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Abstrakt 

Syftet med detta arbete är att utforska vad det är som gör att en protagonist i en film blir 

intressant. Med hjälp av boken Dramatiskt berättande av Mats Ödeen har vi fördjupat oss i 

termen dramaturgi eftersom huvudpersonen är en viktig del av den. Vi har valt att analysera 

filmer där vi anser att karaktärerna är väl uppbyggda och intressanta utifrån dramaturgiska och 

tekniska aspekter. De filmer som vi har valt att analysera är True Grit och Big Eyes. Analysen av 

True Grit fokuserar på protagonistens resa genom berättelsen. Analysen av Big Eyes kommer att 

fokusera på karaktärsrelationerna och dramat som uppstår under en av berättelsens vändpunkter. 

Avslutningsvis kommer vi att analysera vårt egna manus för att sedan jämföra och utforska 

karaktärsmodeller med karaktärer från True Grit och Big Eyes.  

 

Med hjälp av en utvecklad metod lånad från artikeln From Antz to Titanic: A Students Guide to 

Film Analysis identifierar vi de delar som formar en protagonist. På detta sätt kan vi själva se vad 

det är som skapar en god karaktär för att sedan försöka skapa vår egen i slutproduktionen. Som 

avgränsning har vi valt att endast analysera kvinnliga protagonister. För att få en större förståelse 

för det vi har gjort och vad vi kan ändra på i framtiden kommer vi  även att analysera vårt eget 

kortfilmsmanus. 

 

Abstract 

The purpose of this work is to explore what makes a protagonist in a film interesting. With the 

help of the book Dramatiskt berättande by Mats Ödeen we have become versed in the term 

dramaturgy. We have chosen to analyze films featuring characters that we think are well 

constructed and interesting based on dramaturgical and technical aspects. The films we have 

chosen to analyze are True Grit and Big Eyes. The analysis of True Grit focuses on the 

protagonists journey through the story. The analysis of Big Eyes will focus on the relationships 

between characters during a mayor turningpoint. Finally we will analyze our own script and then 

compare and explore the character models featuring characters from True Grit and Big Eyes. 
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With the help of a developed method borrowed from the article From Antz to Titanic: A Students 

Guide to Film Analysis, we identify the parts that influence the outcome of the protagonist. In 

this way we can see for ourselves what it actually is to creating a good character, and then be 

able to create our own, in the final production. The findings of this work is limited since we have 

chosen to analyze only female protagonists and not protagonists in general. To analyze 

protagonists from both sexes would have been too extensive for the time scope that has been set 

of for this project. We will also analyze our own short film script, because this will help us to get 

a better understanding of what we have done and what we can do differently in the future.  

 Nyckelord: protagonist, film, dramaturgi, teknik, karaktärsmodeller. 
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1. Bakgrund  

En av de stora utmaningarna när man skapar en film är att utveckla en huvudperson – 

protagonisten. Det gäller att göra karaktären intressant för tittaren, få publiken att känna sympati 

för karaktären och skapa ett intresse av att följa den. 

 

“I dramatiskt berättande så bestäms karaktären av sin retoriska funktion” skriver Mats Ödeen i 

sin bok Dramatiskt berättande. Med detta menar han att en karaktär inte definieras av sina 

statiska karaktärsdrag utan genom förändring och handling. Vi vill ta reda på vad det är i en film 

som gör att protagonisten enligt oss blir intressant och välgjord, varför man har valt att skapa 

protagonisten på ett visst sätt och då undersöka hur vi själva kan applicera dessa tekniker i 

skapandet av den kvinnliga protagonisten i vår egen kortfilm. När vi gjorde filmen arbetade vi 

tillsammans med en annan grupp som hade den manliga protagonisten som huvudfokus och 

tillsammans skapade vi två protagonister – en manlig och en kvinnlig. För att förstå vad vi har 

gjort och för att kunna utvecklas till nästa tillfälle då vi skapar karaktärer kommer vi att göra en 

ANT-analys på det manus vi skriver till filmen.  

 

Innan vi sätter igång och analyserar de två filmerna vill vi ta reda på vad normen är inom 

Hollywoodfilm och vilka karaktärsmodeller Hollywoodbranschen väljer att visa, för att sedan 

jämföra dessa karaktärsmodeller med de karaktärerna vi analyserar i filmerna True Grit och Big 

Eyes. Detta gör vi eftersom de två filmer vi analyserar kommer från Hollywood och vi tycker att 

det är intressant att kunna ta de typiska karaktärsmodeller som Hollywood skapat ur sin kontext 

och se vilka likheter vi kan hitta i en annan filmgenre, såsom True Grit och Big Eyes. 

Hollywood är det ord vi använder när vi vill referera till platsen där många produktionsföretag 

skapar sina filmer, som t.ex. MGM, Paramount, 20th Century Fox och Warner Bros.  

 

Vi båda ser kvinnan och mannen som en kroppsform och betraktar karaktärsdragen och 

handlingarna som individens eget val och inget som påverkas av könet. Varje människa styrs av 

sin egen moraliska vilja och individen bör själv göra sina val efter vad hen ser som rätt och fel. 

Individen ska vara fri att själv forma sin identitet, oavsett vilket kön hen är född med. Denna 

individualistiska bild vi har kan tyckas krocka med vad vi dagligen får se i media där en sorts 
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idealism visas i reklam. “Se ut så här” och “bete dig så här” är meddelanden som ska locka oss in 

i en gemenskap där alla gör och säger samma saker. Det krockar även med gamla förväntningar 

som samhället kan tänkas ha om människor. För oss är den inre potentialen hos människor 

viktigare och det som gör varje person unik. Det finns något inom oss som påverkar mer vilka vi 

är än i vårt yttre. 

 

Genom våra källor lär vi oss att Hollywood väljer att visa könen annorlunda i filmer, vilket 

resulterar i att olika karaktärsmodeller skapas. Med hjälp av de karaktärsmodeller som finns för 

hjältinnorna kan vi lättare identifiera vilka roller protagonisterna får, vilket vi diskuterar under  

1.3 Tidigare och aktuell forskning s10.  

 

Alien – 1979 är ett bra exempel på en film där huvudkaraktären är en kvinna spelad av Sigourney 

Weaver. I den första filmen är hennes karaktärsdrag enligt oss neutrala, d.v.s. det är inte något 

specifikt hon gör som anses “kvinnligt”. Hon klär sig likadant som männen och utövar samma 

arbetsuppgifter och vi anser då att man i den filmen skulle kunna byta ut kvinnan mot en man 

utan att det skulle påverka berättelsen nämnvärt. Dock tror vi att filmen inte skulle fått lika stor 

uppmärksamhet eftersom det på den tiden, när filmen släpptes, helt enkelt var vanligare med 

mannen i huvudrollen. I Alien-seriens andra film Aliens – 1986 visar Sigourneys karaktär mer 

kvinnliga och moderliga drag. Intressant att poängtera är att i filmer som Pretty Woman förs 

handlingen fram med hjälp av den kvinnliga huvudrollen och därför blir det svårt att byta ut 

kvinnan mot en man utan att ändra berättelsen. 

 

Vi anser att protagonisten spelar en viktig roll och vi har tidigare inte utforskat grundtanken i en 

starkt utvecklad protagonist. Därför vill vi utveckla oss själva inom skapandet av en karaktär, 

något som vi kan applicera på kommande filmprojekt. Vi valde två begrepp som vi kommer att 

använda för att analysera filmer, dramaturgi och teknik. Dessa går hand i hand och är samtidigt 

beroende av varandra. Vi ska undersöka vad det är som påverkar protagonisten genom att 

analysera hur dessa begrepp fungerar tillsammans. 

 

6 



Filmens dramaturgi handlar om hur en berättelse har strukturerats. I boken Dramatiskt 

berättande av Mats Ödeen förklarar han att det inte finns något facit över vad dramaturgi är. Det 

finns spelregler som filmskapare förhåller sig till (tas upp senare i arbetet - 2.1 Dramaturgisk 

struktur s.15), men ingen riktig bruksanvisning. Dramaturgi är ett kreativt redskap. 

 

Tekniken är de verktyg man använder sig av när man skapar en film. Exempel på sådana verktyg 

är klippteknik, visuella effekter, kamerateknik, ljussättning och färgkorrigering. Alla dessa 

fungerar som verktyg för att skapa protagonisten. Ska karaktären exempelvis vara i ett sorgset 

tillstånd kan man visa detta genom en mörkare och blåare färgkorrigering. 

Här är ett exempel på hur en mörkare och blåare färgkorrigering sätter en annan ton än om bilden 

är ljus och gulare korrigerad.  

                                                                                                                                               Bild 1 

Med hjälp av planerade kameravinklar och klippning kan man lättare framhäva karaktärernas 

känslotillstånd. Alltså är utvecklingen av protagonisten i en scen beroende på tekniken och därför 

är den med som ett av våra grundbegrepp. 

Bild 2 

7 



Alfred Hitchcock förklarar att sammansättningen av bilder och klippteknik ändrar synen på 

karaktärerna. I bild 2 ser mannen en kvinna och ett barn och ler, vilket gör att han då ses som en 

godhjärtad man. 

Bild 3 

I bild 3 har vi bytt ut kvinnan och barnet mot en kvinna i bikini, men lämnat kvar de båda 

bilderna på mannen. När vi ser att mannen ler betraktar vi honom som en äcklig gammal man. 

 

För att kunna diskutera hur den kvinnliga rollen framställs i en film så måste vi undersöka hur 

Hollywood har porträtterat kvinnan inom film. 

 

Som tidigare nämnt ser vi “kvinnan” och “mannen” mer som en benämning på kön. Vem man 

själv är formas av egna val och erfarenheter. Alla personliga val och drag en kvinna respektive 

man har beror helt på individen själv eftersom alla människor är olika. Det är individen som själv 

väljer att forma sin identitet, oavsett de förutsatta stereotyper som samhället kan tänkas ha. 

Vi anser också att en karaktär blir intressantare då protagonisten är formad så att den kan spelas 

av antingen en kvinna eller en man, istället för att karaktärsuppbyggnaden beror på om rollen 

spelas av en maskulin man respektive feminin kvinna. Detta för att vi känner att det finns en 

gemensam, neutral grund för en karaktär, d.v.s. ett flertal karaktärsdrag som förblir oförändrade 

oavsett det kön man väljer att ge karaktären. I vår kortfilm vill vi försöka bryta Hollywoods 

karaktärsmodeller och stereotypiska synsätt på kvinnligt och manligt som vi tar upp i kapitlet 1.3 

Tidigare och Aktuell forskning - s.10.  
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Ett exempel som kan förtydliga hur det typiska synsättet på manligt och kvinnligt kan brytas är 

skådespelerskan Brigitte Nielsen som i filmen Red Sonja (1985) spelade en stark och 

svärdkunnig karaktär. Yvonne Tasker som är professor i Film & Television Studies, School of 

Art, Media and American Studies, Executive Dean, Faculty of Arts and Humanities förklarar i 

Spectacular Bodies: Gender, Genre, and the Action Cinema (1993) att Nielsen ansågs som 

maskulin då hon var lång, muskulös och hade pojkliknande kort frisyr. Hur påverkades 

Hollywood och vad blev medias reaktion då man bröt mot de klassiska karaktärerna? Nielsen 

associerades med actiongenren genom roller i t.ex. Cobra (1986) och Beverly Hills Cop 2 

(1987), men fick störst uppmärksamhet på grund av att hon vid denna tid var gift med Sylvester 

Stallone.  

Nielsen förkroppsligar den klassiska comic-book fantasikvinnan eftersom hon samtidigt har 

maskulina drag då hon visar fysisk styrka. Reaktionen blev då att Nielsens sexualitet och 

femininitet ifrågasattes. Frågor kom upp om män var rädda för henne och hennes karaktär.  

“The stories circulated through magazine gossip and Hollywood hype are indicative of the rather 

unsettling aspects of this image, in that they often centre on sexuality and on Nielson´s location 

in relation to traditional discourses of womanhood” - (Tasker, 1993, s. 14) 

 

1.1 Frågeställning 

Kan karaktärsmodeller skapade för en filmgenre fungera i en annan? 

 

1.2 Syfte 

Genom tidigare forskning och genom att göra egna analyser av filmer med kvinnliga 

protagonister vill vi få en förståelse för vad som gjorts tidigare, identifiera olika nyanser av hur 

de visas och upptäcka hur vi själva kan utveckla ett nytt sätt för oss att se och i framtiden gestalta 

protagonisten. 
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1.3 Tidigare och aktuell forskning 

Vi har undersökt källor inom de tre olika områdena dramaturgi, filmanalys och kvinnliga 

actionhjältar. Resultaten från de två förstnämnda kommer att täckas i två separata kapitel och i 

detta kapitel kommer vi att fokusera på artiklar som berör området karaktärsmodeller i 

actionfilm.  

