmerna dessutom utifrån Bechdeltestet, vilket beskrivs 

närmare under ”Relaterad forskning”. Bechdeltestet används i den här uppsatsen på så vis 

att varje film testas utifrån de tre kriterierna, och sedan skrivs resultaten in i den 

tillhörande mall som finns till varje film. Om en film innehåller icke namngivna karaktärer 

noteras detta i mallen eftersom ett av kriterierna för att klara testet är att de kvinnliga 

karaktärerna har namn. 

3.2.1 Etiska ställningstaganden 

När det gäller studier som rör samhällsvetenskapliga ämnen är det vanligt att den data som 

behandlas handlar om människor, eftersom området som undersöks ofta kretsar kring just 

människor och sociala sammanhang. All forskning som berör människor faller under 

etikprövningslagen vilket innebär att det är viktigt att ta stor hänsyn till de som är 

inblandade i exempelvis observationer eller intervjuer. Namn kan ofta behöva 

anonymiseras och ofta använder författaren olika typer av alias för att dölja och skydda de 

inblandade (Vetenskapsrådet, 2011). 

Den här uppsatsen faller dock inte under etikprövningslagen, eftersom den inte berör 

människor eller känsliga personuppgifter utan istället handlar om redan publicerat 

material. Därför har beslutet tagits att inte anonymisera filmerna eller dess regissörer i den 
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här studien. Detta beror främst på att studien tar upp åtta olika filmer och att det riskerar 

att förvirra läsaren om olika kodnamn används för respektive film och regissör. 

Givetvis är det ändå av stor vikt att ha en god forskningsetik i detta arbete. Studien 

fokuserar till stor del på vem som kan anses ansvara för en produktion, och i vilken 

utsträckning hen eventuellt kan sägas ha tagit sitt ansvar för att antingen upprätthålla eller 

bryta normerna. Därför är det viktigt att resultaten, analysen och slutsatserna presenteras 

på ett sådant sätt som gör det tydligt att ingen av regissörerna skuldbeläggs eller hängs ut, 

oavsett vilken typ av resultat det handlar om. 

3.2.2 Urval och avgränsningar 

Det första urvalet i den här studien var att välja att fokusera på just kortfilm, istället för 

någon annan aspekt av digital media. För att sedan avgränsa det området har ett noggrant 

urval av kortfilmerna gjorts. Detta urval är baserat på ett antal kriterier som förklaras 

nedan. Dessa kriterier är: 

- Längd 

- Nation 

- Tillgänglighet 

- Närhet i tid 

- Fiktiv 

- Ålder 

- Regissör 

Längd: Filmerna som undersöks måste vara kortfilmer. Då det inte finns någon exakt regel 

för vad som räknas som en kortfilm har filmerna i den här undersökningen valts utifrån att 

de är högst 20 minuter långa. Detta beror att studien ska vara genomförbar eftersom den 

pågår under en begränsad tidsperiod och att det tar tid att se åtta filmer tre gånger vardera. 

Om filmerna vore längre skulle alltför mycket tid läggas på den delen av studien. Någon 

lägsta gräns för längd finns inte förutsatt att filmerna har mer än två karaktärer och någon 

slags handling så att de går att analysera. 

Nation: I den här uppsatsen undersöks enbart svenska kortfilmer. Detta är främst för 

att den data som samlas in ska bli så jämförbar som möjligt. Skulle filmerna vara från olika 

delar av världen ökar risken att de eventuella skillnader som syns beror på andra faktorer 

än vem som regisserar. 

Tillgänglighet: Mer specifikt tar den här uppsatsen upp sådana filmer som finns 

tillgängliga på SVT Play. Detta dels för att säkerställa att filmerna är korrekt utgivna, dels 

för att läsaren ska kunna gå in och titta på filmerna själv om den önskar. Detta kriterium 

finns också med eftersom studien som bekant inte bara handlar om film utan strävar efter 

att sätta in film i ett större sammanhang med andra former av digitala medieformer. 

Genom att filmerna i studien finns tillgängliga på en digital plattform kan de i högre grad 

ses som just digitala medieproduktioner. 

Närhet i tid: Filmerna ska vara utgivna mellan 2015 och 2017. Avsikten är att det gör att 

filmerna dels är utgivna så pass nära i tid att de kan räknas som samtida, och dels att 

spannet mellan de respektive filmerna är så pass kort att inga större samhällsförändringar 

bör ha påverkat normerna i dem. 
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Fiktiv: För att undersöka hur regissörerna valt att porträttera män och kvinnor är 

samtliga filmer som den här uppsatsen utgår från fiktiva. Därför väljs dokumentära 

kortfilmer bort eftersom personerna i dessa är riktiga människor vars personligheter inte 

är påhittade. Det går visserligen att argumentera för att man även i dokumentärer väljer att 

framställa vissa personer på ett vissa sätt, men då detta kan vara svårt att hitta korrekt 

information kring är valet alltså att enbart fokusera på fiktiv film. 

Ålder: Alla filmer som analyseras i den här uppsatsen kretsar kring vuxna eftersom 

karaktärernas beteenden annars kan bero på att de tillskrivs egenskaper på grund av att de 

är barn och inte på grund av kön. Detta är delvis för att ge mer jämförbara data, och delvis 

för att minska risken för feltolkningar av hur karaktärerna porträtteras. I de fall där barn 

förekommer i mindre roller bortses de karaktärerna från sammanställningen av data. 

Regissör: Slutligen, vilket också nämns ovan, tar uppsatsen upp ett jämnt antal filmer 

(fyra respektive fyra) regisserade av män och av kvinnor för att ge så jämförbara data som 

möjligt. 

Att det just blev åtta filmer var inte förutbestämt utan möjligheten fanns både att välja ett 

lägre och ett högre antal filmer utifrån vad som behövdes för att samla in tillräcklig data. 

Ett större antal än de åtta som valdes ut studerades: dels två för de respektive pilotstudier 

som det redogörs för nedan, och dels ett par ytterligare som räknades bort av skäl såsom 

ett för litet antal vuxna karaktärer och att det riskerade att bli ett ojämnt antal filmer av 

kvinnliga regissörer respektive manliga regissörer.  

De åtta filmer som valdes ut efter urvalskriterierna syns nedan i tabell 1, som förklarar 

på vilka sätt de uppfyller kriterierna. 

 

Filmens titel År Längd Nation SVT 

Play 

Fiktiv Ålder Regissör 

Audition 2015 20 min Sverige Ja Ja Samtliga 

karaktärer 

över 18 

Kvinnlig: 

Lovisa 

Sirén 

Stoerre Vaerie 

–Norra 

Storfjället 

2015 15 min Sverige Ja Ja Alla 

karaktärer 

utom en 

över 18 

Kvinnlig: 

Amanda 

Kernell 

Meningslösa 

konversationer 

i fantastiska 

miljöer 

2016 8 min Sverige Ja Ja Samtliga 

karaktärer 

över 18 

Kvinnlig: 

Lisa 

Östberg 

Turkkiosken 2017 7 min Sverige Ja Ja Samtliga 

karaktärer 

över 18 

Kvinnlig: 

Bahar Pars 

Det bor inga 

bögar i 

Bollebygd 

2015 12 min Sverige Ja Ja Samtliga 

karaktärer 

över 18 

Manlig: 

Mikael 

Bundsen 
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Fight on a 

Swedish 

Beach!! 

2016 16 min Sverige Ja Ja Blandade 

åldrar 

Manlig: 

Simon 

Vahlne 

Speldosan 2016 14 min Sverige Ja Ja Alla 

karaktärer 

utom en 

över 18 

Manlig: 

Johannes 

Nyholm 

Tiden går för 

fort när jag har 

roligt 

2017 4 min Sverige Ja Ja Främst 

karaktärer 

över 18 

Manlig: 

Johan 

Tappert 

Tabell 1. Tabellen visar de utvalda filmerna och hur de svarar på de respektive 

urvalskriterierna. 

Vad gäller urvalet av litteratur som stödjer teorierna i den här uppsatsen har även dessa 

valts utifrån en mängd kriterier. Först och främst har jag valt att till största del förlita mig 

på publicerad vetenskaplig litteratur eftersom de är faktagranskade och därför bör vara 

såväl pålitliga som relativt oberoende och tendensfria. Detta är två av grundbegreppen 

inom källkritik – där oberoende betyder att källan inte rakt av ska baseras på en annan 

källa, exempelvis genom att man använder sig av ett referat, och tendensfri innebär att 

källan inte är påverkad av exempelvis ekonomiska eller politiska åsikter och därmed 

återger saken på ett visst sätt för att förstärka det budskapet (Thurén, 2013a).  

De källor som i övrigt används är även de från välkända organisationer och/eller 

skapade eller utgivna i utbildningssyfte. All fakta är dessutom noggrant jämförd med fakta 

från liknande källor för att säkerställa att den är korrekt. 

Tanken med de ovan nämnda urvalskriterierna – angående såväl filmer som litteratur 

– är att skapa en grund för en rättvis analys, där resultatet kan ses som representativt för 

åtminstone det undersökta området och gärna för svenska kortfilmer i allmänhet. 

Urvalskriterierna finns också för att det inte ska ske ett så kallat skevt urval, vilket innebär 

att man valt sådana källor som bara berättar en sida av historien eller på annat vis återger 

en skev bild av händelserna som man undersöker (Thurén 2013a).  

3.2.3 Close reading 

Close reading, eller närläsning som det också kan kallas, är den huvudsakliga metod för 

datainsamling som används i den här uppsatsen. Metoden används främst som ett 

hjälpmedel vid detaljerade undersökningar och analyser, och härstammar från början från 

litteraturvetenskapen. Close reading har numera även spridits till andra områden, såsom 

analys av film och dataspel (Bizzocchi och Tanenbaum, 2011). Det är heller inte första 

gången close reading används inom informatikämnet. Bland annat har metoden använts i 

tidigare examensarbeten (Kedfors och Berg, 2014). 

Close reading är en kvalitativ metod som går ut på att göra närgångna studier av 

detaljerna i den valda produktionen. Vanligtvis tittar man på olika aspekter av det som ska 

analyseras i olika omgångar; själva produktionen, hur karaktärerna framställs, manus, och 

så vidare (Denzin, 2004). Metoden var ursprungligen inte var menad att användas inom 
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digitala medieproduktioner och det är därför lätt hänt att stora mängder data samlas in när 

man tillämpar den på något som innehåller både bilder, ljud, handling och så vidare 

(Bizzocchi och Tanenbaum, 2011).  

En metod för att inte överrumplas av detta kan vara att anteckna olika aspekter och 

sedan sammanställa en analys baserat på de respektive områdena tillsammans. Man kan 

också välja olika aspekter som man fokuserar på. Den skotska organisationen Languages 

on Screen, som är en del av ett utbildningsinitiativ med fokus på filmstudier, listar ett par 

olika saker en close reading kan fokusera på. Dessa inkluderar bland annat att titta närmare 

på huvudsakliga händelser i filmen, att lyssna på och analysera ljudet, och att titta närmare 

på kamerarörelserna och kameravinklarna. Det går att välja vissa områden att fokusera mer 

på eller arbeta sig igenom alla. I den här studien ligger fokus främst på hur de olika 

karaktärerna interagerar med varandra och med handlingen, vilket faller under 

analyspunkten ”Fictional Texts”. Där ligger fokus på att undersöka just det fiktiva och 

karaktärsberoende i filmen, såsom vem tittaren sympatiserar med och varför och hur de 

olika karaktärerna tar sig an filmens huvudsakliga dramaturgiska konflikter (Languages on 

Screen, u.å.). 

Fokus i den här studien ligger även som redan bekant på jämställdheten mellan de olika 

karaktärerna och hur det eventuellt speglar regissörens val. I artikeln Well Read: Applying 

Close Reading Techniques to Gameplay Experiences (Bizzocchi och Tanenbaum, 2011) 

beskrivs close reading som användbart när det kommer till att just tolka in en politisk 

kontext till det område som undersöks. De skriver följande: 

 In more recent times, close reading has been turned back towards an investigation of 

the text in context, with approaches that draw on feminist theory, Marxist criticism, 

and post-colonialism. These approaches take a particular perspective or filter and 

apply it to a text, looking at specific themes within the text such as the treatment of 

women or of ethnic minorities. (Bizzocchi och Tanenbaum, 2011, s.4) 

Detta är intressant då en stor del av den relaterade forskningen i den här studien handlar 

om just feminism och jämställdhet. Med hjälp av close reading bör det alltså vara möjligt 

att dra slutsatser kring hur filmerna kan tolkas utifrån de teorierna. 

Eftersom uppsatsen är tänkt som  ett underlag för vidare studier av såväl film som av 

andra typer av medieproduktioner kan det här vara värt att notera att huvudprinciperna 

från close reading bör kunna appliceras i många sammanhang. Ovan nämns bland annat 

film-, dataspel- och litteraturstudier och det är därför möjligt att tänka sig att metoden 

skulle ge goda resultat även vid studier av exempelvis grafisk design eller webbdesign, givet 

att det man väljer att fokusera på formuleras på ett sätt som passar området i fråga. 

3.2.4 Mall som hjälpmedel vid undersökning 

Här redogörs för det hjälpmedel som används för insamling av data då filmerna studeras, 

vilket är en mall utformad speciellt för denna undersökning. En exakt version av mallen 

finns tillgänglig i bilaga 2. 

Idén om att skapa en mall kommer från att det behövdes något typ av hjälpmedel för att 

säkerställa att samma typ av information samlades in från alla filmer. Mallen har bytt 

utseende under arbetets gång, från ett kortare ramverk till de tre sektioner av noggrant 
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uppdelad information som den är idag. Den anknyter till uppsatsens sista frågeställningen, 

nämligen vilken typ av hjälpmedel som behövs vid den här typen av datainsamling. 

Mallen är uppbyggd i tre sektioner, en för respektive studie av filmerna. Områdena som 

tas upp i de olika sektionerna är baserade på information som bedöms som viktig för att 

besvara frågeställningarna. Att mallen är uppdelad i dessa sektioner beror på att filmerna 

studeras utifrån close reading. Då den tekniken appliceras på film rekommenderas det att 

olika delar av filmen granskas i taget (Languages On Screen, u.å.). Detta förklaras mer i 

detalj ovan. 

Den första sektionen är en faktabaserad tabell där allmänna uppgifter om filmen och 

filmteamet samlas in. Den andra sektionen kretsar också kring information, men fokuserar 

på hur många av karaktärerna i respektive film som är namngivna, har mer än en replik, 

och så vidare. Där antecknas karaktärerna i grupper efter kön. Båda dessa två första 

sektioner är alltså baserade på information i form av siffror och antal, vars faktiska innehåll 

inte kan tolkas på så många olika sätt. Tanken är att detta gör det smidigare att hantera den 

insamlade informationen i  analysen och de sista kapitlen av uppsatsen. Tanken är också 

att genom att samla in data på detta vis blir risken mindre att personliga tolkningar och 

åsikter färgar resultaten. Dessa två sektioner är baserade på denotation, vilket innebär att 

man enbart ser till informationen och kopplar bort sina egna och kontextuella tolkningar 

av den (Hall m.fl., 2013). Denotation beskrivs närmare under ”Metod för analys” nedan. 

Den tredje sektionen av mallen är kvalitativ. Där antecknas och undersöks vilka 

egenskaper de olika huvudkaraktärerna har. Detta sker med hjälp av konnotation, ett 

systerbegrepp till denotation som i princip betyder dess motsats. Kontext och egna 

erfarenheter används med andra ord för att förstå informationen (Hall m.fl., 2013). Även 

detta beskrivs närmare under ”Metod för analys” nedan. 

Detta sker med hjälp av så kallade likertskalor, det vill säga skalor som utgår från 

påståenden. Dessa följs upp med olika svarsalternativ som anger huruvida man håller med 

eller säger emot påståendena. Detta brukar ske med antingen siffror där exempelvis 1 

symboliserar att påståendet inte stämmer alls och 5 att påståendet stämmer i mycket hög 

utsträckning. Det går också att ersätta siffrorna med ord och exempelvis skriva ”stämmer 

mycket väl” i ena änden av skalan (Preece m.fl., 2015). Det förstnämnda är dock det som 

används i den här uppsatsen. 

Det finns mer än en typ av skalor. En annan välanvänd sort är en så kallad semantisk 

differentialskala, där istället ord med motsatt mening ställs emot varandra. Detta gör att 

den som använder skalan placerar ut sitt svar någonstans mellan exempelvis passiv och 

aktiv beroende på vad den anser passar. (Preece m.fl., 2015). Inför den första pilotstudien 

användes semantiska differentialskalor i mallen, men de är nu utbytta. Bytet beror på att 

risken för att missa något skulle kunna anses vara större vid användandet av semantiska 

differentialskalor i den här typen av datainsamling, eftersom en skala där en karaktär är 

antingen passiv eller aktiv teoretiskt sett innebär att hen inte kan vara både och – vilket 

faktiskt skulle kunna vara fallet. 

Vidare är mallen gjord med fem punkter per skala. Det finns argument både för och 

emot hur långa skalor som bör användas i olika sammanhang. Ofta rekommenderas det att 

ha mellan sju och nio punkter när man gör mer subtila undersökningar såsom denna, men 
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ju längre skala som används desto mindre jämna kan resultaten riskera att bli (Preece m.fl., 

2015). Eftersom analysen utgår från mönster som framkommer mellan de olika filmerna 

är det viktigt att få resultat som går att jämföra på ett tydligt och korrekt sätt, och därför 

används fem punkter samt ett kommentarsfält under varje skala där eventuella 

förklaringar kan antecknas. 

Generellt rekommenderas att ha ett udda antal punkter på skalan om man vill ha en 

tydlig mittpunkt. Nackdelen med detta är att man riskerar att få data som inte lutar åt ett 

särskilt håll, men i det här sammanhanget är det av största vikt att få så korrekt data som 

möjligt (Preece m.fl., 2015). Även om flera karaktärer hamnar i mitten av en viss eller flera 

skalor är det ett intressant mönster som kan vara värt att undersöka. 

I den form som mallen har i nuläget är den tänkt att fungera som ett verktyg för 

datainsamling när kortfilmer studeras, men den kan också användas vid studier av 

långfilmer. Med ett par omformuleringar, såsom att ändra ”karaktärer” till ”personer” kan 

den även användas vid studier av dokumentärfilmer. Givetvis är mallen även tänkt att 

fungera vid studier av andra typer av digitalt tillgängliga medieproduktioner. Beroende på 

vad som studeras behöver kategorierna omformuleras olika mycket, men grunden i mallen 

– det vill säga att undersöka objekten tre gånger från olika perspektiv – bör gå att använda 

i de flesta sammanhang. Det gör att mallen även anknyter till uppsatsens syfte. 

3.3 Pilotstudier 

Efter den initiala fasen av insamling av fakta och teorier från litteratur och databaser var 

det av intresse att testa att de teorier som valts ut var tillräckliga och att metoden för 

insamling fungerade. Detta skedde genom pilotstudier. Att genomföra pilotstudier är 

vanligt förekommande när det gäller datainsamling eftersom det ger möjlighet att 

utvärdera och uppdatera de metoder som används (Preece m.fl., 2015).  

Eftersom kortfilm är det huvudsakliga område som undersöks i uppsatsen är det 

kortfilmer som har fungerat som pilotstudier. Om studien skulle upprepas med fokus på 

någon annan typ av medieuttryck skulle givetvis pilotstudierna ske av den typen av media. 

I den här studien genomfördes två pilotstudier. Av dessa var den första planerad sedan 

arbetets början, medan den andra blev aktuell under arbetets gång. Detta eftersom mycket 

i metod för datainsamling förändrades efter att den första pilotstudien hade genomförts, 

vilket gjorde det aktuellt att testa även den utveckla metoden. Det som framförallt 

förändrades är mallens utformning och innehåll, vilket det redogörs mer för nedan. 

De två filmer som användes för de respektive studierna används inte i den faktiska 

studien, och resultatet från dessa räknas inte heller in i resultat-, analys- eller 

diskussionsavsnitten. Det beror på att metoden för insamling förändrats mycket under 

arbetets gång och att den data som samlats in under pilotstudierna därför inte garanterat 

går att jämföra med data från senare studier. 

3.3.1 Pilotstudie 1 

Det första steget var att utföra en pilotstudie av en kortfilm som valts ut efter samma 

kriterier som används för den faktiska studien. Filmen i fråga är Vaskduellen av 

produktionsbolaget Crazy Pictures, som kom ut 2015. 
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Under pilotstudien studerades kortfilmen utifrån den dåvarande mallen, som hade 

arbetats fram i ett tidigt skede av processen. Utifrån resultatet anpassades sedan mallen 

efter vad som fungerade bra, vilket bland annat var att se på könsfördelningen och 

jämställdheten i filmen på ett mer faktabaserat sätt. Därför finns i den nuvarande mallen 

flera avsnitt som är avsedda för att dokumentera fakta som inte tolkas, såsom antalet 

manliga respektive kvinnliga karaktärer och antalet män och kvinnor inom filmteamet. 

Dock förändrades formuleringarna av vissa saker som räknades. Ett exempel är kategorin 

”Antal karaktärer av respektive kön med mer än en replik”. Denna tillkom då det inte räckte 

att samla in information om antalet namngivna karaktärer av respektive kön, eftersom 

kortfilmerna är så pass korta att många av karaktärernas namn aldrig hinner nämnas. Ett 

annat exempel på något som förändrades är att kategorin ”antal som utsätter andra för 

våld” tillfälligt togs bort efter den första pilotstudien, eftersom den upplevdes som sällan 

förekommande och därför samlade in relativt onödiga data. Denna lades senare till igen då 

det blev märkbart att det faktiskt förekom i fler filmer än förväntat. 

På samma sätt arbetades det som fungerade mindre bra i pilotstudien bort. Här 

beslutades bland annat att ändra valet av skalor i mallen från semantiska differentialskalor 

till Likertskalor då detta upplevdes ge ett mer nyanserat resultat. För mer information om 

skalornas utformning se rubriken ”Mall som hjälpmedel vid undersökning” ovan. 

Den största förändringen som pilotstudie 1 förde med sig var att innan dess låg fokus 

enbart på hur kvinnor porträtterades i film. Då pilotstudien genomfördes blev det 

komplicerat att dokumentera detta utan att samtidigt dokumentera hur de manliga 

karaktärerna porträtterades. Resultaten blev ensidiga och det blev svårt att dra några 

slutsatser kring om de kvinnliga karaktärerna porträtterades som de gjorde för att de var 

kvinnor eller om männen porträtterades likadant. Därför förändrades såväl mallen som 

frågeställningen, från att ha fokuserat enbart på porträtteringen av kvinnor till att 

inkludera även män. 

