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Abstract

This study is a qualitative content analysis which sets out to examine the representation of 

stereotypic masculine traits amongst the main characters in two films from The Swedish Institute of 

Film's (Svenska Filminstitutets) selection for ”School Cinema” (Skolbio). The study is 

operationalised through the use of a scheme, constructed by Lorraine Evans and Kimberly Davies 

for their study No sissy boys here, which maps stereotypical masculine and feminine traits and 

originates from Sandra Lipsitz Bems ”Sex Role Inventory”. The masculine traits in the scheme are:  

aggressive, competitive, argumentative, decisive, assertive, risk-taking, self-reliant and 

adventurous, and the feminine are: affectionate, emotionally expressive, impetuous, nurturing, 

panicky, passive, tender, and understanding. A background is provided through the presentation of 

previous work within the fields of Hegemonic masculinities, Masculinities in teaching aids,  Film as 

teaching aid, Representation and Discourse. 

Through the analysis several instances of masculine – as well as some feminine – traits are detected, 

and the findings ultimatley shows that even though there is a big agent with a lot of credibility 

behind the distribution of these films, and the related tutor-material to go with them, it is not enough 

to ensure that the material does not reproduce stereotypic, hegemonic masculinity and a normative 

way of thinking about gender.

Keywords: Masculinities, Gender, Didactics, Film as teaching aid, Representation, Discourse.
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1. Inledning

Jag är engelsklärare på en högstadieskola i Stockholm och läsåret 13/14 så planerades och 

genomfördes på min arbetsplats två temaveckor där undervisningens fokus skulle vara på mänskliga 

rättigheter. Temaveckan som inföll under HT '13 behandlade diskrimineringsgrunderna och jag 

jobbade i ett team som fokuserade på könsdiskriminering. Tidigare den hösten var medierna 

upptagna med bevakningen av händelserna kring ett uppmärksammat gruppvåldtäktsmål, och 

samtidigt började en artikel av Carina Kolodny från The Huffington Post att cirkulera på sociala 

medier1. Kolodny skriver i artikeln ett riktat brev till alla tonårsföräldrar som handlar om de samtal  

som de behöver ha med sina söner, men som aldrig äger rum. De här samtalen som ska handla om 

hur män ska förhålla sig till det motsatta könet, för att inte ingå i, och reproducera, ett redan 

kulturellt indoktrinerat system av kränkande behandling av kvinnor. Samtidigt påvisar Kolodny att  

det allt för ofta hålls motsvarande samtal med döttrar vilka dock går ut på att få dom 

uppmärksamma på att skydda sig själva – sitt sociala anseende såväl som sin fysik – från män, just 

för att män är män. Det är alltså enligt Kolodny såhär vi diskuterar – och framför allt inte diskuterar 

– med våra unga. Jag diskuterade – i min tur – artikeln med min elevgrupp under temaveckan, men 

att lyfta en förståelse för representation2 och diskurser3 med en grupp 9:or låter sig inte lätt göras, 

även om många intressanta åsikter och insikter lyftes fram. Vad som resonerade hos mig från denna 

temavecka var medvetenheten om magnituden av det som vi vuxna väljer att lyfta med våra unga,  

alltså just hur allestädes närvarande och verkande diskurserna om hur män och kvinnor ska vara, 

faktiskt är.  

I arbetet med båda dessa temaveckor var ett undervisningsmoment ett givet inslag – 

filmvisning. I detta schemabrytande avsnitt i undervisningen ville vi skapa möjlighet för reflektion 

och diskussion vilket film hjälper till att främja på ett särskilt effektivt sätt. Insikten om Svenska 

filminstitutets självklara roll som distributör för detta interaktiva läromedel kom när det under båda  

temaveckorna, utan omsvep, valdes filmer från Svenska Filminstitutets rekommendationer för ”Film 

i skolan”, tillsammans med tillhörande lärarhandledning. Kombinationen av insikterna jag fick 

under dessa två temaveckor har lett till valet av ämne för denna studie. 

1 http://www.huffingtonpost.com/carina-kolodny/the-conversation-you-must-have-with-your-sons_b_3764489.html  
2 Se sid 8
3 Se sid 9
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2. Bakgrund 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 
Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 
förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som 
är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 
könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 
förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. (2011:8)

Detta står under rubriken ”En likvärdig utbildning” i Den svenska läroplanen för grundskolan,  

förskoleklassen och fritidshemmet 20114. Detta är det styrdokument som den svenska grundskolan 

verkar efter och i det fastslås att densamma skall tjäna som en könsneutral arena för Sveriges alla 

elever, och som aktörer inom den svenska skolan måste lärare idag förhålla sig till ovanstående 

dagligen vad gäller undervisning och bedömning.

När det kommer till läromedel som används i svenska skolan så finns det idag ingen fast instans 

som varken dikterar riktlinjer för - eller granskar - vare sig analoga, digitala eller interaktiva sådana.  

Samtidigt ökar användningen av just digitala och interaktiva läromedel i skolan. 

I Skolverkets Rapport 284 Läromedlens roll i undervisningen så framgår det att  47% av de 

tillfrågade lärarna för Åk 9 använder sig av film i sin undervisning minst en gång per termin och 

24% använder sig av film varje månad (2006:43). Tillsammans pekar dessa siffror på film som ett 

förhållandevis vanligt förekommande läromedel i svenska skolor. 

Samma år publicerade Skolverket ytterligare en rapport I enlighet med skolans värdegrund?, där det 

framgår hur läroböcker särskilt framtagna för undervisning  i samhällskunskap, historia, religion 

och biologi uppvisar ett flertal exempel på representation av traditionella könsroller i allmänhet  

samt ett överrepresenterande av män i synnerhet (2006:29). Detta är anmärkningsvärda resultat, och 

vad som är mer anmärkningsvärt är att dessa läroböcker, som inte har någon annan målgrupp än just 

skolor,  har producerats med ett innehåll som i flera fall bevisligen går ”stick-i-stäv” med den 

svenska läroplanens värdegrund. 

Vikten av att kritiskt granska läromedel fastställs av Lorraine Evans och Kimberly Davies som 

skriver ”Clearly, school is a social experience in which social values and attitudes are transmitted,  

and textbooks are agents of this transmission”(2000:256).

4 Hädanefter förkortat Lgr 11
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Vad Evans och Davies själva belyste med deras studie av amerikanska läroböcker för låg- och 

mellanstadiet var hur maskulina karaktärsdrag i synnerhet, var överrepresenterande hos såväl de 

kvinnliga som manliga karaktärerna i läroböckerna. I ljuset av detta framträder ett förhållningssätt  

som är tillåtande gentemot kvinnor att agera bortom traditionella könsmönster och ta sig an typiskt  

maskulina drag och egenskaper, men för männen finns inte samma utrymme att vara på ett sätt som 

anses typiskt feminint (Ibid). 

I eftersträvandet att leva upp till Lgr 11's ovanstående krav på ”En likvärdig utbildning” bör således 

aktörer inom och för den svenska skolan säkra att det finns lika stort utrymme för pojkar som för 

flickor att röra sig utanför det respektive normativa könsmönstret, utan att något av dessa premieras 

och överrepresenteras, eller det motsatta: straffas och osynliggörs.

Svenska Filminstitutet5 har sedan några år tillbaka arbetat med upprättandet och utformandet av en 

databas med särskilt utvalt filmmaterial, kompletterat med handledningsmaterial, för att tjäna som 

just läromedel i svenska skolor. Med anledning av sin position som en av Sveriges största kulturella 

institutioner har SvFI's databas erhållit en viss tyngd bland skolor, och de distribuerar i dagsläget sitt 

material till 19 regionala resurscentrum samt till Mediecentralen, vilket tillhandahåller ett spektrum  

av digitalt och interaktivt material för skolverksamhet. 