 

I de källor vi har läst presenterar författarna olika roller som är vanliga bland kvinnliga 

protagonister. I artikeln “Assimilating Hong Kong Style for the Hollywood Action Woman” 

(publicerad online 2010) sammanfattar Lisa Funnell några av dessa roller. Även Funnel tar upp 

Yvonne Tasker och de tre roller som hon identifierar; “The Tomboy”, “The Lesbian” och “The 

Protective Mother” och vad som kännetecknar dessa. Den gemensamma nämnaren är att de tas 

upp som exempel på hur den kvinnliga protagonisten, i Taskers fall kan man säga hjältinnorna, 

anammar vad som anses vara mer maskulina kvaliteter i sin actionvärld. Denna typ av 

protagonister började dyka upp när den muskulösa manliga protagonisten fick ge plats för en 

mjukare och mer familjevänlig man i hjälterollen, vilket skapade utrymme för kvinnor som 

protagonister i genren. Enligt Tasker var det Sigourney Weavers karaktär Ellen Ripley i 

Alien-filmerna (20th century Fox) som startade denna våg. Tasker menar att i första filmen är 

karaktärens feminitet nedtonad. Tanken var att alla karaktärer skulle vara skrivna som unisex och 

att vem som helst kunde castas. Därför kallas alla vid efternamn och de enda ändringar i manus 

som gjordes var att ändra benämningar mellan han/hon. Funnell anser, i likhet med Tasker och 

Jeffrey A. Brown, att den här filmen var starten på tidigare nämnda våg av kvinnliga 

actionhjältar “Subject to the criteria of heroic masculinity governing the genre, action women of 

the 1980s and 1990s downplayed their femininity, and adapted their star images with 

bodybuilding and costuming in order to emphasize perceivably stronger masculine 

characteristics (Brown 48).“ (Funnell 2010).” 

 

Det var ur den här maskeringen av det feminina som Tasker hämtade de tidigare nämnda 

rollerna. Vad som skiljer dem åt är bakgrund och motivation till deras handlingar.  
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“The Tomboy” definerar Tasker som en karaktär som i brist på moderligt inflytande fått mer 

kontakt med fadern, vilket gör att hon inte passar in i den förutsatta kvinnliga rollen. Hennes mer 

maskulina kvalitéer är endast ett resultat av endast manliga förebilder.  

 

“The Lesbian” delar många likheter med The Tomboy, men tar mer aktivt den sexuella 

positionen som den manlige hjälten ofta tar. Det exempel som ges är Geena Davis karaktär i 

filmen Cutthroat Island (Renny Harlin, 1995), där Funnell skriver att karaktären ska ha starka 

homosexuella undertoner. 

 

“The Protective Mother” är, som namnet antyder, baserad på modersinstinkter där den 

kvinnliga protagonisten tar sig an de maskulina kvaliteterna i rollen som beskyddare av familj 

eller liknande relationer. Hon träder in i en moderlig maskulinitet. Exempel på den här rollen 

återfinns bland annat i James Camerons filmer Aliens (1986) och Terminator 2 (1991). I Aliens 

tar Ripley sig an rollen som surrogatmamma åt den unga flickan Newt, den enda överlevande i 

den Xenomorph-drabbade kolonin och försvarar henne från hoten. I Terminator 2 har Linda 

Hamiltons karaktär Sarah Connor från första filmen förvandlats från ett offer till en vältränad, 

vapenkunnig överlevare som är redo att beskydda sin son från framtidens mördarrobotar. 

 

Funnell tar sedan upp i sin artikel en annan karaktärsmodell som Brown skrivit om, “The Hyper 

Feminine Hero” (Funnell, 2010). Den här rollen kännetecknas av att till skillnad från tidigare 

nämnda roller går den åt det motsatta hållet och istället förstärker de feminina dragen till 

överdrivna nivåer och spelas med en “farlig” sexualitet. Funnell citerar Browns exempel på 

filmen Barb Wire (David Hogan, 1996) där Pamela Andersson i titelrollen målas upp som en 

symbolisk dominatrix som får makt över motståndare som endast består av män. 

Funnell tar sedan upp två egna exempel på rollen med filmerna Species (Roger Donaldsson, 

1995) och Alien: Ressurection (Jean-Pierre Jeunett, 1997). I den förstnämnda spelar Natascha 

Henstridge en utomjording som antar formen av en vacker kvinna och lockar sina offer med sex 

innan hon förtär dem. I Alien Ressurection har en grupp forskare återupplivat Ripley genom 

kloning och mixtrat med hennes gener för att göra henne starkare och skapa ett sorts biologiskt 

vapen. Detta har gett henne förmågor som skrämmer de manliga karaktärerna. “The Hyper 
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Feminine Hero” är en motsats till Taskers tidigare nämnda modeller, där de lånar maskulinitet så 

överdrivs den feminina sidan, men de har ändå något gemensamt. Funnell beskriver det så här: 

 
Masculine/muscular and hyperfeminine heroes engage in excessive gendered performativity, which works 

to visually isolate them as “others” within their respective film texts. Relying on traditional patriarchal 

ideas pertaining to the difference and the domination of gendered characteristics, action films of the 1980s 

and 1990s do not present female heroism within the realm of women, but rather as a function and privilege 

of white male power. (Funnell, 2010) 

 

De karaktärsmodeller som vi har lyft fram hittills är tagna ur en manlig kontext och synvinkel. I 

de filmer där de förekommer målas de upp som annorlunda och deras handlingar sker inte i deras 

egen värld, utan i männens.  

 

Funnell flyttar sedan sitt fokus från Hollywood till Hong Kong och den filmkultur som präglar 

den marknaden. Här pratar hon om begreppet “Girls with Guns”. Uttrycket kommer från en våg 

av filmer som producerades i Hong Kong mellan åren 1985 och 1994. Dessa var populära 

“gunplay-filmer” som presenterar sexiga, tuffa kvinnor som är kunniga i såväl vapenhantering 

som kampsport. Dessa hjältinnor är intelligenta och märkbart feminina enligt Funnell (2010). 

Inspirationen till denna våg kom från amerikansk TV och främst serien Charlies Änglar (Ivan 

Goff, Ben Roberts 1976-1981), med konceptet om ett kollektiv kvinnliga hjältar i en modern 

kosmopolitisk miljö. Hon noterar att Bordwell påpekat hur Hong Kong länge lånat filmtekniker, 

intriger och visuella element från flera källor och sedan arbetat in dem i den dynamiska, 

generiska traditionen i Hong Kongs filmindustri. 

 

Vad innebär begreppet “Girls with Guns”? Funnell skriver att konceptet utvecklat två relaterade 

former av feminint hjältemod. Det första är arbetsrelationen mellan två poliser som i den tidiga 

filmen Yes Madam! (Corey Yuen, 1985) och den andra är en grupp av minst tre kvinnor som är 

medlemmar i en organisation beståendes av brottsbekämpare. Urtypen för denna grupp går att 

finna i filmen The Heroic Trio: Executioners (Siu-Tung Ching och Johnny To, 1993), som skulle 

bli den avslutande filmen i vågen. 
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Gunplay-filmerna använde familjen som modell för den sociala organisationen och 

hjälteorganisationen. I likhet med “yi”, som enligt Bordwell är den broderliga kod som styr de 

manliga hjältarna i genren, skriver Funnell att “Girls with Guns” stärks av ett band av systerskap 

mellan partners och grupper av kvinnor. Dessa hjältinnor är som effektivast när de är förenade 

med varandra och de utgör det sista försvaret mot antagonisten. Denne porträtteras i kontrast 

med dessa kvinnor som en manisk, egocentrisk tyrann och utstrålar skrikig individualism. 

Kompetenta med vapen och tränade i kampsport går “Girls with Guns” in i konflikt, och 

övervinner stora grupper som till största del består av män. 

 

Funnell refererar till Lenuta Giukin  när hon skriver att en feminin förklädnad är ett centralt 

verktyg för “Girls with Guns” som använder det för att dölja den mer aggressiva, heroiska 

identitet som ger dem statusen hjältinnor i denna mansdominerade sfär. Guikin i sin tur refererar 

till Mary Ann Doane som argumenterar för att kvinnlighet oftast bärs som en mask för att dölja 

sina maskulina drag och de förväntningar som skulle skapas om det avslöjades att hon besatt 

dessa. Exempelvis presenteras Maggie Cheungs karaktär i The Heroic Trio (1993) som 

flickaktig, godtrogen och naiv med ett parodiskt beteende som ger henne en fördel genom att 

hennes manliga motståndare underskattar hennes förmågor. 

 

Ironiskt nog kommer Hollywood att återkoppla till just Charlies Änglar i sin omarbetning av 

“Girls with Guns” -modellen med Charlies Angels (McG, 2000). Här noterar Funnell att även om 

de är inspirerade av “Girls with Guns” är de en tydlig produkt av amerikanska och västerländska 

ideal av hjältemod. “Any Asian characteristics apparent in the series, most notably the casting of 

Asian-American actor Lucy Liu as Angel Alex Munday, are disavowed and whiteness 

predominates.” (Funnell, 2010). Hon refererar till David Roger Coon som kommenterar att den 

kroppsliga prestationen som skådespelarna gör används mest för att skapa en komisk effekt, mer 

som en parodi. Användandet av parodiformatet bidrar till en negativ effekt på hur hjältinnorna 

presenteras. Eventuella framsteg filmskaparna gör i presentationen av hjältinnorna riskerar att få 

motsatt effekt och gå förlorade när bilder som är menade för att skapa en positiv effekt blandas 

med bilder som sexualiseras. Funnell väljer att kalla den modell som Charlie’s Angels skapar för 
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“Parodic Angels” och håller med om observationen Coon gjort av att modellen är paradoxalt 

positiv och negativ. Hon lyfter även fram att Charlie’s Angels är handplockade av Charlie och 

formade efter hans ideal. Coon påpekar även att änglarna presenteras som starka kvinnor, men att 

de fortfarande är underordnade en man. 

 

Funnell tar sedan upp ett mer positivt exempel på hur “Girls with Guns” har bearbetats genom en 

västerländsk filmskapares ögon, nämligen Quentin Tarantinos Kill Bill - Vol.1 och Kill Bill - 

Vol. 2 (Tarantino 2003, 2004) (refereras hädanefter till som Vol.1, respektive Vol.2). Tarantino 

väljer att utvidga mallen som “Parodic Angel” utgått från och utforska vad som sker när 

organisationen upplöses och det uppstår en konflikt inom systerskapet som ger upphov till en 

heroisk modell av en ensam “Parodic Angel” som Funnell kallar “The Martial Art Assassin”. I 

Kill Bill Vol.1 lämnar Uma Thurmans karaktär, The Bride, systerskapet i The Deadly 

Assassination Squad efter att hon av misstag blivit gravid med chefen Bill. När hon i slutet av 

graviditeten ska gifta sig med en annan man så dyker hennes “systrar” och Bill upp för att avrätta 

henne och brudgummen på grund av hennes förräderi. The Bride överlever dock och ger sig av 

efter sina “systrar” för att hämnas sin make och sitt ofödda barn och döda Bill. 

Funnell noterar hur Tarantino använt sig av olika källor från Hong Kongs filmklimat i skapandet 

av Kill Bill. Det faktum att han anlitat koreografen Yuen Woo Ping är ett bevis på detta. I både 

Vol. 1 och Vol. 2 antar the Bride en rad olika av Hong Kongs filmidentiteter.“Bruce Lee 

klonen” är den mest noterbara i Vol. 1, där The Bride är klädd i samma sorts gula sparkdräkt 

som Bruce Lees hjälte bär i Game of Death (Robert Clouse, 1979) och hennes strid mot “The 

Crazy 88” kan ses som en reflektion av Lees motståndare i filmen Fist of Fury (Wei Loo, 1972). 

I Vol. 2 presenteras hon som en krigarkvinna ur “wuxia pian”-genren. Hon reser till Kina för att 

träna under Kung-fu mästaren Pai Mei där hon blir hans protegé och anförtros hans nedärvda 

tekniker. Bandet mellan student och lärare och arvet som studenten anförtros med är en 

traditionell del i genren. 

 

I Vol. 2 lyfts även “Girls with Guns” fram och används på ett intressant sätt. Efter att ha besegrat 

sina “systrar” är nästa mål Bill. I en scen där hon söker upp den person som vet var Bill befinner 
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sig är hon är klädd i en variant på vad som anses vara den typiska klädseln för en “Girls with 

Guns” –  svart läderjacka, svart t-shirt och blåa jeans. Detta är en spegling av The Deadly Viper 

Assassination Squads svarta, kroppsformade klädsel som de bar när de försökte avrätta henne. 

Hon anländer därefter till Bills hem. Hon filmas i halvbild från midjan och upp på sin väg genom 

huset, men när hon får reda på att hennes dotter har överlevt mordförsöket och finns i huset 

ändras bildutsnittet. Vi får nu se henne i helbild och hennes klädsel har ändrats sedan förra 

scenen och jeansen är utbytta mot en blå, lång kjol. Från midjan och upp är hon en krigarkvinna, 

men från midjan och ned påminner kjolen om hennes bröllopsklänning från det första filmen när 

vi fick se henne gravid och bli skjuten av Bill. 

 

Funnell (2010) fortsätter med att notera att Tarantino genom visuellt berättande tydliggör hennes 

inre konflikt mellan motivationen att mörda Bill och impulsen att omfamna sin dotter. Han 

använder bildspråket för att sammanställa det hjältemodiga, våldsamma och destruktiva med det 

moderliga, något som enligt Funnells källor traditionellt sett har presenterats som motsägande av 

Hollywood. Vad Tarantino gör är att smälta samman det hjältemodiga med det moderliga utan 

att presentera den vita actionkvinnan som någon av de maskulina karaktärsmodellerna eller 

“hyperfeminine” som vi tidigare skrivit om. Funnell påpekar dock att framgången med denna 

“Martial Art Assassin” berodde mycket på Tarantinos personliga stil som filmskapare, d.v.s. hur 

han hanterar parodi, hans postmodernistiska estetik, i synnerhet hur han blandar olika stilar, och 

det unika samarbetet med Woo Ping. Hon tar upp filmen Elektra (2005), som floppade när den 

släpptes, som exempel och beskriver den som en film som använder sig av “The Martial Art 

Assassin”-modellen, men presenterar den i en konventionell och icke-parodisk kontext. 

