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Abstrakt 
 
Det här kandidatarbetet kommer att diskutera karaktärsskildringar och maskuliniteter 

inom filmen The King’s Speech. En mans karaktär definieras av dess maskulina drag och 

en makthierarki går att hitta, även i film. Vidare kommer det här arbetet försöka komma 

fram till vad som gör att vi som publik känner det vi gör när vi tittar på film. Det här 

arbetet kommer fokusera på Connells teori om maskuliniteter och vi kommer att 

applicera teorin på karaktärerna i filmen The King’s Speech, med protagonisten i fokus. 

Vi har enbart valt att gå in på mannen och dess maskulinitet i det här arbetet då vi måste 

begränsa arbetet. Vi kommer använda oss av Actor Network Theory (ANT) när vi 

analyserar filmen och karaktärer för att urskilja de relevanta aktörerna i vårt nätverk. Vi 

har i slutändan dragit bland annat slutsatsen att makthierarkier samt sättet det skildras är 

viktigt för att skapa dynamik i film. Vi har även gjort en gestaltande produktion i form av 

ett filmmanus. Manuset är inspirerat av protagonisten i The King’s Speech. 

 

Nyckelord: Känslor, maskuliniteter, makt, karaktärsskildring, analys 
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Abstract 

This bachelor thesis will discuss character potrayals and masculinities within the film 

The King’s Speech. A man’s character will be defined by his masculine traits and a 

power hierarchy can be found, even in film. We will furthermore try to come to an 

understanding of what makes us as an audience feel different emotions while we’re 

watching films. This thesis will focus on Connells theory concerning masculinities and 

we will apply her theory on the different characters in The King’s Speech, but mainly the 

protagoninst. We have chosen to only analyze the man and his masculinity because we 

need to limit our work. We will use Actor Network Theory (ANT) when interpreting the 

film and the charcters, to find the relevant actors in our network. In the end we came to 

the conclusion that power hierarchies and the way they are portrayed are crucial to create 

dynamics within film. We have also made a interpreting production in the shape of a 

screenplay for a film. The screenplay is inspired by the protagonist in The King’s Speech. 

 

Keywords: Emotions, masculinities, authority, character potrayal, analysis                                
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1. Bakgrund 

 

Vi människor har alltid haft en fascination för karaktärer från filmens fantasifulla värld. 

Vi strävar att efterlikna vissa karaktärer medan vi avskyr andra mer än något annat. 

Varför känner vi empati för Bertie när han misslyckas med ännu ett tal i filmen The 

King’s Speech? Hur kommer det sig att vi tycker så illa om Berties förskräckliga far? Hur 

kan vi tolka relationen mellan de båda männen? 

Vi som filmskapare har alltid haft en fascination över hur vi kan styra publikens känslor 

med hjälp av olika verktyg i vår strukturerade filmvärld. Vad kommer publiken känna 

vid just det här ögonblicket och vad kan vi göra för att styra publikens känslor åt det 

hållet vi vill? Kan vi använda ett subtilt fågelperspektiv på scenen när Bertie håller sitt 

tal, för att få honom att verka liten och svag? Kan vi genom klippteknik skapa intrycket 

av faderns maktposition i en scen? Stanley Kubrick poängterar vad film vad bör vara i 

boken The cinema of Stanley Kubrick (1989) av Norman Kagan. 

 

A film is – or should be – more like music than like fiction. It should be a progression of 

moods and feelings. The theme, what’s behind the emotion, the meaning, all that comes 

later.  

 

För det är vad vår roll som filmskapare går ut på. Att försöka styra och leda publiken 

genom en mängd olika känslor. För oss författare har alltid karaktären varit fokus och hur 

denne framställs. När vi tittar på film är det ju trots allt karaktären som gjorde valen som 

fick berättelsen att gå vidare, det var karaktären som vi valde att identifiera oss med eller 

inte.  