3.3.2 Pilotstudie 2 

Efter att ha byggt på teorierna och utvecklat mallen genomfördes en till pilotstudie. Även 

denna gång valdes en kortfilm enligt de ovan nämnda urvalskriterierna, men denna gång 

med undantaget att den delvis kretsade kring barn. Valet baserades på att inte göra utbudet 

till den faktiska studien för litet, och då fokus lades på de övriga karaktärerna i filmen var 

detta ändå en värdefull pilotstudie. Filmen var även längre än urvalskriteriet angav då den 

är 30 minuter lång. Avsikten var dock att samla in så mycket information om 

tillvägagångssättet som möjligt så detta tilläts eftersom det gav mer tid till att testa allt. 

Filmen i fråga är 6A av Peter Modestij från 2016. 

Den andra pilotstudien hade som syfte att testa det nya tillvägagångssättet och se 

huruvida den nu utvecklade teoridelen var tillräcklig för att genomföra en givande analys. 

Även här justerades mallen efter genomförandet och även tillvägagångssättet omarbetades 

något, allt för att ge de bästa möjliga förutsättningarna till den faktiska studien. Exempelvis 

beslutades det att karaktärer som nämns återkommande men som egentligen inte är med i 

filmen inte ska räknas in som en karaktär när det gäller den delen av mallarna där 

information kring antal och siffror sammanställs. Där ska nu bara karaktärer som synts i 

bild räknas in. Undantaget görs för filmen Meningslösa konversationer i fantastiska 
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miljöer där ingen av karaktärerna syns personligen, mer än som skuggor eller figurer på 

mycket långt håll. Dock är det deras konversation som ger filmen dess handling, vilket gör 

att de ändå räknas in som karaktärer. 

3.4 Metod för analys 

Eftersom den här uppsatsen är gjord med en kvalitativ metod, där ett fåtal produktioner 

har studerats ingående, har en kvalitativ analys använts. Vid genomförandet av sådana 

finns tre tillvägagångssätt. Dessa kan användas för sig eller kombineras med varandra på 

olika sätt beroende på vad som passar bäst för undersökningen i fråga. I Interaction design 

– beyond human-computer interaction (Preece m.fl., 2015) omnämns de tre olika 

tillvägagångssätten som olika typer av ”enkel kvalitativ analys” (egen övers.). Dessa tre är 

att identifiera återkommande mönster och teman, att kategorisera data och att analysera 

kritiska händelser (Preece m.fl., 2015).  

I den här uppsatsen används det första av dessa tillvägagångssätt, nämligen att 

identifiera mönster och teman. Valet att använda enbart detta beror på att området som 

främst undersöks i filmerna är normer och samhällsstrukturer, som i sig kan ses som 

mönster i människors beteende. Valet beror också på att de andra två tillvägagångssätten 

skulle kunna bli överflödiga i analysen i just den här typen av studie, då den enbart 

innehåller en typ av observation och inte exempelvis intervjuer där olika åsikter kan 

granskas genom att analysera kritiska händelser. Filmerna som den här studien kretsar 

kring förändras inte oavsett hur många gånger de blir sedda eller vem som ser dem vilket 

också gör att just mönster och teman passar bra. 

När den insamlade informationen ska analyseras sker det alltså genom att identifiera 

återkommande teman och mönster. Fokus ligger till viss del på att uppmärksamma sådana 

som anknyter till jämställdhet eftersom det är en del av uppsatsens fokus. Därför undersöks 

bland annat karaktärernas personligheter och hur de interagerar med varandra, vilket 

nämns ovan. Detta anknyter till teorierna inom close reading, i och med att fokus är på 

detaljerna (Denzin, 2004; Languages on Screen, u.å.), men även till teorierna inom 

feminism och feministisk medieteori. Även andra aspekter av filmerna, som är viktiga för 

att kunna tillämpa de övriga teorier som uppsatsen bygger på, tas upp i analysen. 

Uppsatsen är ju även tänkt att kunna fungera som ett underlag för vidare studier av andra 

typer av digitalt tillgängliga medieproduktioner och denna punkt, metod för analys, är en 

av de som inte bör förändras även om typen av media som studeras ändras. Tanken med 

att samla in data under tre steg med fokus på olika aspekter är en kvalitativ typ av 

insamling, och därmed bör en kvalitativ analys användas. 

Uppsatsens syfte är som bekant att med hjälp av retrospektiv reflektion undersöka 

ansvaret för jämställdhet i och under kortfilmsproduktioner. Det främsta område där  En 

beskrivning av hur analysen gått till finns under rubriken ”Tillvägagångssätt för analys” i 

avsnittet för genomförande. 

3.4.1 Konnotation och denotation 

När det gäller att analysera och tolka produktioner är det lätt hänt att man utgår från sina 

egna erfarenheter. Därför är fokus i den här uppsatsen till stor del på fakta som inte kan 

tolkas på så många olika sätt, såsom antalet kvinnliga eller manliga karaktärer som pratar 
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eller är namngivna, och hur stor del av filmteamet som är män eller kvinnor. Det ger en 

anvisning om hur jämställd filmen kan anses vara. 

Samtidigt är en av uppsatsens frågeställningar porträtteringen av män och kvinnor ser 

ut i de undersökta filmerna, och därför är det viktigt att även ta upp områden som visar på 

detta. Det inkluderar exempelvis sådant som vilka karaktärsdrag olika karaktärer tillskrivs, 

om de är passiva eller aktiva, och om vissa grupper av människor – och i så fall vilka – 

framställs som stereotyper. Ett sätt att analysera sådana områden från ett perspektiv som 

är mer vetenskapligt än att bara förlita sig på sina egna erfarenheter är att skilja mellan 

denotation och konnotation. Denotation innebär att man enbart ser på det som faktiskt är 

med i bilden eller filmen: det finns ett träd, en fågel, och så vidare. Konnotation å andra 

sidan innebär att man lägger in den kulturella kontexten i sin tolkning. Ett träd i en 

fornnordisk bild kan stå för asken Yggdrasil som i sin tur kan stå för världen. På så vis kan 

man anses skilja mer mellan den egna tolkningen och det som faktiskt syns (Hall m.fl., 

2013). I den här studien används de två sätten att se på och tolka film på så vis att under 

den andra gången filmerna ses på är det denotation som står i fokus och den tredje gången 

är det konnotation. 

Eftersom det endast är fiktiva kortfilmer som analyseras i den här uppsatsen utgår den 

också från något som kallas för subversive reading. Detta är ett begrepp som utgår från att 

det finns två sätt att analysera film och foto. Antingen gör man en så kallad realist reading 

där man utgår från att allt som händer i filmen är den absoluta verkligheten och sanning – 

vilket kan anses vara mer gångbart då det gäller analys av dokumentärt material, och det 

används därför inte här – eller så utgår man från att den som ser på en film alltid kommer 

vara påverkad av sina egna erfarenheter. Vid en subversive reading anses också att en film 

alltid påverkas av den som skapar den, och vad de väljer att ha med i den: ”A film, under a 

subversive reading, does not speak to the universal features of the human condition. It only 

speaks to limited versions of human experience; that is, those captured by the photographer 

or filmmaker.” (Denzin, 2004, s.240). 

Enligt samma teori kommer alla som ser på en film att se olika saker i filmen. Den 

subversiva läsningen öppnar för möjligheten att analysera inte bara huvudpersonerna och 

de huvudsakliga händelserna i en film, vilket enligt författaren är vanligare när det kommer 

till en realistisk läsning, utan det blir möjligt att fokusera på alla aspekter av filmen. 

En subversiv läsning av en film kan ses som en förlängning av en close reading eller 

närläsning, som ju också fokuserar på att noggrant gå igenom filmens hela innehåll 

(Denzin, 2004). 

3.4.2 Retrospektiv reflektion 

Syftet med den här uppsatsen är, som bekant, att med hjälp av retrospektiv reflektion 

undersöka ansvaret för jämställdhet i och under kortfilmsproduktioner. Centralt för detta 

är alltså viljan att förstå vad som kan ligga bakom att filmerna och filmteamen ser ut som 

de gör. Eftersom det är omöjligt att få ett exakt svar på detta utan att ta kontakt med 

filmskaparna används retrospektiv reflektion, som nämns kort i uppsatsens introduktion. 

Begreppet är lånat från designteori och används där som ett av flera olika sätt som en 

designer kan förbättra sin designförmåga på. Tanken med retrospektiv reflektion i det 

sammanhanget att en designer hela tiden ska vara uppmärksam på sin omvärld och den 
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existerande design som finns omkring hen. Genom att aktivt reflektera över vad som kan 

ha varit avsikten med en produkts design kan designern utveckla både sin förståelse för 

andras design och sin egen. Retrospektiv reflektion kommer dock aldrig att leda till att 

designern får veta säkert vad som ligger bakom produktens utformning. Snarare är det en 

teknik för att öka medvetenheten om vilken typ av tankar som skulle kunna ha lett till 

produktens utformning (Löwgren och Stolterman, 2004). 

För att koppla begreppet till film krävs det egentligen bara att man byter ut ”designer” 

mot ”regissör” och ”design” till ”film”. En regissör som vill utveckla sin förmåga att förstå 

filmskapande studerar redan existerande filmer och försöker dra slutsatser kring varför de 

ser ut som de gör och hur regissören kan ha tänkt. I den här uppsatsen undersöks alltså 

inte regissörens exakta tankar när hen skapade sin film, utan vad som kan ha varit hens 

tankar. Detta sker främst i analysen, varför det tas upp i det här avsnittet. På samma sätt 

bör ”designer” och ”design” kunna bytas ut till andra motsvarande ord inom andra typer av 

medieproduktioner för att undersöka hur skaparna av dessa kan ha tänkt. 

Att det finns ett etablerat arbetssätt kring detta är av stor betydelse för den här 

uppsatsen. Då studien baseras på en enskild persons tolkning av filmerna och de potentiella 

tankar som kan ha funnits bakom dem är det av stor vikt att de slutsatser som dras är så 

allmängiltiga som möjligt och inte alltför färgade av enskilda personliga åsikter. 

Användandet av den här typen av etablerad reflektion, kombinerat med denotation som 

nämns ovan, är med andra ord ett sätt att säkerställa att uppsatsen förblir vetenskaplig. 

3.4.3 Förförståelse 

Det är ingen slump att den här uppsatsen handlar om feminism och film. Det är två för mig 

starka personliga intressen, vilket innebär att jag redan innan studiens början hade en del 

förförståelse likväl som förutfattade meningar om hur resultaten skulle bli. Nedan återges 

mina tankar såsom de var innan studien påbörjades. 

I skrivande stund är studien inte påbörjad. Just nu tror jag att det kommer vara en 

underrepresentation av kvinnor i majoriteten av filmerna, oavsett regissör. Jag tror 

att det kommer vara fler kvinnliga karaktärer i de filmer som är regisserade av 

kvinnor, men jag tror att inte att det kommer vara jämnt i dessa heller. Dessutom tror 

jag att filmteamen kommer vara ojämnt fördelade med fler män än kvinnor, och att 

detta kommer vara oberoende av regissör. Jag utgår dock inte från att jag har rätt, 

utan kommer istället anstränga mig för att tolka data förbehållslöst och betrakta detta 

som en högst vetenskaplig studie. 

De tankar som nämns ovan är givetvis enbart personliga åsikter, men jag har en del faktisk 

kunskap i området också. Exempel på detta är att jag i gymnasiet läste en kurs i 

filmvetenskap med fokus på feministiska teorier, och att jag som utbytesstudent i Bradford 

skrev en längre uppsats om en film ur ett feministiskt perspektiv med fokus på hur de 

kvinnliga karaktärerna i den framställdes.  

Dessa förkunskaper är både positiva och negativa. Å ena sidan kan de ge en djupare och 

mer komplex tolkning av ämnena, men å andra sidan kan det vara svårt att koppla bort sina 

egna erfarenheter och inte låta dem påverka hur resultaten tolkas.  

Förförståelse är något som är nödvändigt för att förstå vår omvärld men som på samma 

gång kan skapa missförstånd och göra att vi tolkar saker fel (Thurén, 2013b). I 
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Vetenskapsteori för nybörjare beskrivs förförståelse som något som präglar hela vårt sätt 

att uppleva omvärlden och det som är verkligt. Författaren menar att ”Man kan kalla riktig 

förförståelse förkunskap och felaktig förförståelse fördom.” I den här studien är målet att 

använda förförståelsen som just förkunskap. 

4. Genomförande 

Det här kapitlet redogör för själva genomförandet av studien. I ett tidigare skede 

genomfördes även två pilotstudier, men dessa räknas inte in i de slutgiltiga resultaten och 

är därför inte en del av detta kapitel. Dessa redogörs det noggrannare för under rubriken 

”Pilotstudier” tidigare i uppsatsen. Även genomförandet av analysen behandlas här. 

Som bekant är tillvägagångssättet tänkt att även kunna användas för studier av andra 

typer av digitalt tillgängliga medieproduktioner, men då det är kortfilm som står i fokus i 

just den här studien är det detta som kapitlet tar upp. 

4.1 Tillvägagångssätt för datainsamling och studie 

Studien fokuserar på åtta filmer som uppfyllt kriterierna för urval och avgränsning. Fyra av 

dessa är gjorda av kvinnliga regissörer och fyra av manliga. Nedan är filmerna angivna i 

tabell 2, där grönt indikerar en kvinnlig regissör och mörkgrönt en manlig. 

Tabell 2. I tabellen visas de utvalda kortfilmerna samt regissörens namn och årtal för 

utgivning. 

Studien har gått till i tre steg. Varje steg utmärks av att filmerna granskats individuellt, med 

gott om tid för anteckningar. De tre stegen är som följer: 

Steg 1: Överblick. Fokus ligger här på att få en övergripande uppfattning om filmernas 

innehåll. I mallen samlas data in om filmens längd, teamet bakom filmen och antalet 

manliga respektive kvinnliga karaktärer. Information om filmteamen kommer från Svensk 

Filmdatabas (u.å.). 

Steg 2: Denotation och statistik. Olika händelser i filmerna sammanställs hjälp av 

denotation, vilket innebär att all typ av tolkning och kontext  räknas bort (Hall m.fl., 2013). 

Här väljs ett antal återkommande karaktärer ut från varje film – nyckelkaraktärer. För att 

räknas som nyckelkaraktär måste karaktären vara över 18 år och påverka handlingen på 

År Regissör Film 

2015 Lovisa Sirén Audition 

2015 Amanda Kernell Stoerre Vaerie – Norra Storfjället 

2016 Lisa Östberg Meningslösa konversationer i fantastiska miljöer 

2017 Bahar Pars Turkkiosken 

2015 Mikael Bundsen Det bor inga bögar i Bollebygd 

2016 Simon Vahlne Fight on a Swedish Beach!! 

2016 Johannes Nyholm Speldosan 

2017 Johan Tappert Tiden går för fort när jag har roligt 
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något vis. Antalet händelser räknas sedan efter hur ofta något händer nyckelkaraktärerna. 

Viss data samlas även in för filmens totala antal manliga eller kvinnliga karaktärer. 

Steg 3: Konnotation och tolkning. Nyckelkaraktärernas personlighet och interaktion 

med varandra studeras noggrant med hjälp av konnotation, vilket innebär att tolkningar, 

kontext och värderingar läggs in för att ge en djupare betydelse åt det som sker (Hall m.fl., 

2013). Allt sammanställs i mallen med hjälp av skalor som är uppbyggda för att visa subtila 

mönster. 

4.2 Tillvägagångssätt för analys 

I metodavsnittet beskrivs vilken typ av analys som valts, nämligen en kvalitativ med fokus 

på att hitta och undersöka eventuella mönster och teman som visat sig i studien. I detta 

avsnitt beskrivs närmare hur detta gått till. 

De åtta filmerna har studerats tre gånger vardera, med fokus på olika områden. Under 

samtliga av dessa studier fördes som bekant anteckningar i den tillhörande mallen. 

Analysen har sedan baserats på dessa anteckningar. Eftersom mallen är strukturerad för 

att tydligt belysa vissa ämnen, såsom antalet kvinnliga respektive manliga karaktärer, har 

en del av mönstren varit relativt enkla att hitta. Här åsyftas exempelvis hur många av 

filmerna som har en manlig respektive huvudkaraktär. Andra mönster, såsom att det finns 

en aktiv papparoll i flera av filmerna, är något som upptäckts genom anteckningar och 

igenkännanden. 

Resultaten från de olika filmerna har alltså jämförts med varandra och där olika teman 

tycks återkomma har dessa skrivits ned. Detta har skett kontinuerligt under alla stadier av 

studien. När sedan samtliga tre studier av filmerna är genomförda har de nedskrivna 

potentiella mönstren gåtts igenom. Vissa har konstaterats att de faktiskt återkommer i flera 

av filmerna, medan andra ansetts vara enskilda händelser. De sistnämnda har därför inte 

studerats vidare. 

Ett steg i detta var även att döpa de olika områdena för att ge dem rubriker som både 

passar innehållet och är lätt att ta till sig. Rubrikerna i denna slutgiltiga version har 

medvetet förändrats under arbetets gång. Detta beror på en upplevd risk att de undersökta 

områdena annars förhastat skulle anses höra till en viss rubrik, vilket skulle ha kunnat 

resultera i en mindre korrekt analys. Rubrikerna var därför initialt fler och mer allmänna. 

I takt med att vissa mönster upprepades lades dessa ihop och skapade på så sätt färre men 

mer konkreta grupper av mönster. Ett exempel på detta är att det i flera filmer förekommer 

aktiva pappor. Detta noterades först som enskilda händelser, sedan som ett mönster men 

där olika typer av aktiva föräldrar noterades och slutligen som ett mönster där just 

papparollen var utmärkande. Rubriken valdes sedan eftersom den sammanfattar mönstret 

och ger läsaren en tydlig bild av vad den kan förvänta sig. 

När listan över nedskrivna återkommande teman upplevts som komplett har nästa steg 

varit att utforska dessa och vad de betyder för både filmerna och mediebranschen som 

helhet. Här har den relaterade forskningen kopplats in för att kontextualisera 

upptäckterna. Ett senare steg har sedan varit att utifrån en diskussion kring analysen 

försöka dra slutsatser för vad upptäckterna kan ha för betydelse, både för kortfilmernas 

innehåll, den som skapat dem och för den digitala mediebranschen som stort. 
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5. Resultat 

Nedan redogörs för vad som har hittats i de olika filmerna. Resultaten presenteras under 

olika rubriker för respektive film. De första fyra är regisserade av kvinnor, de följande fyra 

av män. Under den andra och tredje studien har undersökts utifrån den mall som det 

redogörs för tidigare i uppsatsen. För varje film finns en komplett ifylld mall tillgänglig i 

bilaga 1. För att undvika upprepning är informationen som presenteras nedan därför en 

sammanfattning av mallarna. Varje avsnitt nedan innehåller en kort sammanfattning om 

filmens handling, följt av en genomgång av den data som samlats in i de tre respektive 

studierna av filmen. 

I det här avsnittet av uppsatsen ligger fokus enbart på de kortfilmer som undersökts och 

inte på mediebranschen som helhet. De efter detta återstående kapitlen kommer dock att 

återknyta till uppsatsens syfte genom att utgå från det som upptäckts här för att på så sätt 

dra slutsatser om den digitala mediebranschen som helhet.  

5.1 Audition 

Audition kom ut 2015, är regisserad av Lovisa Sirén och är 20 minuter lång. 

5.1.1 Första studien 

Filmen handlar om en kvinnlig regissör, Mika, som håller en audition för en manlig 

huvudroll i sin film. Tre män provspelar, varpå regissören och hennes kollega – som ska 

spela den kvinnliga huvudrollen i filmen som de spelar in – ber dem göra saker som de blir 

allt mer obekväma med. Detta väcker starka känslor hos männen. 

I filmen finns det två kvinnliga karaktärer och tre manliga. Det första intrycket av filmen 

är det är de kvinnliga karaktärerna som står i fokus och bestämmer. En del av filmen visas 

genom kameralinsen på den fiktiva regissörens kamera, så det tittaren ser är helt och hållet 

det hon ser. Det är även hon som för handlingen framåt genom att säga åt männen vad de 

ska göra och därmed tvingar fram olika reaktioner från dem. 

I den första studien upplevs männen visa mer känslor än kvinnorna. De blir arga, upprörda 

och ledsna av de olika saker som de två kvinnorna vill att de ska göra. Kvinnorna å sin sida 

är metodiska och närmast känslokalla. 

5.1.2 Andra studien 

I den andra studien utgår undersökningen från den andra delen av mallen, där fokus ligger 

på data som inte tolkas. Därför kännetecknas det stadiet av information i form av siffror 

och antal som kan säga mycket om filmens innehåll men som samtidigt är densamma 

oavsett vem som samlar in datan. 

Tidigare i uppsatsen nämns att ett par nyckelkaraktärer kommer väljas från varje film 

inför den andra studien, baserat på intrycken från den första. I Audition är de karaktärer 

som valts ut till nyckelkaraktärer den kvinnliga regissören Mika, hennes kollega Cassandra 

och den ena manliga karaktären, Alex. Mika har valts därför att hon är filmens 

huvudperson, vilket visar sig på så vis att handlingen både kretsar kring och utgår ifrån 

henne. Cassandra är inte lika aktiv i filmen men har mycket makt över de manliga 

karaktärerna och har därför valts ut eftersom hon påverkar gruppdynamiken mellan 

karaktärerna. Att Alex är den manliga karaktär som valts ut beror på att han dels är den 
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som har mest tid på skärmen av de manliga karaktärerna, samt att han är den enda av dem 

som stannar kvar genom all förnedring och filmar klart sin audition. 

I Audition är två av dessa nyckelkaraktärer med i en stor del av filmens 14 minuter – 

huvudpersonen Mika är med i tio minuter och birollen Alex i åtta minuter och 50 sekunder. 

Den tredje nyckelkaraktären, Cassandra, är med i en minut och 20 sekunder. Vad detta kan 

betyda för filmen redogörs för i analysen. 

En sak som undersöks i det andra stadiet av studien är hur karaktärerna samspelar med 

varandra, räknat i hur många gånger vissa företeelser sker. I Audition avbryter och 

ifrågasätter de olika karaktärerna varandra flera gånger. Främst är det Mika som blir 

ifrågasatt, åtta gånger. Samtliga gånger är det filmens manliga karaktärer som ifrågasätter 

henne. Mika blir också avbruten två gånger, återigen av manliga karaktärer i filmen. 