 

En annan intressant observation på Alien kommer från “From Antz to Titanic: A Student Guide 

to Film Analysis” (Martin Barker, Thomas Austin, 2000); “James Kavanagh, writing of Alien 

(1979), explores the emotional logic of the fact that the film does not at first centre around 

Ripley. Only gradually does the elimination of some putative central characters, and Ripley’s 

own increasing cinematic centrality, put her centre-stage: 
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The film ultimately projects Ripley alone as its running hero, her authority now definitely 

seen by the viewer grounded in intelligence and strenght of character… [T]he viewer 

register definite subliminal surprise that the woman actually will be the strong centre of 

the film. (James Kavanagh, 1990, s.73) 

 

Det är enkelt för oss att i efterhand se Ripley som huvudpersonen i Alien då Sigourney Weaver 

medverkar i samtliga av de fyra huvudfilmerna i serien. Vi har redan accepterat hennes plats som 

protagonist på grund av denna förkunskap och glömmer lätt bort att synen på filmen är 

annorlunda för den som saknar den kunskapen. Filmen är ambitiös i sin uppbyggnad om vem 

som är huvudpersonen och det känns intressant att Ripley gör sig förtjänt av rollen som 

protagonist under berättelsens gång. 

 

2. Metod 

Efter att vi hade läst boken From Antz to Titanic - A students guide to film analysis bestämde vi 

oss för att låna strukturen från deras analysmetod eftersom den var bred nog för att kunna ändras 

så att den passade in i vårt arbete. Metoden delas in i olika kategorier. Först kommer en 

bakgrund till filmen sedan följer en övergripande sammanfattning av filmen. Därefter kommer 

en preliminäranalys och till sist en sekundäranalys. Vad exakt dessa områden betyder och har för 

syfte kommer vi att ta upp längre fram i arbetet. Vi har fokuserat på att analysera den kvinnliga 

protagonistens roll, utveckling, funktion och handling. Analysmetodens huvudfokus är att 

undersöka kopplingen mellan karaktärer, hur de spelar sin roll inom karaktärstriangeln – räddare, 

förföljare och offer. Mer ingående beskrivning av vad dessa innebär tas upp i Dramaturgisk 

struktur: Karaktärerna s.23. Kortfattat kan man säga att hjältens roll är räddaren, antagonistens 

roll är förföljaren och huvudpersonens roll är offret. Dessa roller är inte fasta och kan skifta 

under berättelsens gång. 

 

Vi har valt att analysera filmerna True Grit och Big Eyes som, enligt oss, inte vanligtvis ses som 

“actionfilmer” och inte riktigt stämmer överens med de karaktärsmodeller som vi har valt att 

undersöka och detta var ett medvetet val. Vi vill uppmärksamma att de karaktärsmodeller som 

finns i de typiska actionfilmerna också kan identifieras i filmer som inte definieras tillhöra 
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actiongenren. En ingångspunkt som vi finner intressant att utforska.. Eftersom en protagonist kan 

betraktas olika då den spelas av en kvinna respektive man måste vi ha i åtanke att könsrollen är 

en stor del av visualiseringen av protagonisten. Därför har vi valt att fokusera på att analysera 

roller där huvudpersonen spelas av en kvinna och vår samarbetsgrupp analyserar mannen. 

Viktigt att tillägga är att vi begränsa vår undersökning till att inte omfatta hur kvinnan ses på i 

samhället, eftersom detta inte är intressant för just detta kandidatarbete och för att det är ett 

sådant brett ämne så att det inte skulle rymmas inom tidsramarna för denna uppsats. Vi är 

medvetna om att film och protagonister kan ses som en spegling av det samhälle vi lever i. 

Däremot så fokuserar vår uppsats på protagonistens roll i berättelsen och vi avgränsar oss därför 

från att undersöka samhällets spegling. 

Innan vi börjar analysera filmerna tänkte vi strukturera upp de olika delarna vi kommer att 

analysera, vad som är viktigt inom den dramaturgiska strukturen och teknik. 

 

Filmens bakgrund 

Text om vad det är för film och vilket år den släpptes samt filmades. 

Vem var regissören och vilka liknande filmer har gjorts? 

 

Övergripande sammanfattning av handling 

För att skapa förståelse för vad filmen handlar om ger vi här en grov sammanfattning om vad 

som sker i berättelsen, viktiga händelser som inträffar och karaktärsinteraktion. 

 

Preliminär analys 

Här går vi djupare in på detaljer som t.ex. filmens representationer och karaktärisering. Det är 

här som vi går igenom de punkter som vi vill belysa och de observationer som vi har gjort samt 

andra oväntade insikter som vi fått i vår genomgång av filmen. 

 

Sekundär analys, fokus på en specifik scen 

En noggrannare sammanfattning av en scen som vi anser är relevant och påverkar 

karaktärsutvecklingen. Anledningen till en sekundär analys är att vi skall kunna rikta in oss mer 

på de tekniska delarna som scenuppbyggnad, bildspråk och klippteknik.  
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2.1 Dramaturgisk struktur 

 

Dramaturgi: 

Dramaturgi kommer från det antika grekiska ordet drân, vilket betyder handla. Eller som Ödeen 

själv skriver: ”Dramaturgi handlar om konsten att iscensätta sceniska handlingar. Eller kort och 

gott att: att berätta från scenen.” 

 

I sin bok Dramatiskt berättande (1988) skriver Mats Ödeen om dramatiskt berättande i 

allmänhet och i synnerhet om dramat på teaterscenen. Han bryter ned dramat i olika 

beståndsdelar och redogör sedan för dessa i sina kapitel. De delar som vi delar med oss av här är 

Handlingen, Intrigen och Karaktärerna. Ödeen använder sig flertalet gånger av entropi som en 

liknelse för berättandet. Entropi har med värmelära att göra och handlar om hur objekt avger 

värme och i vilken utsträckning det gör det. En berättelse är i början full av information som ska 

föras vidare och denna information liknas vid den värme som ett objekt eller organism avger. 

Berättelsen avger mer och mer information under den tid den berättas tills det att den är helt 

tömd och därmed bör vara avslutad. Vi kommer att gå mer in på denna liknelse när vi kommer 

till vår redogörelse för handlingen, intrigen och karaktärerna. 

 

 

Handlingen 

Påståendet att ”Alla berättelser handlar om någonting” (Ödeen 1988) är ett ganska självklart och 

simpelt påstående. Dock kan man med en kort beskrivning av de centrala personerna och vad de 

har för sig beskriva en handling för en utomstående. True Grit (2011) kan till exempel enkelt 

beskrivas som en ung kvinnas jakt på sin fars mördare. Det är just vad personerna i berättelsen 

utför för handlingar och deras viljeriktningar som är det centrala i en dramatisk berättelse 

(Ödeen, 1988). 

 

Dramat är en argumentation skriver Ödeen (1988).  Han beskriver dramat som en sokratisk 

dialekt, metoden att föra ett resonemang på ett övertygande sätt. Där ställs tes mot antites, eller i 
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dramat där protagonisten ställs mot antagonisten, deras viljeriktningar och den konflikt som 

uppstår när dessa krockar. Dessa ställs slutligen i en uppgörelse där syntesen uppstår genom det 

dramatiska klimax, det som ska bevisas i berättelsen.  

 

För att huvudpersonernas handlingar ska få konsekvens och sammanhang för publiken skriver 

Ödeen att det krävs att berättaren följer de regler som upprättas d.v.s. materialet måste 

struktureras så att publiken kan följa handlingen (Ödeen, 1988). Reglerna sätts upp i premissen, 

anslaget och i expositionen.  

 

Om vi börjar med anslaget så är dess funktion att bestämma handlingens riktning. Expositionen i 

sin tur, förmedlar de förklaringar och utredningar som behövs för att publiken ska kunna följa 

med i det som sker. Det är viktigt att expositionen är så kort och slagkraftig som möjligt, dramat 

ska snabbt komma igång så att publiken inte tråkas ut av detaljer och direkt kan engageras. Det 

gäller därför att inte göra onödiga uppehåll på vägen och begränsa utsvängningar i beskrivning 

av situation och miljö. Miljöbeskrivning har inget egenvärde, den är underkastad handlingen. 

Dock skriver Ödeen att det som gör expositionen besvärlig är att den är bunden att meddelas 

genom replikerna (Ödeen, 1988). Därför är det viktigt att de passar karaktärerna och den 

situation som de befinner sig i. Exposition är inte, till skillnad från anslaget, bunden till 

berättelsens början utan kan användas under historiens gång i en så kallad rullande exposition 

som innebär att berättaren successivt genom berättelsens gång ger upplysningar om karaktärer 

och miljö (Ödeen, 1988). Man lägger ingen vikt på hur de regler som sätts upp i anslag och 

exposition ser ut, det viktiga är att de följs.  

 

Premiss betyder förutsättning eller antagande. Enligt Ödeen är den dramatiska premissen ett 

antagande eller påstående som ska bevisas och fungerar som en katapult (Ödeen, 1988). Den 

skjuter iväg handlingen som en projektil. Rörelsen från ett läge till ett annat. Som enklast och 

mest avskalad ser den ut som följande: A leder till B. ”Premissen består till synes av tre led varav 

det mittersta uttrycker rörelsen. Den är argumentativ och dynamisk.” (Ödeen, 1988). Ett exempel 

på en premiss kan vara ”Självinsikt leder till bättring” för Ebeneezer Scrooge i Charles Dickens 

klassiker En julsaga. Genom att guidas genom sitt liv och vart det kan leda till finner Mr Scrooge 
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motivationen att ändra sig och bli en bättre människa. Ödeen vänder sina exempel mot bl. a. 

Shakespeare och ger Macbeth den enkla premissen ”synden straffar sig själv”. Premissen 

innefattar då alltså en moral, en moralisk sanning som ska bevisas. Dramat är ett utslag av ett 

moraliskt ställningstagande som gestaltas genom dynamisk interaktion mellan karaktärerna. 

 

På vägen mellan punkt A och B måste det hända något som får handlingen att röra sig mellan 

dessa motsatser. Någonstans måste A sluta existera för att istället bli B. Detta kallas för 

Vändpunkten, eller som Aristoteles kallade den: peripetin, ”förändringen från ett tillstånd i pjäsen 

till motsatsen till det som förevarit” (Ödeen, 1988). Denna förändring måste befinna sig inom 

ramen för vad som är sannolikt och nödvändigt i den följd av händelser som sker. Ödeen 

refererar till den modell som Syd Field presenterar i sin dramaturgi Screenplay, där denne 

använder sig av två vändpunkter, praktiskt döpta till Vändpunkt 1 och Vändpunkt 2 (Field, 

1981). Han placerar den första vändpunkten i historiens början och den andra någonstans mellan 

mitt och slut. Första vändpunkten startar handlingen och huvudpersonen etablerar tesen. Under 

andra vändpunkten konfronteras hen med antitesen. Ödeen presenterar följande: 

 

Anslag  Vändpunkt 1  Vändpunkt 2  Avtoning 

 

Nästa del av handlingen som tas upp är den obligatoriska scenen. Den kan ses som en slutstation 

där de centrala karaktärerna, intrigtrådarna och tematiken möts. Det är den scen publiken väntat 

på, eftersom dramatikern, om så medvetet eller inte, har riktat in berättelsen mot just den här 

scenen. Ett exempel på en sådan scen är konfrontationen mellan protagonist och antagonist. 

Till skillnad från publiken är den obligatoriska scenen något som de inblandade karaktärerna 

oftast avskyr och vill undvika. Den är sanningens minut, ögonblicket för dödsstöten, i den sker 

en uppgörelse i den dramatiska konflikten. ”Den obligatoriska scenen vilar på antagandet att om 

man säger A så får man också säga B. Att säga A är att skapa förväntan hos publiken. Att inte 

säga B innebär att man underlåter att infria denna förväntan” (Ödeen, 1988). Den obligatoriska 

scenen är förutsättningen för det som Aristoteles kallade anagnorisis, uppdagandet av sanningen. 

Det är i det ögonblicket som den jämvikt som rubbades i början ska återställas och en ny ordning 

upprättas. Det är i detta existentiella ögonblick som dess centrala gestalt ställs inför premissen. 
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De två sista delarna i strukturen är klimax och avtoningen. När historien når sin klimax har den 

nått sin höjdpunkt och sin avslutning. Den kris som startades i första vändpunkten når nu sin 

upplösning och efter den andra vändpunkten är huvudpersonen ofrånkomligen på väg mot 

berättelsens klimax. Klimax är kulmen på en oavbruten stegrad spänning. Upplösningen bevisar 

sanningen och det är dramatikerns uppgift att presentera den så konkret och trovärdigt som 

möjligt. Avtoningens roll är att låta publiken återhämta sig från historiens klimax. Den för upp 

de uppslitande händelserna på ett intellektuellt plan och gör dem någorlunda hanterbara. 

 

Intrigen 

Intrigen i ett drama kan definieras som ”den förveckling som driver handlingen framåt” (Ödeen 

1988) och ordet i sig kommer från franskans intriguer och latinets intricare, vilket betyder 

inveckla eller förvirra. 

 

Ödeen lyfter fram kopplingen mellan huvudpersonen som den handlande personen och intrigören 

(antagonisten) som den drivande personen. Det är huvudpersonen som med sitt agerande bär upp 

handlingen, medan antagonisten väver styckets intrig. Intrigen betyder nödvändigtvis inte att den 

är till för att fälla huvudpersonen, den kan även tvinga denne till handling. Intrigen har dock inte 

bara som uppgift att driva handlingen framåt, det är även den som skapar spänningen i historien. 