Med anledning av SvFI's kulturella tyngd, och monopol-artade position inom distribution av film 

för skolan, så finns det en viss relevans i att ställa frågan huruvida dessa filmers innehåll utmanar 

eller reproducerar normativt tänkande kring maskuliniteter. Dessa filmer är, trots allt, inte initiellt  

något material ämnat att tjäna specifikt som läromedel och har således inte heller något som helst  

krav på ett innehåll som svarar för att matcha den svenska skolans värdegrund. 

Den här uppsaten kommer att behandla innehållet i två av fyra filmer som Svenska Filminstitutet  

angett som deras särskilda rekommendationer för Skolbio6 för att se huruvida det finns en tydlig 

överrepresentation av typiska maskulinitets drag bland filmernas manliga och kvinnliga karaktärer. 

5 Hädanefter kommer Svenska Filminstitutet att förkortas till SvFI. Jag har avstått från att använda deras egna 
förkortning: SFI, då den förkortningen har andra konotationer inom den svenska utbildningsvetenskapen, vilket kan 
förvirra läsaren.

6 Dessa rekommendationer finns under fliken ”Skolbiotips!” på SvFI's hemsida och består av ett koncentrerat urval av 
filmer som presenteras av SvFI's redaktörer och som med anledning av sina teman anses särskilt lämpliga att arbeta 
med i vissa årskurser.
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3. Syfte och frågeställningar

Den här uppsatsen syftar till att granska innehållet i två filmer som ingår i Svenska Filminstitutets  

rekommendationer för film i skolan, för att kartlägga huruvida de innehåller överrepresentationer av 

stereotypa maskulinitetsdrag. De frågeställningar som ämnas besvaras är:

• Hur ser fördelningen ut i representationer av stereotypa maskulinitetsdrag ställt emot 

stereotypa femininitetsdrag?

• Vilka typer av stereotypa maskulinitets- och femininitetsdrag förekommer i filmerna?

• Hos vilka karaktärer går det att finna representationer av stereotypa 

maskulinitetsdrag respektive femininitetsdrag? Män/ Kvinnor?

4. Tidigare forskning
Nedan följer en sammanställning av tidigare forskning och material som sammanställts inom fältet  

av maskulinitets- studier, innanför liksom utanför skolans sfär. Vidare knyts teorier om social 

konstruktivism, representation och diskurser, som anses relevanta för studien, in under detta avsnitt.

4.1 Den hegemoniska maskuliniteten

Utifrån historiska och antropologiska studier talar man idag om ”maskuliniteter” snarare än 

”maskulinitet”. Detta innefattar alltså ett fokus på pluraler av sätt att leva upp till maskulina normer,  

vilka differentierar beroende på tid, plats, kulturella och socioekonomiska sammanhang (Lorentzen, 

2011:112).  Dock är det inte givet att denna uppsjö av maskuliniteter erhåller samma värde 

sinsemellan, snarare tvärtom. Det finns allt som oftast en rangordning inom spektrumet av 

maskuliniteter, en rangordning som också den i många fall är avhängig tid, plats och kultur, men det 

finns även maskuliniteter som aktivt premieras framför andra, och likaså finns det maskuliniteter  

som aktivt marginaliseras och nedvärderas (Francis, Skelton & Smulyan. 2006:6). När en viss form 

av maskulinitet framträder som särskilt kulturellt dominant, talar man om en hegemonisk 

maskulinitet, vilken - på grund av sin höga synlighet7 – blir grund för iden om manliga normer. Den 

hegemoniska maskuliniteten är dock inte bara i högstatusrelation gentemot andra maskuliniteter  

utan även i den allmänna könsordningen (Francis, Skelton & Smulyan 2006:7). Den inbyggda 

hierarkin förklaras på följande sätt av R.W Connell:

7 Synlighet här går att likställa med representation, Se s.7
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But the concept is also inherently relational. ‘Masculinity’ does not exist except in the 
contrast with ‘femininity’. A culture which does not treat women and men as bearers of 
polarized character types, at least in the principal, does not have a concept of masculinity 
in the sense of modern European/ American culture.(Connell, 1999:68) 

Förtydligat så åsyftar Connell alltså på hur maskulinitet ställt emot femininet innefattar en självklar  

maktordning och en premiering av det ena över det andra. Om det ena är det andras motsats innebär 

det ett ofrånkomligt ”bra-dåligt förhållande”, som i de flesta fall framhåller maskuliniteter att  

föredra framför femininiteter, och detta oavsett biologiskt kön. Detta exemplifieras hos C. J Poscoe i  

hans bok Dude you're a fag (2011) där han beskriver hur unga kvinnor ”iklär” sig maskulinitet med 

lätthet, för att inte säga stolthet, medan unga män har långt mycket svårare att bekänna femininitet:

 Similarly, when he asked his undergraduates, “Who was a tomboy as a child?” 
Michael Messner (2004b) noted that women raised their hands more often than men 
did when he asked, “Who was a sissy?” In fact, Lyn Mikel Brown (2003) argues that 
the story of the tomboy girl triumphant over the sissy feminine girl is a common one. 
Instead of redefining girlhood as tough and powerful, these tomboy stories belittle 
normative femininity and celebrate masculinity. The girls at River High, both those 
who were normatively gendered and those who identified as masculine, spoke with 
pride about tomboy child- hoods. Identifying as a tomboy aligns a girl with a 
romanticized history of masculine identification before she encountered a more 
restricting femininity. (Pascoe. 2011:117)

Vad detta vittnar om är en inställning hos båda könen där femininitet ställt emot maskulinitet ses  

som subordinerat och, enligt ovanstående vittnesmål, kopplat till restriktioner. Livet som 

”pojkflicka” upphöjs och är något man tar stor stolthet i att ha tagit del av som kvinna. Epitetet  

”sissy” är anmärkningsvärt nog motsvarigheten för män, och översätts till ”fjolla” vars negativt 

signifierade attribut ingen vill bekänna sig till.  

4.2 Maskulinitet i läromedel

Evans och Davies slår fast i sin studie No Sissy Boys Here: A Content Analysis of the  

Representation of Masculinity in Elementary School Reading Textbooks att en stor majoritet av 

tidigare genusforskning kring läromedel har fokuserat på representationer av kvinnor och 

kvinnoroller (2000:255). Deras studie har istället fokus på hur män framställs och på 

representationer av maskulina drag hos karaktärerna i sex läroböcker för elever i det engelska 

skolsystemets Elementary school, i Sverige motsvarande låg och mellanstadiet. 
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Utifrån ett kodschema med maskulina respektive feminina drag, där de maskulina var: aggressiv,  

äventyrslysten, tävlingsinriktad, självständig, argumentativ, ledande, beslutsam och risktagande, 

och de feminina dragen var: kärvänlig, känslosam, lynnig, vårdande, panikslagen, passiv, ömsint 

och förstående, så kartlade Evans och Davies karaktärerna i läroböckerna och fann att de kvinnliga 

karaktärerna rörde sig förhållandevis flytande mellan de maskulina och feminina dragen, medan 

männen var betydligt mer låsta i de maskulina (2000:268). 