 

Vi började ställa oss själva frågan, vad är en karaktär? Kan det vara en person? Ett 

objekt? Eller en mördarrobot? Vi bestämde oss ganska snabbt för att begränsa oss till 

mänskliga karaktärer. 
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Vi började resonera kring möjligheten att titta specifikt på män som karaktärer i film och 

hur de skildras. I vår tillhörande gestaltning ville vi författare skapa en karaktär av det 

manliga könet och det föll sig då naturligt att undersöka genusbegreppet maskulinitet och 

hur man kan använda begreppet som ett verktyg att studera karaktärer i film. 

 

Vi vill främst med det här arbetet uppmärksamma dynamiken och relationer mellan 

filmkaraktärer, och studera hur man kan framställa och skildra en karaktär med olika 

filmverktyg. Det här arbetet kommer diskutera makt och karaktärsskildringar ur ett 

genusperspektiv, men även ur ett filmskapande perspektiv. 

 

Filmen som vi valt som utgångspunkt för den här undersökningen är The King’s Speech 

(2010) och främst dess protagonist Bertie. Vi anser att den här filmen visar upp en stor 

mognad i berättandet och har i vårt tycke varierande karaktärer samt en intressant och 

mångbottnad protagonist. 

 

1.2  Frågeställning 

 

Hur kan vi se karaktärer och maktrelationer gestaltas i filmen The King’s Speech? 

 

1.3 Syfte 

 

Vi vill i den här undersökningen synliggöra de olika aktörerna som formar vår 

uppfattning av karaktärerna, med fokus på protagonisten, i filmen The King’s Speech. Vi 

vill granska dessa val av filmverktyg i den här filmen som användes för att skildra och 

framhäva en karaktär. Syftet är att skapa en bild av och en uppfattning om hur olika typer 

av maskuliniteter skildras, och hur olika maktrelationer i film kan se ut. Syftet är även att 

se om vi kan applicera vårt tankesätt på vår egen film i slutändan, och att filmskapare ska 

kunna dra nytta av vår undersökning och själva fundera på hur man kan framställa 

karaktärer på olika sätt. 
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1.4 Tidigare & aktuell forskning 

1.4.1 Genus 

 

Innan vi förklarar hur vi använder begreppet maskulinitet behöver vi reda ut ordet genus. 

I sin bok Genus – Hur påverkar det dig (2005) skriver Helena Josefson. 

 Genus är det begrepp som används för att förstå och urskilja de sociala och kulturella faktorer som gör att 

tjejer och killar förväntas vara på ett visst sätt (Josefson, 2005, s. 5) 

Helena Josefsons bok bygger på Yvonne Hirdman forskning, och i Hirdmans artikel 

Genussystemet - Reflexioner kring kvinnors sociala underordning (1988) förklarar hon 

närmare att genus är något som formas beroende på kultur, språk och individers 

oliktänkande. Skillnaden mellan män och kvinnor skapas genom något som Hirdman 

kallar för genuskontrakt, det syftar på att man och kvinna ”tilldelas” olika egenskaper och 

sysslor, dvs. genus är en konstruktion av oss människor. 

 Genuskontrakten är således mycket konkreta föreställningar, uppspaltade på olika nivåer, om hur 

män/man, kvinnor/kvinna ska vara mot varandra: i arbetet — vilka redskap som hör till vem, i kärleken —

vem som ska förföra vem, i språket — hur de ska prata, vilka ord de får använda, — i gestalten/den yttre 

formen, vilka kläder som är de tillåtna, hur långt håret ska vara, etc. etc, i all otrolig detaljrikedom. 

(Hirdman, 1988, s 54) 

Helena Josefson går vidare med att förklara det könsstereotypa genus som finns idag, där 

begrepp som ledande, självständig, aktiv, säker, djärv, tuff, stark och osårbar tilldelas det 

manliga könet och det kvinnliga könet tilldelas adjektiv som beroende, följsam, 

empatisk, svag, sårbar, passiv, osäker och försiktig. Josefsson menar att ordet ”manligt” 

är en positivt laddad term som innebär en överordning i förhållande till ”kvinnligt”. 