I berättelsens början befinner vi oss i ett status quo, en jämvikt med minimal störning och ett 

överflöd av information. Det är nu som antagonisten sätter igång med sitt spel och intrigen 

rubbar jämvikten. Protagonisten tvingas till handling och störningen tilltar. Detta uppfattar 

publiken som att det inträffar något spännande och förväntningar skapas. I en fungerande 

berättelse ökar spänningen hela tiden i samma mån som handlingsalternativen för protagonisten 

minskar och ju närmare vi hamnar klimax, desto mindre alternativ har hen. 

 

Ödeen använder sig av en målande metafor från Well Roots bok ”Writing the Script” för att visa 

hur intrigen påverkar stämningen (Root, 1979). Om vi tänker oss en flod som rinner ut från en 

sjö och att det finns en ensam roddbåt på sjön. Roddaren är protagonisten. Allt verkar lugnt och 

stilla, men så griper strömmen tag i båten och han glider iväg mot flodens mynning. Floden är 

vår antagonist och strömmen är den första delen av intrigen. Roddaren passerar nu det första 
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krönet på floden och strömmens styrka tilltar och hen far runt bland farliga rev och strömvirvlar. 

Intrigen tilltar och komplicerar det för vår protagonist som måste handla för att inte gå förlorad. 

Nu passerar båten nästa krön, vändpunkt 2, och far förbi reven och strömvirvlarna, medan 

strömmen fortsätter att öka i styrka. Nästa hinder i intrigen framträder: ett vattenfall. Vi rör oss 

nu allt snabbare mot den obligatoriska scenen. Roddaren måste möta vattenfallet, störningen har 

ökat markant och spänningen är nu på topp. Handlingsalternativen är förbrukade, men det är 

viktigt att roddaren klarar sig och om hen inte gör det är det ändå viktigt att hen får dö med 

värdigheten intakt. 

Det viktiga ligger i att svårigheterna som uppstår är reella, något som är naturligt att påträffa i 

den här miljön enligt de regler som handlingen satt upp. Vad som också är viktigt är att 

huvudpersonen inte får hjälp av slumpen, en deus ex machina, där utomstående krafter räddar 

hen. När det sista hindret har besegrats har flodens entropi tagit slut. Floden har nått ut till havet 

och dess energi har tagit slut. Den är död, men människan har genom sin dissipativa struktur 

överlevt. Dissipativa strukturer i värmeläran är organismer som förtär energi för att skapa egen 

och därmed ersätta förlorad värme (Ödeen, 1988). 

 

Intrigen kan brytas ned i mindre beståndsdelar så som målinriktning, dramatisk dynamik, hinder 

och komplikation. Om vi ska titta på målinriktningen kan vi gå tillbaka till exemplet med 

roddaren och floden. Ödeen påpekar att vi inte vet vad roddaren gör på sjön i den här båten. 

Kanske är hen ute för att njuta av lugnet av orörd natur, men istället dras in i strömmen och 

färdas ned längs floden och får uppleva att naturen inte är så lugn utan farligare än förväntat. 

Intrigen vill det som floden vill. 

 

Framåtrörelse och dramatisk dynamik bildas av väl definierade mål. Det är nödvändigt att skapa 

denna framåtrörelse, inte bara i historiens helhet men även i varje scen och situation. Varje scen 

och situation är en del av det nätverk som rör historien framåt mot sin klimax, de måste därför 

stå i direkt relation till berättelsen som helhet och till upplösningen. Varje situation måste därför 

själv ha ett anslag som förebådar både upplösningen av sig själv och även berättelsen som helhet. 

Situationen rör sig alltså framåt mot sitt eget slut, men bidrar också till ett avslut längre fram. 
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Samtidigt måste varje enskild situation utgöra en konsekvens av anslaget och premissen som 

historien har i sig själv. Vilka sceniska situationer kan då dessa ge upphov till? Hinder kan anta 

formen som yttre hinder, t.ex. revet i floden eller som inre hinder t.ex. om det skulle visa sig att 

roddaren var rädd för vatten. Ett annat exempel på yttre hinder återfinns i filmen Skuggor över 

Södern (Robert Mulligan, 1962) där rasismen i småstaden ställs mot Articus Finch när han väljer 

att försvara den afroamerikanske ynglingen som anklagas i domstolen för våldtäkt. Hade även 

Finch varit rasist hade han haft ett inre hinder som han hade behövt övervinna för att vinna 

målet. 

 

Ju fler hinder som intrigen skapar för protagonisten, desto mer komplicerad blir situationen för 

hen.  Alla hinder måste dock inte forceras, då vissa kan komma hen till nytta. Som ett exempel 

kan en bil som tidigare jagat en protagonist nu stå obevakad och ge hen ett effektivt sätt att fly. 

Detta gör att protagonisten kastas mellan hopp och förtvivlan, något som bäddar för dramatisk 

variation. Protagonisten kan inte misslyckas hela tiden, lika lite som hen inte hela tiden kan 

lyckas. Det måste finnas en känsla av osäkerhet, eftersom utan denna variation kommer 

berättelsen uppfattas som lättköpt oavsett hur den slutar. Det handlar inte heller om att endast 

presentera alla hinder, man måste också presentera de lösningar som finns för att protagonisten 

ska kunna forcera hindret. Det är till exempel först när vi inser att det inte finns någon annan 

utväg som vi kan acceptera att någon offras. 

 

Karaktärerna 

Vad kommer först, karaktärer eller handling? Ödeen inleder sitt kapitel som handlar om 

karaktärer med denna fråga. Svaret han ger är att det är upp till dramatikern själv att välja, men 

han argumenterar att premissen styr handling och karaktär och att det därför är enklare att 

definiera och ge sina karaktärer mål ifall det finns något man vill berätta som ger en riktning åt 

handlingen. Om premissen är att brott inte lönar sig, kanske dramatikern känner för att visa detta 

med en historia om ett bankrån. Nu finns det ett mål för karaktärerna och hen kan nu välja ut 

vilka personligheter som ska utföra rånet. Om dramatikern startar med en grupp personligheter 

först så finns de där, men vilken berättelse och premiss ska de sättas i? Utmaningen att bygga en 
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premiss och handling blir då större, eftersom den får definieras av karaktärerna som finns 

tillgängliga. 

Ödeen sammanfattar det så här: ”i dramatiskt berättande så bestäms karaktären av sin retoriska 

funktion.” (Ödeen 1988) Exempelvis är den tidigare nämnda antagonistens retoriska roll att vara 

antitesen till hjälten. Ifall man rycker loss en karaktär ifrån sitt sammanhang för analys måste den 

karaktären avslöjas som en konstruktion och är förenklad och tillrättalagd. Deras uppgift att bära 

upp dramat göra dem dömda att leva sitt liv inom deras strukturer. 

 

Ödeen lyfter fram att handlingens suveränitet inte betyder att karaktärsteckningen skulle vara 

likgiltig eller ointressant i dramatiska sammanhang. Detta eftersom handlingens uppgift är att 

lyfta fram karaktären. Genom detta uppstår en paradox där handlingen föregår karaktären, men 

karaktären är mer väsentlig än handlingen. Handlingen kan vara spännande, men för att den ska 

kunna vara engagerande måste karaktärerna vara trovärdiga. Det är inte vad en person är, som 

sätter avtryck i historien, det är genom det som den gör (Ödeen, 1988). Handling föregår karaktär 

så som kaos föregår ordning och regn föregår solsken. 

 

Härnäst går Ödeen in på karaktärsrelationer. Ingen människa är en ö och hur vi uppfattar den 

personen beror på hur vi sätter den i relation till andra människor. Om en karaktär i en berättelse 

är ond eller god så är den det i relation till karaktärerna den har omkring sig. Personernas 

karaktärer synliggörs genom den dynamiska interaktionen som sker mellan dem och handlingens 

logiska utveckling. Denna interaktion innebär att deras förhållande till varandra ständigt ändras, 

eftersom de omväxlande hamnar i över- och underläge och ingår i nya pakter med varandra. 

Ödeen refererar till Stephen Karpman  som påstår att de flesta mänskliga relationer kan 1

reduceras till följande modell: 

1 Påstående från Ödeen, 1988 där källa av Stephen Karpman saknas. 
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Vi ser här tre aktörer: offret, offrets förföljare och offrets räddare. Dessa tre är inte bundna till 

specifika karaktärer utan kan rotera och då inte bara i dramats helhet, utan även i den specifika 

scenen. Alla tre karaktärerna kan ha spelat dessa roller innan scenen är över. Skulle flera 

karaktärer delta skulle dessa få stå utanför eller solidarisera sig med någon i detta triangeldrama. 

En annan relationsaspekt som tas upp är karaktärshierarkin, som liknas vid en pyramid (Ödeen, 

1988). Överst har vi huvudpersonen och under denne har vi antagonisten och i vissa fall hjälten. 

Under dessa har vi birollerna, i fallande ordning efter dramatisk rang och värdighet, och längst 

ned finner vi statister och andra karaktärer som bidrar till miljöbilden. 

 

Huvudpersonen placeras längst upp i hierarkin, inte på grund av styrkor eller social placering, 

utan av den enkla anledningen att det är hen som dramatikern valt att berätta om. Hen befinner 

sig inledningsvis i en svag position, precis som vår roddare gjorde i sin bräckliga båt, hotad av 

intrigens våldsamhet. Huvudpersonen kan med andra ord betraktas som offret. Det krävs att hen 

mognar och genom att växa skaffa sig den styrka som krävs för att kunna ta räddaren eller 

förföljarens roll. Denna svaga position är vad som ger förutsättningen för den dramatiska 

rörelsen. Ju svagare huvudpersonen är, desto mer måste hen utvecklas. 

 

Huvudpersonen kan även vara där för att uppnå ett ideal och dras in i intrigen på jakt efter detta. 

Att hen befinner sig i en svag position, långt bort från idealet bidrar till att resan mot att erövra 

idealet skapar en framåtgående rörelse som tillför dramat dynamik och konkretiserar idealet 

genom att ge det en åtråvärd utstrålning. För att huvudpersonen ska fungera som just sådan krävs 

två saker skriver Ödeen: hen ska kunna bli ett föremål för empati, d.v.s. inlevelse, och hen måste 

av den anledningen agera förebildligt på ett sätt som gör att hen inte drar till sig publikens 

ogillande.  
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Huvudpersonen fungerar i första hand som publikens agent i berättelsen. Hen går vårt ärende och 

försöker att förverkliga vår vilja på sin väg genom handlingen. Från premissens punkt A till 

punkt B, där opponenten befinner sig behöver hen transformeras för att kunna komma till klarhet 

och uppnå sitt ideal. 

 

Huvudpersonen må vara den som bär huvudhandlingen på sina axlar, men det innebär inte att det 

är hen som startar den. Tvärtom tvingas huvudpersonen till handling när antagonisten börjar dra i 

intrigens trådar. Antagonisten är den drivande personen och intar förföljarens roll i dramats 

början och är protagonistens motsats och har huvudpersonen som sitt offer. Antagonisten har 

resurserna för att styra intrigen genom att skapa motstånd och yttre hinder för huvudpersonen. 

Om protagonisten befinner sig på noll i dramats början befinner sig alltid antagonisten på hundra 

och det är bara genom att själv ta sig till hundra som protagonisten har en chans att övervinna sin 

motståndare. Detta betyder att antagonisten måste krossas om huvudpersonens seger ska vara 

total, annars är det ingen seger. 

 

Enligt Ödeen har hjälten en mer problematisk position i dramat (Ödeen, 1988). Hjälten ska inte 

förväxlas med huvudpersonen, något som lätt händer. Den stora skillnaden mellan dessa är att 

huvudpersonen strävar efter idealet, medan hjälten istället förkroppsligar idealet. Hen befinner 

sig redan där och den enda rörelse som kan uppstå är ifrån idealet. Detta gör att hjälten blir 

statisk i det dramatiska berättandet och därmed odramatisk. För att kringgå detta kan hjälten ges 

en svaghet för att likna huvudpersonen eller reducera dennes roll genom att para ihop hen med en 

huvudperson. 

 

Övriga karaktärer som dyker upp i berättelsen kan grovt delas upp som karaktärer som 

kompletterar eller kontrasterar mot huvudpersonen. Har de ingen relation till huvudpersonen, 

hjälten eller antagonisten är de överflödiga och har inget där att göra. När det gäller hjälten kan 

en kompletterande karaktär vara en jämlike, med liknande styrka, som går förlorad i striden mot 

antagonisten för att visa hur farlig denne är. En kontrasterande karaktär kan vara en komisk eller 

inkompetent karaktär vars brist på kunskap framhäver hjältens ideal och får denne att se bättre ut. 

Ett exempel på detta är doktor Watson i Sherlock Holmes vars oförmåga att följa med i Holmes 
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resonemang gör att Holmes framstår ännu mer som en mästerdetektiv. När det gäller 

huvudpersonen kan en kompletterande karaktär vara en karaktär som delar huvudpersonens resa 

mot idealet, men som genom att uppnå det tidigare ger huvudpersonen ett mål eller som tvärtom 

misslyckas och sviker, vilket leder till att hen blir en kontrasterande karaktär. Antagonisten i sin 

tur har kompletterande medhjälpare eller kontrasterande karaktärer som vill samma sak, men 

vars svaghet eller samvete hindrar dem från att söka de målen. Vad dessa karaktärer spelar för 

roll bestäms av premissen och om de inte konkretiserar premissen har de inget i berättelsen att 

göra och bör därmed avlägsnas. 

