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Normkreativt filmskapande 

 



Abstrakt 

Där det finns människor finns även sociala normer och filmmediet är inget undantag. Film 

kan användas för att förstärka dessa normer likväl som de kan användas för att bryta dem. 

Normer kan skapa en utsatthet och utanförskap för de personer som är avvikande. De 

stereotyper som reproduceras i det offentliga rummet påverkar vilka som får synas och vilka 

som göms undan. Detta kandidatarbete är gjord för att utforska hur vi kan inkludera 

normkritik och normkreativitet i filmskapande för att bryta stereotyper och inkludera fler 

personer i något som vi anser vara ett mer ansvarsfullt filmskapande. Denna studie har tagits 

fram med hjälp av begrepp som normkreativitet, normkritiska analyser, situerad kunskap och 

“located accountabilities”. Normkreativitet innebär att omvandla en normkritisk analys till en 

handling. Vi har gjort normkritiska analyser av filmer för att sedan skapa en egen 

normkreativ kortfilm utifrån våra analyser. Under arbetets gång upptäckte vi att det är roligt 

och inspirerande att arbeta med normer. Genom att leka med normer kan vi hitta mer 

inkluderande sätt att göra film på där olikheter ökar och skapar frihet och styrka med att 

aktivt vara utanför normen. 
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Abstract 
Where there’s people there’s social norms and movies are no exception. Film can be used to 

strengthen norms as well as breaking them. Norms can create an exposedness and an 

alienation for people that are deviant. The stereotypes that are reproduced in the public rooms 

effects who’s seen and who is hidden away. This bachelor thesis is written to explore how we 

can include norm critic and norm creativity in the process of movie making to break 

stereotypes and include more people in something we see as a more responsible film creation. 

This study is based on the concepts of norm creativity, norm critic analysis, situated 

knowledges and located accountabilities. Norm creativity is about converting a norm critical 

analysis to action. We have made norm critical analysis of movies and used them to create 

our own norm creative short film based of the analysis. During this study we noticed that it’s 

fun and inspiring to work with norms. Through playing with norms we found more including 

ways of making movies where differences can increase freedom and strength to actively 

choose to be outside the norm. 

 

Keywords: Norm creativity, norm critic, film 

 

 

  

2 



Innehållsförteckning  
 

1. Bakgrund…………………………………………………………………………………4 

2. Frågeställning………………………………………………………………………….…5 

3. Syfte…………………………………….…………………………………………….......5 

  4. Gemensamt textskapande……………….……………………………………………..…..6 

 5. Tidigare och aktuell forskning……………………………………………………………..6 

5.1 Normer……………………………………………………………………………6 

5.2 Normkritik………………………………………………………………………..8 

5.3 Normkreativitet…………………………………………………………………..8 

5.4 Stereotyp………………………………………………………………………,…9 

5.5 Representation i film……………………………………………………….….....9 

5.6 Situerad kunskap ……………………………………………………………….11 

5.7 Located Accountabilities………………………………………………………..11 

6. Metod………………………………………………………………………………….....14 

6.1 Gestaltning………………………………………………………………….…..14 

6.2 Analysmetod…………………………………………………………………...15 

6.3 Urvalsmetod…………………………………………………………………...17 

7. Diskussion och slutsats………………………………………………………………....18 

7.1 Skönheten och Odjuret (2017).............................................................................18 

7.2 Macho (2016)........................................................................................................22 

7.3 Slutsats…………………………………………………………………..……...22  

8. Referenser……………………….………………………………………………..……...26 

9. Ordlista och teknisk bilaga……………………………………………………………….29 

9.1 Ordlista…….……………………………………………………………………29 

9.2 Teknisk bilaga…………………………………………………………………...30 

 

  

3 



1. Bakgrund 

I det här arbetet undersöker vi hur normkreativitet kan användas för ett filmskapande som ser 

bortom normer och stereotyper. Vi som författat detta arbete ser fortfarande en tydlig strävan 

till att följa normer i film. Vi ser ett problem då många människor inte blir representerade 

eller blir porträtterade på ett rättvist sätt. De som inte passar in blir marginaliserade. De 

normer som råder i samhället sträcker sig även till filmduken och infiltrerar den västerländska 

filmproduktionen vi ser idag. 

 

Vi har i tidigare kurs “Fördjupning i berättande” på Blekinge Tekniska Högskola undersökt 

hur berättandet förändras hos olika människor på grund av deras tidigare erfarenheter. Hur 

var och en som ser på samma sak i en film kan tolka och skapa sin egen uppfattning baserat 

på sin egna bakgrund och verklighet. Den undersökningen, precis som detta kandidatarbete, 

är baserad på situerad kunskap (Donna Haraway, 1988). Situerad kunskap handlar om 

feministisk objektivitet och att vara medveten om att olika människors verkligheter skiljer sig 

från varandra. En enskild forskare (eller filmskapare) kan aldrig vara absolut neutral. 

Tolkningarna av verkligheten är alltid ofullständiga och begränsad till sin situering, och 

genom att uppmärksamma denna begränsning tar forskaren ansvar för att göra kunskapen mer 

tillförlitlig. Vi som filmskapare har ett ansvar för vad vi skapar och att vi behöver vara 

medvetna om människors olikheter. Detta ansvar innefattar att vara medveten om vad ens 

produktion har för konsekvenser och på vilket sätt den kan påverka samhället. I vårt projekt 

under denna kursen skapade vi en spelfilm där berättandet var baserat på hur åskådaren tolka 

händelsen. I filmen ser vi samma händelse utspelade sig tre gånger om. Den enda skillnaden 

på dessa tre gånger är skådespelarna, annars är händelsen, dialogen, tonläget och 

kroppsspråket så gott det går samma. Syftet med denna filmen var att få åskådaren att tolka 

och applicera sin egna normer, stereotyper och fördomar för att skapa en individuell 

uppfattning av händelsen. På så sätt skulle åskådaren bli en del av berättandet och med det 

väcka en medvetenhet om sina personliga förväntningar och föreställningar kring normer och 

stereotyper. 

 

4 



Vi tror att film har en möjlighet till ett starkt inflytande på samhället och är ett medie som har 

använts ofta för att påverka det, så som samhället har påverkat filmskapandet. Med en ökande 

förståelse för normer i samhället så kan samma utveckling ske i filmskapandet. Mycket av 

den film vi ser i biografen idag är en avbildning av samhället, och bildar en representation av 

det. Med det starka inflytandet filmen har på människor och den tydliga normativa ramen 

som exkluderar en stor del av dessa människor, blir då istället ett hinder för utvecklingen av 

samhällets ökande förståelse om de andra normer som finns. Det är här vi ser en möjligheten 

att med hjälp av ett normkreativt filmskapande bredda den normativa ramen inom spelfilm. 

Normkreativitet handlar om att överföra den normkritiska analysen i praktik. Med hjälp av 

den breddade ramen kan vi få ett större perspektiv som inkluderar fler normer, och skapar en 

mer rättvis bild som representerar en bredare publik. Vi vill med hjälp av det här 

kandidatarbetet se över möjligheterna till ett förhållningssätt eller en metod för normkreativt 

filmskapande. Ett filmskapande som är både medvetet om vilka normer och stereotyper som 

framkallas framför och bakom kameran. Detta ger oss möjligheten att leka med de olika 

normerna och skapar förhoppningsvis ett nytt sorts berättandet inom spelfilm. På så sätt 

hoppas vi att fler filmskapare ska bli intresserade av att jobba gränsöverskridande med 

normkritik och spelfilm.  