Gällande representation av draget aggressivitet framkom särskilt intressanta resultat då det var här 

som de kvinnliga karaktärerna var betydligt underrepresenterade, endast 4,9% jämfört med nästan 

24% av de manliga karaktärerna. Aggressivitet kan tyckas som ett främmande element att figurera i  

läroböcker, men Evans och Davies resonerar att trots att aggressivitet betraktas som ett negativt drag 

i allmänhet, så rättfärdigas dess förekomst genom att det tjänar till att upprätthålla bilden av den  

maskulina normen (2000:267). Detta innebär alltså att textböckerna målar upp bilden av att ett  

destruktivt beteende trumfar ett konstruktivt enkom för att beteendet har konotationer som kopplar 

det till det alltid lite mer önskvärda maskulina. De skriver vidare: 

The label ”sissy” is given to boys who avoid though aggressive play, including sports, 
and those who exibit any ”weakness” through affection or tenderness. This is an 
obvious devaluation of feminine traits.(ibid). 

Evans och Davies lyfter avslutningsvis frågan kring huruvida destruktiva fenomen så som 

skolskjutningen i Colombine High School i Colorado delvis kan spåras till att män är begränsade i 

att få utlopp för sina känslor (2006:269). Detta är en problematik som dom inte är ensamma om att 

tycka sig identifiera. Såhär skriver Carita Bengs, mfl. kring hur unga mäns könstillhörighet lämnar 

lite, om något utrymme att hantera och bearbeta sina känslor annat än i det tysta: ”This lonesome 

struggle was a recurring theme among the young men. They were often left alone, mulling over 

their problems—a strategy they and those around them seldom questioned.”(Bengs, mfl. 2011:615).

6



4.3 Film som läromedel

Daniel Nadaner skiver i Art and Cultural Understanding: The Role of Film in Education att film 

som läromedel ”...makes available a base of imagery upon which values can be formed and further 

efforts to gain knowledge can be initiated” (1981:8). Det anmärkningsvärda här är påståendet att 

film erbjuder något särskilt i termer om undervisning, att film utöver det direkt 

kunskapsförmedlande framför allt är värderingsskapande. Film som medium har även en säreget 

effektfull egenskap vad det gäller att skapa identifikation och förståelse för människor, deras 

livssituationer och perspektiv (Ibid). Kanske är det just med anledning av denna säregna egenskap 

som film är ett särskilt känsligt material att inkorporera i undervisningssammanhang, vilket Nadaner 

också belyser genom att konstatera att ”No film by itself can bring about a thorough understanding 

of another's experience. And critical judgement is required between films that illuminate and films 

that distort.”(Ibid) Nadaners fokus ligger främst på film som verktyg för att förmedla identifikation 

och förståelse mellan människor i olika livssituationer, men han har icke desto mindre ringat in det  

ofrånkomliga faktum att film som undervisningsmaterial kräver sitt kritiska granskande och 

kontextualiserande för att tjäna sitt syfte till fullo.

4.4 Teori

Den här uppsatsen tar avstamp i ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt till kön dvs att kön eller 

genus är något som konstrueras, alltså görs. Det produceras och reproduceras genom sociala 

praktiker. På det här viset förklarar R.W Connell hur dessa sociala praktiker verkar som formativa 

och re-formativa för idéer om normativiter i vårt samhälle:

 Practice never occurs in a vacuum. It always responds to a situation, and situations are 
structured in ways that admit certain possibilities and not others. Practice does not 
proceed into a vacuum either. Practice makes a world. In acting, we convert initial 
situations into new situations. Practice constitutes structures. Human practice is /.../ 
onto-formative. It makes the reality we live in. (1999:65)

Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv medför således ett ostatiskt förhållningssätt till  

maskuliniteter, vilket tillåter att se maskuliniteter representerade hos individer oberoende av deras  

biologiska kön, dvs att både män och kvinnor kan agera i linje med vad som anses typiskt maskulint 

eller uppvisa typiskt maskulina personlighetsdrag.
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4.5 Representation

Då den här studiens syfte är att utröna förekomsten av representation av maskulinitetsdrag i SvFI's 

material för film i skolan så finns det på förekommen anledning grund att undersöka begreppet 

representation. Stuart Hall ställer sig frågan: ”How does the concept of representation connect 

meaning and language to culture?” (1997:15). Frågans relevans för den här studien klargörs av Hall 

som förklarar att med termen language8 avses ett spektrum av kommunikativa system, allt ifrån 

mode, ansiktsuttryck och gester, till digitala och elektroniska bilder (1997:18), där de senare 

exempelvis kan vara film vilket ju är just den typ av material som den här studien uppehåller sig 

vid. 

I utrönandet av begreppet representation refererar Hall till The Shorter Oxford English Dictionary 

för dessa två definitioner:

1 To represent something is to describe or depict it, to call it up in the mind by 
description or portrayal or imagination; to place a likeness of it before us in 
our mind or in the senses; as, for example, in the sentence, ‘This picture 
represents the murder of Abel by Cain.’ 

2  To represent also means to symbolize, stand for, to be a specimen of, or to 
substitute for; as in the sentence, ‘In Chistianity, the cross represents the 
suffering and crucifixion of Christ.’ (1997:16)

Hall bryter, i sin tur, vidare ner begreppet representation och menar att det handlar om en kulturellt 

meningsbyggande/-skapande process som kan delas upp i två system. Det första där tingens värld, 

bestående av materiella och immateriella objekt, internaliseras och länkas till mentala konceptuella  

kartläggningar9. Dessa kopplas sedan i det andra systemet till tecken/symbolbilder10 vilka i sin tur 

organiseras språkligt för att kunna kommunicera och representera dessa koncept. Denna språkligt 

meningsbyggande ”treenighet” av ting, koncept och tecken linkas således samman av processen 

representation.(1997:19) Det är genom denna process som människor skapar, återskapar och 

cementerar mening i världen som vi lever och verkar i, och det är genom att vi människor själva 

ofrånkomligen är en del av den här världen som denna process också appliceras på oss själva, vilket 

således gör människor till bärare av representation. 

8 Sv. Språk.
9 Eng. Conceptual maps, min översättning
10 Eng. Signs, min översättning.
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4.6 Diskurser 

Det är med hänseende till Halls redogörelse för begreppet representation av viss relevans att i 

förlängning utforska Michel Foucaults kartläggning av maktbegreppet i förhållande till  

meningsbyggande processer genom diskurser. Hos Bergström och Boréus citeras Foucaults 

definition av diskurser som ”Hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden”(2006:309). 

Bergström och Boréus utvecklar sedan detta med att: ”En diskurs kan beskrivas som ett regelsystem 

som legitimerar vissa kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig 

med auktoritet.”(Ibid) 

Hos Foucault erhålls vidare insikten om att i förhållande till de praktiker som diskurser utgörs av så 

är subjektet, alltså den talande människan, sekundär och mer av en agent som är underkastat ett 

system av kommunikativa strukturer (Hyldgaard, 2006:207). Dessa kommunikativa strukturer 

verkar i vårat samhälle genom oss och genererar tillsynes vedertagna sanningar, bland annat 

exemplifierade genom idén om det maskulinas trumf över det feminina. 

Kopplingen mellan diskurser till denna studies ansats klargörs hos Richard Collier som nedan 

beskriver skolvärlden som en diskursiv arena för idéer om maskuliniteter.