 

Birollerna i berättelsen har en viktig funktion att fylla genom att agera som en kanal där 

information som är till för att förtydliga dramat sprids ut. Genom birollerna kan förklaringar av 

det som sker spridas. De gamla grekiska dramatikerna använde kören som ett verktyg för att 

förklara det som sker i och utanför scenen. Kören kunde avbryta det som skedde för att 

kommentera och ge publiken den information de behövde och för att skapa en relation till 

huvudpersonen. Utanför den grekiska teatern har relationen mellan karaktär och kör förflyttats 

till relationen mellan karaktären och en eller flera av motspelarna, den närmsta relationen. Denna 

nära relation tar sig gestalt i confidanten, någon som huvudpersonen eller antagonisten anförtror 

sig till för att diskutera konflikten och därmed förtydliga för publiken så att de kan hänga med i 

handlingen och intrigen.  

 

Birollerna kan även agera ombud. Ombudet fungerar som ett tillfälligt identifikationsobjekt och 

det är genom dennes ögon som publiken får ta del av berättelsens universum. Rollen som ombud 

har två funktioner: likare och normalen. Likaren är en person som publiken genast kan identifiera 

sig med, någon som är lätt igenkänningsbar och vars agerande vi kan jämföra med andras för att 

få en uppfattning om vad som är normalt. Normalens uppgift är mer att aktivt återföra 

berättarperspektivet till det normala. När allt som sker i scenen blir för groteskt eller fantastiskt 

kan vi behöva någon genom vars ögon vi kan se en reaktion som reflekterar vår egen. Hen ska 

med andra ord reagera normalt i en onormal situation. Ombudets funktion är inte bara till för 

publiken, den hjälper även berättaren och utan den riskerar berättelsen att flyta ut och bli för 

abstrakt för publiken. 

27 



Vi har strukturerat upp en enklare lista som vi delvis kommer att använda oss av i analysen. 

Hur förhåller sig filmen till: 

 

Treaktsstrukturen:  

●  Kan ses som början, mitten och slutet. Den första akten handlar om introduktion av 

karaktärer, plats och en konflikt. Den andra akten brukar handla om konfliktens 

utveckling och sista akten beskriver upplösningen av konflikten. 

 

Valfisken:  

● Anslag – Här väcks förväntningar och man börjar ana huvudkonflikten. 

● Presentation – Man får fakta kring huvudkonflikten och huvudpersonernas sammanhang. 

● Fördjupning – Protagonister samt antagonister presenteras och vi får se deras 

motivationer och svaga/starka sidor. Huvudkonfliktens bakgrund utvecklas mer och 

sympati/avskräck väcks.  

● Upptrappning – Konflikter trappas upp och tempot ökar 

● Klimax – Konflikter avgörs och upptrappningen når sin slutpunkt 

● Avrundning – Publiken får ta del av huvudpersonernas känslor. Detta kan ses som lugnet 

efter stormen där sidokonflikter utreds och personliga relationer reds ut eller bryts. 

 

2.2 Teknik: 

Tekniken går hand i hand med dramaturgin och med hjälp av tekniken framhäver man 

karaktärernas egenskaper. 

● Scenuppbyggnad – ofta skapas scenariot noggrant in i minsta detalj, t.ex. hur man har 

valt att placera objekt för att hjälpa berättelsen framåt. 

● Kamerateknik – tittarnas syn på en karaktär ändras beroende på i vilken vinkel man har 

valt att sätta kameran (rörlig, statisk eller åkning) och kameraperspektivet. Hur har man 

använt dessa tekniker för att framhäva en karaktär? 
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● Klippteknik – med hjälp av tempot och grundtanken bakom klipptekniken framställs 

karaktärer starkare då klipparen väljer att lyfta fram egenskaper som är viktiga för 

berättelsen. 

● Ljussättning – för att skapa rätt stämning i en scen och framhäva karaktärsdrag är det 

viktigt med noggrann ljussättning. 

● Praktiska och digitala effekter – känslan i en scen är beroende av flera faktorer. Praktiska 

och digitala effekter förhöjer känslan och trovärdigheten i en scen. Känner man som 

tittare att man köper effekterna och därmed scenen, känns också karaktärerna mer 

trovärdiga.  

 

3. Resultat och diskussion  

I det här avsnittet kommer vi att presentera de resultat som framkommit i analysen av filmen 

True Grit följt av en diskussion gällande vår egen gestaltning. Vi har också gjort en ANT-analys 

på vårt egna manus. 

 

3.1 We have no rodeo clowns in Yell County – Filmanalys 

 

3.2 Filmens bakgrund 

Filmen True Grit (2010) är regisserad av bröderna Ethan och Joel Coen och är baserad på en 

novell av Charles Portis (1968). Den är producerad av David och Megan Ellison, Robert Graf, 

Paul Shwake och Steven Spielberg. 1969 regisserade Henry Hathaway en första tolkning av 

Charles Portis bok och bröderna Coen valde sedan att göra en remake fast i nyare tolkning. 

Bröderna Coen har tidigare gjort filmer som No Country for Old Men (2007), Fargo (1996) och 

The Big Lebowski (1998). Filmen bryter mot de könsstereotypiska dragen vissa filmer har, då vi 

i en mansdominerad värld följer en ung flicka som både är jämlik männen och besegrar de 

manliga karaktärerna. 
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3.3 Övergripande sammanfattning av handlingen (analytic description) 

Efter att hennes far mördats av Tom Chaney reser fjortonåriga Mattie Ross till Fort Smith för att 

styra upp affärerna efter hans bortgång. Mattie anlitar en statlig sheriff vid namn Rooster 

Cogburn för att jaga rätt på Chaney. Cogburn är inte övertygad gällande uppdraget. Han är 

förbryllad över hur Mattie beter sig och det är först efter övertalning som han går med på det 

hela. Cogburn försöker lämna Mattie kvar för att utföra jobbet själv, men Mattie rider efter. 

 

Mattie träffar på en Texas Ranger vid namn Labouef som också är på jakt efter Chaney. Han 

smyger sig in i hennes sovrum på värdshuset och försöker övertyga henne om att låta honom 

tillfångata Chaney och föra honom till Texas, men Mattie delar inte hans åsikt. 

Cogburn låter Labouef och Mattie följa med på resan. Detta skapar osämja mellan de båda 

männen och Labouef lämnar så småningom sällskapet. 

 

De finner ett spår att följa när de får höra att Chaney slagit sig samman med ”Lucky” Ned 

Peppers gäng på sin flykt och finner ett av gängets gömställen. Mattie och Cogburn gillrar en 

fälla för att tillfångata gänget. Labouef dyker upp och saboterar av misstag deras plan. Ned 

Pepper kommer undan och Labouef skadas. Cogburn lägger all skuld på Labouef och skäller ut 

honom, men Mattie försvarar honom och Labouef får nu åter resa med dem. 

 

Efter att deras nästa ledtråd visar sig vara kall, ger Cogburn upp i ett berusat tillstånd. Labouef 

säger till Mattie att det är över och ger sig av för att återvända hem. Mattie vill inte ge upp, men 

väntar tills nästa dag med att försöka övertyga Cogburn att fortsätta. 

 

När hon morgonen därpå hämtar vatten i floden finner hon Chaney. Chaney är mest förbryllad 

över att se henne. Mattie är beslutsam och skadeskjuter honom. Detta har dock ingen effekt på 

Chaney som tillfångatar henne och för henne till Ned Peppers gäng. Cogburn försöker rädda 

henne, men Ned Pepper använder henne som sköld för att få Cogburn att dra sig tillbaka. 

 

Mattie försöker resonera med både Ned Pepper och Chaney, men Pepper är lika intelligent som 

hon och hon lyckas inte övertyga honom. När hon lämnas själv med Chaney försöker han att 
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döda henne. Detta avbryts av Labouef som smygit sig på dem samtidigt som Cogburn 

konfronterar resten av gänget. Chaney slår Labouef medvetslös. Mattie är nu lämnad ensam och 

måste försvara sig och lyckas skjuta Chaney, men rekylen är för stark och hon faller ned i en 

ormgrop och blir biten i armen. 

 

I filmens epilog får vi veta att Mattie förlorade armen efter ormbettet och när berättelsen 

fortsätter är hon i vuxen ålder. Hon är på väg att återförenas med Cogburn efter alla dessa år, 

men får veta att han nyligen gått bort. Mattie tar med sig hans kista och begraver honom bredvid 

sin egen familj. 

 

3.4 Preliminär Analys 

Fokus i denna analys är att ta reda på karaktären Matties uppbyggnad och vi har valt att följa 

henne genom berättelsen. Vi kommer att analysera hennes möten med de andra karaktärerna och 

dynamiken som uppstår mellan dem genom handlingens gång. Under varje möte kommer vi 

sedan referera till karaktärstriangeln. 

 

Mattie är en karaktär som skildras som stark och självförsörjande, vilket blir en kontrast när vi 

sätter denna starka flicka i en mansdominerad värld. Kanske är det så att vi som tittare ska bli 

förvånade över att en liten flicka klarar sig så bra och sedan fråga oss själva varför vi tycker att 

det är konstigt? Vi börjar med Mattie som karaktär och var hon befinner sig i handlingen i 

berättelsens början. Därefter följer vi hennes möten med de andra karaktärerna.  

 

● Vår introduktion av Mattie: När vi introduceras för 14-årige Mattie har intrigen redan 

börjat och Chaney är på flykt efter mordet. Anslaget har skett i och med att den vuxna 

Mattie berättar om faderns död och detta gör att handlingen kan börja direkt med att hon 

anländer till Fort Smith. Om vi jämför situationen med karaktärstriangeln så spelar Mattie 

både offer och förföljare. Hon är ett offer för ett brott som har begåtts mot henne, men 

hennes motivation är att ta upp jakten på Chaney. Genom mötet med flertalet 

kontrasterande karaktärer får vi se att Mattie först anses vara kall och driven. Hon ser sig 

som bildad och använder sina kunskaper för att skaffa sig en maktposition i sina 
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interaktioner med människor. Om det behövs är hon redo att använda sig av sin advokat. 

Hon övervinner många av intrigens yttre hinder på det här sättet. Matties största 

motivation är att hon vill ställa Chaney inför rätta för det brott han har begått. Detta 

handlar inte bara om att hänga honom, utan hon vill även hänga honom i samma stad som 

hennes far mördades och att han ska känna skulden för detta. Hon söker efter en mening 

med hennes fars död och detta är hennes motivation i handlingen och Chaneys flykt är 

det som driver henne. Intrigen är risken att han kommer undan. På grund av sina 

upplevelser har hon stängt in många av sina känslor inombords. De ögonblick av död 

som hon bevittnar under handlingen påverkar henne inte. Det är först efter filmens klimax 

som hennes känslor kommer fram när hennes häst Little Blackie dör. All sorg som hon 

har stängt inne forsar nu ut. 

 

● Mattie möter Labouef: När Mattie introduceras för Labouef befinner vi oss under den 

första vändpunkten i handlingen och Matties jakt på Chaney ska snart börja. Labouef kan 

ses som ett yttre hinder för hennes motivation. Hans avsikt är att föra med sig Chaney till 

Texas och ställa honom tills svars för det brott som han har begått där. Matties motivation 

är en annan och det ställer de båda mot varandra. Hon är offret i den här situationen. 

Miljön förstärker detta då vi befinner oss i hennes rum på värdshuset och Mattie är 

sängliggandes. Labouef är förföljaren i den här situationen och hans motivation är att 

Mattie ska ge upp och låta honom sköta det här. Mattie drivs av sin motivation att 

Chaney ska hängas i Fort Smith och sätter sig upp mot honom. För att etablera en 

maktposition har Labouef tagit sig in i Matties rum när hon sov, vilket gör henne till 

offret. Deras konversation handlar om just maktposition och dynamiken ligger i att den 

ena vill att den andra ska ge efter. Mattie ger inte efter för Labouefs argument och han 

försöker anfalla hennes femininitet, men hon sätter honom på plats och maktpositionerna 

ändras. Mattie blir sin egen räddare och Labouef intar offerpositionen. Han försöker 

vinna makt igen, men Mattie fortsätter att ha övertaget innan han lämnar henne. Deras 

relation kommer att återgå till en förföljarposition i deras nästa möte, men då tar Labouef 

till fysiskt våld. Han vill sätta detta barn på plats och börjar aga henne med en gren, vilket 
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får Cogburn att agera räddaren i situationen. När de sedan träffas sista gången innan 

handlingen har uppnått klimax har Labouef hamnat i en offerposition och Mattie är hans 

räddare när Cogburn trycker ner honom. En respekt uppstår mellan dem och Labouefs 

förföljarroll kommer snart att tas över av antagonisten, Tom Chaney.  

 

● Mattie möter Cogburn: Cogburn presenteras som den elakaste och oräddaste av de 

prisjägare som finns att erbjuda. Mattie väljer Cogburn som sin räddare och det är han 

som kommer att få fast Chaney. Cogburn är dock en motvillig räddare och avfärdar först 

hennes försök att värva honom, men hennes drivkraft att få fast Chaney och hennes 

mognad fascinerar honom. Vi finner ironi i att hon som offer måste agera förföljare för 

att övertyga sin räddare. Cogburn ger med sig, men sätter sig emot att Mattie ska följa 

med. Han ser henne bara som ett barn och anser att hon bara kommer att vara i vägen. 

Detta gör att han försöker lämna kvar henne i Fort Smith. Mattie rider efter och hennes 

ihärdighet när hon korsar floden till häst väcker respekt hos Cogburn. När Labouef sedan 

börjar aga henne visar Cogburn sin nya respekt för henne genom att stoppa Labouef. 