Samtliga karaktärer i filmen har mer än en replik. Samtliga karaktärer blir även tillsagda 

av någon av de andra karaktärerna vad de ska göra. Detta sker oftast av Mika till de andra, 

men också från de manliga karaktärernas håll till henne. Eftersom Mika och Cassandra 

under filmens lopp inte pratar med varandra om något annat än männens prestation i sin 

film klarar inte Audition Bechdeltestet. 

5.1.3 Tredje studien 

I den tredje studien har den sista delen av mallen använts, i vilken nyckelkaraktärernas 

personlighet undersöks djupare än innan. Exempel på vad som undersöks här är huruvida 

karaktären för handlingen framåt, porträtteras stereotypt eller objektifieras av antingen 

tittaren eller de andra karaktärerna i filmen. 

Den tredje genomgången av Audition förstärker intrycket från den första studien, 

nämligen att det främst är de manliga karaktärerna som visar starka känslor Dock blev det 

här tydligare att Cassandra inte är lika känslokall som hon upplevdes i den första studien 

– hon visar exempelvis att hon har förståelse för männens reaktioner och föreslår till Mika 

att de ska försöka göra om scenen så att skådespelarna kan komma in bättre i rollen. Mika 

å sin sida verkar vara precis så beräknande och manipulativ som hon upplevdes i den första 

studien. Hon tycks veta vad hon vill ha ut av männen och verkar vara beredd att gå väldigt 

långt för att få dem att spela på rätt sätt. 

Att det är Mika som står i centrum i den här filmen råder liten tvekan om. Ovan nämns 

att hon syns och/eller hörs i tio av filmens 14 minuter, och av de kvarvarande minuterna är 

det många som har filmats genom den kamera som hon själv sitter bakom. Det är med 

andra ord hennes närvaro som styr och påverkar nästan hela filmen, och på skalan över 

huruvida karaktären styr handlingen framåt har hon fått en femma, den högsta siffran som 

betyder att hon gör det i mycket hög utsträckning. 

5.2 Stoerre Vaerie – Norra Storfjället 

Stoerre Vaerie – Norra Storfjället kom ut 2015 och är regisserad av Amanda Kernell. Den 

är 15 minuter lång. Stoerre Vaerie – Norra Storfjället fungerar som grunden för Amanda 

Kernells långfilm Sameblod. 

 

 



 28 

5.2.1 Första studien 

Den handlar om en äldre kvinna, Elle, som har lämnat sin samiska bakgrund bakom sig. 

När hennes syster dör reser hon motvilligt till sina barndomstrakter för första gången på 

mycket länge, för att vara med på begravningen tillsammans med sin son och hans dotter. 

I den första studien av filmen är upplevelsen att Elle är den som för handlingen framåt och 

som handlingen kretsar kring. Hon är envis och vägrar vara en del av sin samiska bakgrund. 

Det väcker irritation och frustration hos hennes familj, men går i slutänden främst ut över 

henne själv då det gör henne allt mindre delaktig i vad som pågår i sin sons och barnbarns 

liv den helgen som filmen utspelar sig.  

I princip alla karaktärer i filmen upplevs som relativt känslosamma under den första 

studien, något som i och för sig skulle kunna bero på att filmen kretsar kring en begravning. 

Elle är ledsen och misstänksam, deltagarna på begravningen nedstämda och anklagande 

och Elles son och barnbarn är oförstående och uppgivna på grund av hennes beteende. Det 

första intrycket av filmen är med andra ord att den är känslosam och att detta utgår från 

hur Elle beter sig. 

5.2.2 Andra studien 

Under den första studien upplevdes Elle som filmens mittpunkt och hon är därför en av de 

två nyckelkaraktärer som valts ut från den här filmen. Den andra studien visar att hon är 

med i bild under 12 minuter och 40 sekunder av filmens 15 minuter, medan hennes son 

Olle, som är den andra nyckelkaraktären, är med i tre minuter och 30 sekunder. 

Det framkommer att Elle och Olle återkommande säger emot varandra och försöker säga 

åt den andra vad den ska göra, Olle något mer än Elle. Ingen av dem ber den andra om 

ursäkt. Filmen klarar inte Bechdeltestet eftersom de gånger Elle pratar med andra kvinnor 

nämns inte deras namn. 

5.2.3 Tredje studien 

I de tidigare två studierna noterades att Elle är den som filmen kretsar kring. Detta syntes 

också i den tredje studien och Elle placerade sig, precis som Mika i filmen ovan, på den 

högsta sidan av skalan gällande i vilken utsträckning hon för filmens handling framåt. Värt 

att notera här är dock att hennes son, Olle, också placerar sig på siffran fem. Detta beror på 

att det visserligen är Elle som handlingen kretsar kring och den som allt utgår ifrån, men 

att det är sonen som fått med henne till begravningen. 

5.3 Meningslösa konversationer i fantastiska miljöer 

Meningslösa konversationer i fantastiska miljöer kom ut 2016 och är regisserad av Lisa 

Östberg. Den är åtta minuter lång. 

5.3.1 Första studien 

Filmen skiljer sig från de övriga i denna studie på så sätt att ingen av karaktärerna någonsin 

syns i bild. En mansröst och en kvinnoröst är allt som hörs, och ibland syns skuggor och 

bakhuvuden som man kan anta tillhör dem. Detta bekräftas dock aldrig. Till bakgrunder av 

olika vackra utsikter och miljöer runtom i världen samtalar de om allt annat än just platsen 

de är på. 



 29 

Det första intrycket av filmen är att mannen är överlägsen kvinnan i nästan alla 

konversationer de har. Han ifrågasätter vad hon säger och rättar hennes uttal. Kvinnan å 

sin sida är frågande i mycket av det hon säger, som om hon inte riktigt törs stå för sin åsikt. 

Eftersom filmen inte innehåller några andra karaktärer är det dock svårt att avgöra om 

detta beror på någon typ av bakomliggande orsak eller om det är just de här två 

karaktärerna som har den dynamiken. Detta undersöks närmare i analysen. 

5.3.2 Andra studien 

De som valts ut till nyckelkaraktärer i den här filmen är mannen och kvinnan vars röster 

hörs genom hela filmen. Valet grundas på att inga andra karaktärer är närvarande i filmen. 

Ovan nämns i den första studien upplevdes mannen som mer självsäker än kvinnan, delvis 

eftersom han ifrågasatte henne ofta. Detta stämmer med det som hittats i den andra 

studien, nämligen att mannen ifrågasätter kvinnan fyra gånger under filmens lopp. 

Kvinnan ifrågasätter aldrig mannen. Däremot avbryter de båda varandra en gång vardera. 

Meningslösa konversationer i fantastiska miljöer är åtta minuter lång, och under dessa 

hörs kvinnans röst i två minuter och 15 sekunder. Mannens röst hörs i en minut och 15 

sekunder. Inget av deras namn nämns i filmen och eftersom det krävs två namngivna 

kvinnor för att klara Bechdeltestet gör den här filmen inte det. 

5.3.3 Tredje studien 

I den tredje studien bekräftas de tankar som funnits sedan den första visningen, nämligen 

att mannen är överlägsen kvinnan. Kvinnan placerar sig på en trea på skalan över hur 

hjälplös karaktären är eftersom hon målar upp en bild av sig själv både som tekniskt 

okunnig (hon kommer bland annat inte åt sina mail för att det är komplicerad 

säkerhetsfråga) och som ett offer för omständigheterna (hon beklagar sig bland annat över 

sina torra händer och att det måste bero på att de flugit). Mannen å sin sida hamnar på en 

etta på samma skala då han helt enkelt ger uttryck för att veta mer.  

Kombinationen gör att båda karaktärerna hamnar på siffran fem gällande huruvida de 

är stereotypa, vilket innebär att de i väldigt hög grad är det. En osäker kvinna som pratar 

mycket (en minut längre än mannen, se ovan) och inte kan särskilt mycket om teknik, och 

en teknikkunnig man som inte tvekar för en chans att rätta kvinnan och ge sin åsikt om det 

mesta hon pratar om – samtidigt som han ibland inte svarar alls. Det är helt enkelt två 

stereotypa bilder, av den smarte mannen och okunniga kvinnan. 

5.4 Turkkiosken 

Turkkiosken kom ut 2017 och är regisserad av Bahar Pars. Den är sju minuter lång.  

5.4.1 Första studien 

Turkkiosken utspelar sig på ett kontor. En kvinna, Cecilia, berättar om en händelse och 

refererar till en kiosk som en ”turkkiosk”. Hennes nya kollega, Asal, påpekar att det är ett 

märkligt ordval vilket skapar en kedja där flera av karaktärerna upplever obehag och 

kränkningar på helt olika grund. Asals kollegor pratar om henne när hon inte är med och 

tycker att hon överreagerar. Samtidigt anmäler Cecilia händelsen till chefen och antyder att 

Asal kallat henne för rasist. Det hela slutar med att Asal blir inkallad till chefen och tillsagd 

att lösa konflikten eftersom klimatet på jobbet annars kan bli väldigt dåligt. Det här är en 
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film om vardagsrasism och det märks redan under den första studien att just normer och 

förutfattade meningar spelar en stor roll i filmen.  

5.4.2 Andra studien 

De karaktärer som valts ut till nyckelkaraktärer i den här filmen är Asal, Cecilia och deras 

manlige chef. Asal är med i fem minuter och 25 sekunder av filmen, som är sju minuter 

totalt. Vad gäller Cecilia och den icke namngivna chefen är de med i en minut och fem 

sekunder respektive två minuter och 50 sekunder. 

Filmen klarar Bechdeltestet då Asal dels pratar med kollegan Matilda om vad som hänt, 

och dels med Cecilia vid två tillfällen angående Cecilias ordval. Den andra gången ger 

Cecilia Asal en kram och säger att hon förlåter henne. Detta är en av punkterna i mallen, 

huruvida någon ber om ursäkt eller blir bedd om ursäkt. Scenen i Turkkiosken sticker dock 

ut då Asal faktiskt inte ber om ursäkt utan Cecilia förutsätter att hon har gjort det. Detta 

kommer analyseras vidare nedan. 

5.4.3 Tredje studien 

Att Asal är den som handlingen kretsar kring visade sig tidigt redan i den första studien, 

och i denna djupdykning av hennes och de andra nyckelkaraktärernas beteenden blir det 

än tydligare. Hon placerar sig på en etta på passivitet, vilket betyder att hon i väldigt liten 

grad är passiv. Samtidigt är det intressant att notera att både hon och Cecilia får dela på 

siffran tre gällande vem som för handlingen framåt. Det tycks nämligen som om de båda 

för handlingen framåt till en viss del – Asal genom att först påpeka ordvalet och sedan prata 

med Cecilia om det, Cecilia genom att välja ordet från början och sen utgå från att Asal ber 

om ursäkt för det. Chefen å sin sida placerar sig snäppet nedanför dem då han kallar in Asal 

till mötet för att diskutera situationen, vilket för handlingen framåt, men samtidigt 

överlåter åt henne att lösa situationen själv. 

5.5 Det bor inga bögar i Bollebygd 

Det bor inga bögar i Bollebygd kom ut 2015 och är regisserad av Mikael Bundsen. Filmen 

är 12 minuter lång. 

5.5.1 Första studien 

Filmen handlar om en ung man som är i en bowlinghall med sin flickvän och kompisgäng. 

Plötsligt får han syn på bartendern, en kille som han kände under gymnasiet men inte har 

träffat sedan de tog studenten eftersom denne flyttat till Stockholm. Det visar sig att 

männen haft känslor för varandra och att huvudpersonen fortfarande påverkas av det. 

Det första intrycket av filmen är att den handlar mycket om det förgångna, det som inte 

visas i filmen utan som antyds i det som karaktärerna säger och gör. Det gör att det känns 

som att det finns gott om material att undersöka ur olika perspektiv. Huvudpersonen 

Niklas pratar med Adam, bartendern, om den senaste gången de sågs och om att han aldrig 

förstod vad som hände den kvällen. Det verkar som att det finns en stor osäkerhet hos 

honom kring det och vilken typ av relation de har till varandra. Samtidigt finns en osäkerhet 

hos Adam och även hos Niklas flickvän Lisa, som båda tycks ifrågasätta Niklas och vart de 

har honom. Det första intrycket av filmen är helt enkelt att den har ett djup som bör vara 

intressant i en analys. 
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5.5.2 Andra studien 

Niklas är med i nästan samtliga klipp i hela filmen, tio minuter och 25 sekunder av dess 

totala 12 minuter. Därför har han valts ut till en av nyckelkaraktärerna i den här filmen. De 

andra två som valts ut till nyckelkaraktärer är bartendern Adam, som är med i fem minuter 

och 20 sekunder, och flickvännen Lisa som är med i tre minuter och 18 sekunder. Att de 

två sistnämnda karaktärerna valts ut trots att de är med i en så pass mycket mindre del av 

filmen beror på att de utgör de två största sidorna i Niklas liv, åtminstone den del av hans 

liv som vi får ta del av under filmen. Tillsammans skapas en intressant dynamik mellan de 

tre karaktärerna, där Lisa och Adam sammanlagt ifrågasätter Niklas fyra gånger under 

filmens lopp. Niklas å sin sida avbryter Adam och försöker vid två tillfällen få Lisa att göra 

som han vill. 

5.5.3 Tredje studien 

Något som är intressant med den här filmen och som märktes under den tredje studien är 

att huvudpersonen Niklas lyckas att vara på samma gång väldigt hjälplös (en fyra på skalan) 

och känslostyrd (en femma) men att han för den sakens skull inte är passiv alls (en etta). 

Faktiskt för han så gott som hela handlingen framåt på egen hand, vilket också märktes i 

den andra studien där det framkom att han är med i bild och/eller ljudet i så gott som hela 

filmen. 

5.6 Fight on a Swedish Beach!! 

Fight on a Swedish Beach!! kom ut 2016 och är regisserad av Simon Vahlne. Den är 16 

minuter lång. 

5.6.1 Första studien 

Filmen utspelar sig på en strand, en sommardag någonstans i Sverige. Man får följa en 

barnfamilj som umgås på sandstranden, ett medelålders sällskap som äter lunch på en 

närliggande restaurang och ett tonårsgäng som håller till på en gräsplätt ovanför stranden. 

Tonåringarna är högljudda och hänsynslösa vilket både stör och provocerar de som är 

runtomkring. När en av tonåringarna börjar skrika rasistiska ord agerar flera av 

personerna, vilket drar igång en kedja av bråk och slagsmål. 

Delar av filmen är filmad med skakiga mobilkameror i upprätt läge, vilket gör att 

händelserna i filmen kan upplevas som verkliga. Det gör också att karaktärerna många 

gånger inte är i bild ordentligt – ibland syns bara en arm, ibland är de skymda bakom 

ölburkar. Det gör det svårare att få en känsla för vad var och en av de olika karaktärerna 

känner men å andra sidan ger det också en möjlighet att ta del av vad flera av karaktärerna 

känner samtidigt – flera av de karaktärer som håller i mobilerna kommenterar nämligen 

vad som pågår, och på så vis går det att få en bild av hur de upplever det hela. 

5.6.2 Andra studien 

De karaktärer som valts ut till nyckelkaraktärer i den här filmen är Stefan, en av de män 

som ingriper mot ungdomarna och blir indragen i slagsmålet, och hans fru Ulla som 

försöker få alla att lugna ned sig. Även den man som medlar mellan de medelålders 

karaktärerna och tonåringarna har valts till nyckelkaraktär, trots att han är med i en relativt 

liten del av filmen. Han väljs eftersom han löser konflikten och därmed bidrar med mycket 
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till filmen rent handlingsmässigt. Eftersom ett av kraven för datainsamlingen är att inte 

fokusera på karaktärer under 18 väljs inga av tonåringarna ut trots att de i många 

avseenden kan ses som filmens egentliga huvudpersoner. Trots den stora mängden 

karaktärer uppfyller inte Fight on a Swedish Beach!! kraven för att klara Bechdeltestet. 

Av de tre nyckelkaraktärerna är Stefan med under längst tid med fyra minuter och 20 

sekunder av filmens totala 16 minuter. Att han inte är med mer beror på att det i filmen 

nämligen finns, utöver de ovan nämnda ungdomarna som får mycket tid, ett stort antal 

statister och ett par familjer som man får följa under en kortare tid. 

Det här är den enda filmen där det förekommer ordentligt med våld, vilket är en av 

kategorierna på mallen. Stefan tar strypgrepp på en av ungdomarna och en annan man 

försöker hålla fast en annan kille. Noterbart är att det bara är de manliga karaktärerna som 

slåss. Ulla försöker stoppa allt och ifrågasätter högljutt Stefans val. 

5.6.3 Tredje studien 

I den tredje studien visar det sig att, i enlighet med de tidigare studierna, det inte är förrän 

drygt sex minuter in i filmen som två av nyckelkaraktärerna – Stefan och Ulla – börjar 

interagera med ungdomarna som orsakar allt tumult. Innan dess är de med något men då 

främst i egenskap av medlemmar i ett kompisgäng på semesterlunch på en restaurang, och 

inte som direkt delaktiga i att föra filmens handling framåt. När de väl kommer igång drar 

filmens handling dock igång ordentligt eftersom Stefan mycket snabbt befinner sig med 

händerna runt halsen på en av tonårspojkarna och Ulla försöker stoppa allt genom att slita 

loss honom. De får båda därför en femma på skalan över huruvida de för handlingen 

framåt. 

Värt att notera i den här filmen är att det främst är männen och killarna som slåss. Ulla 

och en äldre kvinna försöker i olika omgångar få bukt med ungdomarna men då betydligt 

mindre aggressivt och med ett fokus på att alla ska lugna ned sig. Stefan och hans manlige 

kamrat kastar sig däremot in i bråket med huvudet före, och det är de unga killarna som 

provocerar. Frågan är om det här är ett medvetet val av regissören, att låta männen slåss 

och kvinnorna slåss för freden, eller om det har blivit så för att det är det sätt många tycks 

uppleva att samhället är? Något som talar för det förstnämnda är att den person som 

slutligen lyckas medla mellan de olika grupperna är en man, som lugnt och sansat får kaoset 

att lägga sig. Här kan dock paralleller dras till den andra pilotstudien, filmen 6A. Där var 

det också återkommande de manliga karaktärerna som blev lyssnade på och som löste alla 

gräl. 

5.7 Speldosan 

Speldosan kom ut 2016 och är regisserad av Johannes Nyholm. Den är 14 minuter lång. 

5.7.1 Första studien 

Speldosan handlar om en svensk enbarnsfamilj som är i Danmark för att fira dottern Majas 

födelsedag. Filmen börjar med att Maja står som förhäxad framför ett skyltfönster och tittar 

på en speldosa, varpå hennes föräldrar kommer framspringande och hysteriskt kramar om 

henne. Filmen fortsätter sedan med vad som händer efter att hon hittats. Mamman får en 

svår allergisk reaktion efter en måltid och får flygas i helikopter till sjukhus. Maja får därför 
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fira sin födelsedagsmorgon på sjukhuset men när föräldrarna ska väcka henne är det något 

som är fel. Flickan andas inte, och föräldrarna skriker desperat på hjälp. Därefter klipps 

filmen och följer istället händelserna som kring att Maja kom bort i början av filmen och 

hur hon blir hittad av sina föräldrar. Allra sist i filmen är en scen från en mörk skog där tre 

personer vandrar till tonerna av en speldosa – samma tre personer som var målade på den 

speldosa Maja blev förhäxad av i början av filmen. 

Filmen sticker ut från de andra som studerats då den är mörkare. Ett barns död, eller 

vad som tittaren i alla fall får anta är dess död eftersom det inte avslöjas hur det går, är ett 

tungt ämne som ställs i skarp kontrast till de glada kaninansikten som familjen haft 

sminkade i sina ansikten större delen av filmen. Den handlar inte lika uppenbart om 

normer och fördomar som vissa av de andra filmerna, åtminstone inte vid den första 

anblicken. Istället är det den parallella handlingen, eller antydan till handling, om de tre 

karaktärerna från speldosan som är ute i en mörk skog, som i detta skede känns som att 

det döljer något. Balansen mellan föräldrarna känns jämn, dock med mer hysteri från 

mammans sida i slutet. 

5.7.2 Andra studien 

Eftersom Majas mamma och pappa är de mest framträdande karaktärerna i den här filmen 

har de valts ut till nyckelkaraktärer. De båda är med i drygt åtta minuter av filmens 14, 

mamman går över strecket med 55 sekunder och pappan med 20 sekunder. De är också 

jämna i de andra aspekter som bedöms enligt mallen – mamman ifrågasätter pappan en 

gång och pappan avbryter mamman vid ett tillfälle. Båda reagerar även starkt på dotterns 

först försvinnande och sedan förmodade död. Dock reagerar mamman med mer hysteri vid 

den sistnämnda händelsen. 

Speldosan skulle ha klarat Bechdeltestet om det inte vore för att ingen av de 

utomstående kvinnornas namn nämns. Mammans namn är Elin, vilket nämns i hastigast, 

och hon pratar med såväl serveringspersonal som diverse olika sjuksköterskor om främst 

sin dotter. Filmen klarar alltså inte testet, men det går att fråga sig om den skulle ha gjort 

det om den hade varit en långfilm – vilket regissören menar att den i framtiden är tänkt att 

fungera som grunden för (Wennö, 2017). 

5.7.3 Tredje studien 

Precis som i Fight on a Swedish Beach!! finns i den här filmen en del som tyder på att den 

av någon anledning upprätthåller normer för hur personer av de olika könen bör bete sig. 

Mamman placerar sig som en fyra på både skalan för hjälplöshet (hon blir sjuk av maten, 

orolig av sin mans kommentarer, rädd om dottern som åt samma mat trots att denne inte 

uppvisar några symptom) och känslostyrd (hon är skräckfylld vid den allergiska 

reaktionen, generad över clownerna, hysterisk när dottern inte andas), och kombinationen 

ger henne även en fyra på stereotyp – hon är med andra ord i mångt och mycket den 

beskyddande, oroliga mamman. Pappan är å sin sida varken hjälplös (en etta) eller 

känslostyrd (en tvåa) och skojar mycket med dottern. Han blir också en stereotyp på sätt 

och vis, den roliga och avslappnade pappan, men det är inte i samma utsträckning som 

mamman. 
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5.8 Tiden går för fort när jag har roligt 

Tiden går för fort när jag har roligt kom ut 2017 och är regisserad av Johan Tappert. Den 

är fyra minuter lång. 

5.8.1 Första studien 

Filmen kretsar kring Marianne, en äldre kvinna som inte vill att livet ska ta slut. För att få 

mer tid i livet har hon därför bestämt sig för att alltid ha tråkigt, eftersom tiden ju går 

snabbare när man har roligt. Hon undviker därför såväl att lyssna på radion som att träffa 

sin son och sina barnbarn, allt för att vinna tid. 