 

2. Frågeställning 
Hur kan normkreativitet användas för ansvarsfullt filmskapande? 

 

3. Syfte 
Kandidatarbetet syftar till att se över möjligheten att skapa film baserad på en normkritisk 

grund i form av normkreativitet. Frågeställningen har också undersökts i och genom vår 

gestaltning. Förhoppningen är att den långsiktiga effekten av arbetet är att fler filmskapare 

blir intresserade av att jobba gränsöverskridande med normkritik och filmskapande, och på så 

sätt skapa en diskussion kring filmskaparens ansvar. 
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4. Gemensamt textskapande 
Möten sker överallt runt omkring oss. Vissa möten går oreflekterat förbi medans andra 

förblir. En vänskap börjar gro från en gemensam nyfikenhet. Vi börjar förstå varandra och 

skapar en relation som förändrar vårt synsätt på både vårt arbete och oss själva. Två nya 

individer skapas. Denna text har skrivits i mötet av två filmintresserade vänner och deras 

studier. Den svarar på de funderingar och idéer som vi har bollat mellan varandra. Långa 

samtal som urartades till saker vi trott var villovägar men som förmodligen varit avgörande 

för vårt fortsatte intresse. Vi har suddat och skrivit om i hopp om att vi ska finna förståelse 

för andra och varandra. Vi likväl texten har växt tillsammans utan början eller slut. Trots att 

orden i dokumentet tar slut fortsätter texten leva i de som läser. 

 

5 Tidigare och aktuell forskning 
I det här kapitlet så tar vi upp den forskning som är relevant till vårt kandidatarbete. Där vi 

börjar med att fokusera på normer och deras strukturer, men som sedan fortsätter i “Situerad 

Kunskap” och “Located Accountabilities” för att forska i vårt ansvar som filmskapare.  

 

5.1 Normer 
Rebecca Vinthagen & Lina Zavalia skriver i sin bok Normkreativ (2014) att sociala normer är 

en uppsättning regler eller förväntningar på hur vi ska agera eller bete oss i relation till oss 

själva och varandra. Många av våra normer gör det smidigt för att vi ska fungera tillsammans 

i ett samhälle. Normer kan både vara överenskomna och uttalade men minst lika ofta är de 

osynliga och underförstådda (Vinthagen & Zavalia, 2014). Karin Salmonson & Johanna 

Ivarsson skriver i Normkreativitet i förskolan (2015) att vi inte bara styrs av normer utifrån 

vilket kön vi har eller anses ha, utan att vi även påverkas av normer utifrån vilken etnicitet vi 

har, vilken sexuell läggning vi har, vilken tro vi har, etcetera. Det kan innebära en sak att vara 

en man med en funktionsnedsättning i vårt samhälle, och en annan sak att vara en kvinna med 

funktionsnedsättning (Salmonson & Ivarsson, 2015). 

 

I studien “Jag vägrar sätta in mig i en norm!” av Frida Sandegård skriver hon om 

heteronormativitetens självklarhet. Heteronormativiteten delar in världen i kön som manligt 
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och kvinnligt och intalar oss att den “normala” sexualiteten är heterosexuallitet. Allt annat 

som inte passar in i den heteronormativa mallen är avvikelser (Quinlivan & Town, 1999). 

Enligt Tiina Rosenberg så är heteronormativitet antagandet om att alla är heterosexualla och 

att det är det naturliga sättet att leva. Hon menar att den som har en överordnade position 

aldrig behöver förklara sig, så som avvikaren måste förklara sig inför omvärlden (Rosenberg, 

2004). En som inte är heterosexuell behöver oftast “komma ut” och förklara sig för sina 

närstående, därför att denna passar in i den heteronormativa mallen. Samma gäller även om 

någon inte identifierar sig med sitt biologiska kön, då gör denna en normavvikelse. En 

heterosexuell behöver aldrig förklara att den är heterosexuell för att det redan förväntas. 

 

De osynliga reglerna och förväntningarna som styr oss är det som utgör normerna. De 

påverkar våra val och vår utveckling, till exempel vad barn väljer att leka med på förskolan 

eller idéer om vem som kan bli kär i vem. Normerna styr också vad vi upplever som önskvärt 

och vad som ger status, och vilka förväntningar vi har på andra och oss själva. Konsekvensen 

av att normen finns kan lite förenklat förklaras med att vi sorterar in människor i olika fack, 

där de antingen ses som avvikare och utanför normen, eller som någon innanför normen. 

Normer är inte absoluta. De förändras över tid och kan vara olika på olika platser. De ser 

normen som en kärna som man kan vara mer eller mindre nära. När det gäller familjenormer 

är den biologiska kärnfamiljen närmast kärnan, medan till exempel adoptivfamiljen står strax 

utanför och regnbågsfamiljen med samkönade föräldrar är långt ifrån kärnan. (Vinthagen & 

Zavalia, 2014, Salmonson & Ivarsson, 2015). 

 

Att arbeta med normer handlar inte om att få alla att bli likadana. När man talar om att vidga 

normen handlar det om att alla ska få vara olika, utan att någon höjer på ögonbrynet och utan 

att vi behandlas sämre för att vi är på ett visst sätt. Man ska kunna få finna frihet och styrka 

med att aktivt vara utanför normen liksom att det ska vara okej att fortsätta följa normen om 

en vill det (Vinthagen & Zavalia, 2014, Salmonson & Ivarsson, 2015). 

 

Det är lätt att se oss själva som individer som kan fungera oberoende av relationer och 

sammanhang med en given förmåga att göra rationella och unika val. Därför kan det finnas 

ett motstånd i att se sig själv som en del av en struktur där våra kroppar och sexuella 

praktikers värde är mer avgörande för vårt handlingsutrymme än våra aktioner. Det är också 
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typiskt att ju mer vår kropp, hudfärg, sexualitet eller kön passar in i normen desto lättare är 

det att vara blind för normen och strukturens existens. Har man till exempel vit hud märker 

man inte lika lätt av den rasismen som fyller samhället och kan påverka arbetsintervjuer, 

mötessituationer eller vilka skämt som uppskattas eller inte (Vinthagen & Zavalia, 2014). 

 

5.2 Normkritik 
Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som 

arbetar på uppdrag av Svenska ESF-rådet. Tema Likabehandling drivs av Arbetsmiljöforum i 

samarbete med Arbetsförmedlingen, DO, Handikappförbunden, Handisam, Linköpings 

universitet, LO, Proffice, RFSL och Swedbank. Deras mål är att motverka utanförskap och 

främja kompetensutveckling. I deras rapport “Konstruktiv Normkritik” (Nygren & 

Rasmusson, 2012) som har utgångspunkt att genom ett normkritiskt perspektiv skapa 

reflektion över rådande normer och strukturer. Detta är nödvändigt för att förändringsarbetet 

ska vara hållbart och långsiktigt. Denna reflektion kan sedan användas som ett verktyg till 

förändring. En normkritisk metod bygger på att reflektera kring egna och omgivande 

förväntningar, föreställningar och maktfördelning. Ett exempel på en normkritisk metod är att 

vända på perspektiv. Kan vi till exempel fråga en heterosexuell person vad ens föräldrar sa 

när man kom ut som heterosexuell? Ett sådant här motsatsförhållande kan uppfattas som 

komiskt och absurt men det sätter fingret på kärnan av problemen. Genom att vrida och vända 

på föreställningar kan man därför bli medveten om vilka normer som begränsar och hur. 