”...as with other recent research on masculinities and education, what we have here 
is an attempt to explore the complex relation between schooling and gender through 
valorizing the positive, productive role of the school itself as a discursive site within 
which the (competing, heteroge- neous, hierarchical) masculinities of young boys 
are constituted.”(2002:740) 

Med paralleller till Kolodny, som nämndes inledningsvis, så signifierar till exempel det 

återkommande samtalet om kvinnans ansvar för att agera på ett sätt som garanterar att hon 

inte utsätter sig själv för fara genom att ”locka fram” vissa farliga beteenden hos män, en 

diskurs vilken konstituerar vårt sätt att se på världen, och vilka maktordningar som görs 

gällande. Så även välanvända fraser i stil med: ”Hon fick mig att göra det!” och Män är 

män!”.
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5. Metod
I det här avsnittet redogörs det för de metodologiska avvägningar som ingått i den här studien.

5.1 Material

Materialet som har valts till den här studien är två av de fyra filmer som utgör SvFI's  ”Skolbiotips!” 

för årskurserna 7-9, dvs de filmer som SvFI anser passande för arbete i lektionssammanhang på 

svenska högstadieskolor. 

De två filmerna som har valts har gjort det med hänseende till att de delar några huvuddrag: 

• De har i stora drag samma tema -kärlek: sex, relationer och tonårstankar

• De rekommenderas för samma årskurser av SvFI 

• Karaktärerna i båda filmerna är överlag en jämn fördelning av tjejer och killar 

• De två respektive huvudkaraktärerna är lika gamla, men av vardera kön vilket ger ett 

underlag som direkt underlättar syftet att granska deras respektive representation av 

eventuella maskulinitetsdrag. 

Utöver själva filmerna kommer även SvFI's lärarhandledningar för respektive film att i viss 

utsträckning utgöra material för den här studien med anledning av deras utformning och således 

eventuella relevans i undervisningssammanhang.

5.2 Avgränsning 

Det är relevant att påpeka att den initiella avgränsningen operationaliserades först och främst av 

SvFI, då deras rekommendationer för skolbio redan är ett urval med riktat material vilket dom anser 

vara särskilt lämpligt för specifika årskurser att arbeta med. 

Själva analysen kommer vidare att fokusera på karaktärerna Alma och Arthur i ”Ligg med mig” 

samt karaktärerna Oliver och Jordana i ”Submarine”. Detta är dels med anledning av att det skulle 

vara ohållbart i den här typen av studie att låta alla karaktärer ingå i analysen, men det är främst av  

relevans-skäl då dessa är filmernas mest drivande karaktärer, och då SvFI's åldersrekommendation 

för de två filmerna matchar just dessa karaktärers ålder, dvs de är en film FÖR tonåringar OM 

tonåringar. Vidare blir materialet någorlunda konsekvent då det ifrån respektive film finns både en 

kvinnlig och en manlig karaktär att inkludera i analysen.
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En ytterligare avgränsning görs genom att titta fyra scener i vardera film där huvudkaraktärs-paren 

båda figurerar och interagerar med varandra.

Den här studien kommer huvudsakligen att fokusera på förekomsten av stereotypt maskulina drag 

hos karaktärerna i SvFI's filmer, dock kommer Davies och Evans kodschema i sin helhet att 

appliceras på materialet för tjäna som en jämförande funktion i analysen. Varför huvudfokus är 

specifikt på de maskulina dragen är med anledning av att det finns förhållandevis mycket 

genusforskning med fokus på kvinnor och det kvinnliga, samtidigt som mycket av grunden till den 

måttstock varvid vi mäter genus i vårt samhälle finns i just våran uppskattning för/av det typiskt 

maskulina. 

Studien kommer inte att inkludera betraktelser av materialet utifrån feministiska teorier om en  

”bekönad blick”11 vilket är ett vanligt grepp just i analys av den typen av material som denna studie 

uppehåller sig vid.

5.3 Kvalitativ innehållsanalys

Den metodologiska utgångspunkten för den här studien är en kvalitativ innehållsanalys. Valet 

baseras initialt på att ”Vilken slags text eller annan kulturartefakt som helst kan  

innehållsanalyseras...” (Bergström & Boréus. 2006:44). 

Innehållsanalys syftar i generella termer framför allt till ett tillvägagångssätt bestående i att  

kvantifiera företeelser i texter, dvs mäta och räkna (Ibid. 2006:43). Detta är alltså inte fallet i den här  

studien, för det första för att ansatsen inte är att kartlägga mönster i ett större material utan att se  

specifikt på vad det valda materialet innehåller i termer om representationer av traditionellt  

maskulina drag. För det andra är materialet i sig bättre lämpat att analyseras kvalitativt, då det till  

sin natur består av text dels i bemärkelsen talat språk, dels i bemärkelsen text som bilder vilka 

visuellt återger situationer och handlingar, och där den här studien syftar till att behandla båda 

aspekter av filmen som text. 

Hade ansatsen varit att göra en lingvistisk studie, det vill säga bara fokusera på det talade språket 

11 Då samhället historiskt är ofrånkomligt patriarkalt, och män har varit de huvudsakliga producenterna inom 
filmkonsten, så har också den tänkta publiken ofta en indoktrinerat patriarkal blick, oavsett biologiskt kön. Dvs 
kvinnor, som män, ser med en ”manlig blick”. (Rossi, 2004:212)
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med fokus på tex frekvensen av specifika ord, hade en kvantitativ innehållsanalys varit bättre 

lämpad som metod. 

5.4 Modifiering och kodschema

Göran Bergström och Kristina Boréus redogör för hur metoden innehållsanalys, trots ett vitt 

konsensus om vad tekniken innebär, icke desto mindre kan anpassas och modifieras utifrån en 

studies tänkta syfte (Ibid. 2006:45). Detta är en tanke jag ansluter mig till i appliceringen av 

metoden på mitt material. Min modifiering av den kvalitativa innehållsanalysen här består av två  

delar:

1)  Davies och Evans kodschema över maskulina samt feminina personlighetsdrag (2000:261), 

vilket i sin tur är baserat på Sandra Lipsitz Bems ”Sex Role Inventory”(Bem, 1981).

2) Applicering av detta kodschema på fyra scener i de båda filmerna, där de båda filmernas 

respektive huvudkaraktärs-par figurerar och interagerar.

Tabell 1. Definitioner av maskulina personlighetsdrag.12   

Maskulina Personlighetsdrag Definition

Äventyrslysten Utforskar aktivt omgivningen, verklig så väl som imaginär
Aggressiv Handlingar och motiv med avsikt att skada eller skrämma; 

inhyser fientlighetskänslor
Argumentationslysten Stridslysten; verbalt otrevlig mot andra
Assertiv Tar kommando över en situation, gör planer och förordar 

instruktioner 
Tävlingsinriktad Utmanande för att vinna över en annan fysiskt eller 

intellektuellt
Handlingskraftig Snabb att överväga alternativ/situation och fatta beslut
Risktagande Villig att äventyra personlig säkerhet eller anseende för att 

uppnå ett mål 
Självständig Kan utföra uppdrag eller hantera situationer ensam med 

självförtroende

 Feminina Personlighetsdrag   Definition 

Tillgiven Uttrycker öppet ömsinthet genom kramar och beröring

Känslomässigt expressiv Tillåter känsloyttringar så som ilskna utbrott, gråt eller 
skratt

12 Tabell 1 är författad på engelska hos Davies och Evans (2000:261). Min översättning.
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Oberäknelig Handlar snabbt utan att tänka på konsekvenser; impulsiv

Vårdande Tar aktiv del i och hjälper andras utveckling, fysiskt och 
psykiskt 

Panikslagen Reagerar på situationer med hysteri; gråt, skrik, flykt

Passiv Följer andras ledarskap utan att aktiv i en situation 

Ömsint Bemöter personer med varsam lyhördhet och hänsyn

Förstående Förmögen att se och uppfatta en situation utifrån en annan 
persons perspektiv; visar empati

6. Resultat och Analys 
Nedan redovisas resultaten av den här studiens analys av de två filmerna Submarine och Ligg med 

mig utifrån ovanstående kodschema. Inledningsvis presenteras filmerna genom en kort återgivning 

av deras handling. Därefter följer analysen applicerad på fyra utvalda scener ifrån respektive film.