Cogburn har nu accepterat sin roll i deras relation. Som räddare har han en mer jämställd 

relation med Mattie. Det skulle vara enkelt att låta henne hålla sig i handlingens 

bakgrund, men Cogburn förlitar sig ofta på Mattie och anförtror henne med ansvar. 

Mattie är fortfarande huvudpersonen och det är hennes handlingar som styr och den här 

relationen gör att det kan fortsätta så utan att hon behöver lämna plats för Cogburn. Deras 

relation i karaktärstriangeln ändras när Labouef återvänder. Labouef är nu skadad och 

Cogburn låter sin ilska gå ut över honom. Han är nu förföljaren till Labouefs offer och 

Mattie får kliva in som räddare. De båda männen fortsätter att motarbeta varandra ända 

fram till handlingens klimax.  

 

● Mattie möter Chaney: Handlingens sista vändpunkt kommer när både Cogburn och 

Labouef ger upp jakten och delar på sig. Mattie har fortfarande avsikten att fortsätta jaga 

Chaney och tänker övertyga Cogburn när han har nyktrat till. Morgonen efter går Mattie 

ner till floden för att hämta vatten där hon finner Chaney. Protagonisten står nu öga mot 

öga med antagonisten och den obligatoriska scenen är nära.  Men Mattie har ännu inte 
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lämnat rollen som offer och en räddare finns inte nära nog. Hennes ovana med vapen 

utgör ett hinder när hon skjuter Chaney. Chaney skadas inte allvarligt och revolvern faller 

i vattnet, vilket gör den oduglig så att hon inte kan försvara sig och Chaney tar henne till 

fånga. Både Cogburn och Ned Pepper hör skottet och anländer till platsen. Peppers gäng 

har övertaget nu när Mattie är deras fånge och Cogburn är tvungen att dra sig undan. 

Mattie står utan räddare i den här situationen, men finner ändå en räddare i Ned Pepper. 

Chaney vågar inte sätta sig upp emot Pepper som förbjuder honom att skada henne. 

Mattie försöker ta sig ut ur situationen med hjälp av sin intelligens och köpslår med 

Pepper. Han är dock hennes jämlike och förklarar för henne varför detta inte är möjligt. 

Gänget måste dra vidare, men eftersom de är två hästar kort så får Chaney stanna kvar 

med Mattie. Hennes roll som offer blir nu starkare när de är ensamma. Hon försöker 

resonera med honom och erbjuder sin advokat till att representera honom, men Chaney är 

för dum för att förstå detta. Allt han ser är ett svagt barn som måste bort för att han ska 

kunna vara fri. Han försöker mörda henne, men Labouef kommer till undsättning och slår 

Chaney medvetslös. En räddare har nu anlänt. Labouef och Mattie underskattar dock 

Chaney som vaknar till och slår Labouef medvetslös. Labouef är nu offret, Chaney 

förföljaren och Mattie träder in i rollen som räddare när hon tar Labouefs gevär och 

skjuter Chaney. Chaney dör, men rekylen från geväret får Mattie att falla ner i en 

ormgrop där hon blir biten och förgiftad. Cogburn uppfyller sin roll som räddare och 

rider iväg med henne för att få läkarvård. 

 

 He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster. And 

when you gaze long into an abyss the abyss also gazes into you. – (Nietzche, 1886) 

 

● Sammanfattning och epilog: Matties relationer med de andra karaktärerna har något 

gemensamt med att de underskattar henne vid första ögonkastet. Det de ser är ett barn 

som tar på sig för stort ansvar och ger sig in i de vuxnas värld. Hon visar sig vara en stark 

och självförsörjande flicka som inte tar skit från någon och hon står ut i samhället, 

eftersom hon inte beter sig som de flesta andra 14-åriga flickorna. De tre mötena som vi 

har tagit upp sätter med sina miljöer tonen för hur deras relationer är i början. När 
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Labouef är i hennes rum visar han hur han anser sig vara överlägsen henne och hennes 

motivation. När hon letar efter Cogburn vid utedasset finns det en vägg mellan dem, både 

bildligt och bokstavligen. När de sedan har sin formella introduktion befinner de sig i 

stadens rådhus efter en rättegång och hon sticker ut som ett barn i en vuxen miljö. I 

hennes möte med Chaney befinner de sig på varsin sida floden, varandras motsatser som 

protagonist och antagonist. Hennes mognad och drivkraft väcker respekt hos hennes 

följeslagare, vilket leder till att deras roller i karaktärstriangeln ändras fram och tillbaka 

under handlingens gång. Denna respekt låter henne vara mer aktiv som protagonist och 

låter henne fortsätta att styra handlingen. Matties drivkraft har tryckt ned hennes sorg 

efter faderns död och det är först efter handlingens klimax som den får komma fram. 

Fasaden som hon har upprätthållit rämnar när hennes häst dör av utmattning. När vi får 

återse henne som vuxen får vi veta att efter att hon dödade Chaney kände hon inte den 

lycka som hon trodde att hon skulle få. Eftersom hon förlorade sin arm som straff känner 

hon nu att det inte var värt det. 

 

3.5 Sekundäranalys 

Scenen som vi har valt att gå in djupare på är sängscenen då Labouef överaskar Mattie genom att 

inkräkta i hennes privatliv. Inledningsvis ser vi att det är i denna scen som de i filmen tydligt 

visar “kampen” mellan kvinna och man och vi ser Labouef, som representerar den manliga 

standarden på den tiden, försöka vinna över en flicka som beter sig som om hon var lika likgiltig 

som männen i samhället. Detta framhävdes tydligt att det var ovanligt och konstigt. 

 

● Dramaturgisk struktur: Vi känner att Labouef gör allt för att framhäva sin manlighet och 

auktoritet. Han är förföljaren i karaktärstriangeln som vi tidigare tog upp. Mattie agerar 

både offer och räddare i scenen. Hela scenen ser vi som en kamp om makten, eftersom 

båda parterna ständigt försöker vinna makten.  

 

● Teknik:  

○ Scenografi: Man har placerat karaktärerna på ett taktiskt sätt. I scenen har 

Labouef först placerats långt bak i rummet, där han sitter gömd i skuggan då han 
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är okänd och träder sedan fram i ljuset och går mot Mattie. Labouef är placer 

eftersom man vill lyfta fram känslan av att en okänd man inkräktar i Matties 

privata liv. Mattie ligger ner i sin säng och att hon gör det bidrar till att hon får ett 

naturligt underläge jämte Labouef och att effekten blir starkare när hon vinner 

argumentet liggandes.  

 

○ Kamerateknik: Kameran har placerats så att karaktärsdragen ska lyftas fram i just 

denna scen, exempelvis vill man porträttera Mattie som svagare så att hennes 

vinst i argumentationen skall bli starkare. Man sätter kameran i fågelperspektiv 

över Labouefs axel för att få den nedsättande bilden. Kameran på Labouef sätter 

man i Matties synvinkel då tittarna ska känna medlidande med henne, att en 

okänd man inkräktar och att han tar stor plats samt att han ser ned på henne. 

Sammanfattningsvis placeras kameran som karaktärerna är placerade, underifrån 

från Matties synvinkel och ovanifrån från Labouefs. 

 

○ Klippteknik: Klippningen i denna scen kan beskrivas som en tennismatch. 

Dialogen mellan Mattie och Labouef håller igång matchen och vi får med jämna 

mellanrum se varderas reaktioner. Klipparen tar ett steg bakåt och låter rytmen i 

skådespelet styra klippningen mellan karaktärerna och skapar genom detta ett 

märkbart, men naturligt och på sitt sätt subtilt utbyte av bilder. Vi är medvetna om 

att fokus ligger på nästa karaktär, men i bild ser vi mer av karaktärens reaktion 

och skådespel än fokus på klippningen. Dialogen och utbytet av repliker har 

makten i scenen och klippning lyder därefter.  

 

○ Ljussättning: Ljussättningen knyter ihop stämningen i scenen. Med hjälp av 

placeringen av ljuskällor är Labouef gömd i skugga i början, då publiken inte ska 

se ansiktet på honom. Åskådare ska sättas i Matties position och känna med 

henne. Hon ser inte vem som sitter i stolen och det ska inte publiken heller se.  
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● Sammanfattning: Varje del av scenen; dramaturgi och teknik såsom klippteknik och 

kameraarbetet har en större roll i helheten av scenen. Det intressanta är att hitta vilka 

tekniker filmskaparna har använt för att lyfta fram själva berättandet i en scen. Varje del 

försöker förstärka karaktärsdragen. Labouef ska porträtteras som den som har övertaget, 

den starka. Mattie däremot ska porträtteras som den svaga, den som inte kan vinna. 

Anledningen till att karaktärerna har porträtterats så här är för att förtydliga och förstärka 

när Mattie sätter Labouef på plats och vinner argumentationen.  

 

3.6 Sekundäranalys av Big Eyes 

Vi har också analyserat filmen Big Eyes och valt att ha med den sekundära analysen, eftersom 

den är mest intressant för oss. Kortfattat handlar filmen om Margaret som lämnar sitt gamla liv 

för att livnära sig som konstnär i San Fransisco och där träffar hon Walter, en man som kan ses 

som en charmig försäljare, som är expert på att manipulera folk så att de agerar till hans fördel. I 

början ser hon honom som någon som vill väl, som räddaren, men under historiens gång avslöjas 

hans mörkare och manipulativa sida. Han är egentligen förföljaren. Walter presenterar sig som 

konstnär och målare för Margaret för att vinna hennes förtroende. Till slut gifter de sig och 

Walter har Margaret tätt i sina klor. Handlingen i filmen går ut på att Margaret målar fantastiska 

tavlor som folk älskar, men eftersom hon inte är lika självsäker och säljande som Walter så får 

han sköta försäljningen av tavlorna åt henne. Det hon inte vet är att han säger till kunderna att det 

är han själv som har målat tavlorna. Dramat genom filmen rör sig runt Walters lögner och hur 

Margaret upptäcker dem. Tillslut får Margaret reda på att Walter inte målat en enda tavla själv 

och konfronterar honom och det är just denna scen som vi valt att ha som sekundäranalys. 

 

● Dramaturgisk struktur: I denna scen kommer den andra vändpunkten i dramat när 

Margaret får reda på att Walter har ljugit hela tiden och hon konfronterar honom. 

Margaret är i denna scen både sin egen räddare och Walters förföljare. När Walter blir 

konfronterad agerar han försvarande, detta eftersom han själv tror på hela den illusion 

som han byggt upp. Walter förklarar sina besök i Paris och Margaret drar kopplingen att 

han faktiskt inte ens har varit i Paris och allt bara är en enda stor lögn. Hon inser hur sjuk 

han är som tror på sin egen lögn och ställer frågan till honom om han verkligen har varit i 

37 



Paris. Här inser Walter sitt nederlag och viker sig. Han börjar nu förklara att han 

verkligen ville bli en konstnär, men att det aldrig gick bra för honom. Hon har i den här 

scenen gått från att vara nedtryckt och alltid gå med på vad Walter säger till att hon själv 

har makten och hon får Walter att sätta sig ner. I denna scen är det första gången sedan 

filmens inledning som vi ser att Margaret har makt, att hon får någon slags kontroll över 

sitt liv. 

 

 

● Teknik: 

○ Scenuppbyggnad: Margaret upptäcker att målningarna inte är Walters då hon 

skrapar bort färgen från en av hans upphängda målningar. Under hela scenen är 

hon placerad till vänster om målningen så man ser namnet på den riktiga 

konstnären som målade den. Walter är taktiskt placerad så att han skall kunna 

ställa sig upp när han försöker ta makten och sen kunna sätta sig när han förlorar 

den. 

 

○ Kamerateknik: I bilden där Walter kommer in ser vi honom hela tiden ur fokus. 

När man i en film vill visa att en karaktär kommer in brukar det vanligtvis ske 

genom fokusförflyttning så att tittarna ska kunna se vem det är som kommer in. I 

detta fall är det ingen fokusförflyttning och vi tolkar det som att tittarna ska se 

Walter precis som Margaret ser honom, d.v.s. ur fokus, vilket symboliserar att 

hennes bild av honom inte längre är klar. Bildspråket positionerar strategiskt ut 

Margaret så att hon alltid har “S.Cenic” ovanför sin vänstra axel. Sanningen 

stirrar Walter i vitögat och hade han bara uppmärksammat Margarets känslor och 

verkligen sett på henne hade han insett att han var avslöjad. När Walter har 

kommit in i rummet och påbörjat dialogen är Margarets blickriktning förbi 

honom, vilket symboliserar att hon ser bortom honom och hans lögner. Den man 

som sitter framför henne finns inte och det är först när hon konfronterar honom 

med sanningen som blickarna möts igen. Under grälet står Walter upp och de är i 
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jämnhöjd i bild, men när han inser sin förlust sätter han sig ner igen och Margaret 

har övertaget i bild.  

 

○ Klippteknik: Klippningen tar i den här scenen Margarets sida och vi ser mer av 

hennes reaktioner under Walters dialog. Vi får se och kan läsa av hur hennes 

känslor för den här mannen förändras nu när hon vet sanningen och han, i sin 

ignorans, inte märker av vad som sker framför honom. Det är först när hon 

anklagar honom och lägger bevisen mitt framför näsan på honom och han börjar 

försvara sig som klippningen mellan deras dialoger sker mer balanserat. 