 

5.3 Normkreativitet 
När man arbetar med normkreativitet utgår man från att de frågeställningar som ska prövas 

har en feministisk, antirasistisk och icke-heteronormativ utgångspunkt. I ett normkreativt rum 

finns det en redan etablerad överenskommelse om människors lika värde och en vilja att 

arbeta för människors deltagande på lika villkor. De utgår från att vi alla är konstant och på 

olika sätt sammanlänkade. Frågan om vem som får ta plats handlar alltså inte enbart om att ta 

plats utan även att ge. Om denna utgångspunkt och strävan inte är förankrad är metoderna 

verkningslösa (Vinthagen & Zavalia, 2014).  
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Den normkritiska analysen hjälper oss att se normer och dess konsekvenser. För att förändra 

normer menar Karin Salmonson & Johanna Ivarsson att att det krävs handling och det är den 

normkritiska handlingen de kallar för normkreativitet. När man arbetar med exkluderande 

normer behöver man dela upp människor i de kategorier som normkreativiteten syftar till att 

nå bortom. Om målet är att alla ska ses som människor måste vi först peka på hur kvinnor, 

män, HBTQ+-personer, heterosexuella, folk som rasifieras, folk som inte rasifieras, personer 

med olika funktionsuppsättningar och så vidare behandlas idag och vad de får för 

konsekvenser. Vi måste använda oss av de kategoriseringarna vi strävar efter att komma bort 

från även om risken finns att ytterligare cementera dem . Ett normkreativt arbete behöver 

därför vara medveten om balansen mellan att synliggöra människors olika villkor och 

samtidigt inte lägga specifika idéer om hur de är eller känner (Vinthagen & Zavalia, 2014). 

 

5.4 Stereotyp 
Termen “stereotyp” användes först av Walter Lippman (1922) för att beskriva komplexa 

processer där individer förenklar och generaliserar för att organisera och applicera personliga 

värderingar på världen. Nationalencyklopedin (2017) förklarar stereotyper som förenklad, 

ofta allmänt omfattad föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss 

grupp, t ex. nation, ras eller yrke. En stereotyp förenklar hanteringen av intryck från 

omvärlden och kan påverka hur vissa andra “är” och hur de “bör” vara. Detta bidrar ofta till 

att vidmakthålla fördomar och negativa attityder (Nationalencyklopedin). 

 

Trots att en stereotyp kan vara grundad i viss faktiskt kunskap bidrar det till en förenklad bild 

av omvärlden. Att följa stereotyper och följa förutfattade meningar om människor leder till att 

vi slutar se det unika hos individen och gör så att vi först ser t.ex ett kön, hudfärg eller 

funktionsnedsättning snarare än att se det unika hos individen. 
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5.5 Representation i film 
Harry M. Benshoff och Sean Griffing skriver i boken “Queer Images; A history of gay and 

lesbian film in America” att det var sällsynt i amerikanska filmer innan 60-talet att visa 

queerpersoner i film. “The Hollywood Production Code” är en självcensur som reglerade 

innehållet i Hollywoodfilmer från 1934 till mitten av 60-talet. Detta förbjöd representationen 

av “sexpervision” där även heterosex inkluderades. Representationen av queerpersoner ökade 

inte på grund av denna censur då produktionskoden krävde att Hollywoodfilmer avbildar 

gifta, förökande heterosexuella som den enda rätta sexualiteten. Det fanns filmskapare som 

antydde att vissa av deras karaktärer var queer genom subtila manér, kostym och talmönster. 

Dessa karakteriseringar kunde smyga sig igenom produktionskodernas censur och nådde 

publiken. 

 

För att en film ska vara en queerfilm krävs det mer än en queerkaraktärs närvaro. Författarna 

föreslår att en queerfilm kan vara det som både innehåller queerkaraktärer och engagemang i 

queerfrågor på ett meningsfull sätt som inte är nedvärderande och exploativt. Harry M. 

Benshoff och Sean Griffing skriver att ett annat sätt att definiera queerfilm är att se alla filmer 

som potentiella queerfilmer om de utmanar dominanta antaganden kring kön och sexualitet. 

De som bestämmer om filmerna utmanar är queerpersonerna själva.  

 

Harry M. Benshoff och Sean Griffing skriver att det också har föreslagits att queerfilmens 

definition ligger i åskådarens filmupplevelse. Den psykologiska processen av att identifiera 

sig med karaktärer. De gör en jämförelse med datorspelet “The Sims” där man kan spela som 

“alla kön, raser och sexualitet” som spelaren önskar. Det tillåter åskådaren att se och erfara 

världen genom andras ögon. De diskuterar kring att en anledning till bristen av 

queerkaraktärer kan bero på oviljan att identifiera sig med något som är ett hot för sitt egna 

kön eller sin sexualitet.  
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5.6 Situerad kunskap 
Donna Haraways (1991) situerade kunskap handlar om feministisk objektivitet och privilegiet 

av ett partiellt perspektiv. Hon menar att forskning varken är delad eller distanserad från 

objektet i fråga och kan därför inte ses som en sak självständigt från kroppen. Medans 

forskning söker resultat måste vi ta hänsyn och tydliggöra från vilket perspektiv och 

positionering i världen resultaten härstammar. 

 

”Technology is not neutral. We’re inside what we make, and it’s inside us. We’re living in a 

world of connections – and it matters which ones get made and unmade.”  

(Donna Haraway, 1991) 

Med den sortens objektivitet tillåts vi att stå till svars för vad vi lär och ser. Vår kunskap av 

verkligheten är begränsad av vad det är att vara människa. En enskild person kan aldrig vara 

absolut neutral. Anspråk på objektivitet kan däremot stärkas av att forskaren och hens sociala 

och kulturella förståelser synliggörs i processen. Att ha en förmåga att se allt från ingenstans 

utan att själv bli sedd kallas inom feministisk vetenskapsteori för gudstricket. Kroppen har 

alltid kön, funktionsvariation, etnicitet och andra förhållanden som formar en människas 

erfarenheter och världsuppfattningar. Det krävs en kropp för att kunna se. 

 

5.7 Located Accountabilities 
Lucy Suchmans (2002) tar upp i uppsatsen Located Accountabilities frågan om objektiv 

kunskap inom produktion och användning av teknologiska system, och vilka alternativa 

tillvägagångssätt för vår förståelse och användning av objektiv kunskap kan vara. 

Diskussionen som Suchman föreslår involverar bland annat ett skifte i sättet att se objektiv 

kunskap som enstaka, icke-situerade, helhetsperspektiv som påstås baseras i objektivitet, till 

istället flera, lokaliserade, delvisa perspektiv som finner sin objektiva roll genom en process 

av aktiv debatt. Premissen är att den sistnämnda inte bara är en bättre väg till objektivitet, 

utan i själva verket är det enda tillvägagångssättet att på något vis kunna grunda objektivitet. 

Suchman menar även att den feministiska rörelsen är de som i synnerhet omformar 

utgångspunkten för objektivitet från förkroppsligandet av kunskap som inte produceras eller 
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ägs av någon, till en kunskap som är en dynamisk produktion, reproduktion och 

transformation, i vilket vi alla är ansvariga för.  

 

För de teknologiska formgivarna och utvecklarna så är den grundläggande förändringen 

underförstådd, inom nytänkande av teknologiska objekt. Från att se på formgivning som ett 

skapande av enheter, eller även som ett nätverk av enheter, till att se på systemutveckling 

som en ingång i ett nätverk av fungerande relationer, som sedan Suchman menar gör 

teknologiska system möjliga. Dette representerar en förändring i den utsträckning att den 

rådande ordningen för teknologisk produktion inte är baserad på bekräftelse, utan i förnekelse 

av myten om den ensamma skaparen av teknologi på ena sidan och den passiva mottagaren 

på den andra. Faktum är att denna myt som strider mot den levda verkligheten har än så länge 

aldrig blivit ifrågasatt, detsamma gäller den ensamma formgivaren/användare oppositionen 

som skriver under på denna myt. Suchmans uppdrag med artikeln “Located Accountabilities” 

är att utveckla förlaget att den feministiska teorin erbjuder ett sätt att ersätta 

formgivaren/användare oppositionen, som står i vägen för våra möjligheter att kunna se de 

subtila och djupa skillnaderna som faktiskt skiljer oss åt. Med ett rikt och tätt strukturerat 

landskap av identiteter och fungerande relationer, som vi skulle kunna röra oss inom med viss 

medvetenhet och klarhet gällande våra egna positioner (Suchman, 2002).  