Vid den första studien är känslan att Marianne på många sätt är en stark karaktär. Det 

är hon som för handlingen framåt, även om det är på ett ganska tragiskt vis. Hon släpper 

inte in sin son och hans barn, och påverkar på så vis handlingen för dem. Sonen å sin sida 

får finna sig i att bli ignorerad och gå igen. Marianne fungerar även som berättarröst under 

filmen. 

5.8.2 Andra studien 

De karaktärer som valts ut till nyckelkaraktären i den här filmen är Marianne och hennes 

son. Sonen är visserligen med endast en mycket kort stund, men det finns en tydlig 

dynamik mellan hur han och hans mamma interagerar som kan vara intressant att 

analysera, i hur han verkar vara så medveten om vad hon håller på med att han inte tycks 

bli orolig utan bara ger upp och går därifrån. 

Den här filmen sticker ut från mängden då Marianne är den enda som har mer än en 

replik. Hon är dessutom med i två minuter och 50 sekunder av filmens fyra minuter, medan 

sonen bara är med i 12 sekunder. Eftersom filmen nästan uteslutande fokuserar på 

Marianne är det i princip inga av mallens rutor som blir ifyllda, eftersom de fokuserar på 

interaktionen mellan olika karaktärer. För att förstå filmen på ett djupare plan blir det 

därmed viktigt med en närmare analys. Filmen klarar inte Bechdeltestet. 

5.8.3 Tredje studien 

Marianne är som bekant den huvudsakliga karaktären i den här filmen. Hon är väldigt 

handlingskraftig och väljer bort sin egen familj och att ha kul för att uppfylla sina egna mål, 

nämligen att leva länge. Det ger henne ettor på både passivitet och hjälplöshet samt femma 

på hur pass hon för handlingen framåt. Dock är hon känslostyrd i väldigt hög utsträckning 

och låter sin ångest över att livet nått sitt sista skede gå ut över bokstavligen hela sitt liv. 

Kombinationen av detta gör att hon hamnar så långt från en stereotyp som det är möjligt – 

förväntningen på en äldre kvinna med barn och barnbarn tenderar att vara att hon är 

kärleksfull, omhändertagande och gör allt för att vara med familjen. Marianne är 

visserligen inte motsatsen, för kärleksfull är hon – hon har täckt en hel vägg med foton på 

sin familj och skrattar, fastän hon inte får, när det yngsta barnbarnet gör något roligt 

utanför dörren. Men hon ger sig inte, och det går att argumentera för att hon är den 

starkaste av alla nyckelkaraktärer i den här studien. 
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6. Analys 

Eftersom detta är en uppsats med induktiv ansats och kvalitativ metod är fokus för 

analysen att hitta teman och mönster, vilket även nämns tidigare i texten. Det här kapitlet 

går igenom detta och för att öka tydligheten återfinns de olika mönster och teman som 

hittats under individuella rubriker. 

För att inte riskera att upprepa för mycket av det som redan lagts fram i uppsatsen är 

analysen inte upplagd utifrån de tre studier som använts till datainsamling och som 

resultaten presenteras utifrån. Istället sammanställs resultaten från de olika studierna av 

de respektive filmerna och presenteras sedan tillsammans under de olika rubrikerna. 

Under de tre studierna av respektive film har flera olika aspekter upptäckts. Vissa av 

dessa finns det skäl att tro är slumpmässiga och enbart förekommande i en av filmerna, 

medan andra tycks återkomma i flera av dem. Genom att sätta samman likheterna – eller 

de återkommande skillnaderna – mellan de olika studieobjekten bildas en slags mönster 

eller teman, vilket är en av de tre olika huvudsakliga sätten att behandla kvalitativ data 

(Preece m.fl., 2015).  Varje område analyseras därefter utifrån de teorier som passar in på 

området samt med hjälp av retrospektiv reflektion för att resonera kring hur regissörerna 

kan ha tänkt kring sina produktioner. Detta gör att analysen anknyter till studiens syfte. 

Nedan listas mycket av det som upptäckts, främst sådant som återkommer i flera av 

filmerna. Varje tema ges ett namn och en kort beskrivning av vad det är. För att enklare få 

en snabb överblick över de teman och mönster upptäckts följer här en lista av dem: 

- Bechdeltestet 

- Stereotypa karaktärer 

- Komplexa karaktärer 

- Fördelning 

- Papparollen 

- Filmteam 

6.1 Bechdeltestet 

I avsnittet kring relaterad forskning nämns under ”Designteori” hur viktigt det kan anses 

vara med ett tvärvetenskapligt förhållningssätt inom mediebranschen. Att kombinera både 

det traditionella hantverket och förstå de mänskliga reaktioner som detta kan leda till är av 

stor vikt för att få ett helhetsperspektiv (Faiola m.fl., 2010). Därför återkommer uppsatsen 

här till Bechdeltestet, som å ena sidan rör film och samtidigt handlar om samhälleliga 

normer och feminism. På så sätt knyts flera av uppsatsens huvudområden ihop. Själva 

testet förklaras i uppsatsens bakgrund och under Feministisk teori i avsnittet för relaterad 

forskning nämns Bechdeltestet, där en film testas på huruvida den innehåller två 

namngivna kvinnliga karaktärer som talar med varandra om något annat än män. Av de 

åtta filmer som undersökts i den här studien klarar enbart Turkkiosken testet. Turkkiosken 

är regisserad av en kvinnlig regissör, Bahar Pars, och det skulle kunna tyda på att kvinnliga 

regissörer är mer benägna att göra jämställda filmer. Detta motsägs dock av att de övriga 

tre filmerna som regisserades av kvinnor inte klarade testet. 

Detta kan jämföras med den statistik som nämns i uppsatsens bakgrund och under 

Feministisk teori i avsnittet för relaterad forskning. Där framgår att enbart runt 55% av de 
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1600 filmer som undersöktes klarade testet. Hickey, 2014; Vagianos 2014). Filmerna i den 

här studien tycks alltså följa samma mönster som långfilmer gör, dock med en av åtta som 

klarar det istället för ungefär hälften. Värt att notera är dock att både Speldosan och Stoerre 

Vaerie – Norra Storfjället skulle ha klarat testet om någon mer av de kvinnliga 

karaktärerna i dessa filmer varit namngiven, eftersom de övriga kraven i testet uppfylldes. 

Det väcker frågan om huruvida kortfilmer klarar testet i lägre utsträckning eftersom de har 

mindre tid att introducera karaktärerna, vilket skulle kunna leda till att färre är namngivna. 

I den mån det sker liknande framtida undersökningar tycks det därmed finnas ett behov av 

att skapa en version av testet anpassad för just kortfilm där från namnkravet ersätts med 

exempelvis ett krav på att de kvinnliga karaktärerna ska ha mer än en replik. 

Syftet med den här uppsatsen är att försöka förstå ansvaret för jämställdhet i kortfilmer 

med hjälp av retrospektiv reflektion, vilket som bekant innebär att man reflekterar över 

någon annans design – eller i det här fallet någon annans film – och försöker dra förstå vad 

hen kan ha tänkt när hen skapade den (Löwgren och Stolterman, 2004; Bardzell och 

Bardzell, 2008). Genom att tillämpa det på just de här resultaten väcks frågan om 

regissörerna inte varit medvetna om hur resten av kortfilmsbranschen placerar sig inom 

Bechdeltestet. Det skulle kunna vara så att de respektive regissörerna tänkt att det inte gör 

så mycket om just deras film inte klarar kraven för testet för antagligen gör många andra 

filmer det. Om så är tråkig, för uppenbarligen klarar väldigt få av filmerna testet. Dock 

skulle anledningen kunna vara en helt annan – nämligen att det finns en generell okunskap 

om vilket ansvar de själva faktiskt bär och hur kortfilmsbranschen som helhet formas av 

det. Här sticker i så fall Bahar Pars som regisserat Turkkiosken ut. Hennes film innehåller 

inte bara två utan tre kvinnliga namngivna karaktärer som talar med varandra om något 

annat än män. Med hjälp av reflektionen tänker jag att det beror på att hon medvetet kan 

valt att låta två av de största karaktärerna vara kvinnor. 

6.2 Stereotypa karaktärer 

En stereotyp bild av vad som är manligt och vad som är kvinnligt förekommer i flera av 

filmerna. Meningslösa konversationer i fantastiska miljöer, Fight on a Swedish Beach!! 

och Speldosan innehåller alla antingen flera stereotypa nyckelkaraktärer eller en stereotyp 

nyckelkaraktär kombinerat med en stereotyp porträttering av sidokaraktärer. I flera av de 

övriga filmerna förekommer också stereotyper men i mindre utsträckning – Niklas i Det 

bor inga bögar i Bollebygd är stereotyp på så vis att han är en kille i ett heterosexuellt 

förhållande som inte vågar stå för att han gillar killar, Cecilia i Turkkiosken på så vis att 

hon uttalar sig rasistiskt men aldrig skulle befatta sig med ordet.  

Detta betyder inte att någon av karaktärerna är rakt igenom en stereotyp – snarare 

verkar många av dem vara komplext uppbyggda – men det pekar på att det finns ett tema 

av stereotyper relaterade till könsroller. Orsaken är mindre känd, men med hjälp av 

retrospektiv reflektion (Löwgren och Stolterman, 2004) är det möjligt att visa på ett antal 

möjliga anledningar till detta. I en del av fallen finns skäl att tro att regissören har valt att 

framställa karaktärerna stereotyp för att på så sätt väcka debatt eller känslor – Cecilia i 

Turkkiosken är ett exempel på detta. Filmen hanterar ämnet vardagsrasism och det skulle 
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vara svårt att filmatisera det utan att låta en karaktär vara fördomsfull eller klumpig i sitt 

ordval. Karaktären Cecilia skulle därför kunna vara aktivt vald att passa in i en stereotyp.  

Även i Meningslösa konversationer i fantastiska miljöer av Lisa Östberg förekommer  

stereotypa karaktärer. Även här kan detta handla om att problematisera, och en tolkning 

som uppkommit genom den retrospektiva reflektionen är att regissören tänkt sig filmen 

som kritik mot människors förmåga att uppskatta sin omgivning och stereotyperna som en 

ytterligare kritik mot samhället. Samtidigt finns inte mycket övrig handling i filmen vilket 

gör det svårt att veta vad regissören kan ha velat säga med den. Dock är som bekant inte 

syftet med retrospektiv reflektion att dra exakta slutsatser av vad skaparen faktiskt tänkt, 

utan att reflektera kring det. Vad regissören kan ha tänkt när hon skapade filmen är således 

att karaktärerna faktiskt inte är stereotypa – det skulle kunna vara något som jag 

personligen kopplar in i tolkningen av filmen. Här åsyftas den tredje studien, där 

konnotation – som hjälper en tolka filmen utifrån bland annat egna erfarenheter kulturell 

kontext (Hall m.fl., 2013) – kommer in. Mina egna uppfattningar om vad som är stereotypt 

är baserade på sådant jag själv upplevt och sett i andra filmer, men det behöver inte vara 

det som regissören ser som stereotypt.  

För att sätta in detta mönster med stereotypa karaktärer i ett större – och mindre 

subjektivt – sammanhang kan dock statistiken från uppsatsens bakgrund nämnas. Där tas 

det upp hur icke jämställd filmbranschen är på många håll är (New York Film Academy 

2018; Hickey 2014; Vagianos, 2014) vilket tyder på att det finns en etablerad obalans både 

i och bakom filmerna. Att karaktärerna i filmerna har ett obalanserat förhållande till 

varandra skulle kunna vara en följd av detta, inte bara i Meningslösa konversationer i 

fantastiska miljöer utan i överlag i de undersökta filmerna. 

6.3 Komplexa karaktärer 

Trots att flera av karaktärerna är porträtterade på ett stereotypt eller delvis stereotypt sätt 

har så gott som alla karaktärer i de olika filmerna ett djup. De är inte bundna till att bara 

vara på ett sätt, något som främst noterats under den tredje studien. Här kan exempelvis 

Niklas i Det bor inga bögar i Bollebygd nämnas, som är oerhört känslostyrd och låter sin 

ångest gå ut över både Lisa och Adam samtidigt som han är i största grad aktiv och tar 

många initiativ, och Marianne i Tiden går för fort när jag har roligt som är stark och för 

handlingen framåt men vars oro över livets slut går ut över allt omkring sig.  

Även Alex i Audition är ett exempel på en komplex karaktär. Han ger vid den första 

anblicken ett självsäkert intryck, och även i den scenen när han bryter ihop vid tankarna på 

sin pappa är det möjligt att uppleva honom som stark. Han låter sig provoceras och minnas. 

Med hjälp av den tredje studien av filmerna där konnotation (Hall, m.fl., 2013) står i fokus 

växer dock en bild fram av en osäker man med en självsäker yta. I början av filmen påstår 

han att han är väldigt upptagen med stora roller, ändå tackar han nedstämt ja till att vara 

med i Mikas produktion. När han väl bryter ihop tycks det denna gång snarare handla om 

stark, riktig sorg som kanske inte brukar låtas släppas ut – detta förstärks av att de andra 

två karaktärerna i filmen låter bli att filma klart scenen, märkbart påverkade av hans 

reaktion. Genom att anknyta till studiens syfte och använda retrospektiv reflektion 

(Löwgren och Stolterman, 2004) upplever jag att regissören Lovisa Sirén valt att 
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porträttera Alex som en karaktär med en genomtänkt bakgrundshistoria som skyddas av 

en yttre personlighet i form av självsäkerhet och machoattityd. Detta skulle kunna bero på 

att hon vill göra tittaren gradvis mer positivt inställd till Alex, vilket i sin tur kan bero på 

att hon vill visa på omedvetna fördomar hos tittaren kring hur män förväntas visa känslor. 

Elle i Stoerre Vaerie – Norra Storfjället är aktiv och för handlingen framåt med 

stormsteg. Amanda Kernell, som både regisserat och skrivit manus, tycks ha velat skapa en 

stark karaktär som styr över sitt eget öde. Stoerre Vaerie – Norra Storfjället handlar om 

det samiska samhället och om vad det kan innebära att vara same, och i längden även om 

vad det innebar att vara same under början av 1900-talet eftersom det är då Elle var ung 

och allt som fick henne att lämna sina barndomstrakter hände. Det faktumet gör att 

Amanda Kernell i större utsträckning än regissörerna av de andra filmerna kan ha ställts 

inför den typen av komplext val som design complexity åsyftar. Begreppet nämns i 

avsnittet ”Designteori” tidigare i uppsatsen, och handlar om alla de val en designer ställs 

inför under designprocessen (Stolterman, 2008). Genom att använda retrospektiv 

reflektion föreställer jag mig att Kernell dels behövt överväga de vanliga aspekterna av 

filmskapande – vart ska den spelas in, hur ska den filmas – och dels hur hon ska hantera 

en fråga som på samma gång är väldigt känslig och väldigt viktig att belysa. Hon lär ha fått 

ta beslut kring hur de samer som deltar i begravningen ska framställas för att verka 

dömande mot Elle, men utan att det verkar som att hon framställer dem i dålig dager. 

Kernell lär också ha funderat mycket över hur filmen skulle tas emot både av samer och 

andra grupper av människor, vad den skulle kunna väcka för debatter, och hur den 

eventuellt skulle komma att påverka samhället. Sannolikt är att hon redan vid skapandet 

av Stoerre Vaerie – Norra Storfjället var medveten om att den skulle fungera som grund 

för Sameblod vilket lär ha fått hennes beslut att bli ännu mer avgörande eftersom Sameblod 

är en långfilm som sannolikt når ut till en större publik. 

6.4 Fördelning 

I uppsatsens bakgrund nämns statistik från en studie av de 900 mest framgångsrika 

filmerna mellan 2007 och 2016. Där framgår att endast strax över 30% av de talande 

karaktärerna var kvinnliga. Där nämns även faktumet att i de filmer som var regisserade 

av kvinnor var andelen kvinnliga karaktärer drygt 5% fler än i filmerna av manliga 

regissörer (New York Film Academy, 2018). Därför är fördelningen av kvinnliga respektive 

manliga karaktärer intressant att analysera i denna studie. 

Sammanlagt i de åtta filmerna förekommer fyra kvinnor som enda huvudperson i sina 

filmer. Av dessa är tre regisserade av kvinnor och en av en man. Som man i en huvudroll är 

Niklas i Det bor inga bögar i Bollebygd den ende. De övriga filmerna har antingen ingen 

direkt definierad huvudperson eller en av vardera kön. Detta presenteras nedan i tabell 3, 

där ljusgrönt indikerar att filmen är regisserad av en kvinna och mörkgrönt av en man. 
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Kvinnlig huvudroll Manlig huvudroll Ingen definierad 

huvudroll 

Kvinnlig och 

manlig huvudroll 

Audition: Mika 

Stoerre Vaerie – 

Norra Storfjället: 

Elle 

Turkkiosken: Asal 

Tiden går för fort när 

jag har roligt: 

Marianne                     

Det bor inga bögar i 

Bollebygd: Niklas 

Fight on a 

Swedish Beach!! 

Meningslösa 

konversationer i 

fantastiska 

miljöer                

Speldosan: 

Mamman och 

pappan 

Antal: 6 (4 + 2) Antal: 3 (1 + 2)   

 

Tabell 3. Filmerna är fördelade efter huvudrollernas kön. På den sista raden har de 

manliga och kvinnliga huvudrollerna från filmerna med två huvudroller räknats in. 

 

Eftersom en del av filmerna innehåller ett stort antal statister har det inte gått att 

sammanställa det exakta antalet kvinnliga och manliga karaktärer per film, då det 

exempelvis ibland inte gått att avgöra huruvida en statist återkommer men som olika 

karaktärer. Därför har ingen sådan sammanställning skett. Istället har det totala antalet 

återkommande karaktärer räknats. Med återkommande räknas karaktärer som har mer än 

en replik och befinner sig i bild en längre tid eller ett flertal gånger under filmen. Hit räknas 

även karaktärer under 18 år. Värt att notera för de siffror som presenteras nedan i tabell 4 

är därmed att beroende på hur man väljer att se på saken kan de vara mer eller mindre 

korrekta. Trots det inkluderas siffrorna eftersom de ger en indikation om fördelningen. 

 

Film Totalt antal manliga 

återkommande karaktärer 

Totalt antal kvinnliga 

återkommande karaktärer 

Audition 3 2 

Stoerre Vaerie – Norra 

Storfjället 

4 6 

Meningslösa konversationer 

i fantastiska miljöer 

1 1 

Turkkiosken 3 5 

Det bor inga bögar i 

Bollebygd 

5 2 

Fight on a Swedish Beach!! 5 5 

Speldosan 2 5 

Tiden går för fort när jag har 

roligt 

1 5 

Summa 24 31 

Tabell 4. Filmerna är fördelade efter det totala antalet manlig och kvinnliga karaktärer, 

statister ej inräknade. Ljusgrönt indikerar en kvinnlig regissör, mörkgrönt en manlig. 

Fetstil indikerar det högsta antalet i respektive film. 
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Sett till den här studien finns således ett tydligt mönster både i att ha fler kvinnliga 

huvudroller och fler kvinnliga karaktärer än manliga i filmerna. Det verkar således finnas 

ett tema där kvinnliga karaktärer och huvudkaraktärer är i majoritet, både vad gäller 

huvudroller och allmänt i filmerna. Detta blir tydligt i tabellens sista rad där antalet 

manliga respektive kvinnliga karaktärer sammanslagits mellan de olika filmerna. Totalt 

förekommer alltså 24 manliga och 31 kvinnliga karaktärer i dessa åtta kortfilmer. Detta kan 

sättas i relation till att det i den studie av New York Film Academy (2018) som nämns ovan 

utgjordes det totala antalet karaktärer i de 900 filmerna av 4900 män och 2000 kvinnor. 

Även detta tas upp i uppsatsens bakgrund. Det tema som finns i den här uppsatsen är alltså 

inte alls samma som i den internationella långfilmsbranschen. 

I avsnittet för relaterad forskning under rubriken ”Designteori i förhållande till kultur” 

beskrivs hur spel kan sägas reflektera vår samtid (Salen och Zimmerman, 2004). I det 

avsnittet argumenteras också för att det synsättet går att överföra till hur film formas av 

och formar samhället. Utifrån en retrospektiv reflektion av hur regissörerna till filmerna i 

den här studien kan ha tänkt väcks således tanken om det kan vara så att regissörerna helt 

enkelt påverkats av vårt samhälle. I uppsatsens bakgrund nämns att Sverige är det femte 

mest jämställda landet i världen (WEF, 2017). Kanske är det därför ingen slump att andelen 

kvinnliga karaktärer är mer framträdande här än i stora delar av den övriga världen. 

6.5 Papparollen 

Precis som det nämns ovan kan spel sägas spegla samhället, och de kan i vissa fall också 

anses bryta de rådande normerna (Salen och Zimmerman, 2004). Mer om detta och hur 

det kan kopplas till film tas upp i uppsatsens avsnitt för relaterad forskning under rubriken 

”Designteori i förhållande till kultur”. Ett område som anknyter till detta är temat att flera 

av filmerna porträtterar pappor på ett positivt sätt. De tar hand om sina barn och tycks ha 

en bra relation både med dessa och med sina partners, i den mån de har någon. Exempelvis 

kan här nämnas Olle i Stoerre Vaerie – Norra Storfjället, som till synes utan någon partner 

tar hand om sin dotter, pappan i Speldosan som både skojar med och oroar sig för dottern 

Maja, och sonen i Tiden går för fort när jag har roligt som kommer förbi Mariannes hem 

med sina tre barn. Även i Fight on a Swedish Beach!! förekommer många pappor som 

umgås med och tar hand om sina barn på stranden. I Audition verkar ingen av karaktärerna 

ha barn, men däremot avslöjas det att Alex pappa lämnade honom när han var liten och att 

han fortfarande inte kommit över detta. Detta kan ses som ett tecken på att det även i den 

filmen råder ett ideal om att en pappa ska vara närvarande och aktiv i sitt barns liv, vilket i 

så fall innebär att fem av de åtta filmerna delar den åsikten. 