 I och med denna överordning skapas hierarkier och maktrelationer, inte bara mellan män 

och kvinnor, utan också mellan män. Killar som av olika anledningar inte vill eller inte 

kan leva upp till manlighetsnormen utestängs från denna ”manlighet”, 

maskulinitetsforskaren Raewyn Connell kallar dessa underordnade. 
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 Kajsa Svaleryd skriver att sedan ung ålder har det funnits en tydlig maktkamp, speciellt 

pojkar emellan, och i hennes bok Genuspedagogik (2002) nämner hon ett exempel kring 

pojkars lek. 

Den utspelas ofta på den största ytan och hörs tydligt.  

”jag är starkare än du.”  

”Näe, för jag är starkast.” 

 Vi kommer komma tillbaka till begreppet hierarki då det blir högst relevant när vi börjar 

diskutera maskulinitet och Raewyn Connells forskning kring maskuliniteter. Vi kommer i 

detta arbete, precis som Hirdman och Josefson, att utgå från genus som en social 

konstruktion. Men det är även värt att nämna att det finns en debatt om betydelsen av 

biologiska skillnader mellan män och kvinnor i genusforskning, både Hirdman och 

Josefson tar avstånd från denna ståndpunkt, detta gör även vi. Lina Kalmteg (2002) skrev 

en artikel angående denna debatt i Svenska Dagbladet.  

1.4.2 Maskulinitet 

Mannen föds inte till man, han blir det. 

 Så beskriver Josefson utgångspunkten i maskulinitetforskningen och förklarar vidare 

begreppet. 

Maskulinitetsforskning handlar om att studera hur manlighet formas, hur mansbilden har förändrats och hur 

den påverkar det manliga beteendet. Maskulinitetsforskning beskriver hur män påverkas av genus. 

Forskningen har visat att manlighet samt kvinnlighet är en social konstruktion som varierat över tid och 

mellan samhällen. (Josefson, 2005, s. 97) 

 Raewyn Connell, en av de ledande forskarna inom maskulinitet, har genom sitt arbete 

försökt ge svar på frågorna kring vad maskulinitet innebär. Connell har varit professor i 

sociologi på Sydneys Universitet och anses vara en av dem som grundat 

maskulinitetsforskningen i och med hennes bok Maskuliniteter (1995) och lanseringen av 

de olika maskuliniteterna samt begreppet hegemoni inom maskulinitet. 
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Connell menar att hegemonisk maskulinitet “definieras som den konfiguration av 

genuspraktik som innehåller den för tillfället accepterande svaret på frågan om 

patriarkatets legitimitet “ (s.101). Vi tolkar detta som en typ av accepterad manlig 

dominans, en dominans som skapar en social överordning för den som lyckas uppnå 

denna maskulinitet. Connell menar att en hierarki skapas. 

 National Encyclopedia definierar begreppet hierarki såhär. ”hierarki (grekiska hierarchiʹa ’ 

den högsta andliga myndigheten’ av hieroʹs ’helig’ och efterleden -archiʹa, ’-styre’, ’-herravälde’), social 

rangordning av kyrkligt ursprung, dvs. kyrkans ordning.” 

Men, hur kan maskulinitet urskiljas?  I en vidare utveckling av begreppet maskulinitet 

skriver Connell och medförfattaren James W. Messerschmidt i artikeln; Hegemonic 

Masculinity: Rethinking the Concept (2005)  

Masculinity is not a fixed entity embedded in the body or personality traits of individuals. Masculinities are 

configurations of practice that are accomplished in social action and, therefore, can differ according to the 

gender relations in a particular social setting. (Connell, Messerschmidt, 2005, s. 836) 

 Connell och Messerschmidt menar att kroppar kommer i många olika former och man  

inte kan se till kroppen när man ska avgöra maskulinitetsfrågan. Olika kroppar har olika 

förutsättningar och genetiska drag, maskulinitet är inte fixerad vid en viss typ av kropp. 