 

En avgörande aspekt som medförs i dessa förändringar är att arbetet med formgivning blir 

lokaliserat. Suchman förklarar detta genom att citera Donna Haraway, att vi ersätter “ways of 

being nowhere while claiming to see comprehensively” (Haraway, 1991) med “views from 

somewhere” (Haraway, 1991). Detta menar Suchman (2002) ska identifiera vårt deltagande i 

de olika medierna som definierar produktion och användning av ny teknologi, och att ta 

ansvar för dem. Det kräver analysering av processen i vilka begränsningar inom teknologisk 

produktion och användning som konstruerade och bevarade, och förstå på vilket sätt vi bidrar 

till deras reproduktion och transformation. Och detta innebär att det inte räcker med att bara 

kartlägga vårt lokala nätverk, utan att lokalisera även dem som befinner sig i ett mer utökat 

nätverk.  

 

En följd av förekommandet “the view from nowhere” (Haraway, 1991) inom professionell 

formgivning är att formgivarna är hela tiden uppmuntrade till att vara ignoranta till deras 
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egna position inom de sociala relationerna som omfattar tekniska system, till att se teknologi 

som ett objekt och dem själva som deras skapare. Suchman (2002) hänvisar ännu en gång till 

Haraway som poängterar att denna objektiva ställningen, som gör att den sociala 

förmedlingen inom teknologisk produktion går förlorad, medverkar även till omöjligheten att 

specifikt lokalisera ansvaret för den. För att Suchman (2002) ska hitta en ny hållning för 

formgivning så används Haraways argument om feministisk objektivitet som en startpunkt 

för en alternativ uppfattning om vad ansvarsfull produktion kan vara. Suchman citerar 

Haraway: 

 

“Feminist objectivity is about limited location and situated knowledge, not about 

transcendence and splitting of subject and object. In this way we might become answerable 

for what we learn how to see (Haraway, 1991).” 

Suchman (2002) adderar även “for what we learn how to build”. “Located accountability” är 

uppbyggt på Haraways termer "partial, locatable, critical knowledges" (Haraway, 1991). Som 

Haraway gör klart är faktumet att vårt vetande är relativt till och begränsat av vår 

lokalisering, men att det betyder inte i någon mån att vi är befriade från ansvaret för det 

(Suchman, 2002). Tvärtom, faktumet är att vår syn på världen är en syn från någonstans, som 

är oupplösligt baserad i ett förkroppsligande och därför ett ofullständigt perspektiv, som gör 

oss personligt ansvariga för det. Den enda vägen till objektivitet med denna synen är genom 

kollektiv kunskap av de specifika platserna av våra respektive syner. Den enda möjligheten 

att skapa effektiva objekt är genom kollektiv kunskap om de särskilda och flerfaldiga 

platserna av deras produktion och användning. 

 

Sammanfattningsvis har vi i detta kapitel tagit upp de teorier, begrepp och den forskning som 

är relevant för vårt kandidatarbete. Vårt arbete grundar sig i normer, normkritik och 

normkreativitet och vi har därför utförligt presenterat vårt förhållningssätt kring det. Vi har 

även presenterat begrepp som situerad kunskap och accountability som hjälper oss bättre 

förstå objektivitet och vad ansvar kan innebära. 
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6. Metoder 
I det här kapitlet går vi igenom hur vi har valt att arbeta med vår gestaltning, hur vi har gjort 

våra normkritiska filmanalyser samt hur vi har valt ut vilka filmer att analysera.  

 

6.1 Gestaltning 
Vår gestaltning är ett resultat av ett undersökande i normkreativitet i film. Vi har studerat 

filmhistoria ur ett feministiskt perspektiv och har med hjälp av Benshoff  och Griffing gjort 

en normkritisk analys av heteronormen. Vi använde en normkreativ metod som innebar att 

vända på vårt heteronorma perspektiv när vi skrev manus. Syftet med scenen är att förtydliga 

normernas existens och de konsekvenser de får för de drabbade. 

 

Normkreativitet handlar om att använda sig av en normkritisk analys i handling. När vi har 

skrivit vårt manus har vi utgått från vår normkritiska analys kring heteronormen och hur de 

som avviker från den förväntas förklara det. Vi har skrivit en scen där vi har vänt på normen 

där en heteroperson behöver förklara sig. Vi ville under scenens gång leka med en 

förväntning på heteronormativiteten. Ett killgäng som sitter runt ett pokerbord och pratar om 

personer de varit intima med. Vi använder könsneutrala namn och termer under första hälften 

av scenen för att sedan “avslöja” mot slutet att det inte är heterorelationer de talat om. Syftet 

med scenen är att peka ut de normstrukturer som uppfattas och underförstås av åskådaren 

med hjälp av de uttryck som filmskapare ger dem.  

 

När vi har arbetat med vårt manus och byggt vår scen har vi utgått från de fyra delar som Lars 

Thomas Braaten, Stig Kulset & Ove Solum (1997) skriver om i boken “Inledning till 

filmstudier - Historia, teori och analys”. 

1. Mise-en-scène, vad som händer framför kameran 

2. Kinematografi, vad som görs med kameran 

3. Ljud 

4. Klippning och redigering 
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Mise-en-scène refererar till allt det som syns framför kameran, alltså den fysiska miljön som 

vår scen äger rum i. Vi som regisserar filmen har möjlighet att välja vad som skall synas i vår 

film. I det här fallet valde vi att hålla scenen simpel där vi anser att alla objekt som syns 

gynnar det vi vill berätta. Vi byggde ihop bakgrunden med hjälp av tre svarta skärmar så att 

allt vårt fokus riktas kring pokerbordet. Runt pokerbordet har vi placerat våra skådespelare 

och framför dem deras marker och kortleken. Vi har gett skådespelarna varsin öl för att ge 

skådespelarna ytterligare ett element att agera med för att få större variation av det visuella. 

Ölen fungerar även för att höja vårt intryck av att det är en pokermatch som sker mellan 

vänner och inte professionella pokerspelare. Ljussättningen landade i att vi enbart använde 

oss av takbelysningen i rummet. Till en början fanns det en oro att det inte skulle vara 

tillräckligt, men som tur var funkade den bättre än förväntat. Den enda nackdelen med att 

ljuset kom från taket, som vi inte räknade med, var att två av våra skådespelare hade keps på 

sig. Och när de inte hade denna bak och fram så skuggades deras övre halva av ansiktet. Detta 

skulle enkelt kunnat åtgärdas med ett ljus riktat mot skådespelarnas ansikten. 

 

Innan vi valde skådespelare frågade vi oss en del frågor.  

● Är det viktigt för vårt berättande hur skådespelarna ser ut? 

● Vad ska skådespelarna ha på sig? 

● Ska dom vara sminkade på något visst sätt? 

Alla dessa faktorer berättar något och vi kan inte styra allt vi berättar. Vi bad skådespelarna 

ha på sig vad dom ansåg vara sina vardagliga kläder för att inte lägga in våra egna 

värderingar på deras utseendes betydande. Scenens fokus ligger på sexuell läggning och inte 

på personernas utseende. 

 

När vi hade våra fyra skådespelare på plats på inspelningsdagen och vi läst igenom manuset 

med dem, så fick de välja vilken av rollerna de ville spela. Det viktiga för oss var att 

skådespelarna hade en roll de själva ville spela för att inte addera våra egna värderingar i 

rollfördelningen. Detta gjorde också så att våra skådespelare fick gå in i roll som de själva var 

intresserade av att agera. Det hjälpte mycket för att våra skådespelare skulle vågade prova sig 

fram och vara mer öppna mellan varandra, trots att de bara känt varandra i en timme. 
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För att minska våra egna värderingar på hur skådespelarna ska agera som deras karaktärer så 

gav vi dem väldigt fria händer om hur rollerna skulle tolkas. Eftersom alla skådespelare inte 

känner varandra och har begränsad erfarenhet av skådespeleri så vet vi att det är en utmaning 

att få dem bekväma med varandra och speciellt framför kameran. Vi använder situationen till 

vår fördel och lät dem spela poker med varandra utan några direktiv från oss filmskapare. När 

de blir bekväma med varandra börjar vi filma dem när de spelar, fortfarande utan direktiv. 