Det här kan alltså anknytas till teorin om spel som antingen speglande eller förändrande 

av samhället (Salen och Zimmerman, 2004) på så sätt att Sverige är ett progressivt och 

jämställt (WEF, 2017) land och att detta är vad som speglas i filmerna. Genom retrospektiv 

reflektion uppstår dock frågan om det kanske snarare är det synsättet på spel – och film – 

som något som utmanar och förändrar samhällets normer som är det som händer här. Om 

regissörerna är medvetna om hur samhället har sett ut, och fortfarande gör på många 

platser i världen, kan de ha valt att porträttera papparollen som aktiv och kärleksfull för att 

på så sätt forma de som ser på filmerna till att tänka i nya banor.  
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6.6 Filmteam 

Hittills har bara aspekter av själva filmerna tagits upp, men det är mycket mer än så som 

har undersökts. Den första delen av den tillhörande mallen är bland annat avsedd för hur 

fördelningen av de som arbetar med filmer ser ut, vilket anknyter till uppsatsens syfte. 

Samtliga filmer som undersökts är mindre produktioner, och en intressant upptäckt vid 

sammanställningen av mallen är att regissörerna i samtliga fall även skrivit manus för sina 

respektive filmer, dock med undantag för Lovisa Sirén som skrivit manuset för Audition i 

samarbete med Peter Modestij. Det går alltså att argumentera för att regissörerna haft en 

stor betydelse för produktionen och varför den ser ut som den gör. 

Här går det att dra paralleller till vilket ansvar en designer kan anses ha för sin design 

(Löwgren och Stolterman, 2004), vilket nämns ibland annat uppsatsens bakgrund och 

under rubriken ”Designteori.”. En designer arbetar ofta ihop med andra formgivare och 

personer som på olika sätt är delaktiga i designprocessen, och på samma sätt fungerar de 

flesta filmproduktioner. I det ovan nämnda avsnittet nämns att Löwgren och Stolterman 

(2004) menar att designern har ansvar för hur hen etiskt förhåller sig till sin design, och i 

Stolterman (2008) nämns som bekant begreppet design complexity som alla beslut som 

det innebär att designern ställs inför.  

Med hjälp av retrospektiv reflektion går det därmed att tänka sig att regissören är den 

som på många sätt bär ansvaret för produktionen, vilket anknyter till studiens syfte. De kan 

anses ha ett ansvar för både vad gäller innehållet i den och själva filmteamen. Det gör att 

resultaten från studien, som presenteras nedan i tabell 5, på sätt och vis kan kopplas till 

regissörerna. Majoriteten av filmerna är gjorda av filmteam som innehåller fler män än 

kvinnor. Det är också värt att notera att samtliga filmer regisserade av en man placerar sig 

i den kategorin, medan filmerna gjorda av kvinnor är utspridda över tabellen. 

 

Lika många män och 

kvinnor i filmteamet: 

Fler män än kvinnor i 

filmteamet: 

Fler kvinnor än män i 

filmteamet 

Audition  

(9 manliga + 9 kvinnliga) 

Stoerre Vaerie – Norra 

Storfjället  

(5 manliga + 1 kvinnlig) 

Det bor inga bögar i 

Bollebygd 

 (17 manliga + 11 kvinnliga) 

Fight on a Swedish Beach!! 

(15 manliga + 5 kvinnliga)  

Speldosan 

 (10 manliga + 6 kvinnliga)  

Tiden går för fort när jag 

har roligt  

(8 manliga + 3 kvinnliga) 

Turkkiosken  

(2 manliga +4 kvinnliga)  

Meningslösa 

konversationer  

i fantastiska miljöer  

(1 manlig + 2 kvinnliga). 

Tabell 5. Filmerna fördelade efter hur många män respektive kvinnor som arbetat på 

respektive film. Ljusgrönt innebär en kvinnlig regissör, mörkgrönt en manlig. 
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Enligt den statistik som presenteras i uppsatsens bakgrund framgår att för varje kvinna 

som arbetade bakom kameran på någon av de 900 filmer som sammanställts gick det fem 

män (New York Film Academy, 2018). Med andra ord är mönstret ovan inte unikt för den 

här undersökningen utan verkar vara en del av något större. Om regissören alltså kan anses 

knytas till detta väcks genom den retrospektiva reflektionen frågan om varför hen har valt 

att använda filmteam med denna typ av indelning. Majoriteten av de kvinnliga regissörerna 

har valt att ha lika många eller fler kvinnliga än manliga medarbetare. Detta skulle alltså 

kunna vara ett aktivt val. En möjlig anledning är att de kvinnliga regissörerna vill skapa fler 

möjligheter för kvinnor att arbeta inom film. Detta är alltså bara en personlig reflektion, 

men skulle den visa sig stämma säger det även något om mentaliteten hos de manliga 

regissörerna som ju faktiskt i samtliga fall har filmteam med en avgörande majoritet 

manliga medarbetare. Utifrån min personliga retrospektiva reflektion kan det alltså vara 

så att de manliga regissörerna antingen inte har reflekterat över jämställdheten i sina 

filmteam, eller varit medvetna om hur icke jämställd branschen är men ändå valt att 

bibehålla den mansdominerade strukturen. De kvinnliga regissörerna å sin sida tycks ha 

tagit ett mer medvetet, aktivt val kring vilka de anställt eftersom det inte verkar troligt att 

slumpen gjort att just deras filmer är mer jämställda. 

7. Diskussion 

Nedan diskuteras de teman och mönster som framkommit under studiens lopp, och 

huruvida de stämmer överens med frågeställningarna och studiens syfte. Även den valda 

metoden för både genomförande och analys diskuteras. Diskussionen innehåller också 

avsnitt kring valet av relaterad forskning. Även mallen som arbetats fram för att stödja 

datainsamlingen diskuteras nedan. 

7.1 Den valda metoden 

Den valda metoden har fungerat bra för att besvara studiens syfte. Syftet är som bekant att 

genom retrospektiv reflektion undersöka ansvaret för jämställdhet i och under 

kortfilmsproduktioner. Det har skett genom att använda en kvalitativ metod och en 

induktiv ansats. Den kvalitativa metoden har fungerat bra då den gjort det möjligt att i 

detalj studera ett antal kortfilmer och sedan i analysen dra slutsatser kring dessa utifrån 

just retrospektiv reflektion. Även den induktiva ansatsen har varit väl fungerande för 

uppsatsens syfte eftersom den retrospektiva reflektionen är utforskande och en induktiv 

ansats kretsar kring att just utforska det område som studeras (Thurén, 2013b). Nedan 

diskuteras den valda metoden för datainsamling, följt av en diskussion kring den valda 

metoden för analys. Dessa separeras för tydlighets skull. 

7.1.1 Den valda metoden för datainsamling 

Vid datainsamlingen har alltså ett antal kortfilmer granskats. Filmerna har undersökts i 

detalj med hjälp av close reading (Denzin, 2004) vilket har fungerat bra eftersom det har 

gjort det möjligt att gå på djupet i varje film. Valet att studera varje film tre gånger med 

fokus på olika områden har gjort att studien visserligen varit något tidskrävande, men har 
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lett till ett mångbottnat resultat. Då detta främst har med mallen att göra diskuteras det 

mer utförligt nedan under rubriken ”Mallen och dess användningsområden”.  

I den här uppsatsen förekommer delar av insamlad data som kretsar kring information 

i form av siffror, exempelvis på antalet medverkande av respektive kön i en film. Avsikten 

med dessa delar är att säkerställa ett objektivt resultat, eftersom data som samlas in på 

detta vis ser likadan ut oavsett vem som samlar in den. Dessa delar är inte omfattande nog 

för att räknas som kvantitativa, men likväl är det intressant att diskutera huruvida det hade 

varit mer effektivt att använda en mer kvantitativ metod i studien. Att dels samla in data 

på ett annat sätt och dels inte tolka resultaten förrän i analysen hade sannolikt gett en 

annan typ av resultat. Å ena sidan går det att argumentera för att den typen av ett rent 

faktabaserat resultat vore mer pålitligt, då det inte påverkas av ens personliga åsikter i 

samma utsträckning som det kan anses göra i den här typen av studie. Å andra sidan 

innebär det nuvarande resultatet att möjliga motiv bakom karaktärernas handlingar räknas 

in i resultaten, vilket kan anses ge en djupare förklaring till varför det ser ut som det gör. 

Från början var det meningen att enbart fokusera på hur kvinnor framställs i film. Detta 

ändrades relativt tidigt i processen till att inkludera även män, vilket det redogörs mer 

utförligt för under ”Pilotstudie 1”. Tanken var att även inkludera karaktärer som inte 

tillskrivits något kön eller som står utanför tvåkönsnormen, något som egentligen inte är 

borttaget från studien. I samtliga filmer som studerats förekommer dock enbart antingen 

manliga eller kvinnliga karaktärer. Inte heller har några kortfilmer som uppfyller alla 

kriterier men som är regisserade av en ickebinär regissör kunnat hittas. Detta kan ses som 

en utvecklingspotential i det fall att studien någon gång ska tas vidare eller användas som 

underlag i en annan undersökning. 

Den här studien kretsar kring åtta filmer. Det väcker frågan om huruvida ett lägre antal 

filmer hade varit mer effektivt, på så vis att det hade gjort det möjligt att studera dessa ännu 

mer detaljerat. Med exempelvis enbart fyra filmer hade det kanske rentav varit möjligt att 

tolka in den relaterade forskningen och teorierna i varje enskild film, istället för att som nu 

använda det främst i den sammanslagna analysen. Ett lägre antal filmer hade dock 

antagligen gett ett resultat som var mindre representativt för den svenska 

kortfilmsbranschen som helhet. 

Ett område som också är värt att fundera kring är pilotstudierna. Att genomföra dessa 

har påverkat utformningen av den här studien i hög utsträckning och utan dem hade mallen 

och den insamlade informationen sett väldigt annorlunda ut. Dock är det värt att notera att 

ingen av de två filmerna helt uppfyllde urvalskriterierna. Vaskduellen har ingen angiven 

regissör utan nämner där istället hela produktionsbolaget Crazy Pictures. 6A å sin sida är 

tio minuter längre än den utsatta tiden. Att dessa två filmer ändå valdes beror på en ovilja 

att minska urvalsgruppen för den faktiska studien då utbudet var på SVT play var något 

begränsat. Dessutom var det aldrig tänkt att resultatet från pilotstudierna skulle ingå i den 

slutgiltiga studien eftersom det var troligt att datainsamlingen skulle förändras utifrån det 

som syntes i dessa. På den grunden togs beslutet att bortse från dessa respektive övertramp.  

7.1.2 Den valda metoden för analys 

Utöver diskussionen kring resultat och analys, som återfinns nedan vid rubriken med 

samma namn, är det i den faktiska analysen som syftet främst går att besvara. Där används 
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nämligen just retrospektiv reflektion för att undersöka ansvaret för jämställdhet i och 

under kortfilmsproduktioner. Att använda retrospektiv reflektion har fungerat bra. 

Metoden utgår från en själv och ens tolkning av hur skaparen kan ha tänkt (Löwgren och 

Stolterman, 2004) vilket gör det lätt att använda, samtidigt som det ger utrymme för att 

anknyta till en större kontext med hjälp av relaterad forskning. På så vis har jag kunnat 

skapa mig en bild av hur jag tror att regissören kan ha tänkt och kombinerat det med teorier 

och statistik som ibland tyder på något annat. Kombinationen ger en komplex bild av vad 

regissörerna kan tänkas ha tänkt.  

Metoden kan även användas för att dra slutsatser kring hur den som bär ansvar för 

andra typer av medieproduktioner kan ha tänkt vid skapandet av dessa. Trots att många av 

teorierna kan upplevas höra till ett visst område, såsom att designteori gäller design, går de 

att applicera på många fler områden. Enbart i den här uppsatsen används ju bland annat 

tankar om både interaktionsdesign och dataspel för att tolka film. Som det nämns i 

uppsatsens bakgrund tycks digitaliseringen av vårt samhälle göra att många medieuttryck 

konvergerar. Även därför bör det gå bra att använda den här uppsatsen i andra 

sammanhang som rör digitalt tillgängliga medieproduktioner. 

7.2 Valet av relaterad forskning 

I kapitlet ”Relaterad forskning” redogörs för ett antal angränsande områden som den här 

uppsatsen grundar sig i. Tanken med att kombinera dessa relativt skilda områden är att det 

leder till en bredare och mer komplex studie än om enbart närbesläktade teorier hade 

använts. De olika områdena har främst använts som stöd i analysen, där de bidragit med 

tolkningsmöjligheter för den data som samlats in. Noterbart där är hur retrospektiv 

reflektion använts för att försöka förstå ansvaret för jämställdhet i och under 

produktionerna, vilket också är studiens syfte. Under rubriken ovan, ”Den valda metoden 

för analys” beskrivs fördelarna med att använda retrospektiv reflektion närmare.  

Retrospektiv reflektion är som bekant hämtat från designteorin (Löwgren och 

Stolterman, 2004). Designteorin å sin sida är det relaterade forskningsområde som 

förekommer oftast i den här uppsatsen. Att analysera film utifrån detta perspektiv har haft 

många fördelar, särskilt för att belysa de olika ansvar en designer – eller regissör – kan ha. 

Begreppet design complexity är ett exempel på detta. Design complexity handlar om de 

många komplexa val en designer kan ställas inför och behöva ta ansvar för (Stolterman, 

2008). Kombinationen av detta och retrospektiv reflektion har gjort det möjligt att skapa 

en bild av hur de olika regissörerna kan ha tänkt kring olika aspekter av sina respektive 

produktioner. 

Att tolka filmerna med hjälp av designteori har varit väldigt intressant. I ett tidigt skede 

av studien var den tänkt att fokusera mer på filmvetenskap, men de potentiella 

möjligheterna att tolka filmerna utifrån just designteori att det tog överhanden. Det leder 

dock till en fråga kring hur studien hade kunnat se ut om designteorin inte hade varit med 

i bilden. Studien hade i så fall troligen blivit en filmvetenskaplig studie med fokus på 

klassisk filmanalys. Områden som semiotik, tolkningen av tecken och symboler, hade 

troligen tillåtits ta större plats vilket hade kunnat leda till intressanta iakttagelser. Dock är 

det troligt att mallen hade blivit mindre användbar vid studier av andra typer av digitala 



 45 

medieproduktioner än just film. Det hade varit en förlust om mallen bara gick att använda 

inom ett område. Så som uppsatsen ser ut nu, där film ses som en av många sorters 

medieuttryck, är den användbar i flera olika sammanhang. Att studien kretsar kring 

designteori är därför ett väl fungerande val. 

Ett annat men närbesläktat område som återkommer i den här uppsatsen är hur film 

och dataspel kan jämföras. Detta förekommer främst i analysen där spels förmåga att 

reflektera eller ifrågasätta rådande normer (Salen och Zimmerman, 2004) sätts i relation 

till filmers förmåga till detsamma. Även i metodavsnittet konstateras dock att close 

reading, det vill säga sättet att i detalj granska något (Denzin, 2004) kan användas till att 

analysera dataspel (Bizzocchi och Tanenbaum, 2011). En fråga som detta väcker är hur 

studien hade kunnat se ut om den kretsat mer kring likheterna mellan just dessa två 

medium. Film och spel kan anses vara på väg mot varandra i takt med framväxten av bland 

annat interaktiv film som nämns i inledningen, där tittaren gör val som påverkar 

handlingen (Liptak, 2018; Newton, 2017). En utveckling av den här studien skulle alltså 

kunna vara av likheterna mellan film och spel och vad det i sin tur kan säga om ansvar för 

jämställdhet. 

Givetvis är en stor del av den relaterade forskningen i den här uppsatsen även 

feministisk teori. Området genomsyrar hela uppsatsen i och med dess fokus på 

jämställdhet och strukturer kring detta. Att använda feminism i studien har med andra ord 

varit avgörande för att kunna besvara dess syfte. En potentiell utveckling av studien skulle 

dock kunna vara att använda fler feministiska teorier i analysen, istället för att den som nu 

baseras på det och statistik kring hur filmbranschen är uppbyggd. Att detta inte 

förekommer i den här uppsatsen beror på det tycks finnas betydligt fler redan genomförda 

studier som kombinerar just feminism och film, men få som kombinerar designteori och 

film. Avsikten är att den här uppsatsen ska kunna fylla ett tvärvetenskapligt tomrum. 

En del av den feministiska teorin som alla filmer undersökts utifrån är Bechdeltestet. 

Att använda Bechdeltestet är något som fungerat väl i och med att det är smidigt och 

effektivt. Bara en av filmerna klarade testet, men ytterligare två skulle ha klarat det om fler 

av de kvinnliga karaktärerna varit namngivna. Detta tas upp mer detaljerat i analysen. 

Samtidigt finns kritik mot Bechdeltestet då det enligt vissa belyser en alltför ensidig bild av 

kvinnor i film. Exempelvis skulle en film med en stark kvinnlig huvudkaraktär inte klara 

testet om kvinnan av någon anledning inte har någon kontakt med omvärlden, medan en 

mansdominerad film där två kvinnor under en kort stund pratar om något förutom män 

kan klara det – även om det som de två kvinnorna pratar om är något som upprätthåller 

stereotyper kring kvinnor (Hickey, 2014). 

Avslutningsvis är den feministiska medieteorin ett område som hade varit intressant att 

utveckla mer, vilken jag personligen upplever inte har fått den uppmärksamhet den 

förtjänar i analysen. Detta kan dock bero på att då studien fokuserar både på feministisk 

teori och filmteori blir den feministiska medieteorin något överflödig eftersom den på 

många sätt fungerar som en brygga mellan just feminism och media – vilket ju film är.  
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7.3 Mallen och dess användningsområden 

En av uppsatsens frågeställningar är att ta reda på vilket typ av stöd som behövs vid 

insamlingen av den här typen av detaljerad kvalitativ data. Därför har en mall tagits fram 

(se bilaga 2). Från början var mallen snarare tänkt som ett ramverk, vars funktion var att 

hjälpa till vid en del av datainsamlingen. Med hjälp av de två pilotstudierna och delar av 

den relaterade forskningen har den dock utvecklats till det den är nu – en gedigen mall som 

använts vid samtlig datainsamling i den faktiska studien. 

Mallen är inte baserad på någon liknande, tidigare mall utan är en produkt av många 

timmars arbete för att ta fram ett fungerande verktyg för datainsamling i både den här 

studien och eventuella angränsande som kan komma att ske i framtiden. Den har emellanåt 

varit svår att arbeta fram på grund av detta, och det hade antagligen både underlättat och 

effektiviserat arbetet om mallen kunnat baseras på något redan existerande. Någon sådan 

har dock inte hittats. Trots den tid det har tagit att utveckla mallen är det möjligt att den 

inte skulle ha blivit bättre om en redan existerat. Risken hade funnits att jag skulle ha låst 

mig vid att mallen skulle utformas på ett specifikt sätt, vilket inte nödvändigtvis hade varit 

det mest passande för just den här studien. På det sätt mallen ser ut nu samlas en stor och 

varierad mängd data in då filmerna undersöks med hjälp av close reading (Denzin, 2004). 

I metodavsnittet förklaras hur close reading kan appliceras på film, och att en av 

rekommendationerna är att olika områden i filmen granskas i olika omgångar (Languages 

On Screen, u.å.). Detta gör att den fungerar bra i det här sammanhanget och den data som 

samlats in har varit värdefull och avgörande för den fortsatta studien. Mallen fungerar med 

andra ord mycket bra i den här studien och även om det hade varit intressant att utforma 

den annorlunda har den fyllt sin funktion väl. 

Mallen är främst baserad på feministisk teori och filmteori, varav båda tas upp avsnittet  

”Relaterad forskning”. Den data som samlas in analyseras sedan från ett designteoretiskt 

perspektiv. På så vis anknyter mallen till uppsatsens tvärvetenskapliga förhållningssätt. 

Tanken är att detta ska underlätta för möjligheten att använda mallen vid undersökningar 

av andra typer av medieproduktioner. Som nämnts tidigare är det möjligt att mallen skulle 

behöva anpassas något beroende på inom vilken kontexten den ska användas – exempelvis 

kan fler kategorier läggas till i hur karaktärerna interagerar med varandra om målet är att 

studera något bortom grundläggande jämställdhet, eller så kan kategorierna för filmteamet 

bytas ut och ersättas med designteamet om det är en design som studeras. Generellt bör 

det dock vara möjligt att använda mallen i flera olika sammanhang. Särskilt själva 

upplägget där den som utför studien tittar på varje produktion tre gånger, med olika fokus 

på dels mer information i form av siffror och denotation och dels egna tolkningar och 

konnotation, bör vara allmänt gångbart och lär gå att applicera på de flesta produktioner. 

Detta leder till frågan om varför mallen ska användas i andra studier. Som det nämns 

ovan hade den här studien effektiviserats om en liknande mall redan funnits. Mallen är ett 

verktyg för att samla in data på flera olika nivåer och har testats noggrant med positiva 

resultat. I andra studier kan mallen tänkas fungera som ett underlag för en mer utvecklad 

metod för datainsamling, eller en inspirationskälla för hur det kan fungera. Den skulle 

också gå att använda på det sätt den ser ut nu förutsatt att den anpassas efter det område 
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som undersöks och givetvis också att den inte används utan kunskaper kring de teorier den 

faktiskt bygger på. 

7.4 Innehåll i resultat och analys 

Under den här rubriken diskuteras det som visat sig i den faktiska studien, med fokus på 

filmerna och de mönster och teman som synts i dessa. För att undvika upprepning är detta 

avsnitt inte uppdelat på samma sätt som i analysen, utan istället diskuteras här tre 

huvudområden som på olika sätt anknyter till uppsatsens syfte och dess andra 

frågeställning, nämligen hur porträtteringen av män och kvinnor ser ut i nutida svensk 

kortfilm och hur det påverkas av om regissören är man eller kvinna. 

7.4.1 Valet av nyckelkaraktärer 

En avgörande faktor i datainsamlingen är att den tredje studien främst vilar på 

konnotation. Där tolkas alltså de utvalda nyckelkaraktärernas beteenden utifrån mina egna 

erfarenheter och den kulturella kontext inom vilken jag dels har sett filmen men också det 

jag vet om var och varför dem är gjord (Hall m.fl., 2013). Att denna sektion blir mer 

personlig behöver dock inte vara något negativt. Syftet med uppsatsen är ju att använda 

just retrospektiv reflektion för att förstå ansvaret för jämställdhet i och under 

kortfilmsproduktioner, så att anknyta till en mer personlig reflektion redan i 

datainsamlingen kan ses som ett led i detta.  

Ett område som har med det att göra, och där den personliga faktorn riskerar att påverka 

resultatet i stor utsträckning, är själva valet av nyckelkaraktärer i filmerna.  En stor del av 

resultatet, och därmed analys och slutsats, är baserat på dessa och hur de interagerar med 

varandra. Om urvalet av nyckelkaraktärerna hade sett annorlunda ut skulle exempelvis 

även antalet stereotypa och komplexa karaktärer ha kunnat se annorlunda ut, vilket hade 

gett ett annat resultat och därmed en annan analys och slutsats. 