Män såväl som kvinnor kan inneha maskulina drag. Maskulinitet handlar om vad man 

gör som människa, och beroende på vad man gör kan handlingar uppfattas på olika sätt i 

exempelvis historiska och kulturella sammanhang. 

 Connell menar att vi snarare bör prata om maskuliniteter då ordet maskulint har en 

föränderlig definition som inte alla gånger är given, dessa maskuliniteter är inte fixerade 

eller fasta utan kan utmanas och förändras. Detta för oss vidare till Connells teori om de 

olika kategorierna av maskulinitet. Vi kommer nedan att ta upp Connells maskuliniteter 

och några exempel som ska förtydliga vad de innebär.  
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1.4.3 Hegemonisk Maskulinitet 

 Hierarkiskt sett hittar vi den hegemoniska maskuliniteten högst upp som den 

dominerande maskuliniteten. Maskuliniteten som innehar de idealegenskaper som 

associeras med manlighet. 

 En hegemonisk maskulinitet förutsätter att det finns en grupp eller ett kollektiv som kan 

auktorisera maskuliniteten hos individen, men vem som helst, man eller kvinna, kan 

utmana denna maskulinitet. Rambo: First Blood II (1985) har ett tydligt exempel på en 

hegemonisk maskulinitet. I filmen följer vi elitsoldaten Rambo vars uppgift är att fria ett 

gäng amerikanska fångar från ett fångläger. Filmen presenterar Rambo som nästan 

omänskligt stark och i stort sätt oövervinnerlig i jämförelse med sina medkaraktärer. 

Hans vän och överordnade, Överste Trautmans karaktärsfunktion ska i princip enbart 

auktorisera Rambos plats överst i hierarkin. Detta betyder dock inte att hegemoni alltid 

innebär ett våldsamt uppträdande. 

Hegemony did not mean violence, although it could be supported by force; it meant ascendancy achieved 

through culture, institutions, and persuasion. (Connell, 2005, s. 832) 

 

 1.4.4 Underordnade 

 När vi pratar om Connells maskulinitetshierarki måste vi även nämna de hon benämner 

som Underordnade. Hon menar att de underordnade utestängs från den hegemoniska 

maskuliniteten då de saknar de traditionella manliga dragen som associeras med den 

hegemoniska maskuliniteten, utan har istället mer feminina drag. Homosexuella placeras 

av tradition i denna kategori av maskuliniteter. Men det är inte enbart homosexuella som 

placerar sig som underordnade, utan även de som benämns med ord som fegis, morsgris 

och tönt, menar Connell. 

 Många gånger befinner sig “the underdog” i denna position och han måste kämpa sig 

framåt genom filmens gång för att uppnå acceptans och bevisa sig för sina 

medmänniskor. Ta till exempel sidokaraktären Upham från filmen Saving Private Ryan 

(1998). Där målas karaktären upp som en mer töntig soldat, vekare och svagare i 

jämförelse med resten av sin pluton.  
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Genom filmens gång måste han bevisa sig själv för de andra och i filmens avslut ges 

Upham upprättelse och vi i publiken känner att Upham har blivit en jämlike med de 

andra. 

 1.4.5 Delaktighet 

 Om vi går tillbaka till den hegemoniska maskuliniteten kan vi konstatera att få kan leva 

upp till detta maskulina ideal. Alla män kan inte befinna sig på “frontlinjen” i patriarkatet 

anser Connell. De som ser upp till men inte når upp till det “maskulina idealet” kallar 

Connell för Delaktiga, “en slöare version”. Hon beskriver denna grupp som “skillnaden 

mellan de som hejar på fotbollsmatcher och de som springer runt i gyttjan” (s.103). Hon 

går vidare med att beskriva att denna delaktighet konstitueras av äktenskap, faderskap 

och mannens roll i samhällslivet. Vi menar att man skulle kunna beskriva denna 

maskulinitet som en ”vanlig man”. 