Det material vi får från denna “uppvärmning” användes till den första dialogfria delen av 

gestaltningen som fungerar som en introduktion till scenen och karaktärerna. 

 

Under den andra delen, kinematografi, bestämmer vi hur vi ska använda oss av kameran. 

Under vår uppvärmning i inspelningen filmade vi de delar från mise-en-scène som vi ansågs 

kunna användas till introduktionen av scenen. Vi tog närbild och detaljbild på alla 

skådespelare, pokermarkerna, kortutdelning och ölen. Detaljbilderna har vi med för att 

befästa miljön som våra karaktärer rör sig i. Vi filmar halvbilder i höjd med deras synfält för 

varje skådespelare samt två skådespelare i taget för att visa deras placering i rummet. 

Skådespelarnas kroppsspråk förklarar vart i rummet de övriga befinner sig och vi har därför 

inte behövt använda oss av en helbild som visar alla skådespelare i förhållande till varandra. 

Vi har även gjort halvbilder på alla skådespelarnas repliker samt mottagarens reaktion. 
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För ljudupptagning har vi endast använt oss av mikrofonen røde VideoMic Pro. Med hjälp av 

den mikrofonen kunde vi isolera ut allt annat ljud runt omkring för att skapa den isolerade 

miljön som vi ville karaktärer skulle befinna sig i. Vi har inte heller adderat några andra ljud 

som till exempel ambiens just för denna anledning att skapa den isolerade miljön. Utöver 

dialogen fångade dessutom mikrofonen upp ljudet av spelmarkerna som användes i 

pokerspelet väldigt bra, på gott och ont. Det positiva var att det skapade en mer autentisk 

känsla och tog åskådaren närmare pokerbordet. Det som inte var lika positivt var att det 

kunde bli ett störande moment när våra skådespelare talade och på så sätt kunde det ta fokus 

från dialogen.  

 

I redigeringen gjorde vi den mörka bakgrunden ännu mörkare. Det fanns vissa ställen mellan 

skärmarna där man kunde se igenom och det målade vi över under postproduktionen. Detta 

skapade en ändlös mörk bakgrund istället för den lilla städskrubb på 5kvm vi egentligen 

spelade in i. I redigeringen drog vi även ner på ljuset och förstärkte de blåa tonerna. Detta 

gjorde vi för visa att detta utspelar sig någon gång sent på natten och förhöja känslan av att 

karaktärerna är i denna stund isolerade från omvärlden. 

 

6.2 Analysmetod 
Vår analysmetod är en kvalitativ dokumentanalys där en normkritisk analys används. Bowen 

(2009) skriver att en kvalitativ dokumentanalys kräver att data undersöks och tolkas för att 

framkalla mening, skapa förståelse och utveckla empirisk kunskap (Corbin & Strauss, 2008). 

Vår data består av filmer som vi anser vara normbrytande och därför relevanta för vårt 

kandidatarbete som strävar bortom normer. Bowen (2009) skriver att en dokumentanalys 

används för att förstå material som har blivit till utan forskares inblandning. En 

dokumentanalys behöver stöd från en analysmetod för att bearbeta den data som finns i 

dokumentet och vi använder oss av en normkritisk analys som är grundad i vår tidigare och 

aktuell forskning.  

 

I våra filmanalyser så fokuserar vi på representationens betydelse i film. Film uppfattas ofta 

som en direkt reflektion på samhället och har därför fått ett starkt inflytande. Med den roll 

film spelar i samhället så har nu filmskaparen ställts inför ett val om hur de vill påverka detta 

17 



och på vilket sätt. De har möjligheten att antingen välja att upprätthålla den patriarkala 

ideologin och synen på samhället som Hollywoodfilmer länge har visat oss, eller så kan de 

välja att bryta sig ur detta och skapa något som inte faller in i de normativa ramarna. Vi 

använder dessa punkter som hjälp när vi analyserar film i detta kandidatarbete.  

 

● Hur ser representationen ut för de icke normativa grupperna och lyfts de fram på ett 

rättvist sätt? Om filmen gör det så vill vi kolla efter hur dessa filmskapare har gått 

tillväga för att göra detta. 

● Analys av vems ögon filmen är skapad för? Hamnar åskådaren i en position där den 

får kritiskt betrakta händelserna själv eller får vi betrakta händelsen från ett bestämt 

perspektiv för att frambringa en speciell känsla. Vilket perspektiv är det då vi får se 

igenom och vad är det filmskaparen vill visa med detta (kvinnlig objektifiering)?  

● Vems erfarenheter är det vi upplever genom filmen?  

● Vad har de icke normativa grupperna för roll i filmen? Hur förhåller de sig till de 

andra karaktärerna? Vad har de för relation gentemot de andra och i vilket syfte är de 

skapta? Är de enskilda individer eller är de skapta i relation med andra karaktärer? 

6.3 Urvalsmetod 

När vi bestämmer vilka filmer som vi ska normkritisk analysera är det viktigt att analysen har 

en koppling till vårt kandidatarbete. Alla filmer går att normkritiskt analysera eftersom alla 

filmer är skapta av en kropp från ett perspektiv av världen. Vi har valt filmer som vi antingen 

tycker har använt normer på ett kreativt och spännande sätt eller filmer som vi kan lära oss av 

kring vad vi inte vill göra själva. Vi har alltså letat efter filmer att normkritiskt analysera för 

att sedan använda dessa analyser till ett eget gestaltande arbete. 

 

Sammanfattningsvis har vi i detta kapitlet diskuterat om de val vi har gjort vid skapandet av 

vår gestaltning och om vilka metoder vi har använt oss av för våra analyser. Vi har diskuterat 

kring hur vi som filmskapare inte har kontroll över allt vi gör. Val måste ske för att en film 

ska göras och vår roll är göra de valen. Vi diskuterar också kring hur dynamiken mellan 

skådespelare kan påverka inspelningen och hur vi har valt att arbeta dels för att göra det 

bekvämt för skådespelarna men också på ett sätt som vi tror gynnar filmens helhet i slutet. Vi 
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har även diskuterat kring de analysmetoder vi använder oss av och punkter som vi har valt att 

fokusera på under våra analyser. 

 

7. Diskussion och slutsats 
I det här kapitlet skriver vi och diskuterar kring de analyser vi har genomfört under arbetets 

gång. Vi diskuterar även kring våra forskningskällors relevans utifrån arbetets syfte och 

frågeställning. Vi har även gjort en normkritisk analys av vårt gestaltande arbete. 

 

7.1 Skönheten och Odjuret (2017) 
En av det mest omtalade filmerna 2017 är en nyinspelning på Disneys tecknade film från 

1991 “Skönheten och Odjuret”. En film som har genom åren blivit kritiserad för 

romantiserandet av Stockholmssyndrom, där en kvinna är tillfångatagen av ett odjur. Kvinnan 

blir kär i odjuret, som sedan i slutändan visar sig vara en prins och inte alls så elak på insidan. 

Men i den nya Disney produktionen ska det bli ändring då den sägs vara feministisk 

medveten. Huvudkaraktären Belle är nu innovativ och självständig och inte längre passiv som 

i den tidigare filmen. Emma Thompson som spelar Mrs. Potts i filmen kallar Belle i en 

intervju med ABC News “a good feminist” och att “‘Beauty and the Beast' is one of the only 

fairy tales with a really decent heroine who gets to do things" (ABC News, 2017). Hon menar 

att jämfört med de andra Disney-prinsessorna som ligger och sover medan allt händer så är 

Belle en som faktiskt gör något och är den som räddar de andra. För att det ska bli tydligt att 

den nya filmen är feministisk så har Disney infört en del saker som skiljer sig från den 

tidigare filmen från 1991. 