6.1 Submarine 

Submarine är en brittisk film från 2010 skriven och regisserad av Richard Ayoade. 

Filmen utspelar sig i Wales på 1980-talet och handlingen kretsar kring 15-årige Oliver Tate, en 

introvert kille som lever med inre monologer, planer och uttänkta, dramatiska scenarion för att ta  

makt över sitt tonårsliv både i termer om social status och relationer. Oliver är beräknande och 

risktagande i sina planer, något som presenteras för publiken tidigt då man redan i ”Prologen” får 

följa Oliver fantisera om sin egen död, hur det skulle påverka hans omgivning och hur alla skulle 

sörja och glorifiera honom. Strax efter denna inledningsscen så så markeras filmens nästa fas med 

texten ”Del 1: Jordana Bevan”, något som ska signifiera Olivers strävan efter att bli tillsammans 

med Jordana Bevan, som ett steg i ledet mot att höja sitt – enligt honom själv – redan höga sociala  

anseende. Från att dagdrömma blir nästa steg tämligen drastiskt då han klargör att det effektivaste 

sättet för Jordana att uppskatta honom är att delta i trakasserierna mot skolans redan mest utsatta 

elev, Zoe, detta för att Jordana enligt Oliver ”gillar mobbing med måtta” och Oliver själv menar att  

även om han personligen inte gillar mobbing så måste hans värderingar i det här fallet stå åt sidan 

för hans mål. Publiken får sedan följa Oliver, Jordana och Olivers kompis ”Chip” när dom springer 

runt i skogen och kastar Zoes väska mellan sig samtidigt som Zoe försöker att ta tillbaka den.  Till  

slut hamnar hon i en dragkamp med Oliver om väskan, hon tappar greppet om den och ramlar i en 

tjärn. Oliver kommenterar händelseförloppet medan det pågår, med romantiserande kommentarer 
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som att dom testade gränser och att Zoe kommer att vara stärkt av detta i framtiden. Han blir dock 

kvar med den genomblöta Zoe när dom andra har sprungit iväg och han börjar känna samvetskval 

för det som hänt. När hon inte kommer till skolan så bestämmer sig Oliver för att skriva en pamflett  

med tips för att hjälpa henne ur sin roll som ”mobb-offer” där han exemplifierar med en kille på 

skolan som drog ner byxorna och bajsade på skolgården samt ”Chip” som blev stucken i ryggen 

med kompassnålar utan att röra en min, och föreslår att Zoe ska göra något liknande för att vinna 

respekt. Under tiden funderar Oliver mycket på vem HAN är, och berättar för publiken att han har 

gått igenom olika karaktärssökande faser där han har prövat röka pipa, singla slant, stirra ut över 

havet, lyssnat på franska sångare och burit hatt men att ingenting fastnat. Det visar sig att Zoe har 

bytt skola, och medan Oliver och Jordana dissekerar en groda tillsammans på biologilektionen gör 

hon på ett mycket nedlåtande vis klart för honom att hon minsann vet att Oliver försökt hjälpa Zoe.  

Hon säger sedan åt honom på ett hotfullt sätt att möta henne under bron på väg hem från skolan för 

att fortsätta deras samtal om saken. Oliver träffar Jordana under bron och har med sig en 

polaroidkamera och en dagbok, precis som Jordana gett order om. Oliver är orolig för vad som ska 

hända och Jordana beordrar Oliver att ställa sig på knä, sedan går hon själv ner på knä och kysser 

honom, samtidigt som hon fotograferar med kameran. Hon beordrar Oliver att anteckna i dagboken 

och säger att hon ska sprida bilderna över skolan, vilket hon säger att Oliver ska vara glad över, 

eftersom att det är bevis på att han inte är bög. Direkt efter klipps filmen till en scen där Oliver blir  

kallad ”Stjärtbög” och en mobb av elever har samlats på skolgården runt Oliver som hotas med spö 

av Jordanas föredetta om han inte erkänner att han är bög och att Jordana är en hora. Oliver vägrar 

och får stryk, vilket för Jordana och Oliver närmare varann. Dom kysser varann utan att det är 

”utpressning”, och Oliver konstaterar att dom nu ”är ett”. Parallellt med detta har Oliver och hans 

föräldrar fått nya grannar uppe på berget, där dom bor i ett stort hus med fantastisk utsikt. Oliver är 

skeptisk och spionerar. Han redogör även för hans föräldrars dalande samliv och hur hans mamma, 

som enligt honom är ”neurotisk”, är väldigt orolig för sin tonårs-son. När hon och Olivers pappa, 

som är deprimerad, får veta att deras son har en flickvän (och inte är bög) blir de överlyckliga. 

Olivers pappa har ett samtal med sin son där han gratulerar till ”bedriften” och överlämnar ett  

blandband med sånger för både förälskelse och brustet hjärta, eftersom ”passion sällan varar”. 

Oliver och Jordanas relation gestaltas genom scener där dom springer och smäller smällare och 

sätter eld på saker. En lapp som beskriver reglerna för deras förhållande visas upp för publiken, där 

står det: ”1. No pet names.  2. No hand-holding. 3. NO EMOTIONS (Gay).” Oliver berättar sedan 

att under två veckor av primitiv kärlek som han och Jordana åtnjöt och som Oliver filmade med en 
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super-8 kamera, så ägnade de sig åt att förnedra lärare och mobba svaga elever. Nu börjar Olivers 

kompisar hetsa honom att ha sex med Jordana och Oliver övertalar Jordana. Men kvällen då det ska 

ske går inte som oliver har tänkt sig. Jordana tycker att Olivers överdådiga gester med finmiddag, 

vin och levande ljus är obehagliga och hon går. Men Oliver skickar med ett brev till Jordana innan 

hon går och när hon läst det vänder hon tillbaka och dom har sex. 

Nu får Oliver veta att deras nya granne Graham är en gammal pojkvän till hans mamma och 

han börjar engagera sig i att ha uppsikt över sina föräldrars relation, med varandra och med deras 

nya grannar. Här börjar en ny fas i filmen som precis som tidigare markeras, nu med: ”Del 2: 

Graham Purvis” och signifierar just Olivers kartläggning över hur hans föräldrars relation, samt 

mammans relation till Graham, utvecklas. Han misstänker att hans mamma har en affär och han 

spionerar. Han funderar på att prata med Jordana om sina föräldrars situation men när hon berättar 

för Oliver att hennes mamma har en hjärntumör så låter han bli. Han känner sig dock manad att nu 

lösa både sin och Jordarnas familjs problem, samtidigt pressar hans kompisar honom att göra slut 

med Jordana. Jordanas hund blir påkörd av tåget och Oliver blir inbjuden till Jordanas familj på 

middag, och efter att hon ber honom komma med till sjukhuset efter hennes mammas operation så 

konstaterar han att hon har blivit för känslosam. Oliver drömmer mardrömmar om att Jordanas 

mamma dör och följer inte med till sjukhuset, utan stannar istället hemma och deppar med sin 

pappa. Han undviker Jordana och bestämmer sig för att fokusera på att först hjälpa sina föräldrar. 