 

1.4.6 Marginalisering 

 Med marginalisering menas relationen mellan maskuliniteter i dominanta och 

underordnade klasser eller etniska grupper. Man kan inte enbart se till genusrelationer 

mellan män och kvinnor utan också till etnicitet och klasser. Detta är självfallet olika från 

plats till plats och denna placering i marginalen är i ständig förändring och skiljer sig 

starkt beroende på platsens historia. I filmen 12 Years a Slave befinner vi oss i USA i 

mitten av 1800-talet där slaveriet ännu var en pågående och accepterad norm. Svarta män 

befann sig i marginalen och utnyttjades av vita män som arbetskraft. 

 

 1.5 Filmskapande samband 

 I och med denna syn på maskulinitet som en hierarki kan vi börja etablera olika 

maktrelationer mellan huvudkaraktärerna i vårt filmval. Som vi konstaterade, består 

dessa fyra maskuliniteter av distinkta skillnader som utgör en typ av konstruktion för 

varje maskulinitet, och dessa konstruktioner kan börja ”fyllas” med karaktärer från The 

King’s speech och därifrån kan vi redogöra för den maktbalans som finns mellan 

karaktärerna. 
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 Detta kommer vi sedan att utveckla ur en filmskapande synvinkel, genom att förena 

denna hierarki med vår syn på hur man skildrar filmkaraktärer. När vi väl etablerat våra 

olika karaktärsrelationer i filmen kan vi ur ett filmskapande perspektiv redogöra för hur 

dessa relationer och karaktärer skildras genom olika filmbegrepp, som vi nu kommer att 

gå närmare in på. 

 

1.5.1 Berättelsen 

 

Melissa Lenos och Micheal Ryans bok Film Analysis (2012) är en introduktion till 

filmskapandets teori. I denna bok diskuteras tekniker och metoder som används för att 

förmedla olika känslor och betydelser. Melissa Lenos är en assisterande professor på 

Donnelly College i Kansas City. Hennes primära forskning är om berättande och 

Hollywood. 

 
Narrative perspective is the point of view from which a story is told. It is the position from which you see 

things a film, and in a sense it obliges you to see the world in a particular way. Every film is made from a 

perspective. Perspective structures what will be seen both in the entire film and in each shot; it shapes 

meanings; and it determines whose values the audience will be invited to endorse. (Ryan & Lenos, 

2012, s.127) 

  
Berättandet finns till för oss som publik att uppleva. Filmen kan uppfattas från ett eller 

flera perspektiv. Det hjälper oss även att få en förståelse för protagonisten och andra 

karaktärers val genom filmens gång. Berättandets funktion är att föra handlingen vidare 

och låta publiken konstruera sin egen tolkning om vad som händer i bild.  

 

 

1.5.2 Dramaturgi 

 

Kjell Sundstedt är en etablerad svensk manusförfattare, filmklippare och dramaturg som 

har under mer än 20 år arbetat med olika filmprojekt. I sin bok Att skriva för film (1999) 

skriver han om hur han förhåller sig till termen “dramaturgi”. Han diskuterar processens 

olika sidor. 
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Dramaturgin är först och främst en strukturell fråga. Hur scenerna ska samspela, födas och försvinna. Hur 

delarna på bästa sätt ska skapa en helhet som överensstämmer med upphovsmännens konstnärliga vilja. 

Men även vilken typ av kommunikation upphovsmannen vill ha med publiken. Filmens dramaturgi 

bestämmer förhållandet med publiken…i strukturens utformning finns karaktärernas såväl yttre som inre 

resa...  (Sundstedt, 1999, s.77) 

 

När i filmen ska vi känna mest empati för Bertie? När ska vi tycka illa om honom? Att 

analysera filmen i syftet att hitta en dramaturgisk struktur kan leda till en bättre 

uppfattning om hur filmen är uppbyggd och ge oss fler ledtrådar om vilka känslor 

filmskaparna vill förmedla. 