 

● Belle är mer självständig och står upp för sig själv. Hon är bland annat innovativ och 

uppfinningsrik. Hon bär inte heller någon korsett. 

● Disneys första öppet homosexuella karaktär och scen. 

● Odjuret är snällare och Belle ska inte vara tvungen att stanna på slottet mot hennes 

vilja. 
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Emma Watson som spelar Belle i den nya filmen har varit med och aktivt arbetat med 

manuset för att göra karaktären till någon hon kan identifiera sig med. I en intervju med 

tidningen Metro berättar Watson: 

 

“Belle är i princip samma person, men jag ändrade sådant som att nu hjälper hon sin pappa 

med dennes uppfinningar. Hon är inte någon som passivt tittar på” (Rehlin, 2017). 

 

I den tidigare filmen var Belle bara dotter till en uppfinnare och var inte alls delaktig i 

uppfinningarna. Denna egenskapen får vi dock bara ta del av en gång i filmen. I en scen tidigt 

i filmen så har hon uppfunnit en typ av tvättmaskin, en tunna med kläder är fäst i en häst som 

i sin tur går runt en brunn. Hon får alltså fortfarande tar hand sin och sin pappas smutsiga 

tvätt som resten av kvinnorna i byn, så pappan kan ge sig ut i världen. Denna scenen känns 

även malplacerad, mycket på grund av att Belle aldrig utnyttjar sin uppfinningsrikedom 

senare i filmen och därför tillför den heller inte något i berättelsen. Om vi säger som så att det 

skulle visa sig att hon använder sig av denna innovativa egenskap för att fly från odjuret på 

slottet, då hade vi blivit påminda av denna scenen och på så sätt hade den tillfört till 

berättelsen. Det som utspelar sig i scenen känns mer som en kompromiss i manuset mellan 

Watson och författaren, där Watsons fått igenom sin idé om karaktären som uppfinningsrik 

utan att äventyra berättelsen för mycket. 

 

Det andra feministiska budskapet i Disneys modernisering av Skönheten och Odjuret är att vi 

ska få uppleva den första homosexuella karaktären “Le Fou” som spelas av Josh Gad och det 

första öppet homosexuella ögonblicket i Disneys historia. Innan filmens premiär berättade 

filmens regissör Bill Condon för magasinet Attitude att: 

 

“He’s confused about what he wants. It’s somebody who’s just realising that he has these 

feelings. And Josh makes something really subtle and delicious out of it. And that’s what has 

its payoff at the end, which I don’t want to give away. But it is a nice, exclusively gay moment 

in a Disney movie.”  (Attitude, 2017). 

 

Karaktären Condon pratar om är Le Fou, vapendragare och högra hand till filmens skurk 

Gaston. Och det är som Condon säger, att det är väldigt subtilt. Är man uppmärksam så kan 
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man tolka några antydningar till att Le Fou skulle ha mer än bara en vänskaplig kärlek till 

Gaston, men dessa skulle lika gärna kunna tolkas som att Le Fou ser upp till Gaston och 

försöker vara honom till hands. Men Condon berättar även för oss att Le Fou inte riktigt vet 

själv vad han vill och han har precis börjat inse att den här typen av känslor finns i honom 

(Attitude, 2017). Detta kan vara anledningen till att Condon har valt att göra Le Fous 

sexualitet så otydlig. I en scen senare i filmen som utspelar sig i den lilla stadens salong så 

säger Gaston: “Du är bäst, Le fou. Hur kommer det sig att ingen flicka fångat dig än?”. Svaret 

på denna fråga skulle kunna vara avgörande för vilket budskap Disney vill förmedla till sin 

publik. Le Fou svarar: “Det sägs att jag är klängig, men det begriper jag inte”. Även här blir 

budskapet väldigt otydligt. Det skulle kunna vara så att de väljer att genom denna dialog att 

kritisera heteronormen. Att de som ingår i heteronormen aldrig behöver förklara att de är 

hetero, så som den som gör en avvikelse från normen måste förklara sig inför omvärlden 

(Rosenberg, 2004). Och med detta svaret berättar de att det inte krävs en förklaring av Le 

Fou. Men detta skulle man även kunna göra genom att ge ett rakt svar på frågan och att 

istället undvika följdfrågor av Gaston av typen: “Hur länge har du vetat om det här?”. På 

detta vis skulle man även undvika känslan av att Le Fou är osäker eller otrygg att berätta om 

sin sexualitet för den personen som verkar stå honom närmast. I ett reportage av ABC News 

(2017) så citerar de Condon som säger “... accepting people for who they really are… on the 

screen we’ll see everybody. And that was important to me.” 

 

Det första öppna homosexuella ögonblicket i disneys historia är som det utlovas, ett 

ögonblick. Publiken får se de två homosexuella karaktärerna dansa tillsammans och titta in i 

varandras ögon i en tiondels sekund. Vi vet att Le Fou är homosexuell för att det har berättats 

för oss under filmens gång och om det skulle ha varit otydligt så har vi även fått det berättat 

desto tydligare i pressmeddelande från Disney innan premiären. Men hur vet vi att Le Fous 

danspartnern är homosexuell så vi kan ta denna slutsats på så kort tid. I några scener tidigare 

attackerar den arga folkmassan odjurets slott och det bryter ut ett slag mellan folkmassan och 

de magiska möblerna. I det här slaget får vi se tre soldater som hamnar i en konflikt med en 

magisk garderob som i stundens hetta klär soldaterna i kvinnokläder. Två av de tre soldaterna 

springer iväg i någon sorts av rädsla eller förtvivlan, medan den tredje stannar kvar och ler 

uppskattande mot den levande garderoben samtidigt som hon ropar: “Var fri!”. Denna tredje 

soldat är den som vi får se dansa tillsammans med Le Fou under en kort sekund. Den som har 
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plockat upp alla dessa detaljer under filmens gång har chansen att uppfatta den kärleksfulla 

gnistan som uppstår mellan dessa karaktärer, men skulle du titta bort i bara en enda sekund så 

finns chansen att du går miste om ett “exclusively gay moment in a Disney movie” (Attitude, 

2017) 

 

Sagan om ”Skönheten och Odjuret” kan man diskutera mycket om när det kommer till 

budskap och vad den sänder ut till den unga målgruppen. Ett odjur som låser in en kvinna och 

som dessutom är på många vis hotfull och elak. Trots detta så blir kvinnan kär i odjuret och 

det visar sig vara en prins i slutändan. Men i nyinspelningen av filmen är det bli ändring. Med 

hjälp av att man har gjort karaktären Belle mer självständig och kan säga emot odjuret har 

hon även möjligheten att åka därifrån. I en scen får vi se Odjuret stå utanför Belles rum och 

fråga henne om hon vill äta middag med henne. Belle säger då ifrån och ifrågasätter hur han 

kan tro att hon skulle vilja äta middag med honom när han har henne som fånge. Odjuret 

utbrister då i ett vredesutbrott där han slår och välter saker. Sedan klipper det till när Belle 

sitter ihopkurad emot en väg samtidigt som de visar odjuret lugna sig i något typ av ånger. 