När Nyårsafton kommer inleds en ny fas i filmen: ”Del 3: Kraftmätning” när Olivers mamma väljer 

att åka med Graham till stranden och meddelar att hon ”inte kommer hem inatt”. Oliver cyklar  

upprörd ner till stranden och letar upp sin mamma och Graham, och innan han ser dom försvinna in 

i Grahams skåpbil – samtidigt som dom pratar om massageolja och ”att slappna av” – så möter 

Oliver Jordanas blick i folkvimlet. Men han har inte tid för Jordana utan kastar sig på cykeln igen 

och åker nu för att bryta sig in i Grahams hus. Han urinerar på Grahams VHS-band och sätter eld på 

hans säng. Graham kommer hem, hittar Oliver och överlämnar honom till hans föräldrar, som dagen 

efter  berättar att Olivers mamma ”runkade av” Graham men att dom har pratat ut och vill lägga det  

bakom sig. Jordana har skickat Oliver ett brev där hon förklarar att det är slut mellan dom och att 

hon har en ny kille. Oliver deppar. Efter att ha tvingats läsa upp en lista över orsaker att inte ta livet  

av sig, inför sin klass så konfronterar Oliver Jordana och förklarar sig, varpå han vill att hon ska ta 

tillbaka honom, vilket hon inte gör. Oliver flyr därifrån, men möter sedan Jordana på stranden och 

dom kliver ut i vattnet tillsammans och återförenas i solnedgången.
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6.1.1 Analys: Submarine

Zoe

Oliver är fast besluten att bli tillsammans med Jordana, han är överläggande, planerande och 

uppvisar på det hela ett assertivt förhållningssätt, som sedan får sällskap av en handlingskraftighet 

då han – trots sina personliga betänkligheter angående mobbing – ändå bestämmer sig för att delta i  

trakasserierna mot klassens ”mobb-offer” Zoe. Han gör detta för att vinna Jordanas gunst och 

intresse då han har konstaterat för publiken att ”hon gillar mobbing med måtta”, vilket berättar om 

Jordanas aggressiva läggning, och typiskt maskulina personlighetsdrag. Publiken får se när Jordana 

står och skrattar åt trakasserierna mot Zoe, vilket visserligen är att ge utlopp för känsloyttringar och 

således vittnar om ett feminint karaktärsdrag men också förstärker just hennes uppskattning för 

våld. När trakasserierna fördjupas och Chip, Jordana och Oliver springer in i skogen med Zoes 

väska så är situationen definierad av aggressivitet å ena sidan – att skrämma och skada – och 

känslomässig expressivitet å andra sidan – då dom skrattar och finner stort nöje i Zoes utsatthet. 

Oliver kommenterar det hela med att han kommer att se tillbaka på detta med nostalgi och vällust  

när han är äldre, han ser det som att dom testar ”sina borgerliga gränser” för vad som är ok, och 

menar på att även Zoe kommer att vara stärkt av händelserna i framtiden, något som bagatelliserar  

det hela och gör honom mer öppen för det aggressiva beteendet. Att Oliver och Jordana springer och 

jagar runt med Zoe är också ett slags vittne om ett tävlingsinriktat maner, som sen leder till  

dragkampen mellan Oliver och Zoe, som Zoe förlorar och som gör att hon faller ner i dammen. Här 

ger Jordana uttryck för stereotyp femininitet då hon blir panikslagen och springer iväg med Chip. 

Oliver, som blir kvar med Zoe, visar också upp femininitet då han får dåligt samvete, visar sig 

förstående och förklarar att det var en olycka, men strax därefter så tar han en assertiv ställning och 

börjar ge Zoe råd och talar om att hon nu kan passa på att köpa nya saker till sin skolväska.

Bron

Oliver och Jordana blir tillsammans under lite speciella omständigheter, vilka är dikterade av 

Jordana. Hon är både aggressiv och assertiv när hon beordrar Oliver att möta henne under bron på 

väg hem från skolan och ha med sig en polariodkamera och en dagbok. Oliver är orolig, det får 

publiken veta men på ett typiskt maskulint sätt så låter han det inte synas inför Jordana utan visar 

istället på ett risktagande vilket belönar sig, för ritualerna som Jordana tvingar honom att gå igenom 

leder till att de kysser varandra. Händelsen signifieras dock inte av några som helst känsloyttringar, 
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vare sig från Olivers eller Jordanas sida, utan det hela dokumenteras istället på ett bestämt, assertivt  

sätt, med kameran och dagboken, enligt Jordanas direktiv.

Olivers romantiska kväll

När Oliver väl har blivit tillsammans med Jordana blir han pressad, av sina kompisar, till att förlora 

oskulden med henne, vilket leder till att han börjar ägna sig åt att övertala Jordana. Han är bestämd,  

målmedveten och strategisk med uttänkta och nedskrivna(!) argument, han är kort och gott väldigt 

assertiv. Jordana är dock inte svårövertalad, hon är snarare handlingskraftig och beslutsam utan att 

lägga större emotionell vikt vid det hela. De håller båda fast vid sina respektive maskulina 

personlighetsdrag igenom kvällen som det hela är tänkt att ske. Oliver på sitt håll är assertiv – gör 

planer, ser till att hans föräldrar är ute ur huset och förbereder vad han anser är romantiska gester 

såsom middag med levande ljus och rosor på sängen. När Jordana dyker upp blir hon obekväm över 

hur tillgjort det hela är men hon blir inte upprörd utan kommenterar att Oliver är ”en psykopat” och 

går resolut och handlingskraftigt därifrån. Oliver i sin tur agerar också snabbt och handlingskraftigt 

och smiter ner en lapp i Jordanas hand innan hon försvinner. Lappen innehåller en slags 

ömhetsförklaring vilket visar på ett feminint personlighetsdrag, och även Jordanas respons på 

densamma visar på femininitet, då hon visar sig tillgiven, går tillbaka när hon läst lappen, och har 

sex med Oliver. Det hela avslutas med att Jordana beordrar Oliver att inte bli kaxig på ett väldigt  

assertivt manér, innan hon går. 

Slutscenen på stranden

I filmens slutscen möts Oliver och Jordana på stranden. Oliver har gråtit vilket är en känsloyttring 

och ses som feminint. Jordana är upprörd hon också, men hennes känsloläge är mer åt det 

aggressiva hållet, eftersom att hon är arg på Oliver och skäller ut honom. Att hon visar sina känslor 

är ändå ett tecken på femininitet. Oliver visar på empati och förståelse inför hur han har betett sig  

och ber om ursäkt. Dom går tillsammans ner i vattenbrynet, vilket kan ses som att de båda två 

handlar lite på impuls och känsla i deras ögonblick av återförening. 
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6.2 Ligg med mig 

Ligg med mig (Orginaltitel: Få meg på, for faen) är en Norsk film från 2011 regisserad och skriven 

av Jannicke Systad Jacobsen. Filmen utspelar sig i den nordnorska byn Skoddeheimen, och 

handlingen kretsar kring snart sextonåriga Alma som bor där med sin mamma.  I filmens 

öppningsscen kommenterar Alma ortens få och enligt henne mycket bristfälliga attribut så som 

”ödeväg” och ”dumma höbalar”. Alma flyr sin tristess genom att fantisera om grannkillen Artur och 

genom att ringa sexsamtal till betallinjen ”Våta drömmar”. Alma är på det stora hela väldigt  

upptagen av just SEX.  Hennes bästa väninnor är systrarna Sara och Ingrid, vars storasyster Maria 

bor i kollektiv i Oslo och pluggar sociologi. Alma är väldigt förtjust i Maria och i det liv hon lever,  