Klippningen fokuserar dock fortfarande på Margarets reaktioner. Vi kan se hur 

klipparen mer aktivt styr scenen genom dessa reaktionsbilder för att lyfta fram 

Margaret. Hen har valt att hålla ett lågt klipptempo för att anklagelserna ska 

kännas mer som en besvikelse än som en agressiv konfrontation, vilket ett högre 

klipptempo skulle ha gett en känsla av. 

 

 

4. Diskussion och Slutsats 

Hur ser det då ut om man applicerar dessa rollmodeller i dagens filmklimat? Hanteras de som 

Tasker (1998) pratade om annorlunda idag?  

 

Om vi fortsätter att diskutera True Grit och karaktären Mattie Ross skulle hon vid en första 

anblick kunna beskrivas som en Tomboy, men vi håller inte med om detta eftersom vi känner att 

“The Tomboy” är en för stark stämpel i detta sammanhang. Att hon stod sin far nära kan man 

förstå utifrån hennes motivation och målmedvetenhet att straffa Chaney för det brott han har 

begått. Hon känner även ett ansvar gentemot resten av hennes familj eftersom hon är den som 

skickats för att sköta affärerna, eftersom hon är den enda i den kvarvarande familjen som har läs- 

och skrivkunskaper. Det är även denna ansvarskänsla som får henne att anlita Rooster Cogburn 

när sheriffen inte kan jaga Chaney. 
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Hennes förmågor är inte vad som skulle klassas som den klassiska “westerntomboyen”, som t ex 

Charlize Therons karaktär i filmen A Million Ways To Die in The West (Seth Mcfarlane, 2014), 

som är manligt klädd och rider tillsammans med männen samt kan hantera en revolver. Mattie å 

andra sidan klär sig som förväntat av en 14-åring från den tiden och hennes läs- och 

skrivkunnighet kan ses som ett privilegium för en person uppvuxen på en ranch, men skildras 

inte som något som bara männen kan. Hon kan rida som resultat av sin uppväxt på familjens 

ranch, men hon är inte händig med skjutvapen. 

Det som gör att Mattie sticker ut är hennes mognad och intelligens. Filmens karaktärer ser henne 

inte som en flicka som kliver in i männens värld, utan istället som ett barn som ger sig in i de 

vuxnas territorium. Många karaktärer underskattar henne på grund av hennes ålder och blir i 

gengäld överrumplade av hennes förmågor. Hon är påläst, smart och förnuftig och har en vass 

tunga som ger svar på tal när det behövs. Det är dessa förmågor som både retar upp och sedan 

väcker respekt hos Cogburn och Labouef. Det är först när hon träffar den lika intelligente Ned 

Pepper och den mindre smarta Chaney som hon inte har nytta av sina förmågor och blir ett barn i 

en vuxen situation utan att kunna försvara sig. 

 

En sak som vi observerade är att en karaktär som Mattie kan skapas genom att ta modellen “The 

Tomboy” och skala bort lagren för att istället lägga på nya och forma karaktären till något annat. 

Det vi finner fascinerande med henne är hennes drivkraft och besatthet att få fast Chaney, för att 

sedan se frukten av detta uppdrag och hur det sedan påverkar hennes vuxna liv. Detta kommer 

från hennes personlighet och den situation som hon befinner sig i och inte från någon uppfostran 

till en “Tomboy”. Här går att finna lika mycket av den familj-modell som gunplay-genrens 

motivation stärks av. Gunplay-filmernas “Girls with Guns” känns kanske på grund av sitt namn 

som något som endast är applicerbart på actionfilmer, men vi anser att om vi byter ut “guns” mot 

“skills” blir begreppet bredare samtidigt som motivationen förblir densamma. Matties mognad är 

hennes “skill”, d.v.s. den färdighet som hon har störst hjälp av. 

 

På samma sätt kan vi hitta denna motivation hos Margaret Keane i Big Eyes. Margaret kan 

identifieras som “protective mother” då hennes motivation i filmens anslag är hennes dotter. Hon 

bryter upp från sin make, tar med sig dottern och flyttar till San Fransisco för att starta ett nytt liv 
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långt bort från exmaken som hon inte anser vara lämplig som förälder. Det är även senare i 

filmen när hon bryter upp med Walter som hon är rädd för sin och sin dotters säkerhet och flyr 

till Hawaii. Men hennes roll som “protective mother” lånar aldrig de manliga kvaliteter som till 

exempel Ellen Ripley gör. Hennes agerande är logiskt i sammanhanget för någon i hennes 

situation, särskilt när Walter i ett berusat raseri riskerar att bränna ned huset. Hon tar ut 

skilsmässa och flyttar så långt bort från denna man som möjligt. Detta innebär att hon är inte lika 

djupt rotad i Taskers modell som andra karaktärer i den modellen. Även här handlar det i våra 

ögon om att skala bort lagren och bygga om från grunden. 

 

“Girls with Skills” kommer in i den här situationen och både färdigheten och 

familjemotivationen därifrån är aktiva. Margaret Keane är en konstnär och hennes färdighet 

ligger i hennes unika sätt att måla och hennes personliga inre styrka. Denna styrka är det som får 

henne att bryta upp med sin första make och hon har i filmens början ett starkt självförtroende. 

Detta förtroende smulas sakta sönder av Walters manipulerande efter den första vändpunkten. 

Vad som bygger upp det på nytt är familjekopplingen och känslan av systerskap. När hennes 

dotter avslöjar att hon känner till hemligheten finner de styrka hos varandra och lämnar sedan 

Walter för ett liv på Hawaii. Dottern fortsätter ge modern sitt stöd, men det är först när hon bjuds 

in i systerskapet som de båda Jehovas Vittnen-representanterna står för som hon börjar växa 

igen. Det är tillsammans med dessa kvinnor och dottern som hon återfår sitt självförtroende och 

väljer att konfrontera maken för att återfå rätten till sin konst efter den sista vändpunkten. 

Margaret är nu starkare än någonsin och Walter är nu den svage när hans nätverk av lögner faller 

samman och han inte längre kan bluffa sig igenom situationen. 

 

Vi anser att Taskers karaktärsmodeller är konkreta och slutna. När en karaktär stämplas som en 

“Tomboy” får vi en uppfattning om vad det innebär. Funnels beskrivning av “Girls with Skills” 

känns mer öppen och formbar. Det fanns mer att hämta i jämförelsen med de karaktärer som vi 

har undersökt. En “Tomboy” känns huggen i sten. Det är redan etablerat hur relationen med 

fadern ser ut och vad som förväntas av henne.“Girls with Skills” fokuserar på 

systerskapsrelationer, vilket vi anser är mer öppen. Detta öppnar upp fler möjligheter för skapa 

ett nätverk av olika personligheter och relationer mellan karaktärerna, till exempel hur relationen 

41 



mellan Margaret och hennes dotter utvecklas. Under den mer kritiska delen av deras liv med 

Walter har de en mer jämlik systerrelation där de finner styrka hos varandra. Dottern är sedan 

den som försöker motivera modern till att leva sitt eget liv igen. Att dottern mognar i ålder och 

personlighet under denna period stärker också detta band. Likadant finner vi Matties mål att jaga 

Chaney intressant eftersom den inte är rotad i “The Tomboy”. Istället kommer det från att hon nu 

är den som har ansvaret för familjen, eftersom hon är den mest kunniga och kapabla utav dem. 

Hon vill rättfärdiga det som skett. 

 

4.1 Ant - analys av Nöjesfältets manus 

Vi vänder nu blicken från Bröderna Coens och Tim Burtons filmer och lägger istället fokus på att 

göra en analys av vårt eget manus till vår gestaltning. Detta vill vi göra för att få en bättre 

förståelse för vad det innebär att skapa en karaktär. 

 

“I dramatiskt berättande så bestäms karaktären av sin retoriska funktion” skriver Mats Ödeen i 

sin bok Dramatiskt berättande, han menar att en karaktär inte definieras av en uppsättning 

statiska karaktärsdrag, utan genom förändring och handling och det är just det vi vill analysera i 

vårt manus. Vi vill titta närmare på vilka förändringar som sker och hur våra karaktärer agerar.  

Vi kommer att analysera vårt kortfilmsmanus eftersom vi vill förstå processen i skapandet av 

våra karaktärer. Vi vill också undersöka vad vi kan förbättra till nästa produktion.  

För att bäst förstå analysen föreslår vi att man läser manuset innan analysen. Vi kommer att med 

hjälp av Actor Network Theory bryta ner manuset och identifiera olika aktörer som påverkar 

nätverket. 

 

Actor Network Theory 

Vi har läst Ritske Dankerts Using Actor-Network Theory (ANT) Doing Research som är en 

tolkning av ANT utgående från bland annat Bruno Latour och han vill förklara ANT som: 

 
Another example of such fusion of entities into another entity is the gunman example that was introduced 

by Latour in Pandora’s Hope. Here it is stated that a man and a gun can form a new entity when they are 

connected in a third entity: the gunman. In spite of what has been argued by the American pro-gun lobby a 
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man can not shoot someone all by himself. However, it cannot be said either that the gun is the cause of all 

problems. Guns that shoot someone all by themselves are quit rare. The connection that ANT wants 

researcher to focus on is the connection that brings the man and the gun together, and thus creates a 

gunman (Dankert, 2010) 

 

Det vi kommer göra är att först och främst utgå från en startpunkt och sedan identifiera de 

aktörer som påverkar startpunkten. Vi kommer också att dela upp de olika scenerna och 

analysera dem samt diskutera tankarna bakom de aktörer som vi har planterat. Detta blir då vår 

ANT-analys.  

 

Den startpunkt vi har valt är karaktärerna Malin och Marcus, eftersom detta har varit vårt fokus 

genom arbetet är det logiskt att utgå därifrån. Vi väljer att inkludera Marcus för att kunna 

analysera Malin i relation till honom och berättelsens antagonister. Vi kommer därefter diskutera 

de aktörer som påverkat både Malin och Marcus, genom att gå igenom scen för scen. 

 

 

1. Ext. Temapark – Dag 

● Karaktärsegenskaper – Vi får veta att både Marcus och Malin är känslolösa, varken glada 

eller ledsna och man kan tolka det som att de är utmattade och inte orkar visa sina 

känslor. Genom detta förstår tittaren att de redan varit på en jobbig plats och de har inte 

kommit hit utvilade. 

 

● Utseende – Båda är smutsiga och slitna,  vilket är ännu ett tecken på att de har gjort något 

innan. Vad de gjort är inte relevant, det som är relevant är att de inte är utvilade. Här 

förstår man att de lever ett fattigt liv, eftersom de har slitna kläder och antagligen inte har 

tvättat sig på veckor. 

 

● Interaktion – Marcus tittar på Malin som inte tittar tillbaka och av detta kan vi dra 

slutsatsen att Marcus är osäkrare än Malin. Han försöker få tröst i hennes blick, men får 

inget alls tillbaka. 
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2. Ext. Stuga – Dag 

● Karaktärsegenskaper – Vi får veta att Malin är lugn och sansad, vilket tyder på att hon 

har en stark karaktär trots att Marcus är nervös. Efter att föraren som kör Malin och 

Marcus har börjat prata och säger att detta är deras sista uppdrag så börjar Malin se mer 

orolig ut och vi förstår nu att något är fel, Malin har varit lugn eftersom hon har trott att 

hon visste vad som skulle hända, när hon inte längre har makt över sin framtid blir hon 

orolig. 

 

● Interaktion – Malins interaktion med Mathias, som är det första hinder de möter, är 

bestämd och hårdhänt. Hon ger honom en spark och håller handen för hans mun så att 

han inte kan skrika. Vi kan anta att hon är den som bestämmer då Marcus går bakom 

henne. Det är hon som tar kommandot. Vi märker att Malin är van vid detta hårda liv. 

Hon är inte tränad soldat men har erfarenhet. Marcus som tidigare har varit i bakgrunden 

ställer en fråga till Mathias när Malin håller ner honom. “Vad heter du?”. Av detta kan vi 

tolka att Marcus känner sympati för Mathias och vill få dit en mänsklig koppling. Vi får 

veta snabbt att han är den mindre våldsamma av de båda. Malin avbryter honom och vi 

tolkar det som att hon ser efter honom, att det är bäst att han inte få någon kontakt, då det 

bara skulle skada honom. Malin ställer en fråga och Mathias svarar, hon tackar och dödar 

honom. Det är först här som vi börjar förstå att Malin blir upprörd av att döda honom, 

detta är första gången hon visar känslor. I samma stund som hon mördar Mathias väljer 

Marcus att gå iväg eftersom han inte vill se på. Vi ser detta som ett tecken på att han inte 

gillar aggressionen. 

 

3. Ext. Krön – Dag 

● Interaktion – I den här scenen etableras nästa yttre hinder i form av Colt, en kvinna som 

sitter och rengör en pistol. Marcus ser att Colt laddar pistolen för att skjuta honom och 
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han springer snabbt fram för att avväpna henne. Denna handling skiljer sig en aning från 

vad vi tidigare har sett för sida av Marcus. Vi kan förstå att han kan kämpa för sitt liv när 

han måste. Marcus gör det som är nödvändigt och kämpar mot Colt, dock blir han 

övermannad av Colt och Malin kommer till hans undsättning. Här bevisar vi än en gång 

att Malin är fysiskt starkare än Marcus och vi får också förklarat för oss att hon dessutom 

är mentalt starkare. Colt slår ner Malin och Marcus skjuter Colt i ryggen. Malin, som 

tänker strategiskt, blir arg på Marcus eftersom han har utmärkt deras position och detta 

kan ses som en försvarsmekanism då hon egentligen blir arg på sig själv och över att hon 

låtit detta hända. 