Filmen fortsätter och det visar sig att Odjuret trots sina vredesutbrott inte är så elak på 

insidan. Watson säger att det är Odjuret som genomgår en transformationen och att Belle 

förändrar sig inte, hon är fortfarande den samma. Ett argument skulle då vara att det är Belle 

som förlåter Odjuret gång på gång trots dennes handlingar. Och som väntat slutar filmen med 

en magiskt lycklig dans på det stora slottet. Om vi nu leker med tanken och tar denna 

berättelsen och låter den utspela sig i en enkel förort, utan någon rikedom eller magi, 

någonstans i sverige. Vad är det vi ser då? Det hade nog varit en helt annan genrer. Eventuellt 

hade det handlat om ett klassiskt fall av ‘Stockholmssyndrom’ där gisslan börjar ömma för 

sin förövare. Eller en ohälsosam relation mellan ett odjur till man och en förtryckt kvinna, där 

dörren kanske inte är låst, men under de omständigheter som råder kan hon ändå inte fly. 

Hade man då velat förmedla samma budskap, att på insidan är odjuret egentligen inte elak. 

“Skönheten och Odjuret” är den här typen av berättelse, inbakad i magi och prinsar, och på 

grund av detta även barntillåten.  

 

Slutsatsen av filmen är att Disney är tydligare om sin feministiska medvetenhet i sina 

pressmeddelande inför premiären, än vad de faktiskt är i själva filmen. Och att den här typen 
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av uråldriga berättelser inte går att förändra och göra feministiska genom att skrapa på ytan, 

utan det är kärnan i berättelsens budskap som måste förändras. 

 

7.2 Macho (2016) 
Detta är en Mexikansk filmproduktion regisserad av Antonio Serrano (2016). Den handlar 

om kläddesignern Evaristo Jiménez som gjort sig ett namn i modevärlden som homosexuell. 

De förklarar att han ofta blir anlitad av folk som vill framstå som progressiva i HTBQ+ 

frågor. Tidigt i filmen anklagas Evaristo för att vara en heterosexuell i garderoben som 

utnyttjar samhällets skuldkänslor för minoriteter för sin egen personliga vinning. Dessa 

anklagelser bekräftas senare och en stor del av filmen är att följa honom när han försöker 

upprätthålla sin image som homosexuell.  

 

I denna filmen har homosexualitet en nyckelroll. Huvudkaraktärens homosexualitet består 

delvis av hans tro om hur en framgångsrik kläddesigner ser ut och beter sig. Evaristo 

skräddarsyr sin homosexualitet av stereotyper som ljus röst, dramatisk och har ett flamboyant 

kroppsspråk för att den ska passa hans bild. Stereotyperna blir inte ifrågasatta och vi får ofta 

uppfattningen om att de används för komisk effekt. Detta får oss att undra varför filmen är 

gjord och varför de har valt att befästa stereotyperna ytterligare och om detta gynnar den 

representerade gruppen. 

 

När anklagelserna växer över att Evaristo egentligen är heterosexuell kommer han på att han 

kan bli tillsammans med hans assistent, Sandro, och ta med honom på events och 

pressfotograferingar för att tysta dessa rykten. Sandro vet inte om att han endast är (som de 

uttrycker det i filmen) en accessoar i Evaristos lögn. Under en fotografering får han en puss 

av sin Sandro varpå Evaristo springer skrikandes därifrån i chocktillstånd. Evaristo berättar 

senare till sin manager (som är med på lögnen) att hans sexualitet är i spillror efter händelsen, 

att han kände ett klick och hur något gick sönder i honom. Han säger att hans penis kommer 

trilla av och att han kommer växa ut bröst. Managern anklagar honom för homofobi och 

Evaristo svarar att han inte är homofob utan att han bara inte vill att mångfald ska pussa 

honom på munnen. Diskussionen om homofobi tar slut här. Att säga att någonting går sönder 

i en är negativt laddat. Något som var helt är nu trasigt, någon som var heterosexuell riskerar 
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vara homosexuell. Evaristo ser sin heterosexualitet som något han måste försvara och 

upprätthålla. Hans reaktion föreslår också att homosexualitet är något man gör och blir istället 

för något man är. Att Evaristo lämnas med sista ordet i diskussionen är en missad möjlighet 

till vidare diskussion i ämnet. 

 

När det publiceras tidningsartiklar med smygtagna intima bilder av Evaristo tillsammans med 

en kvinna blir allmänheten upprörd. Han får drinkar kastade på sig och blir kallad för “en 

skam för alla homo och hetero.”. En främmande man kommer därefter fram till honom och 

säger att det tog honom tio år att acceptera sin brors homosexualitet och att Evaristo har gjort 

honom ännu mer förvirrad. Allmänheten har bara fått reda på att han har varit intim med en 

kvinna, inte att han medvetet har utnyttjat samhällets skuldkänslor för minoriteter. Den 

främmande mannen säger alltså att man är en skam för heteros och homos om man är till 

exempel bisexuell. Denna kommentar går onämnt förbi och det är upp till åskådarna själva att 

vara medvetna om problematiken. Efter detta flyttar Evaristo hem till sin mamma och träffar 

inga förutom henne på månader. Under tiden ordnar Sandro en modevisning i Evaristos namn 

som börjar med en video med massa modeller av olika kön kysser varandra och visningen 

avslutas med en erotisk video av Evaristo och Sandro följt av en tillbakablick i Evaristos 

minne där man ser en omskakad Evaristo visa samtycke till samkönat sex. Det är oklart om 

varför inte Evaristo har något minne av denna händelse och varför det filmades. Scenen efter 

modevisningen, filmens sista scen, är ett bröllop där Evaristo, hans flickvän och Sandro vigs 

in i ett polygamiskt giftemål. Evaristos sexuella identitet är inte längre lika definierad som 

när han sa att han var heterosexuell och vi kan bara spekulera kring varför han har agerat som 

han genom filmen. 

 

Vi anser att denna film är normkreativ eftersom de har skrivit in sin karaktär i ett 

händelseförlopp där det är en heterosexuell person som tvingas leva som homosexuell. I en 

heteronormativt samhälle får de som avviker från normen ofta förklara sig och de som inte 

gör detta förblir “i garderoben”. Trots att filmen i övrigt använder sig av stereotypa 

överdrifter av homosexuella samtidigt som de visar en förvriden bild av kvinnor som ofta 

enbart används som rekvisita för att påvisa Evaristos heterosexualitet så har de använt sig av 

heteronormen på ett kreativt vis. 
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7.3 Slutsats 
Vi har som gestaltning använt oss av den forskning och analyser som format vårt 

kandidatarbete till att skapa en kortfilm som heter “Stege”. Denna kortfilm är ett exempel på 

hur man kan utnyttja normkreativitet som filmskapare. För att ha landat med en färdig 

produkt så har vi börjat med att undersöka normstrukturer. Vi fick inspiration från filmen 

“Macho” som vi gjorde en normkritisk analys av där huvudkaraktären var en heterosexuell 

person som tvingades av olika anledningar leva som en homosexuell. Att vända och vrida på 

normer på detta vis är ett normkreativt arbetssätt och I gestaltningen ligger det mesta fokuset 

på sexualitetsnormer. Med hjälp av normkreativitet vill vi väcka en medvetenhet kring 

heteronormen. Kortfilmen utspelar sig i runt ett pokerbord där stämningen är väldigt högljud 

och macho. Det sitter fyra män runt det här pokerbordet och ett nytt spel är på väg att ta vid 

när filmen börjar. Runt bordet hör vi skämt från en av männen som anspelar på någon typ av 

sex och sedan hur resten av dem skrattar högt, förutom en. Han som drog skämtet känner av 

detta och genom att rikta en fråga mot honom, som även denna anspelar på sex, för att 

försöka få med honom i gemenskapen. Charlie som är karaktären som har fått frågan riktad 

emot sig blir obekväm och har svårt för att svara på frågan. Resten av gruppen blir nu nyfikna 

och hjälper till för att få ut ett svar från Charlie och en av dem ställer frågan: ”Träffade du 

inte någon för inte så länge sedan?”. Charlie är fortfarande osäker på hur han ska svara på 

frågan och förklarar att han inte vet riktigt hur han ska säg det. Gruppen blir då otålig och 

börjar gissa på vad det kan vara som är så svårt för Charlie att berätta. Tillslut tar Charlie 

mod till sig och säger: ”Jag är straight.” och som sedan följs av frågan från gruppen ”straight 

straight?”. Charlie går då ut starkt och förtydligar: ”Straight, hetero, kalla det för vad du vill”. 