 

 

1.5.3 Teknik 

 

Hur kan filmskapare gestalta känslor på ett effektivt sätt genom filmiska metoder? Med 

andra ord, vilka är verktygen som krävs för att förmedla ett budskap visuellt och vad har 

verktygen för betydelse för publikens emotionella tillstånd?  

 
The movement in the scene and especially the movement of the camera are responsible for the empathy that 

grips us in the cinema. We are onlookers in the situation, to be sure, not participants, but we are in it, we 

are oriented to it, and we can adopt points of observation in its space. (Tan, 94, s.11) 

  
Tan menar att en kamerateknik kan vara ansvarig för känslan som griper tag i oss när vi 

ser en film, det kan skapa en trovärdighet genom det vi ser. Genom att använda teknik på 

rätt sätt kan man skapa en förstärkt effekt gentemot publiken, rätt vinkel och rätt rörelse 

kan förstärka vårt intryck av hjälten. Som exempel kan ett grodperspektiv där publiken 

ser upp på en segrande Rambo förstärka vår vördnad inför hjälten, eller ett 

fågelperspektiv kan få oss att känna sympati för en sorgsen Bertie. Vi menar att detta 

inkluderar exempelvis klippteknik, ljussättning och scenuppbyggnad. 
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1.5.4 Skådespelare 

 
To portray any given character role, actors need to identify available creation strategies, match them with 

the scripted character role, and execute them in character-role enactments. Identification, matching, and 

execution of strategies depend on actors' individual capacities to act, evaluate, and imagine, but they are 

also structured by interactions within the acting art world (Bandelj, 2003, s.392) 

 

Bandelj menar skådespelaren måste använda olika strategier i skapandet av karaktären 

och sedan matcha dem med rollen som finns i manus. Det är upp till skådespelarens egen 

kapacitet för att agera och använda sin fantasi för att göra sin karaktär levande. Vi anser 

att detta kan handla om allt från viktförändring, sätt att tala och andra fysiska 

förändringar. 

 

Regissören John Frankenheimer betonade vikten av att använda rätt skådespelare. 

 

“Casting is 65 percent of directing.” 

 

Exempelvis, om en roll kräver drastiska förändringar i fysiken kan en skådespelare välja 

att matcha den genom kroppsliga förändringar för att göra hen mer trovärdig i rollen. 

Skådespelaren Christian Bale gick ner i vikt från 84 kg till 54 kg för sin roll i The 

Machinist (2004) då rollen krävde en mager och svältande fysik. Detta blev ett 

uppmärksammat fall då en skådespelare gick in för sin roll, trots risken för stora 

hälsoproblem. Inför Bales nästa roll som Batman i Batman Begins (2005) krävde rollen 

dock att han skulle gå upp i vikt, från 54kg till nära 100 Kg. 
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2. Metoder 

 

I det här arbetet har vi valt att använda oss av två metoder för att svara på vår 

frågeställning.  

 

1. Maktanalys  

2. Karaktärsanalys - Actor Network Theory (ANT) 

 

2.1 Maktsanalys  

 

Vi kommer använda Connells teori om maskuliniteter för att identifiera representationer 

av maskuliniteter i filmen The King’s Speech, och studera de olika relationerna som finns 

mellan karaktärerna. Analysen kommer utgå från filmen men även från manuset till 

filmen skrivet av manusförfattaren David Seidler. Analysstrukturen är inspirerad av 

boken From Antz to Titanic (2000) av Martin Barker. Vi har gjort egna modifikationer 

för att strukturen ska gynna vår egen frågeställning. Modifikationerna innefattar främst 

maktbegreppet, som vi vill centrera i denna analys. Vi har strukit rubriken där Barker 

sammanfattar sina insikter, våra insikter gör sig istället tydliga i vår slutsats.  