Ett annat urval av nyckelkaraktärer hade exempelvis kunnat ske om en annan person 

hade genomfört studien, eftersom valet är gjort av mig personligen. Det hade även kunnat 

ske om jag hade valt att exempelvis inkludera barn. Dock har jag varit medveten om min 

roll i att välja nyckelkaraktärerna och hur det skulle kunna påverka studien. Valet av dessa 

har därför tagits enligt de regler som återges i avsnittet för genomförande under rubriken 

”Tillvägagångssätt för datainsamling och studie”. För att gillas som nyckelkaraktär måste 

karaktären alltså vara över 18 år och påverka handlingen på något vis. 

7.4.2 Filmerna som reflektion av samhället eller regissörens val 

Två av de punkter som tas upp i analysen kretsar kring mönster som kan uppfattas som en 

reflektion av vårt samhälle. Dessa är dels den aktiva och kärleksfulla papparollen och dels 

faktumet att det förekommer en majoritet av kvinnliga karaktärer i filmerna. Till det 

sistnämnda hör också att det förekommer fler kvinnliga än manliga huvudroller. I analysen 

konstateras att båda dessa mönster kan vara en reflektion av det samhälle vi lever i, i 

enlighet med sättet att se på spel som en reflektion av sin omvärld (Salen och Zimmerman, 

2004) men tillämpat på film.  Alla filmerna i studien är producerade i Sverige och dessa två 

mönster anknyter onekligen till de värderingar som finns i stora delar av Sverige idag – 



 48 

något som bland annat har att göra med faktumet som nämns i uppsatsens bakgrund, 

nämligen Sveriges placering som världens femte mest jämställda land (WEF, 2017). 

Det går dock att fråga sig om det faktiskt rör sig om en reflektion av omvärlden och hur 

medvetna regissörerna i så fall varit om det. Det skulle ju faktiskt kunna bero på en slump 

att filmerna följer dessa mönster. I analysen använder jag retrospektiv reflektion för att 

resonera kring detta. Där tolkar jag det som att båda möjligheterna är lika troliga. Men här 

i diskussionen, där de två mönstren från analysen ställs mot varandra, är jag beredd att gå 

steget längre. Retrospektiv reflektion innebär ju att sätta sig in i hur den som skapade något 

kan ha tänkt kring det (Löwgren och Stolterman, 2004). När jag gör det i den här kontexten 

tänker jag att det måste vara ett aktivt val av regissörerna att låta filmernas innehåll 

reflektera vissa tankar i samhället. 

Min uppfattning kring detta beror på att det mönster som rör antalet kvinnliga 

karaktärer så tydligt går emot de trender som visas i flera av studierna angående 

fördelningen i internationella långfilmer som tas upp i uppsatsens bakgrund (New York 

Film Academy, 2018; Smith m.fl., 2015). Papparollen å sin sida är inget som förekommer i 

de relaterade studier som undersökts, men då jag är medveten om bland annat hur ovanligt 

det är i många länder med pappaledighet resonerar jag med hjälp av retrospektiv reflektion 

att detta mönster lär vara relativt unikt för Sverige – möjligtvis med undantag för våra 

närmaste grannländer där liknande tankar förekommer. I uppsatsens avsnitt för relaterad 

forskning under rubriken ”Designteori” nämns att en designer har ett etiskt ansvar när hen 

designar, att hen bör hålla sig uppdaterad och pågående kritiskt granska sina 

arbetsuppgifter (Löwgren och Stolterman, 2004). Genom retrospektiv reflektion tänker jag 

mig att det är samma sak för regissörerna och att deras förhållningssätt gentemot sin 

omvärld bör vara detsamma. Det finns därför skäl att tro att regissörerna kan ha varit 

medvetna om samhällets utformning och valt att aktivt spegla detta i sina filmer för att på 

så vis upprätthålla dessa mer positiva sociala normer. 

7.4.3 Filmteamen 

I analysen framgår att könsfördelningen inom filmteamen följer två mönster. Dels att 

samtliga av de filmer som är regisserade av män är skapade av filmteam som innehåller fler 

män än kvinnor, och dels att fördelningen i dessa filmteam utgörs av betydligt fler män än 

kvinnor medan det i filmteamen som innehåller fler kvinnor är ganska jämnt fördelade. 

Sammanlagt har de fem filmer med fler män bakom kameran minst fyra fler män än 

kvinnor i filmteamet, medan det i de filmer med fler kvinnor förekommer högst två fler 

kvinnor än män. 

Här kan man fundera på ansvaret hos den som skapar filmen och sätter samman 

filmteamen. Har urvalet skett på en grund av vilka som är duktigast eller finns det något 

annat som ligger bakom det? Redan i bakgrunden i den här uppsatsen konstaterades att 

filmbranschen kan anses vara ojämställd såväl framför som bakom kameran. Där tas bland 

annat upp att mindre än 2% av de filmer på den amerikanska marknaden som tjänade mest 

mellan 2013 och 2014 var regisserade av kvinnor (Smith m.fl., 2015). De tendenser som 

syns i den här studien går med andra ord igen i den amerikanska filmindustrin – till 

skillnad från de mönster som diskuteras under den förra rubriken, där svensk kortfilm 

istället skiljer sig från övrig statistik. Genom retrospektiv reflektion upplever jag alltså att 
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det finns ett mönster som innebär att medan den som ansvarar för jämställdheten i 

filmerna – vilket i den här studien anses vara regissörerna då de även skrivit manusen – 

tycks ta relativt medvetna val kring jämställdhet, så verkar ansvaret för jämställdhet bakom 

kameran desto lägre. Jag personligen skulle tro att det handlar om att de manliga 

regissörerna i lägre utsträckning ser fördelningen som ett problem eftersom det är så 

branschen ser ut i stort, medan de kvinnliga regissörerna troligen upplevt själva hur icke 

jämställd branschen är och därför tagit ett mer aktivt val att låta fler kvinnor få chansen att 

arbeta med film. 

7.5 Att kombinera designteori och kortfilm 

I kapitlet för relaterad forskning redogörs för vad designteori är och hur designerns ansvar 

för sin design (Löwgren och Stolterman, 2004) kan likställas med regissörens ansvar för 

sin film. Vem som tar ansvar för en produktion skulle kunna ses som mer relevant ju mer 

samhället förändras. Åsikterna som framställs i en film kommer sannolikt påverka tittarna 

på något vis, och det kan därför vara av stor vikt att ha en tanke bakom det som framställs. 

En fråga att ta ställning till i den här kontexten är därför om regissören verkligen går att se 

som ansvarig för sin produktion på samma sätt som designern är för sin. Det är trots allt 

främst detta antagande som gjort att designteori kopplats in. 

För att förstå vilken betydelse regissören har är det också viktigt att ställa sig frågan om 

vilken roll exempelvis produktionsbolaget, manusförfattaren och skådespelarna har för 

filmens utformning. Här skulle det vara önskvärt att ha ett tydligt svar som gäller i alla 

lägen, men då filmproduktioner kan se enormt olika ut – allt från en enmansproduktion 

med mobilkamera till en Hollywoodproduktion för miljontals dollar – är den retrospektiva 

reflektionen ett bra verktyg för att resonera kring detta. I just de filmer som studerats i den 

här undersökningen är regissören som bekant även den som skrivit manus. I ett par av 

filmerna är denna person också involverad i att producera filmen. Regissörerna i dessa 

produktioner kan alltså anses ha en stor betydelse för filmens utformning. 

Genom att den retrospektiva reflektionen går att ta till för att förstå flera aspekter av 

filmerna och varför de ser ut som de gör är intrycket att det fungerar bra att använda tankar 

från designteorin för att analysera film. Även tankar från designteorin om designerns etiska 

ansvar (Löwgren och Stolterman, 2004), vidden av att vara medveten om hur design och 

media hänger ihop med omvärlden och mänskliga beteenden (Faiola m.fl., 2010), hur spel 

kan designas för att reflektera eller påverka samhället (Salen och Zimmerman, 2004) och 

tankarna kring design complexity (Stolterman, 2008) har varit mycket användbara i 

analysen. Att kombinera designteori och kortfilm har således fungerat bra, och i den mån 

studien skulle kunna komma att tas vidare och inkludera även andra typer av 

medieproduktioner bör detta tvärvetenskapliga förhållningssätt göra övergången lätt. 

8. Slutsatser 

Detta avslutande kapitel tar upp de slutsatser som studien utmynnat i. Främst behandlas 

slutsatser kring undersökningens frågeställningar och dess syfte. Sedan följer en del med 

slutsatser kring studiens bidrag. 
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Uppsatsens syfte är att genom retrospektiv reflektion undersöka ansvaret för 

jämställdhet i och under kortfilmsproduktioner. Syftet besvaras främst genom att analysen 

till stor del sker med just av retrospektiv reflektion. Även att den tredje studien av filmerna 

är gjord med hjälp av en personlig tolkning av varför karaktärerna framställs som de gör 

kan sägas anknyta till syftet till viss del. 

Den kvalitativa metoden och har gjort det möjligt att gå på djupet i varje film och på det 

sättet använda retrospektiv reflektion för att förstå de eventuella tankar som legat bakom 

dem. Genom att uppsatsen har gjorts med en induktiv ansats har resultaten kunnat 

utforskas fritt, vilket också har gynnat användandet av retrospektiv reflektion. Valet av den 

relaterade forskningen har givetvis också varit till syftets fördel, då det främsta relaterade 

forskningsområdet som förekommer är designteori – vilket är det område själva begreppet 

retrospektiv reflektion kommer ifrån. Utan designteori skulle syftet inte gå att besvara. Vad 

gäller den övriga relaterade forskningen är även den relevant för syftet. Filmteorin då det 

hade varit svårt att studera filmerna utan den och den feministiska teorin har gett 

jämställdhetsfrågan djup. Om något hade kunnat utvecklats är det användandet av den 

feministiska medieteorin, eftersom den upplevs ha fallit undan något. Detta tas upp i 

diskussionen ovan. Överlag har dock uppsatsens olika områden samverkat väl för att 

besvara syftet. Slutsatsen är därför att syftet varit väl anpassat för den typen av studie som 

gjorts och att retrospektiv reflektion är ett passande verktyg för att undersöka 

jämställdheten i kortfilmsproduktioner. 

I kapitlet ”Syfte och frågeställningar” listas de tre huvudsakliga frågeställningarna, 

vilka är följande: 

– Hur är det möjligt att analysera kortfilm ur ett designteoretiskt perspektiv? 

– Hur ser porträtteringen av kvinnor respektive män ut i svensk nutida kortfilm, och 

hur påverkas detta av huruvida regissören är man eller kvinna? 

– Vad för typ av stöd behövs vid den här typen av datainsamling? 

På den första frågeställningen är svaret att såvitt det går att avgöra utifrån den här 

studien går det att använda designteori för att analysera film. Detta genom att fokusera på 

designerns etiska ansvar (Löwgren och Stolterman, 2004) i förhållande till regissörens 

ansvar, att försöka förstå de komplexa val en filmskapare kan ha ställts inför genom att 

använda både retrospektiv reflektion (Löwgren och Stolterman, 2004) och resonera utifrån 

begreppet design complexity (Stolterman, 2008), samt att se hur film kan reflekterande 

och/eller ifrågasätta normer på samma sätt som spel kan anses göra (Salen och 

Zimmerman, 2004). Givetvis går det även att koppla in designteori på flera andra sätt, men 

de som listas här är de främsta som använts i den här uppsatsen.  

Att besvara den andra frågeställningen är något komplext då det inte egentligen går att 

dra några slutsatser kring den svenska kortfilmsbranschen som helhet. Med det sagt finns 

det tydliga mönster som uppkommit i den här studien och det är inte omöjligt att tänka sig 

att dessa förekommer i fler filmer. Porträtteringen av män och kvinnor i svensk kortfilm är 

betydligt mer jämställd än i den tycks vara i internationella långfilmer. Det finns ett 

återkommande tema bland de undersökta filmerna där filmerna av de kvinnliga 

regissörerna i flera av fallen har en majoritet av kvinnliga karaktärer och en kvinnlig 

huvudroll, alternativt lika många män som kvinnor i både det totala antalet karaktärer och 
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i huvudrollerna. Trots det klarar bara en av de sammanlagt åtta filmerna Bechdeltestet. 

Slutsatsen blir att porträtteringen av män och kvinnor i svensk kortfilm är relativt 

jämställd. Skillnaderna i hur de manliga och kvinnliga regissörerna porträtterar män och 

kvinnor tycks handla mer om antalet karaktärer av de respektive könen än om några tydliga 

mönster i hur de porträtteras. 

Svaret på den tredje frågeställningen är att det behövs två typer av stöd vid den här typen 

av datainsamling. Dels behövs ett gediget ramverk av teorier och relaterad forskning att 

utgå från för att säkerställa att studien förblir vetenskaplig och inte subjektiv. Dessutom 

behövs något typ av verktyg för att säkerställa att samma typ av data samlas in från samtliga 

produktioner, oavsett om det rör sig om film eller någon annan typ av medieproduktion. I 

den här studien var det mallen som fungerade som det verktyget. Den tog tid att skapa och 

förbättra, men den slutgiltiga utformningen har gjort den till ett oumbärligt hjälpmedel 

under studien. 

Uppsatsens fyra bidrag listas i avsnittet ”Bidrag”. För att sammanfatta är dessa dels att 

belysa och öka förståelsen för hur och varför den som skapar en produktion väljer att 

förhålla sig till jämställdhet, dels att ta reda på vilken typ av stöd som kan behövas vid den 

här typen av detaljerade kvalitativa datainsamlingar, dels att öka medvetenheten om hur 

kortfilmsbranschen ser ut idag, och dels att uppsatsen ska kunna fungera som underlag 

även vid undersökningar av andra typer av medieproduktioner än just film. 

Vad gäller uppsatsens första bidrag har användandet av retrospektiv reflektion gjort det 

möjligt att resonera kring varför den som skapar och ansvarar för en produktion kan tänkas 

ha tänkt. Tekniken utgår från den som genomför reflektionen snarare än området som 

undersöks och går därför att tillämpa inom många olika områden. Att dra slutsatser kring 

andra medieproduktioner än just design, som den är utvecklad för, och film, som den 

används för i den här uppsatsen, bör därför gå utmärkt. Vidare har uppsatsens fokus på 

film som ett av många uttryck inom digitalt tillgängliga medieproduktioner öppnat för 

möjligheten att reflektera över ansvaret för jämställdhet även i andra typer av 

medieproduktioner. Även här är den retrospektiva reflektionen till stor hjälp. 

Det andra bidraget handlar om att ta reda på vilken typ av stöd som krävs vid den här 

typen av undersökning, varför mallen har utvecklats. Denna har fungerat bra vid 

datainsamlingen eftersom de tre sektionerna gör att flera olika aspekter av filmerna kan 

undersökas och dessutom från olika perspektiv. Uppsatsen bidrar således med ett 

välutvecklat stöd som kan användas vid den här typen av undersökning. 

Det tredje bidraget är att öka bidraget kring hur kortfilmsbranschen ser ut idag. Detta 

sker genom att alla filmer som undersöks är utgivna under de senaste tre åren. 

Undersökningen sätts dessutom i förhållande till statistik och information om 

långfilmsbranschen för att på så sätt visa på likheter och skillnader mellan dessa. 

Slutligen handlar det sista bidraget om att uppsatsen och mallen ska kunna fungera som 

underlag i andra undersökningar, antingen för att utveckla det som synts här eller som en 

utgångspunkt för något nytt. Eftersom mallen tycks fylla ett tomrum då ingen liknande har 

kunnat hittas är det inte omöjligt att den faktiskt kan komma att användas av andra. Även 

tankarna i själva uppsatsen om ett tvärvetenskapligt förhållningssätt som sammanför de 



 52 

olika områdena inom mediebranschen tycks vara relativt ovanligt, vilket skulle kunna göra 

att uppsatsen är intressant att utgå från i andra undersökningar.  

Sammanfattningsvis har den uppsatsen strävat efter att besvara ett antal komplexa 

frågor med hjälp av flera teorier från flera olika aspekter av den breda medie- och 

samhällsvetenskapliga världen. Det är ett område där det är svårt att dra några exakta 

slutsatser som ska gälla för hela branschen, särskilt då branschen i sig är under förändring 

på grund av samhällets digitalisering. Förhoppningen är att den här uppsatsen bidrar till 

ett bredare perspektiv på film som en del av den digitala medievärlden och att mallen därför 

är applicerbar på flera olika områden. Vad gäller jämställdhetsfrågan är det något som 

förekommer i så gott som alla områden, och den som eventuellt vill utgå från mallen eller 

övriga tankar i den här uppsatsen bör överväga att behålla detta fokus och bygga vidare 

med egna teorier. Det är trots allt först när vi blir medvetna om normerna i vårt samhälle 

och hur de påverkar vår uppfattning av allt omkring oss som vi kan börja förändra det. 
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Bundsen, M. (2015). Det bor inga bögar i Bollebygd 
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http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=film&itemid=80083  
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https://www.svtplay.se/video/15723728/speldosan 

http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=film&itemid=79239  

Pars, Bahar. (2017). Turkkiosken 

https://www.svtplay.se/video/13851656/turkkiosken  

http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=film&itemid=83142 

Sirén, L. (2015). Audition 

https://www.svtplay.se/video/8157895/audition  

http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=film&itemid=79539  

Tappert, J. (2017). Tiden går för fort när jag har roligt 

https://www.svtplay.se/video/13825348/tiden-gar-fort-nar-jag-har-roligt 
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http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=film&itemid=81348 

Östberg, L. (2016). Meningslösa konversationer i fantastiska miljöer 
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miljoer 

http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=film&itemid=78099   
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Bilaga 1: Mallar för respektive film 

Det här avsnittet innehåller den mall som använts vid genomförandet av studien och som 

senare har fungerat som underlag för analysen. Filmerna presenteras nedan i samma 

ordning som i uppsatsen i övrigt. Detta följs av bilaga 2, som innehåller en tom mall.  

Mallen är indelad i tre sektioner. Den första används vid den första studien och finns till 

för att ge en överblick av filmen och teamet bakom den. Den andra används vid den andra 

studien och fokuserar på statistik de olika karaktärerna. Båda sektionerna innehåller 

information om det totala antalet karaktärer, där statister som förekommer i bakgrunden 

är borträknade då en person i periferin skulle kunna misstas för flera. I den andra sektionen 

förekommer även siffror på nyckelkaraktärernas tid i bild. För att göra det lättare att ta till 

sig avrundas detta till närmsta hel- eller femtal, exempelvis 23 sekunder blir 25. 

Den sista sektionen används vid den tredje studien av filmerna och fungerar som ett 

hjälpmedel för att tolka nyckelkaraktärernas personligheter och handlingar. Under den 

tredje studien tillkommer även andra sätt att kontextualisera händelserna i filmerna, vilket 

det redogörs mer noggrant för i den faktiska uppsatsen. Den tredje sektionen utgörs av en 

skala som  innehåller ett antal påståenden. Under varje skala finns utrymme för eventuella 

kommentarer. Siffrorna på skalan anger i vilken utsträckning påståendet stämmer. 1 –  

påståendet inte stämmer alls, 3 –stämmer i viss utsträckning och 5 – stämmer mycket väl.  

Audition: Lovisa Sirén 

FÖRSTA STUDIEN: ÖVERBLICK 

FAKTA KRING FILMEN  

Filmens namn: Audition 

Längd: 14 minuter 

År utgiven: 2015 

Genre: Drama 

Huvudpersonens namn, kön: Mika, kvinna 

Klarar filmen Bechdeltestet? Nej 

FILMTEAMET  

Regissörens namn: Lovisa Sirén 

Manusförfattarens namn: Lovisa Sirén, Peter Modestij 

Producentens namn: Siri Hjorton Wagner 

Produktionsbolag: Siri Hjorton 

Antal män i filmteamet: 

Antal kvinnor i filmteamet: 

9 

9 

 

FÖRDELNING Kvinnliga karaktärer Manliga karaktärer 

Antal totalt i filmen: 2 3 

Varav barn under 18 år: - - 
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ANDRA STUDIEN: DENOTATION OCH STATISTIK 

Enbart nyckelkaraktärer 

 Nyckelkaraktär 1 Nyckelkaraktär 2 Nyckelkaraktär 3 

Namn Mika Cassandra Alex 

Kön Kvinna Kvinna Man 

Ungefärlig ålder 30 25 40 

Roll i filmen Huvudroll.  

Spelar regissören 

som ansvarar för 

provfilmningen 

Biroll. 

Skådespelerskan 

som männen ska 

provspela mot 

Biroll.  

Spelar en av 

männen som gör sin 

provfilmning 

Ungefärligt antal 

minuter hen syns 

och/eller hörs: 

10 minuter 1 minut,  

20 sekunder 

8 minuter,  

50 sekunder 

Antal gånger hen 

blir avbruten; av 

vem: 

2 

 

Av Alex och Simon 

- - 

Antal gånger 

karaktären avbryter 

någon annan; vem: 

- - 1 

 

Mika 

Antal gånger hen 

blir bedd om 

ursäkt; av vem: 

- - - 

Antal gånger hen 

ber om ursäkt; till 

vem: 

- - - 

Antal gånger hen 

blir ifrågasatt; av 

vem: 

8  

 

Alex, Simon och Leo 

- - 

Antal gånger hen 

ifrågasätter någon 

annan; vem: 

- - 4 

 

Mika 

Antal gånger hen 

säger till någon 

annan vad den ska 

göra; till vem: 

5 

 

Samtliga manliga 

karaktärer 

- 1 

 

 

Mika 

Antal gånger hen 

blir tillsagd vad den 

ska göra; av vem: 

2 

 

Alex, Simon 

1 

 

Alex 

1 

 

Mika 

Antal gånger hen 

gråter; varför: 

- - 1 

Provoceras av Mika 

att tänka på sin far 
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Samtliga karaktärer 

 Totalt, 

kvinnliga 

Totalt, 

manliga 

Nyckel- 

karaktär 1 

Nyckel- 

karaktär 2 

Nyckel- 

karaktär 3 

Karaktärers namn 

nämns i filmen: 

1 

 

3 

(Samtliga) 

- Ja Ja 

Har mer än en replik: 2 

(Samtliga) 

3 

(Samtliga) 

Ja Ja Ja 

Utsätts för våld: 

Typ av våld: 

- 1 

Slagen 

- - - 

Utsätter andra för 

våld: 

Typ av våld: 

1 - - Ja 

 

Slår Leo 

- 

Karaktären är 

förälder: 

- - - - - 

Karaktären tar hand 

om sina och/eller 

andras barn: 

- - - - - 

TREDJE STUDIEN: KONNOTATION OCH TOLKNING 

Nyckelkaraktärer: Mika – M, Cassandra – C, Alex – A 

 

Karaktären är passiv: Anpassar sig, för inte handlingen framåt, följer istället för att leda 

 M     A        C 

  1     2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Alex är en ganska dominant karaktär, eller i alla fall en som vill ge intrycket 

av att vara det. Dock stannar han kvar genom förnedringen och tillåter sig provoceras till 

tårar, fastän han flera gånger säger till Mika och Cassandra att sluta och ifrågasätter deras 

metoder. Han är därför inte passiv, men inte heller helt handlingskraftig. Cassandras 

placering beror på att hon tar få egna initiativ utan gör som hon blir tillsagd av Mika. 
 