Sara vill flytta längre bort än till Oslo – till Texas och engagera sig i kampen mot dödsstraff. Ingrid 

verkar dock inte ha något emot att bli kvar i Skoddeheimen och bli hemmafru. Tjejerna har fått  

hjälp med att köpa ut öl och går på fest på den lokala ungdomsgården, där Alma vet att Artur också 

kommer att vara. Tjejerna sitter i en soffa när Artur går förbi och publiken blir införstådda i att även 

Ingrid är intresserad av Artur. Hon ger Alma en ”sned” och kylig blick här hon hälsar på Artur. När 

Alma går ut bakom ungdomsgården för att ta luft och dricka en öl så kommer Artur efter. Han 

ställer sig bredvid henne intill husväggen, dom tittar på varann, sedan tittar dom bort. Alma blåser i  

ölflaskan, och i nästa sekund vänder sig Artur mot Alma och publiken får se hur han har tagit fram 

sin erigerade penis och trycker den mot Almas lår. Alma tittar förvånat på Artur som sen i nästa 

sekund ser besvärad ut,vänder ryggen åt Alma och stoppar tillbaka sitt stånd. Båda tittar förvirrat på 

varandra. I nästa scen står Alma inne på toaletten och onanerar. När hon kommer ut och stöter på 

Sara och Ingrid så berättar hon för dem om vad Artur gjorde, men de tror att hon ljuger och när 

Artur kommer upp till dem så blånekar han till alltihop. Nästa dag har Alma ångest, som inte blir  

bättre av att Ingrid kommer förbi och vill prata. Alma glider under samtalet iväg i en av sina 

sexfantasier – den här gången om Ingrid – och när hon återgår till samtalet så gör Ingrid klart för 

henne att hon har gjort ett stort misstag och att ingen kommer att vilja ha något med henne att göra  

nu, vilket visar sig stämma. Nästa dag har ordet spridit sig och Alma får kränkande lappar på 

lektionen, blir utfryst och börjar kallas för ”Pitt- Alma”. Alma försöker att göra ett taffligt försök att  

rädda sitt sociala anseende, samt chockera, och köper en joint av en skolkamrat som hon 

demonstrativt viftar med på skolbussen på väg hem och sedan röker bakom ungdomsgården, allt 

utan större framgång. Samtidigt så fördjupar sig Sara i sitt intresse för avskaffandet av dödsstraff. 

När Almas mamma kommer hem och öppnar posten så möts hon av en räkning på 6374 kr, som 

Alma rättfram förklarar att hon är ansvarig för, då hon har ringt sexsamtal. Alma säger att hon ska ta 
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jobb hos Sara och Ingrids pappa, som har närbutiken, för att betala tillbaka, men både Alma och 

hennes mamma är ändå upprörda över situationen och medan Almas mamma ringer till Styrbjörn 

för att be om jobb till Alma, så låser Alma in sig på toaletten och skriker ”Sexsamtal! Sexsamtal! Du 

har en sjuk dotter som ringer sexsamtal!”. Almas mamma tar avstånd från sin dotter, och vill inte äta 

tillsammans med henne. Nästa dag börjar Alma i butiken, men det första som händer är att hon 

ertappas av Artur och hans lillasyster när hon tillfredsställer sig själv med en myntrulle i kassan, 

samtidigt som hon fantiserar om Styrbjörn. Alma berättar för publiken att hon känner sig onormal 

och att hennes mamma har svårt att titta på henne. Det blir inte bättre när hon får veta att Alma läst  

porrtidningar i butiken, och Alma får utegångsförbud. Hon får rådet av Sara att prata med Artur, för 

att reda ut situationen, och hon ringer till sexlinjen igen och får rådet av killen där att prata med 

någon som förstår henne, annars finns det enligt honom bara en sak som hjälper: ”sprit”. Alma 

dricker sig full på sin mammas sprit, går hem till Artur och kräver en ursäkt. Hon menar att det 

betydde något att han petade på henne med pitten och att Artur ska erkänna och bli tillsammans med 

henne. Artur förklarar att det inte betydde något och han redan har en tjej, som han träffat på ett  

körläger, och han inte tänker berätta sanningen för alla andra om vad han gjorde. Alma blir upprörd 

och liftar till Maria i Oslo , där hon umgås med Maria och hennes vänner som är väldigt förstående 

och ”peppar” Alma att stå på sig. Almas mamma har fått höra om sin dotters situation av deras 

snokande granne, och ringer  och ber henne komma hem. Hon möter upp Alma med bilen och 

berättar att dom ska åka till Paris tillsammans på höstlovet. På kvällen kommer Artur förbi Almas 

hus och medger att det visst betydde något att han petade på henne med pitten, och att dom borde 

vara tillsammans men Alma gör klart att det loppet är kört nu och att hon inte vill vara med någon 

som är så feg som Artur. När Alma kommer till skolan dagen efter så har Artur satt upp en stor 

banderoll där det står ”Jag petade på Alma med pitten”. Dom går hem tillsammans efter skolan och 

vid matbordet så frågar Alma sin mamma om Artur får sova över, varpå hennes mamma svarar med 

ett bestämt ”Nej!”.
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6.2.1 Analys: Ligg med mig

Almas fantasi

I Almas fantasi drömmer hon om hur Artur besöker henne om natten. Han smyger sig in till henne 

genom hennes sovrumsfönster, och dom har sex. Arturs karaktär är i den här situationen ”styrd” av 

Alma inför publiken då detta är hennes uppdiktade scen, men det gör det inte desto mindre relevant 

för analysen. Det signifierar istället hur Almas person önskar att Artur ska bete sig. I detta 

önsketänks-scenario så uppvisar Artur både äventyrslystnad och risktagande, som markerar 

maskulina personlighetsdrag. Han gör detta i och med att han både riskerar att bli upptäckt och att  

han offrar sömn och till viss del komfort genom att ge sig iväg till Alma mitt i natten. Att sedan 

klättra upp till hennes sovrumsfönster, skulle kunna resultera i både kroppsskada och skam, något 

han verkar vara beredd att riskera för att träffa Alma. Väl inne i Almas rum är han först assertiv, han 

tar kontroll över situationen och Alma är i förhållande till honom passiv och låter honom bestämma,  

vilket är ett stereotypt feminint karaktärsdrag. Artur visar sig dock ömsint under sexakten vilket 

också det är ett feminint drag.

Festen på ungdomsgården

Utanför Almas fantasier visar Artur upp ett par andra typiskt maskulina personlighetsdrag, när han 

tar fram sitt kön och petar på Alma med det när dom står utanför ungdomsgården, visar han på en 

handlingskraftighet för det första. Han ser henne gå ut och när han gått ut till henne och försäkrat 

sig om att dom är ensamma så är han snabb på att agera. För det andra visar han på ett risktagande, 

då han gör detta utan förvarning och utan att Alma gjort någonting likt ett närmande, alternativt  

inviterande, vilket skulle kunna resultera i ett avfärdande, utskällning och skam. För det tredje så 

rymmer den här handlingen ett mått av aggressivitet, i den bemärkelsen att Artur gör detta mot 

Alma, utan att ta hänsyn till hennes känslor vilket inte nödvändigtvis rymmer ett uppsåt om att  

skada eller skrämma, men att Alma, sina känslor för Artur till trots, ändå blir chockad över Arturs 

agerande, vittnar alltså om att handlingen är så pass extrem att Arturs intention gränsar till medvetet  

destruktiv. Alma är även i den här scenen passiv under händelseförloppet, hon varken säger något 

eller agerar när hon får Arturs stånd tryckt mot sig.
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Alma går hem till Artur

När Alma dricker sig berusad och går hem till Artur för att få upprättelse så är hon upprörd, och 

hennes agerande rymmer både maskulina och feminina personlighetsdrag. Hon handlar för det 

första på känsla vilket är ett feminint drag, hon är vidare risktagande som ger sig av berusad mitt i  

natten hem till den kille som har varit så avvisande mot henne, i hopp om att få en konstruktiv 

respons från densamme. När hon hittas av Artur är hon aggressiv i tonen när hon säger ”hej din 

pitt”, och uppvisar ett tydligt fientligt förhållningssätt gentemot honom, vilket signifierar maskulint  

förhållningssätt. Artur är i den här situationen lugn och kall och tar med henne in och sätter henne i  

sin soffa. Alma säger ”du rörde mig med pitten” men Artur nekar, vilket leder till en kort 

argumentation, och en kamp om att vinna sista ordet tills Alma får Artur att erkänna, inför henne 

vad han faktiskt gjorde, men menar bestämt att han inte tänker erkänna något inför någon annan. 