 

 

Bakgrund till filmen 

 

● Filmens titel  

● Genre 

● Produktions och visningsår 

● Regissör 

● Ursprungsland 

● Skådespelare 

● Utmärkelser 
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Plot 

Vi beskriver i grova drag filmens handling och de viktigaste händelserna.  

 

Preliminär analys 

I denna preliminära analys går vi djupare in på detaljer i filmens karaktärer och 

maktrelationer i hela filmen. Vi diskuterar de relationer vi vill betona och observationer 

vi gjort utifrån karaktärerna. 

  
Sekundär analys 

Syftet med den sekundära analysen är att göra en noggrannare analys av en specifik scen 

där fokus ligger på endast en relation i filmen. 

 

2.2 Karaktärsanalys - Actor Network Theory (ANT) 

 

Vi kommer att använda oss av Actor Network Theory (ANT) för att undersöka hur olika 

nätverk bidrar till gestaltningen av maskuliniteter. I ANT- analysen kommer vi gå 

närmare in på verktygen bakom “hur?” och på ett detaljerat vis bryta ner karaktären för 

att studera vilka aktörer som har bidragit till vår uppfattning av karaktären.  

 

Bruno Latour skriver i sin bok Pandora’s Hope. An Essay on the Reality of Science  

Studies (1999) att ANT är en vetenskaplig metod som behandlar nätverk. I dessa nätverk 

finns det aktörer, mänskliga och icke mänskliga aktörer. ANT utgår från att alla aktörer 

är lika viktiga och nödvändiga för att bibehålla ett stabilt nätverk, dvs. ett nätverk som 

uppfyller ett syfte. Om en av dessa aktörer som skulle jobba mot nätverkets syfte, skulle 

det kunna klassificeras som ett instabilt nätverk som inte uppfyller nätverkets 

ursprungliga syfte. Latour betonar att det inte finns en revolverman utan en man och en 

revolver, dvs. skulle man ta ifrån mannen hans revolver är han inte längre en 

revolverman, därmed skapas ett instabilt nätverk. 

 

På samma sätt menar vi att det inte bara finns en tolkning av en karaktärs maskulinitet 

utan aktörer som skapar tolkningar hos publiken, aktörer såsom kameratekniker, 

ljussättningar, dramaturgiska vändningar, skådespelar val osv.  
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Dessa aktörer skapar tillsammans med oss (mänskliga aktörer) nätverk med nya 

möjligheter, alltså nya tolkningar av karaktären och berättelsen. Nedan ger vi exempel på 

medverkande aktörerna vi främst kommer fokusera på i vår analys längre fram i texten. 

 

Karaktärsanalys  

 

Författarna 

 

● Alexander Linder 

● Pontus Johansson 
 

Skådespelare 

 

● Fysik - Kroppsliga förändringar såsom vikt och muskelbyggnad hos 

skådespelaren.  

● Tal - Sätt att tala såsom dialekt och språk. 

● Rörelse - Hur rör sig skådespelaren rent kroppsligt? Bestämt eller viljelöst? 

● Mentalitet - Skådespelarens sätt att framhäva karaktärens humör och karaktärens 

psykologiska tillstånd.   
 

 

Dramaturgi 

 

När vi analyserar filmens struktur kommer vi presentera de olika delarna av filmen, och 

vad vi anser dessa står för. Vi har brutit upp filmen i olika sektioner för att se hur varje 

del fungerar. Vi sammanfattar varje del med hjälp av ett ledord och målet är att hitta en 

struktur. 
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Teknik 

  
● Scenuppbyggnad - ofta skapas scenen noga i minsta detalj, hur har 

filmskaparna valt att placera objekt och rekvisita för att stödja berättelsen? 