Karaktären är hjälplös: Osjälvständig, måste bli räddad/beskyddad 

 M    A, C     

  1     2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Ingen av karaktärerna är särskilt hjälplös, men Mika är mer självsäker och 

står på sig mer än de andra två gör, därav placeringen. 
 

Karaktären är stereotyp:  

M, A        C 

  1     2     3     4            5 

| | | |                                 | 
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Kommentar: Cassandra är en typisk ”duktig flicka” i filmen. Hon gör som hon blir 

tillsagd, försöker lösa problemet med att killarna inte kan ta till sig scenen och hämtar kaffe 

åt dem. Därför placeras hon som mer stereotyp än de andra. 
 

Karaktären är känslostyrd: Inte rationell, snabbt växlande humör, hysterisk 

     C     M     A 

  1     2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Mika placerades till en början längre ned på skalan eftersom hon i en stor 

del av filmen upplevs som kall och kontrollerad gentemot de övriga karaktärerna. Men när 

hon inte får männen att skådespela på det sätt hon vill blir hon aggressiv. Två av dem 

tvingas ned på golvet och vid ett tillfälle smäller hon handen i väggen. Därför blir hennes 

placering i mitten av skalan vilket symboliserar att hon har både en beräknande och en 

känslostyrd sida. Alex placering beror på att han återkommande genom filmen ger utlopp 

för sina känslor. Han visar att han är arg och förnedrad genom att högljutt ifrågasätta vad 

de kvinnliga karaktärerna håller på med, han gråter vid minnet av sin pappa och är 

känslomässigt tom i slutet. 
 

Karaktären objektifieras: 

  C     M     A 

  1     2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: I den här kategorin räknas både karaktärer som objektifieras inom filmen 

av de andra karaktärerna och som objektifieras genom kameran och hur de är filmade. Alex 

är en karaktär som objektifieras av de andra karaktärerna – de tycks enbart se honom som 

en skådespelare som ska fylla en funktion i filmen. Mika tvingar fram olika känslor ur 

honom för att det ska gynna hennes film och tycks inte ha särskilt mycket samvetskval över 

det, vilket skulle kunna tolkas som att hon ser honom mer som en funktion än en människa. 
 

 

Karaktären för handlingen framåt: 

     C        A             M 

  1     2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Mika är den som den största delen av filmen kretsar kring och hon för 

bokstavligen handlingen framåt genom att ge de andra karaktärerna instruktioner om vad 

de ska göra, vilket är vad som skapar konflikterna som utgör filmen. Alex är också placerad 

högt upp eftersom hans närvaro är avgörande för filmens vändpunkt och slut. Det beror 

också på att han i början av filmen går med på att komma på provspelningen vilket påverkar 

hur den utvecklas. Cassandra är inte så delaktig i att föra handlingen framåt men i och med 

att hon förmår Mika att ändra om upplägget för scenen som de provfilmar lyckas hon ändra 

dynamiken, vilket är avgörande för hur filmen utvecklas. 
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Stoerre Vaerie – Norra Storfjället: Amanda Kernell 

FÖRSTA STUDIEN: ÖVERBLICK 

FAKTA KRING FILMEN  

Filmens namn: Stoerre Vaerie – Norra Storfjället 

Längd: 15 min 

År utgiven: 2015 

Genre: Drama 

Huvudpersonens namn, kön: Elle, kvinna 

Klarar filmen Bechdeltestet? Nej 

FILMTEAMET  

Regissörens namn: Amanda Kernell 

Manusförfattarens namn: Amanda Kernell 

Producentens namn: Lars G. Lindström, Oskar Östergren 

Produktionsbolag: Nordisk Film Production Sverige AB, 

Bautafilm AB 

Antal män i filmteamet: 

Antal kvinnor i filmteamet: 

5 

1 

 

FÖRDELNING Kvinnliga karaktärer Manliga karaktärer 

Antal totalt i filmen: 6 4 

Varav barn under 18 år: 1 - 

ANDRA STUDIEN: DENOTATION OCH STATISTIK 

Enbart nyckelkaraktärer 

 Nyckelkaraktär 1 Nyckelkaraktär 2 

Namn Elle Olle 

Kön Kvinna Man 

Ungefärlig ålder 75 40 

Roll i filmen Huvudroll, äldre kvinna som 

tagit avstånd från sin samiska 

bakgrund 

Biroll, Elles son som följer med 

henne till hennes barndomsort 

Uppskattat antal 

minuter karaktären 

syns och/eller hörs: 

12 minuter, 40 sekunder 3 minuter, 30 sekunder 

Antal gånger hen 

blir avbruten; av 

vem: 

- - 

Antal gånger 

karaktären avbryter 

någon annan; vem: 

- - 
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Antal gånger hen 

blir bedd om 

ursäkt; av vem: 

- - 

Antal gånger hen 

ber om ursäkt; till 

vem: 

- - 

Antal gånger hen 

blir ifrågasatt; av 

vem: 

2 

 

Olle 

1 

 

Elle 

Antal gånger hen 

ifrågasätter någon 

annan; vem: 

1 

 

Olle 

2 

 

Elle 

Antal gånger hen 

säger till någon 

annan vad den ska 

göra; till vem: 

1 

 

 

Olle 

2 

 

 

Elle 

Antal gånger hen 

blir tillsagd vad den 

ska göra; av vem: 

2 

 

Olle 

1 

 

Elle 

Antal gånger hen 

gråter; varför: 

1 

Olle och barnbarnet åker på 

renmärkning utan henne  

- 

 

Samtliga karaktärer 

 Totalt, 

kvinnliga 

Totalt, 

manliga 

Nyckel- 

karaktär 1 

Nyckel- 

karaktär 2 

Karaktärers namn nämns i 

filmen: 

3 1 Ja Nej 

Har mer än en replik: 3 3 Ja Ja 

Utsätts för våld: 

Typ av våld: 

- - - - 

Utsätter andra för våld: 

Typ av våld 

- - - - 

Karaktären är förälder: 1 såvitt vi får 

veta 

1 såvitt vi får 

veta 

Ja Ja 

Karaktären tar hand om 

sina och/eller andras barn: 

1 1 Ja, har gjort Ja 
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TREDJE STUDIEN: KONNOTATION OCH TOLKNING 

Nyckelkaraktärer: Elle – E, Olle – O 

 

Karaktären är passiv: Anpassar sig, för inte handlingen framåt, följer istället för att leda 
      O        E 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Elle är en stark karaktär men kan ändå anses vara passiv då hon undviker 

det mesta som hon upplever som jobbigt och mest tycks vilja resa därifrån. I slutet av filmen 

blir hon dock mer aktiv och följer efter Olle och barnbarnet när de far på kalvmärkning, 

genom att på egen hand klättra upp för fjället. Detta gör att hon placeras på en fyra. Olle å 

sin sida är mer aktiv. Han säger emot Elle och interagerar ofta med de andra karaktärerna. 
 

Karaktären är hjälplös: Osjälvständig, måste bli räddad/beskyddad 
  E    O 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Även då Elle är som mest passiv upplevs hon som självständig och stark. 

 

Karaktären är stereotyp:  
E, O 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Olle är en engagerad till synes ensamstående pappa som värnar om sin 

mammas ursprung och att ha goda band till släkten, vilket går emot en i film vanligt 

förekommande stereotyp om mannen som hatar att umgås med släkten.  

 

Karaktären är känslostyrd: Inte rationell, snabbt växlande humör, hysterisk 

        O               E  

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: I princip allt Elle gör beror på hur hon mår och känner sig. Hon verkar 

känna stark ångest över att vara tillbaka i sina barndomstrakter, och tycks uppleva att alla 

på begravningen dömer henne. Dessutom är hon mån om att hon lämnat det samiska 

bakom sig och ljuger om sitt ursprung för kvinnorna hon träffar på hotellet. Hennes val och 

hur hon interagerar med andra är med andra ord starkt påverkat av hennes känslor. Hon 

placeras därför på en femma, att påståendet stämmer i mycket hög utsträckning. 

 

Karaktären objektifieras: 
  O        E 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Elle kan sägas objektifieras, åtminstone tycks hon uppleva att hon blir 

objektifierad som enbart en svikare som lämnat sitt ursprung och sin familj. 
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Karaktären för handlingen framåt: 
                         E, O 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Olle placeras högt på skalan eftersom han är den som förmår Elle att följa 

med på begravningen, både i början av filmen när hon inte vill åka och när de väl är framme 

och hon inte vill kliva ur bilen. Han försöker även få henne att delta i kalvmärkningen vilket 

hon vägrar, vilket leder fram till hennes beslut att ta sig upp på berget ensam. Elle å sin sida 

är den som handlingen kretsar kring och hon väljer att, ofta bokstavligen, gå sin egen väg.  

Meningslösa konversationer i fantastiska miljöer: 
Lisa Östberg 

FÖRSTA STUDIEN: ÖVERBLICK 

FAKTA KRING FILMEN  

Filmens namn: Meningslösa konversationer i fantastiska 

miljöer 

Längd: 8 minuter 

År utgiven: 2016 

Genre: Komedi, samhällskritik 

Huvudpersonens namn, kön: Ej namngivna, en kvinna och en man 

Klarar filmen Bechdeltestet? Nej 

FILMTEAMET  

Regissörens namn: Lisa Östberg 

Manusförfattarens namn: Lisa Östberg 

Producentens namn: Mårten Nilsson 

Produktionsbolag: Gnufilm 

Antal män i filmteamet: 

Antal kvinnor i filmteamet: 

1 

2 

 

FÖRDELNING Kvinnliga karaktärer Manliga karaktärer 

Antal totalt i filmen: 1 1 

Varav barn under 18 år: - - 

ANDRA STUDIEN: DENOTATION OCH STATISTIK 

Enbart nyckelkaraktärer 

 Nyckelkaraktär 1 Nyckelkaraktär 2 

Namn ”Kvinna” ”Man” 

Kön Kvinna Man 

Ungefärlig ålder Okänd, mellan 25 och 45 Okänd, mellan 25 och 45 

Roll i filmen Huvudperson, på resa Huvudperson, på resa 
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Uppskattat antal 

minuter karaktären 

syns och/eller hörs: 

2 minuter, 15 sekunder 1 minut, 15 sekunder 

Antal gånger hen 

blir avbruten; av 

vem: 

1 

 

”Man” 

1 

 

”Kvinna” 

Antal gånger 

karaktären avbryter 

någon annan; vem: 

1 

 

”Man” 

1 

 

”Kvinna” 

Antal gånger hen 

blir bedd om 

ursäkt; av vem: 

- - 

Antal gånger hen 

ber om ursäkt; till 

vem: 

- - 

Antal gånger hen 

blir ifrågasatt; av 

vem: 

4 

 

”Man” 

- 

Antal gånger hen 

ifrågasätter någon 

annan; vem: 

- 4 

 

”Kvinna” 

Antal gånger hen 

säger till någon 

annan vad den ska 

göra; till vem: 

1 

 

 

 

1 

Antal gånger hen 

blir tillsagd vad den 

ska göra; av vem: 

1 

 

”Man” 

1 

 

”Kvinna” 

Antal gånger hen 

gråter; varför: 

- - 

 

Samtliga karaktärer 

 Totalt, 

kvinnliga 

Totalt, 

manliga 

Nyckel- 

karaktär 1 

Nyckel- 

karaktär 2 

Karaktärers namn nämns i 

filmen: 

- - - - 

Har mer än en replik: 1 1 Ja Ja 

Utsätts för våld: 

Typ av våld: 

- - - - 

Utsätter andra för våld: 

Typ av våld 

- - - - 

Karaktären är förälder: - - - - 
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Karaktären tar hand om 

sina och/eller andras barn: 

- - - - 

TREDJE STUDIEN: KONNOTATION OCH TOLKNING 

Nyckelkaraktärer: ”Kvinna” – K, ”Man” – M 

 

Karaktären är passiv: Anpassar sig, för inte handlingen framåt, följer istället för att leda 
      K, M 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Eftersom filmen kretsar kring små snuttar av konversationer i olika miljöer 

är det svårt att avgöra huruvida karaktärerna är passiva eller inte. Vad gäller hur de 

interagerar med varandra tycks båda vara relativt intresserade av att prata men inte alls av 

platserna de är på. Därav placeras båda karaktärerna i mitten av skalan. 
 

Karaktären är hjälplös: Osjälvständig, måste bli räddad/beskyddad 
  M        K 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Kvinnan ställer mycket frågor och framställer sig som okunnig kring teknik. 

Hon kommer bland annat inte åt sina mail för att hon inte förstår säkerhetsfrågan vid 

inloggningen. Mannen däremot tycks väldigt självsäker och går in för att ge henne svar på 

både sånt och frågar om och annat hon säger. 

 

Karaktären är stereotyp:  
               K, M 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Båda karaktärerna räknas som i hög grad stereotypa. Mannen är tekniskt 

kunnig, självsäker, ger sin åsikt om i princip allt kvinnan säger. Kvinnan å sin sida ställer 

frågor och verkar osäker. Kvinnan är även den som pratar mest medan mannen emellanåt 

inte verkar lyssna eller bry sig om vad hon säger. 

 

Karaktären är känslostyrd: Inte rationell, snabbt växlande humör, hysterisk 

  M   K 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Kvinnan klagar en del och berättar saker som har mer med hennes humör 

att göra än vad mannen gör – exempelvis hur hon har upplevt olika händelser och hur hon 

mår. Det är svårt att säga om detta påverkar hennes handlingar men hon visar mer känslor 

än mannen, varför hon placeras ett snäpp högre på skalan än honom. 
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Karaktären objektifieras: 
   M     K 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Det går att argumentera för  att kvinnan objektifieras i tittarens ögon till 

den stereotyp som beskrivs ovan, den pratiga, osmarta, osäkra kvinnan. 
 

Karaktären för handlingen framåt: 
                   K, M 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar:  

Turkkiosken: Bahar Pars 

FÖRSTA STUDIEN: ÖVERBLICK 

FAKTA KRING FILMEN  

Filmens namn: Turkkiosken 

Längd: 7 minuter 

År utgiven: 2017 

Genre: Drama 

Huvudpersonens namn, kön: Asal, kvinna 

Klarar filmen Bechdeltestet? Ja 

FILMTEAMET  

Regissörens namn: Bahar Pars 

Manusförfattarens namn: Bahar Pars 

Producentens namn: Siri Hjorton Wagner 

Produktionsbolag: Sic Film AB 

Antal män i filmteamet: 

Antal kvinnor i filmteamet: 

2 

4 

 

FÖRDELNING Kvinnliga karaktärer Manliga karaktärer 

Antal totalt i filmen: 5 3 

Varav barn under 18 år: - - 

ANDRA STUDIEN: DENOTATION OCH STATISTIK 

Enbart nyckelkaraktärer 

 Nyckelkaraktär 1 Nyckelkaraktär 2 Nyckelkaraktär 3 

Namn Asal Cecilia ”Chefen” 

Kön Kvinna Kvinna Man 

Ungefärlig ålder 30 30 45 



 67 

Roll i filmen Huvudperson, 

påpekar opassande 

ordval 

Biroll, säger det 

opassande ordet 

Biroll, chef på 

kontoret 

Uppskattat antal 

minuter karaktären 

syns och/eller hörs: 

5 minuter, 25 

sekunder 

1 minut, 5 sekunder 2 minuter, 50 

sekunder 

Antal gånger hen 

blir avbruten; av 

vem: 

- 1 

 

Asal 

1 

 

Städerskan 

Antal gånger 

karaktären avbryter 

någon annan; vem: 

1 

 

Cecilia 

- - 

Antal gånger hen 

blir bedd om 

ursäkt; av vem: 

- 1 

Av Asal, enligt sin 

egen upplevelse.  

- 

Antal gånger hen 

ber om ursäkt; till 

vem: 

1 (-) 

Cecilia tolkar Asals 

vilja att lösa 

konflikten som att 

hon ber om ursäkt 

- - 

Antal gånger hen 

blir ifrågasatt; av 

vem: 

1 

 

Chefen 

1 

 

Asal 

- 

Antal gånger hen 

ifrågasätter någon 

annan; vem: 

1 

 

Cecilia 

- 1 

 

Asal 

Antal gånger hen 

säger till någon 

annan vad den ska 

göra; till vem: 

- - 1 

 

 

Asal 

Antal gånger hen 

blir tillsagd vad den 

ska göra; av vem: 

1 

 

Chefen 

- - 

Antal gånger hen 

gråter; varför: 

- - - 

 

Samtliga karaktärer 

 Totalt, 

kvinnliga 

Totalt, 

manliga 

Nyckel- 

karaktär 1 

Nyckel- 

karaktär 2 

Nyckel- 

karaktär 3 

Karaktärers namn nämns i 

filmen: 

3 - Ja Ja - 

Har mer än en replik: 3 3 Ja Ja Ja 

Utsätts för våld: - - - - - 
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Typ av våld: 

Utsätter andra för våld: 

Typ av våld 

- - - - - 

Karaktären är förälder: - - - - - 

Karaktären tar hand om 

sina och/eller andras barn: 

- - - - - 

TREDJE STUDIEN: KONNOTATION OCH TOLKNING 

Nyckelkaraktärer: Asal – A, Cecilia – C, Chefen–Ch  

 

Karaktären är passiv: Anpassar sig, för inte handlingen framåt, följer istället för att leda 
  A   Ch     C 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Asal konfronterar Cecilia, dels när denne säger det opassande ordet 

”Turkkiosk” och dels så fort Asal själv blir medveten om vad som pågår. Cecilia å sin sida 

agerar mer passivt – hon blir upprörd över kommentaren men säger inget till Asal utan får 

chefen att hantera det istället. Chefen å sin sida är något mindre passiv än Cecilia, men gör 

inte heller något för att själv lösa situationen utan uppmanar Asal att göra det. 
 

Karaktären är hjälplös: Osjälvständig, måste bli räddad/beskyddad 
  A   Ch        C 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: 

 

Karaktären är stereotyp:  
  A   Ch        C 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Cecilia framställs som en relativt stereotyp karaktär – hon uttalar sig något 

rasistiskt och blir sedan oproportionerligt upprörd när detta påpekas. Detta är troligtvis ett 

aktivt val från regissörens sida för att gestalta ett problem. Chefen å sin sida är inte så 

stereotypt en ”man vid makten” då han är märkbart obekväm i sin roll som chef, åtminstone 

i den scen vi får se. 

 

Karaktären är känslostyrd: Inte rationell, snabbt växlande humör, hysterisk 

             A, Ch        C 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Asal reagerar ganska starkt på anklagelserna om att hon och Cecilia bråkat, 

men hennes handlingar förblir rationella. Chefen är märkbart obekväm i situationen och 

tystnar en lång stund då städerskan kommer in medan han pratar med Asal. Både han och 

Asal är således karaktärer som visar vad de känner men inte nödvändigtvis styrs helt av 
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det. Cecilia å sin sida låter sina känslor över att bli, som hon upplever det, orättvist anklagad 

gå ut över både chefen och Asal. Hon tolkar även Asals vilja att lösa problemet som att hon 

ber om ursäkt, något som tyder på att hon agerar instinktivt och inte särskilt rationellt. 

 

Karaktären objektifieras: 
C, Ch           A 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Asal objektifieras av så gott som alla på kontoret, vilket märks i hur de 

pratar om henne bakom hennes rygg och reagerar nervöst när hon dyker upp. Chefen 

snubblar över hennes namn, kollegorna diskuterar varifrån hon kommer. Asal tycks i deras 

ögon helt enkelt enbart vara den lättstötta tjejen med till synes utländsk bakgrund, och inte 

en kollega som alla andra. 
 

Karaktären för handlingen framåt: 
   Ch    A, C 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Ingen av karaktärerna för på egen hand handlingen framåt, utan deras 

handlingar påverkar varandra och de andra kollegorna. Cecilia är den som säger det 

opassande ordet och drar igång allt, men Asal är den som får det att bli ett problem genom 

att påpeka det. Chefen får händelserna att kulminera då han ber Asal att lösa allt, vilket får 

Cecilia att tro att Asal ber om ursäkt. Det hela är en kedja av händelser och alla karaktärerna 

placeras därför relativt mitt på skalan. Chefen kan sägas påverka handlingen något mindre 

än de andra två då han mest fungerar som en budbärare mellan dem.   