 

● Karaktärsegenskaper – Malin, som för det mesta har varit bestämd och sansad, ser hela 

Robs gäng komma gåendes mot henne och först nu blir hon mycket stressad och skriker 

åt Marcus. Detta är ännu ett tecken på att hennes bestämda och hårda mask börjar vackla. 

 

4. Ext. Tåg – Dag 

● Karaktärsegenskaper – Då de har tagit skydd ser vi tydligare hur Malin utvecklas, då hon 

med en enkel gest visar att dödandet och hennes hårda livsstil sliter på henne. Hon börjar 

bli den som egentligen är känslomässigt instabil.  

 

● Interaktion – När Marcus avrättar en man på nära håll visar han återigen att han gör det 

som krävs, trots att han egentligen inte vill göra det. Han tvekar innan han skjuter och 

efteråt visar han rädsla för det han har gjort. När vi bara ser Marcus och Malin märker vi 

att han är försiktig och följer hennes steg. Sätter vi honom i en farlig miljö där 

människorna bara vill döda honom och Malin, då blir han mentalt starkare och gör saker 

han absolut inte vill. 

 

5. Int. Fläktrum – Dag 

● Interaktion – I den här har Marcus blivit mer härdad än då vi träffade honom först. Han 

har börjat att ta initiativ och det märks genom att han är den som går först och den som 

tar bort säcken från fången. Båda är tysta och de säger inget till fången. Detta tolkar vi 
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som ett tecken på att de vill få så lite mänsklig kontakt som möjligt. De vet vad de måste 

göra och för att det inte ska bli för svårt för dem mentalt måste de hålla avstånd. 

 

● Karaktärsegenskaper – Malin, som har insett att hon börjar bli instabil, låter Marcus 

avrätta fången. Hon vänder sig sedan om och blundar för att försöka behålla masken. 

Marcus har blivit mentalt stabilare och han vet att han gör det som krävs för att skydda 

sin syster. Då han inte är lika stridskunnig som Malin kan han istället hjälpa henne med 

den psykiska bördan. 

 

6. Ext. Utanför – Dag 

● Karaktärsegenskaper – Detta är första och enda gången som Malin helt och hållet släpper 

sin mask. Hennes känslor väller ut och hon behöver en stund för att återhämta sig. Detta 

markerar slutpunkten för Malins förändring, eftersom hon har överlämnat ansvaret då hon 

tror att de är klara. Marcus hjälper henne med sin närvaro. 

 

7. Int. Bil – Solnedgång  

● Utseende – Båda är blodiga, smutsiga och svettiga. Jämför vi dem med hur vi såg dem i 

filmens början märker vi ingen större skillnad. Enda skillnaden är att de är lite blodigare 

nu. Genom detta kan vi dra kopplingen att deras uppdrag tidigare handlade om något 

liknande, då de ser nästan likadana ut och sitter på samma plats. 

 

● Karaktärsegenskaper – I början av scenen är båda lättade och nöjda, eftersom de har 

blivit lovade att detta var deras sista uppdrag. När föraren sedan börjar sakta in blir de 

oroliga, för i deras värld brukar de alltid få ett nytt uppdrag när bilen stannar på en okänd 

plats och de börjar förstå att de har blivit lurade. 

 

● Interaktion – Då föraren presenterar nya jobbet inser både Marcus och Malin att det inte 

finns något sista jobb, att de är fast för alltid. Malin har samlat ihop sig från sin senaste 

sammanbrytning och stryper föraren till döds. Detta visar att hon har utvecklats. Hon är 

fortfarande den bestämda och hårda, men hon vet att det är okej att lätta på masken när 
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det behövs. Anledningen till att de vågade trotsa sin överman var på grund av deras 

utveckling. Malin som för första gången lyckats släppa på masken får en starkare 

personlighet då hon låter sina känslor styra. Marcus har insett att det inte är den fysiska 

styrkan han måste dela med sin syster utan istället den psykiska. Då han tar på sig det 

psykologiska ansvaret blir de båda starkare tillsammans. 

 

4.2 Gestaltning 

Från våra analyser har vi tagit lärdom och skapat två olika protagonister i ett kortfilmsmanus. Vi 

har i manus valt att lägga fokus på att visa protagonisternas karaktärsdrag, känslor och 

motgångar. Resultatet skulle bli förvirrande om vi istället hade fokuserat på hela 

karaktärsuppbyggnaden i ett manus till en kortfilm på åtta minuter. 

Det som ingår i vårt förarbete är framförallt ett manus där vi presenterar storyn samt 

protagonisternas egenskaper och interaktioner. Därefter skapas ett bildmanus där vi med 

kameravinklar och iscensättning förhöjer karaktärsdragen, samt en noggrant genomförd 

planering inför själva inspelningen. Malin som är vår kvinnliga protagonist är en person som är 

starkt motiverad, hon vet vad hon måste göra och gör det. Hon vet också att hon måste hålla en 

stark mask inför sin omgivning för att fungera, men egentligen är hon som vilken människa som 

helst och blir djupt påverkad av varje liv hon tar. Hon måste dock dölja detta för att hålla uppe 

illusionen om att folk omkring henne kan förlita sig på henne. För att visa Malins karaktärsdrag 

har vi strukturerat upp moment genom filmen som visar hennes egenskaper, från att hon är en 

säker mördare till att hennes sanna natur börjar skina igenom illusionen. Vi illustrerar först Malin 

i scener där hon mördar folk utan att stöta på någon riktig motgång, för att visa just att döden inte 

riktigt påverkar henne. Vi visar henne opåverkad av all död i början av berättelsen för att känslan 

ska bli starkare när vi för första gången får ser hennes mänskliga sida. Vi vill att åskådaren skall 

känna igen sig och sympatisera med henne. 

 

Vi visar delar där Malin suckar och tvekar innan hon dödar för att framhäva att det snart har 

blivit för mycket för henne. Här tar vi också hjälp av kameraarbete samt klippning för att få den 

känslan vi är ute efter. Känslan av att det snart kommer att brista. Markus visas tidigare mer 

mänsklig än Malin. Han är den karaktären som tittarna kan identifiera sig med i början av filmen. 
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Han är inte lika kapabel till mord som Malin och påverkas av döden. Längre fram i filmen 

tvingas han ändå göra saker som han egentligen inte vill, vilket visar på att hans karaktär är 

starkare än vad som tidigare har visats. Alltså har vi valt att fokusera på hur vi på bästa sätt ska 

få fram karaktärernas inre känslor så att tittare ska kunna dra kopplingar till sig själva och kunna 

sympatisera med karaktärerna. 

 

4.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har vi i detta arbete forskat kring olika karaktärsmodeller inom 

actiongenren, analyserat två filmer, gestaltat en kortfilm och analyserat vårt eget manus. Om vi 

börjar med forskningen så har vi undersökt olika karaktärsmodeller som Funnell och Tasker tar 

upp i våra källor och vi fick en insikt om vilka karaktärsmodeller som de båda identifierat inom 

actiongenren. 

Filmerna som vi analyserat är True Grit samt Big Eyes, där vi kunde bryta ner karaktärerna och 

undersöka hur de interagerade med varandra och hur deras agerande ledde berättelsen framåt. Vi 

kunde också se likheter mellan de karaktärsmodeller vi undersökt och karaktärerna i 

analysfilmerna. Vi prövade att skapa våra egna karaktärer i en kortfilm som vi även hade skrivit 

manus till. Detta manus valde vi att analysera genom en ANT-metod, där vi utgick från 

protagonisterna Marcus och Malin. Utifrån dessa analyserade vi deras handlingar, 

karaktärsegenskaper och utseende. Detta gjorde vi för kunna se hur vi arbetat och ta lärdomar om 

vad vi kan tänka på inför framtida manus och protagonister.  

 

Vi har kommit fram till slutsatsen att en karaktärsmodell kan ha ett ursprung i en genre, men att 

det inte gör den bunden specifikt till den genren. Som en grund kan den bearbetas på ett sätt som 

gör att dramatikern kan använda den i vilken genre hen än önskar. Med hjälp av de verktyg som 

vi har diskuterat i vår uppsats kan man forma karaktären efter den berättelse man önskar berätta. 
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Ordlista  

Actor Network Theory (ANT): En analysmetod i vilken man delar upp varje intressant del i en 

aktör och sedan underaktör. 

 

Aktör: När vi pratar om hur ett hus är uppbyggt säger vi att väggarna, golvet och taket är aktörer 

i ett större nätverk och i detta fall är nätverket ett hus. 

 

Antagonist: En karaktär eller ett väsen som fungerar som ett hinder för protagonisten. Den kan 

ofta betraktas som skurken. 

 

Bruce Lee klonen: En term som beskriver den våg av filmer som uppstod efter filmikonen Bruce 

Lees död, där flertalet kopior försökte uppfylla det tomrum han lämnade efter sig. 

 

Damaturgi: Dramaturgin handlar om berättelsens uppbyggnad och struktur. 

 

Dues ex machina: Är en oväntad, onaturlig eller osannolik karaktär, föremål eller händelse som 

plötsligt introduceras i ett fiktivt verk eller drama för att hantera en situation eller intrig. 

 

Feminint: Samlingsord för karaktärsdrag som anses betraktas som en kvinna. 

 

Färgkorrigering: När man i efterarbetet av en film förändrar bildfärgerna för att skapa en viss 

känsla. 

 

Girls with guns: Grupp av kvinnliga karaktärer som finner styrka i varandra. De är kapabla 

personer som döljer sina kunskaper under ett neutralare yttre. 

 

Girls with skills: En definition som vi anser vara applicerbar utanför den actiongenre som Girls 

with guns uppfanns. Våldet byts ut mot andra färdigheter som finns hos karaktären, men 

gemenskapen följer samma mall. 
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Gunplay-filmer: En filmgenre, även känd under benämningen Gun Fu, där akrobatiken och de 

graciösa aspekterna av kung-fu-genren kombineras med sofistikerade eldstrider. 

 

Hollywood: En plats där olika filmskapare som arbetar i Amerika samlas och där de största 

filmbolagen är stationerade. 

 

Hong Kong-filmen: Samlingsnamn för de filmer som produceras av Hong Kongs filmindustri. 

 

Kameraarbete: Då man använder olika vinklar och positioner för att skapa den känsla eller 

egenskap som man är ute efter. 

 

Klippteknik: Då man sätter ihop olika scener från en film för att skapa en helhet. Genom 

klipptekniken kan man framhäva olika känslor och egenskaper. 

 

Karaktärsinteraktion: Samspelet mellan karaktärer. 

 

Ljussättning: Då man både tar hjälp av det nuvarande ljuset samt skapar eget ljus för att förhöja 

en scens trovärdighet. 

 

Maskulint: Samlingsord för karaktärsdrag som anses betraktas som en man. 

 

Protagonist: Karaktären som vi följer i en film och som påverkar berättelsen. Denna karaktär 

kallas allmänt för huvudpersonen. 

 

Postmodernism i film: Postmodernismen i film kännetecknas av tre karaktärsdrag som skiljer 

dem från traditionellt berättande och dessa är följande: 

1) Ett mischmasch av olika genrer och stilar, filmskaparna är bekväma med att blanda 

samman olika berättartekniker och genrekonventioner. 

2) En självreflektion av tekniken som lyfter fram hantverket och relationen mellan bilden 

och bilden i andra former av media, istället för en yttre verklighet. 
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3) Ingen skillnad görs på fin- eller populärkultur, vilket är ett resultat av punkt 1. 

Filmskaparen hämtar sin inspiration från de källor hen känner sig inspirerad av. 

 

Status Quo: Härleder från det latinska uttrycket Status quo ante bellum, vilket betyder 

“tillståndet man var i före kriget”. Kortformen har kommit att få betydelsen “oföränderligt 

tillstånd” och används till exemepel inom fiktion genom att aldrig låta karaktärer åldras eller att 

någon utveckling inte sker. 

 

The Hyper Feminine Hero: Denna karaktär har en stark sexuell drivkraft som skrämmer de 

manliga karaktärerna. En biprodukt av manligt berättande. 

 

The Lesbian: Karaktären delar de manliga karaktärsdragen med” The Tomboy”, men har 

homosexuella undertoner och tar den sexuella position som oftast upptas av mannen. 

 

The Martial Arts Assassin: Term som Lisa Funnell använder för att beskriva hur Quentin 

Tarantino adapterat och deriverat karaktären The Bride ur “Girls with Guns”. 

 

The Parodic Angel: Term som Lisa Funnell använder för att beskriva hur karaktärerna i filmen 

Charlie’s Angels använder sig av “Girls with Guns” -modellen i en parodisk tolkning. 

 

The Protective Mother: En kvinnlig karaktär som drivs av modersinstinkter för att anamma mer 

maskulina drag för att kunna beskydda. 

 

The Tomboy: Kvinnlig karaktär som beter sig mer manligt i brist på en moderlig förebild och på 

grund av det har haft en närmare relation till sin far. 

 

Underaktör: En term som används i ANT. I till exempel ett hus kan vi se att väggen som 

fungerar som en aktör består av diverse byggmaterial. Dessa byggmaterial kan beskrivas som 

underaktörer. 
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Visual Effects: De visuella effekterna som används i film, exempelvis då man använder 

explosioner, teaterblod och regn framför kameran. Detta sker vanligtvis i en blandning mellan 

effekter framför kameran och effekter gjorda i datorn. 

 

Wuxia Pian: Populär genre i Hong Kong-filmer som handlar om hjältar i Kinas äldre dynastier, 

vissa med mer influenser av fantasy än andra filmer i genren.. Ett populärt exempel är den 

Oscarsvinnande filmen Crouching Tiger, Hidden Dragon (Ang Lee 2000). 
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