Han vägrar dock medge att det betydde något, vilket Alma hävdar. Hela deras argumenterande och 

kamp om sista ordet är en yttring av maskulinitetsdrag. Alma uttrycker till slut viss tillgivenhet och 

således femininitet när hon säger att dom hör ihop, men Artur berättar då att han redan har en 

flickvän, och avslutar samtalet med ett assertivt ”så är det”.

Artur går hem till Alma

När Alma kommit hem från Oslo blir hon, lite som i hennes tidigare fantasier, besökt av Artur som 

på kvällen står nedanför hennes fönster och vill prata med henne. Han har tagit en risk genom att 

komma dit, ställa sig och kasta sten på hennes fönster och be om att få prata med henne. Alma 

kommer dock ner och möter en Artur som är ursäktande, tillgiven och förstående – allt feminina 

drag. Men Alma är handlingskraftig och assertiv och talar om för Artur att han ska lägga ner, att han 

har haft sin chans och att hon inte vill vara tillsammans med honom eftersom att han är feg, som 

inte kan stå för vad han har gjort. Artur visar på mer förståelse genom att bekräfta att han är feg. 
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7. Diskussion 
Den här studien satte sig ut att göra en kvalitativ innehållsanalys för att kartlägga representationen 

av stereotypa maskulinitets- och femininitetsdrag hos karaktärerna i två filmer ur Svenska 

Filminstitutets rekommendationer för skolbio. 

I ”Submarine” möter vi två ungdomar som båda verkar som representanter för maskulina 

personlighetsdrag, den tuffa Jordana och den beräknande Oliver. I de fyra scener som analyserats 

från filmen är det aggressiv, assertiv, handlingskraftig och risktagande som är frekventast 

förekommande bland de maskulina personlighetsdragen. Det finns även exempel på feminina drag 

vilka är känslomässigt expressiv, panikslagen, förstående, ömsint och oberäknelig/ impulsiv. 

Även i ”Ligg med mig” hittar Davies och Evans maskulina personlighetsdrag två unga 

representanter i den frustrerade Alma och den kylige Artur. De maskulina personlighetsdragen som 

förekommer i filmens fyra analyserade scener är: äventyrslysten,  risktagande, assertiv, aggressiv, 

handlingskraftig, argumentativ och tävlingsinriktad. De feminina dragen som är förekommande i 

”Ligg med mig” är: ömsint, tillgiven, känslomässigt expressiv, impulsiv, passiv och förstående. 

Det står alltså klart att konstatera att både ”Submarine” och ”Ligg med mig” innehåller  

representationer av kvinnliga såväl som manliga stereotypa karaktärsdrag. Alla de fyra karaktärerna 

som ingick i analysen visade sig under minst en scen stå som representant för både stereotypt 

maskulint som feminint beteende. 

Nu är detta en kvalitativ studie, och således kan det förefalla svårt att få en överblick av vad 

förekomsten av maskulina drag ställt emot förekomsten av feminina drag pekar på. Även om det 

kan förefalla vara en jämn fördelning av både maskulina och feminina personlighetsdrag, är så inte 

riktigt fallet.

Vad som kan utkristalliseras utifrån denna studie är att i dessa två filmer så är de maskulina dragen 

mer förankrade hos karaktärerna och synliggörs i större utsträckning, medan de feminina 

”gästspelar” i enstaka situationer och ögonblick, alternativt växer fram hos karaktärerna allteftersom 

filmen fortskrider. De maskulina dragen är alltså i dessa åtta scener överrepresenterade. Det här 

resultatet sammanfaller även till viss del med det resultat som Evans och Davies fick fram i deras 

studie, samt vad Poscoe påvisar i sin avhandling; att det är lättare för alla karaktärer, även de 

kvinnliga, att hålla sig till att uppvisa maskulina drag framför feminina, detta oavsett om det handlar  

om drag som kan betraktas som destruktiva, så som exempelvis aggressivitet.

22



Karaktärerna i dessa två filmer har lagt sig till med en ”go-to- strategi” som allt som oftast tycks 

vara att ”tuffa till sig!” eller ”ta det som en man!”. 

För att kunna betraktas som potentiella läromedel behöver dessa filmer ackompanjeras av en arsenal 

problematiserande frågeställningar som inte lämnar vissa saker hängande i luften. Kolodny skrev 

om hur just uteblivna samtal är en faktor vilken implementerar och upprätthåller destruktiva 

könsmönster. För att inte Svenska Filminstitutet skall vara en aktör som gör sig skyldig till dessa 

uteblivna samtal så skulle en – till synes ganska självklar – frågeställning likt: ”Varför tror ni att  

Artur rörde Alma med sin penis?”, eller ”Vad tycker du om det som Artur gjorde? Är det ok att göra  

så?” vara relevant i Svenska Filminstitutets lärarhandledning till ”Ligg med mig”, och i dagsläget  

finns ingen sådan att finna. Likväl behöver Olivers iskalla planläggande kring att höja sin sociala 

statuts genom att bli av med oskulden problematiseras, med frågor så som ”Hur ser vi på mäns 

sexuella bedrifter jämfört med kvinnors?”. Men något liknande finns inte heller i 

lärarhandledningen till ”Submarine”.

När svenska skolan ofrånkomligt tjänar som en diskursiv arena för skapandet och återskapandet av 

attityder och normer som konstitutionerar det sätt vi ser på, och verkar utifrån i, världen, behöver 

agenter inom svenska skolan också på allvar adressera frågan om vad som händer när bilden av det 

maskulina lyfts fram som särskilt önskvärt framför det feminina, för män såväl som kvinnor. 

Det finns ett plural av aspekter att ta i beaktande när man väljer läromedel, dels för att tjäna själva  

undervisningens syfte, dels för att uppfylla kraven på En likvärdig utbildning. Det är i sista hand på 

den enskilde lärarens ansvar att granska och ta i beaktande alla de aspekter som rör reproduktion av 

normer och värderingar som den svenska skolan skall främja respektive stävja i arbetet för att få en 

likvärdig utbildning för dess elever.

För framtida studier kan det vara intressant att göra en kvantitativ innehållsanalys på dessa två 

filmer, något jag (eftersom att jag har levt med materialet en tid och nu känner det ganska bra) vågar  

anta, bara skulle förstärka den här studiens resultat. Även en attityds- och/eller upplevelsestudie 

skulle finna relevans inom området, att undersöka hur elever uppfattar innehållet i olika filmer som 

används i undervisningssammanhang, dom är trots allt i sista hand mottagarna av deras budskap. 
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