Det bor inga bögar i Bollebygd:  Mikael Bundsen 

FÖRSTA STUDIEN: ÖVERBLICK 

FAKTA KRING FILMEN  

Filmens namn: Det bor inga bögar i Bollebygd 

Längd: 12 minuter 

År utgiven: 2015 

Genre: Drama 

Huvudpersonens namn, kön: Niklas, man 

Klarar filmen Bechdeltestet? Nej 

FILMTEAMET  

Regissörens namn: Mikael Bundsen 

Manusförfattarens namn: Mikael Bundsen 

Producentens namn: Erik Hemmendorff 

Produktionsbolag: Plattform Produktion AB 

Antal män i filmteamet: 

Antal kvinnor i filmteamet: 

17  

11 



 70 

 

FÖRDELNING Kvinnliga karaktärer Manliga karaktärer 

Antal totalt i filmen: 2 6 

Varav barn under 18 år: - - 

ANDRA STUDIEN: DENOTATION OCH STATISTIK 

Enbart nyckelkaraktärer 

 Nyckelkaraktär 1 Nyckelkaraktär 2 Nyckelkaraktär 3 

Namn Niklas Adam Lisa 

Kön Man Man Kvinna 

Ungefärlig ålder 25 25 25 

Roll i filmen Huvudroll, har i 

hemlighet känslor 

för sin manlige 

tidigare klasskamrat 

Biroll,  

killen som Niklas 

har känslor för 

Biroll, 

Niklas flickvän 

Uppskattat antal 

minuter karaktären 

syns och/eller hörs: 

10 minuter, 25 

sekunder 

5 minuter, 20 

sekunder 

3 minuter, 20 

sekunder 

Antal gånger hen 

blir avbruten; av 

vem: 

- 1 

 

Niklas 

- 

Antal gånger 

karaktären avbryter 

någon annan; vem: 

1 

 

Adam 

- - 

Antal gånger hen 

blir bedd om 

ursäkt; av vem: 

- - - 

Antal gånger hen 

ber om ursäkt; till 

vem: 

- - - 

Antal gånger hen 

blir ifrågasatt; av 

vem: 

4 

 

Lisa, Adam 

1 1 

Antal gånger hen 

ifrågasätter någon 

annan; vem: 

2 

 

Lisa, Adam 

1 

 

Niklas 

3 

 

Niklas 

Antal gånger hen 

säger till någon 

annan vad den ska 

göra; till vem: 

2 1 - 

Antal gånger hen 

blir tillsagd vad den 

ska göra; av vem: 

1 - 2 
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Antal gånger hen 

gråter; varför: 

- - - 

 

Samtliga karaktärer 

 Totalt, 

kvinnliga 

Totalt, 

manliga 

Nyckel- 

karaktär 1 

Nyckel- 

karaktär 2 

Nyckel- 

karaktär 3 

Karaktärers namn nämns i 

filmen: 

1 2 Nej Ja Ja 

Har mer än en replik: 2 5 Ja Ja Ja 

Utsätts för våld: 

Typ av våld: 

- - - - - 

Utsätter andra för våld: 

Typ av våld 

- - - - - 

Karaktären är förälder: - - - - - 

Karaktären tar hand om 

sina och/eller andras barn: 

- - - - - 

TREDJE STUDIEN: KONNOTATION OCH TOLKNING 

Nyckelkaraktärer: Niklas – N, Adam – A, Lisa–L  

 

Karaktären är passiv: Anpassar sig, för inte handlingen framåt, följer istället för att leda 
N, A    L 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Niklas och Adam tar båda sina öden i egna händer – Niklas agerar utifrån 

sina gamla känslor och Adam säger skarpt ifrån. Lisa å sin sida hänger mer i bakgrunden 

men när hon är med har hon mycket att säga till om angående Niklas beteende. 
 

Karaktären är hjälplös: Osjälvständig, måste bli räddad/beskyddad 
A, L           N 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Niklas är å ena sidan en stark karaktär som för handlingen framåt, men å 

andra sidan väldigt osäker. Han tycks inte kunna stå för vad han känner då han har flickvän 

men egentligen är kär i en annan, som dessutom är en man. Adam och Lisa är däremot 

båda handlingskraftiga och säger gång på gång emot honom. 

 

Karaktären är stereotyp:  
  A      L     N 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Niklas kan anses vara stereotyp på så sätt att han är en kille som inte törs 

stå för att han egentligen, eller även, gillar killar. Lisa kan anses falla under kategorin 

”misstänksam flickvän”, något det ju senare visar sig att hon egentligen har rätt i. 
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Karaktären är känslostyrd: Inte rationell, snabbt växlande humör, hysterisk 

   A, L                  N 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Niklas handlingar kan ses som i mycket hög grad känslostyrda. Han agerar 

på sina impulser trots att det sannolikt sårar både Adam och Lisa. Han är även så gott som 

gråtfärdig i slutet av filmen efter att Adan gör det tydligt att han inte är intresserad så länge 

det är på villkoren att Niklas är full och i ett förhållande. Adam och Lisa visar båda känslor 

men tar inte några större beslut utifrån detta. 

 

Karaktären objektifieras: 
  L     N     A 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Adam kan sägas objektifieras av Niklas som allt det han förlorat eller aldrig 

fått. Han tycks inte ta hänsyn till Adams känslor utan använder honom för att ge utlopp för 

sin egen ångest och längtan. Niklas å sin sida kan på samma sätt ses som något objektifierad 

av Adam i slutet av filmen, då han tycks reduceras till enbart en kille som inte törs stå för 

vad han egentligen känner. 
 

Karaktären för handlingen framåt: 
  L                         A             N 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Niklas ageranden är det som främst för handlingen framåt. Han tar initiativ 

för att få träffa Adam, men även för att få Lisa att de ska åka hem. Adams besvarande av 

Niklas närmanden påverkar också handlingen i stor utsträckning. 

Fight on a Swedish Beach!!: Simon Vahlne 

FÖRSTA STUDIEN: ÖVERBLICK 

FAKTA KRING FILMEN  

Filmens namn: Fight on a Swedish Beach!! 

Längd: 16 minuter 

År utgiven: 2016 

Genre: Drama, komedi 

Huvudpersonens namn, kön: Ej specificerad huvudperson 

Klarar filmen Bechdeltestet? Nej 

FILMTEAMET  

Regissörens namn: Simon Vahlne 

Manusförfattarens namn: Simon Vahlne 

Producentens namn: Axel Danielson, Ellen Hallin 
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Produktionsbolag: Don Piano AB, Plattform Produktion AB 

Antal män i filmteamet: 

Antal kvinnor i filmteamet: 

15  

5 

 

FÖRDELNING Kvinnliga karaktärer Manliga karaktärer 

Antal totalt i filmen:* Ca 10 Ca 16 

Varav barn under 18 år:* Ca 5 Ca 10 

* Notera: filmen innehåller en stor mängd statister och siffrorna åsyftar de karaktärer 

som syns mer än en gång. Siffrorna är uppskattningar då filmen är filmad på ett sätt som 

stundtals gör det svårt att avgöra hur många karaktärer som egentligen är med. 

ANDRA STUDIEN: DENOTATION OCH STATISTIK 

Enbart nyckelkaraktärer 

 Nyckelkaraktär 1 Nyckelkaraktär 2 Nyckelkaraktär 3 

Namn Stefan Ulla ”Medlaren” 

Kön Man Kvinna Man 

Ungefärlig ålder 55 55 45 

Roll i filmen En av flera 

återkommande 

bikaraktärer. 

Försöker stoppa 

ungdomarna. 

En av flera 

återkommande 

bikaraktärer. 

Försöker stoppa 

Stefan. 

Mindre bikaraktär 

som fungerar som 

medlare mellan 

ungdomarna och 

det medelålders 

sällskapet. 

Uppskattat antal 

minuter karaktären 

syns och/eller hörs: 

4 minuter, 20 

sekunder 

4 minuter, 10 

sekunder 

1 minut, 23 

sekunder 

Antal gånger hen 

blir avbruten; av 

vem: 

2 

Av ungdomarna och 

av ”Medlaren” 

- - 

Antal gånger 

karaktären avbryter 

någon annan; vem: 

- - (1) 

Försöker avbryta 

Stefan men han 

lyssnar inte. 

1 

Då han avbryter 

bråket avbryter han 

alla inblandade. 

Antal gånger hen 

blir bedd om 

ursäkt; av vem: 

- - - 

Antal gånger hen 

ber om ursäkt; till 

vem: 

- - - 

Antal gånger hen 

blir ifrågasatt, av 

vem: 

2 

Av ungdomarna och 

Ulla 
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Antal gånger hen 

ifrågasätter någon 

annan; vem: 

- 1 

 

Stefan 

- 

Antal gånger hen 

säger till någon 

annan vad den ska 

göra; till vem: 

- 1 

 

 

Stefan 

- 

Antal gånger hen 

blir tillsagd vad den 

ska göra; av vem: 

1 

 

Ulla 

- - 

Antal gånger hen 

gråter; varför: 

- - - 

 

Samtliga karaktärer 

 Totalt, 

kvinnliga 

Totalt, 

manliga 

Nyckel- 

karaktär 1 

Nyckel- 

karaktär 2 

Nyckel- 

karaktär 3 

Karaktärers namn nämns i 

filmen: 

- 2 Ja Nej Nej 

Har mer än en replik: 3 3 Ja Ja Ja 

Utsätts för våld: 

 

Typ av våld: 

1 

 

Bråk 

2 

(+ungdo

marna) 

Slagsmål 

och bråk 

Ja 

 

Slagsmål 

Nej Nej 

Utsätter andra för våld: 

 

Typ av våld 

1 

 

Bråk 

2 

(+ 

ungdom

arna) 

Slagsmål 

och bråk 

Ja 

 

Slagsmål 

Nej Nej 

Karaktären är förälder: 2 2 - - - 

Karaktären tar hand om 

sina och/eller andras barn: 

2 2 - - - 

TREDJE STUDIEN: KONNOTATION OCH TOLKNING 

Nyckelkaraktärer: Stefan – S, Ulla – U, ”Medlaren”– M  

 

Karaktären är passiv: Anpassar sig, för inte handlingen framåt, följer istället för att leda 
  S, M        U 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Alla karaktärerna är relativt aktiva men Ulla placerar sig längre bort på 

listan eftersom hon i slutscenen står på avstånd och enbart iakttar det som pågår när 
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slagsmålet börjar lösa sig. Stefan och ”Medlaren” går båda aktivt in i de andra 

karaktärernas ageranden för att lösa situationen, om än på väldigt olika sätt. 
 

Karaktären är hjälplös: Osjälvständig, måste bli räddad/beskyddad 
S, U, M 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: 

 

Karaktären är stereotyp:  
  M    U        S 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Stefan framställs som en aggressiv man som försvarar sin frus heder. Detta 

visas när han först säger till ungdomarna och sen ger sig in i slagsmål när en av dem 

förolämpar Ulla. Ulla själv är inte direkt stereotyp men jämfört med många av de manliga 

karaktärernas beteende är hon mycket försiktigare och värnar om att alla ska lugna sig. 

 

Karaktären är känslostyrd: Inte rationell, snabbt växlande humör, hysterisk 

    M     U               S 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Stefans oförmåga att låta kommentaren om Ulla gå obemärkt förbi gör att 

han hamnar i slagsmål och tar strypgrepp på en tonåring.  

 

Karaktären objektifieras: 
  M         S, U 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Stefan och Ulla tycks objektifieras av ungdomarna, som verkar se dem som 

enbart ett par äldre och gnälliga personer som förstör deras stämning. 
 

Karaktären för handlingen framåt: 
       M     U             S 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: ”Medlaren” för handlingen framåt då han är med, men eftersom detta är 

främst i slutet placeras han på mitten av skalan. Stefan är den som får hela slagsmålet att 

dra igång, genom att han ger sig på ungdomarna. Ulla å sin sida är delaktig genom att hon 

också försöker stoppa ungdomarna och genom att hon förgäves försöker stoppa Stefan. 
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Speldosan: Johannes Nyholm 

FÖRSTA STUDIEN: ÖVERBLICK 

FAKTA KRING FILMEN  

Filmens namn: Speldosan 

Längd: 14 minuter 

År utgiven: 2016 

Genre: Drama, skräck 

Huvudpersonens namn, kön: Elin, kvinna, och Majas pappa som ej är 

namngiven, man 

Klarar filmen Bechdeltestet? Nej 

FILMTEAMET  

Regissörens namn: Johannes Nyholm 

Manusförfattarens namn: Johannes Nyholm 

Producentens namn: Johannes Nyholm 

Produktionsbolag: Johannes Nyholm Produktion 

Antal män i filmteamet: 

Antal kvinnor i filmteamet: 

10 

6 

 

FÖRDELNING Kvinnliga karaktärer Manliga karaktärer 

Antal totalt i filmen: 5 2 

Varav barn under 18 år: 1 - 

ANDRA STUDIEN: DENOTATION OCH STATISTIK 

Enbart nyckelkaraktärer 

 Nyckelkaraktär 1 Nyckelkaraktär 2 

Namn Elin ”Pappan” 

Kön Kvinna Man 

Ungefärlig ålder 40 40 

Roll i filmen Huvudperson, mamma till 

Maja som försvinner 

Huvudperson, pappa till Maja  

som försvinner 

Uppskattat antal 

minuter karaktären 

syns och/eller hörs: 

8 minuter, 55 sekunder 8 minuter, 15 sekunder 

Antal gånger hen 

blir avbruten; av 

vem: 

- 1 

 

Elin 

Antal gånger 

karaktären avbryter 

någon annan; vem: 

1 

 

”Pappan” 

- 
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Antal gånger hen 

blir bedd om 

ursäkt; av vem: 

- - 

Antal gånger hen 

ber om ursäkt; till 

vem: 

- - 

Antal gånger hen 

blir ifrågasatt; av 

vem: 

- 1 

 

Elin 

Antal gånger hen 

ifrågasätter någon 

annan; vem: 

1 

 

”Pappan” 

- 

Antal gånger hen 

säger till någon 

annan vad den ska 

göra; till vem: 

1 

 

”Pappan” 

- 

Antal gånger hen 

blir tillsagd vad den 

ska göra; av vem: 

- 1 

 

Elin 

Antal gånger hen 

gråter; varför: 

1 

Maja andas inte 

- 

 

Samtliga karaktärer 

 Totalt, 

kvinnliga 

Totalt, 

manliga 

Nyckel- 

karaktär 1 

Nyckel- 

karaktär 2 

Karaktärers namn nämns i 

filmen: 

1 (+Maja) - Ja Nej 

Har mer än en replik: 4 2 Ja Ja 

Utsätts för våld: 

Typ av våld: 

- - - - 

Utsätter andra för våld: 

Typ av våld 

- - - - 

Karaktären är förälder: 1 1 Ja Ja 

Karaktären tar hand om 

sina och/eller andras barn: 

1 1 Ja Ja 

TREDJE STUDIEN: KONNOTATION OCH TOLKNING 

Nyckelkaraktärer: Elin – E, ”Pappan” – P 
 

Karaktären är passiv: Anpassar sig, för inte handlingen framåt, följer istället för att leda 
 E, P 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: 
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Karaktären är hjälplös: Osjälvständig, måste bli räddad/beskyddad 
  P           E 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: ”Pappan” tar hand om sin fru – han köper frukost åt henne, hämtar hjälp 

åt henne och muntrar upp henne. Elin å sin sida blir därmed omhändertagen i stora delar 

av filmen, dels av honom men också av diverse sjukvårdare. 

 

Karaktären är stereotyp:  
    P        E 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: ”Pappan” är den roliga pappan som får Maja att skratta, medan Elin 

fungerar som den oroliga och överbeskyddande mamman som bland annat tror att Maja 

kommer få en allergisk reaktion av maten de åt bara för att hon själv fick det. 

 

Karaktären är känslostyrd: Inte rationell, snabbt växlande humör, hysterisk 

    P        E 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Elin är genererad över uppträdandet i början av filmen och är därför mindre 

delaktig i konversationen med sin familj, sedan orolig över varför hon mår dåligt av att äta 

maten, sedan orolig för att Maja också ska må dåligt, och så vidare. Hennes känslor tycks 

smitta av sig på allt hon gör. Att hon inte placeras högre på skalan beror på att hon faktiskt 

blir sjuk av maten och att det därmed finns fog för delar av hennes oro. 

 

Karaktären objektifieras: 
E, P 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: 
 

Karaktären för handlingen framåt: 
      E, P 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Egentligen är det dottern Maja som för handlingen framåt. Det är för att 

hon fyller år som familjen ens är på resan, sedan försvinner hon vilket drar igång en serie 

av händelser. Det är också hon som i slutet inte längre andas och gör att filmen slutar med 

föräldrarnas panik. Dock är hon 7 år i filmen och räknas inte som en karaktär i den här 

sammanställningen. Föräldrarna å sin sida agerar utifrån det som händer kring Maja. 
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Tiden går för fort när jag har roligt: Johan Tappert 

FÖRSTA STUDIEN: ÖVERBLICK 

FAKTA KRING FILMEN  

Filmens namn: Tiden går för fort när jag har roligt 

Längd: 4 minuter 

År utgiven: 2017 

Genre: Drama 

Huvudpersonens namn, kön: Marianne, kvinna 

Klarar filmen Bechdeltestet? Nej 

FILMTEAMET  

Regissörens namn: Johan Tappert 

Manusförfattarens namn: Johan Tappert 

Producentens namn: Frida Heder 

Produktionsbolag: Folke Film 

Antal män i filmteamet: 

Antal kvinnor i filmteamet: 

8  

3 

 

FÖRDELNING Kvinnliga karaktärer Manliga karaktärer 

Antal totalt i filmen: 5 1 

Varav barn under 18 år: 3 - 

ANDRA STUDIEN: DENOTATION OCH STATISTIK 

Enbart nyckelkaraktärer 

 Nyckelkaraktär 1 Nyckelkaraktär 2 

Namn Marianne ”Sonen” 

Kön Kvinna Man 

Ungefärlig ålder 85 45 

Roll i filmen Huvudroll, vill inte ha roligt 

av rädsla av att livet ska ta 

slut då 

Mariannes son som vill träffa 

henne men inte får komma in 

Uppskattat antal 

minuter karaktären 

syns och/eller hörs: 

2 minuter, 50 sekunder 15 sekunder 

Antal gånger hen 

blir avbruten; av 

vem: 

1 

Av sonen när han ringer på 

dörren 

- 

Antal gånger 

karaktären avbryter 

någon annan; vem: 

- 1 

 

Marianne 
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Antal gånger hen 

blir bedd om 

ursäkt; av vem: 

- - 

Antal gånger hen 

ber om ursäkt; till 

vem: 

- - 

Antal gånger hen 

blir ifrågasatt; av 

vem: 

- - 

Antal gånger hen 

ifrågasätter någon 

annan; vem: 

- - 

Antal gånger hen 

säger till någon 

annan vad den ska 

göra; till vem: 

- - 

Antal gånger hen 

blir tillsagd vad den 

ska göra; av vem: 

- - 

Antal gånger hen 

gråter; varför: 

- - 

 

Samtliga karaktärer 

 Totalt, 

kvinnliga 

Totalt, 

manliga 

Nyckel- 

karaktär 1 

Nyckel- 

karaktär 2 

Karaktärers namn nämns i 

filmen: 

- - - - 

Har mer än en replik: 2 - - - 

Utsätts för våld: 

Typ av våld: 

- - - - 

Utsätter andra för våld: 

Typ av våld 

- - - - 

Karaktären är förälder: 1 1 Ja Ja 

Karaktären tar hand om 

sina och/eller andras barn: 

Har gjort 1 Ja Ja 

TREDJE STUDIEN: KONNOTATION OCH TOLKNING 

Nyckelkaraktärer: Marianne – M, ”Sonen” – S 
 

Karaktären är passiv: Anpassar sig, för inte handlingen framåt, följer istället för att leda 
 M           S 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 
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Kommentar: Sonen finner sig i att Marianne inte öppnar dörren och går hem igen. 
 

Karaktären är hjälplös: Osjälvständig, måste bli räddad/beskyddad 
 M        S 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Marianne styr över sitt eget liv och öde, både när det passar henne och när 

det går ut över andra. Hon är med andra ord långt från hjälplös. Huruvida sonen är hjälplös 

när det gäller mammans beteende är svårt att avgöra men han tycks bli besviken och går 

hem igen med barnen när hon inte öppnar. 

 

Karaktären är stereotyp:  
 M, S 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Sonen är en aktiv förälder och tar hand om sina tre barn, till synes själv. 

Marianne å sin sida är långt från den stereotypa mor- och farmodern som gör allt för sina 

barn och barnbarn. 

 

Karaktären är känslostyrd: Inte rationell, snabbt växlande humör, hysterisk 

 S                    M 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Allt Marianne gör är påverkat av hennes ångest inför att dö. Hon träffar 

inte sin familj, lyssnar inte på musik och tillåter sig inte ens att tänka på roliga saker, allt 

av rädsla att tiden då ska gå för fort och döden närma sig. Hon är med andra ord i mycket 

hög grad känslostyrd och låter det gå ut över både sig själv och sin familj. 

 

Karaktären objektifieras: 
M, S 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: 
 

Karaktären för handlingen framåt: 
 S                      M 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: Marianne är den som hela filmen kretsar kring och det som händer i filmen 

beror uteslutande på hennes handlingar. 
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Bilaga 2: Tom mall 

Filmens namn: Regissör 

FÖRSTA STUDIEN: ÖVERBLICK AV FILMEN 

FAKTA KRING FILMEN  

Filmens namn:  

Längd:  

År utgiven:  

Genre:  

Huvudpersonens namn, kön:  

Klarar filmen Bechdeltestet?  

FILMTEAMET  

Regissörens namn:  

Manusförfattarens namn:  

Produktionsbolag:  

Antal män involverade i filmen: 

Antal kvinnor involverade i filmen: 

 

 

FÖRDELNING Kvinnliga karaktärer Manliga karaktärer 

Antal totalt i filmen:   

Varav barn under 18 år:   

ANDRA STUDIEN: DENOTATION OCH STATISTIK 

Enbart nyckelkaraktärer: 

Namn   

Kön   

Ungefärlig ålder   

Roll i filmen   

Uppskattat antal 

minuter karaktären 

syns och/eller hörs: 

  

Antal gånger hen 

blir avbruten; av 

vem: 

  

Antal gånger 

karaktären avbryter 

någon annan; vem: 

  

Antal gånger hen 

blir bedd om 

ursäkt; av vem: 
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Antal gånger hen 

ber om ursäkt; till 

vem: 

  

Antal gånger hen 

blir ifrågasatt; av 

vem: 

  

Antal gånger hen 

ifrågasätter någon 

annan; vem: 

  

Antal gånger hen 

säger till någon 

annan vad den ska 

göra; till vem: 

  

Antal gånger hen 

blir tillsagd vad den 

ska göra; av vem: 

  

Antal gånger hen 

gråter; varför: 

  

 

Samtliga karaktärer 

 Totalt, 

kvinnliga 

Totalt, 

manliga 

Nyckel- 

karaktär 1 

Nyckel- 

karaktär 2 

Karaktärers namn nämns i 

filmen: 

    

Har mer än en replik:     

Utsätts för våld: 

Typ av våld: 

    

Utsätter andra för våld: 

Typ av våld 

    

Karaktären är förälder:     

Karaktären tar hand om 

sina och/eller andras barn: 

    

TREDJE STUDIEN: KONNOTATION OCH TOLKNING 
 

Nyckelkaraktärer: Första – A, Andra – B, Tredje – C  

 

Karaktären är passiv: Anpassar sig, för inte handlingen framåt, följer istället för att leda 
 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: 

 



 84 

 

Karaktären är hjälplös: Osjälvständig, måste bli räddad/beskyddad 
 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: 

 

 

Karaktären är stereotyp:  
 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: 

 

 

Karaktären är känslostyrd: Inte rationell, snabbt växlande humör, hysterisk 

 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: 
 

 

Karaktären objektifieras: 
 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: 

 
 

Karaktären för handlingen framåt: 

  1    2     3     4            5 

| | | |                                 | 

Kommentar: 
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