Filmen slutar sen med att en av männen från gruppen har blivit sårad på grund av att han 

tidigare haft en romans med Charlie, ställer sig och lämnar rummet upprörd.  

 

Meningen med filmen är att ifrågasätta heteronormen och genom att byta perspektiv vill vi 

förtydliga de krav som ställs på avvikaren att förklara sig varför denna inte ingår i normen. I 

universumet som filmen utspelar sig i finns ingen heteronorm, utan en ”homonorm”. Detta är 

baserat i forskningen vi har läst om heteronormen som delar in världen i kön som manligt och 

kvinnligt och sedan intalat människan att den ”normala” sexualiteten är heterosexualitet. Allt 

annat som inte passar in i den heteronormativa mallen anses då vara avvikelser (Quinlivan & 
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Town, 1999). Heteronormativitet är även antagandet om att alla är heterosexuella och att 

detta är det naturliga sättet att leva. På grund av detta behöver aldrig den heterosexuella 

förklara sin sexualitet för att den är tagen för givet. Dock så finns det oftast ett krav på den 

som gör en avvikelse från den heteronormativa mallen att ”komma ut” och förklara sin 

sexualitet. I vår gestaltning har vi använt oss av normkreativitet för att göra något så enkelt 

som att byta plats på rollerna i normen. Genom att göra detta vill vi skapa en medvetenhet 

och förtydliga de kraven som ställs av heteronormen.  

 

En sak som vi har haft till mycket hjälp av i vårt normkreativa filmskapande är Lucy 

Suchman (2002) och Donna Haraway (1988). Syftet med vårt kandidatarbete är att se över 

möjligheterna hur vi kan använda normkreativitet för ett ansvarsfullt filmskapande. Dessa två 

personer har hjälpt oss mycket på vägen för att förstå oss på vad ansvar kan innebära och hur 

viktigt det är när man arbetar med filmskapande eller andra sorters medier. För vad innebär 

egentligen att vara ansvarsfull inom filmskapande? I vår gestaltning har vi hållit oss påminda 

om faktumet att vårt vetande är begränsad av vår lokalisering, och att det inte betyder att vi är 

därmed befriade från vårt ansvar för produktionen. Istället är vår syn på världen från 

någonstans, som är baserad i oss och på grund av det ett ofullständigt perspektiv, som gör oss 

personligt ansvariga för det. I gestaltningens början var det svårt att komma över hur vi på 

något sätt skulle kunna skapa en produktion med den här typen av ansvar. Men på vägen blev 

det tydligare för oss att det är viktigt att vara medveten om att vår produktion är direkt knuten 

till våra erfarenheter och kunskap och på så sätt baserad i vår situering. Och även förstå vad 

vår produktion projicerar på publiken och vilken inverkan detta kan ha på dem. Publiken är 

dessutom inte en homogen grupp, utan varje individ som tar del av produktionen projicerar 

sin egna erfarenhet och situering tillbaka på den och det är detta samspel som sedan blir 

produkten. Vårt ansvar är att förstå att allt detta spelar en roll i vår produktion, att vi som 

skapare alltid är personligt knutna till den och på grund av detta så kan vi aldrig ta avstånd 

ifrån den (Suchman, 2002).  

 

Filmanalyserna också varit nyttiga för hur vi ska gå tillväga med vår gestaltning. Efter att sett 

hur Disney hanterade sina normavvikande karaktärer så bestämde vi oss för att göra vår 

normavvikande karaktär tydlig. Det var även viktigt att inte använda sig av förminskande 

stereotyper för att gestalta en normavvikande karaktär. Då de ofta illustreras som t ex 
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svagare, osäkrare eller med ett annorlunda beteende som ska beskriva karaktärens sexuella 

läggning. När vi såg hur Disney hanterade sin stora normavvikande karaktär och deras, som 

de själva beskrev det, uteslutna homosexuella ögonblick (Attitude, 2017) och märkte hur 

otydligt budskapet i filmen blev så ville vi göra annorlunda. Den normavvikande karaktären 

ville vi illustrera som en individ som var trött på att behöva hålla sig själv tillbaka på grund 

av den normstruktur som råder. En karaktär som trots sin osäkerhet var tydlig i sitt budskap 

att denna inte längre kommer rätta sig inför några normer för andras behag.  

 

Vi byggde om upp en miljö för att skapa en macho stämning. Det var en stereotyp som vi 

medvetet använde oss av i vår gestaltning. Vi använde oss av fyra manliga karaktärer runt ett 

pokerbord som var högljudda och fysiska i sitt beteende. Denna stämningen försökte vi bygga 

för att placera åskådaren i något som skulle upplevas som en ”typisk grabbkväll”. 

Anledningen till detta var att utnyttja heteronormen som det ”naturliga” sättet att leva för att 

vilseleda åskådaren, och på så sätt göra vändpunkten ännu starkare. Så när vår 

normavvikande karaktär berättar sin sexualitet, som är heterosexuell i ett universum där 

normen är homosexuell, vill vi med de omkastade rollerna och det annorlunda perspektivet 

göra budskapet ännu tydligare. 

 

Slutsatsen är sammanfattningsvis resultatet av vårt kandidatarbete. Med vår frågeställning 

som utgångspunkt har vi har skapat ett verktyg i form av en metod gjord av en kvalitativ 

dokumentanalys med en normkritisk grund för att analysera film. Detta verktyg har vi baserat 

på vårt kapitel “tidigare och aktuell forskning”. Syftet har varit att med hjälp av detta verktyg 

hitta en väg till ett mindre exkluderande filmskapande. Vi har även normkritiskt analyserat 

vår egna gestaltning där analysen fokuserade på sexuell läggning och att ifrågasätta 

heteronormen. Som filmskapare har vi istället för att blunda för det ansvar vi har, velat väcka 

en diskussion och medvetenhet kring filmskapandet och vilka följder produktionen kan ha på 

samhället. 
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9. Ordlista och teknisk bilaga 

9.1 Ordlista 
Helbild - Bildutsnitt en person ryms i sin helhet. 

 

Halvbild - Bildutsnitt där en person visas från höften och uppåt. 

 

Närbild - Bildutsnitt där till exempel ansiktet tar upp hela bilden. 

 

Detaljbild - Bildutsnitt där en del av något större visas i bild. 

 

Rasifiering - Sättet som samhället organiserar sig längs föreställningar om ras. 

 

Ambiens - (Ljud)Atmosfären av en plats. 

 

Postproduktion  - Klippning, visuella effekter och ljudeffekter. 

 

HBTQ+ - Homo, Bi, Trans, Queer och plustecknet symboliserar andra sexualiteter som till 

exempel asexualitet och pansexualitet. 

 

Regnbågsfamilj - Term som benämner familjer där en eller flera individer definierar sig som 

HBTQ+. 

 

Queer  - Ett uttryck med kritiskt förhållningssätt till rådande normer. Kan handla om bland  

annat sexuell läggning och könsidentitet. 
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9.2 Teknisk bilaga 

Adobe Premiere 

Vi använde oss av Adobe Premiere till att redigera ljud och film. 

 

Canon 70D 

Vi har använt denna systemkamera vid inspelning av gestaltningen. 

 

Røde VideoMic Pro 

Vi använde denna riktmikrofon vid inspelning av allt ljud vid gestaltningen. 

 

Google Docs 

Detta är en molnbaserad tjänst för textbehandling. Dokumenten synkroniseras mellan våra 

datorer och vi har använt tjänsten till allt vårt gemensamma skrivande. 
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