● Kamerateknik - tittarnas tolkning av en karaktär ändras beroende på vilken 

vinkel filmskaparna valt att sätta kameran, rörlig, statisk osv. Hur har de 

använt dessa tekniker för att framhäva en karaktär. 

● Klippteknik - med hjälp av klippteknik framställs karaktärer på olika sätt, 

filmskaparna väljer att lyfta fram de egenskaper som är viktiga för berättelsen. 

● Ljussättning - för att få rätt stämning i en scen och då framhäva karaktärsdrag 

ljussätter filmskaparna noggrant. 

● Digitala effekter - Med hjälp av digitala effekter kan filmskaparna förstärka 

bilder och addera avgörande element som inte är möjliga att skapa i 

verkligheten av olika anledningar. 
 

2.3 Tolkning 

Då vi anser att begreppet tolkning är ett centralt begrepp i analyssammanhang måste vi 

också se till oss själva som individer. Alla människor är olika, därmed tolkar alla olika, 

beroende på intresse och erfarenheter. Bergström kallar detta selektiv perception 

(Bergström, 2012). Vi lyssnar efter det vi vill höra och ser det vi vill se. Många 

tolkningar och antaganden kommer därför grunda sig på vårt intresse för film och vår 

medvetenhet om det praktiska skapandet av film. Vi menar därför att man måste se till 

erfarenheter och intressen, då dessa faktorer faktiskt spelar en avgörande roll för hur vi 

har tolkat filmen.  

 

Sedan är det värt att nämna att det som vi påpekar som relevanta aspekter i filmen kanske 

inte alla gånger är medvetna val av filmskaparna, utan kan vara oplanerade budskap och 

skildringar som vi läser in. Vi kan istället se vår analys mer som efterkonstruktioner än 

som definitiva svar. 
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3.  Resultat & Diskussion 
 
3.1 Maktanalys    

  
3.1.1 Bakgrund till filmen 

 

The King’s Speech är en biografisk dramafilm om Kung George den femte ( eller Bertie i 

informella sammanhang) av Storbritannien. 

 

Filmen är regisserad av Tom Hooper och producerades av UK Film Council, See-Saw 

Films och Bedlam Productions. Filmen spelades in 2010 och hade premiär den fjärde 

februari 2011. Filmen fick Oscar för bästa film, regi, manliga huvudroll och 

originalmanus. I filmen spelar bland annat Colin Firth, Helena Bonham Carter och 

Geoffrey Rush. Filmen är en samproduktion mellan USA, Storbritannien och Australien. 

  
3.1.2 Plot 

 

Filmen börjar med att Bertie ska hålla ett tal inför en stor publik på Wembley Stadium. 

Han är nervös, rädd och alla blickar är på honom. De väntar på att han ska börja tala. 

Efter flera försök att tala som övergår i stammande börjar publiken tappa förtroendet för 

honom. 

  
Bertie och Elizabeth, hans hustru, uppsöker en läkare som försöker bota hans stammande 

genom bisarra metoder. Bertie tvingas tala samtidigt som han har flera glaskulor i 

munnen. Bertie når till slut sin gräns, han stormar ut från rummet. Elizabeth följer efter 

och lugnar honom. På kvällen berättar Bertie en godnattsaga för sina döttrar. Han finner 

trygghet hos sin familj och stammar inte alls lika grovt som innan. Elizabeth nämner 

senare en annan läkare vid namn Lionel Logue. Bertie överväger om han borde göra ett 

nytt försök. Under ett av deras möten ber Lionel Bertie att läsa ett textstycke, men efter 

ett kort försök ger Bertie upp. Bertie blir tillsagd att prova ännu en gång, men nu ska han 

lyssna på musik samtidigt och bli inspelad. Han ger upp ganska snabbt och vägrar att 

lyssna på inspelningen, men får ta med skivan hem. 
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 Dagen efter träffar Bertie sin far George som beordrar honom att läsa ett jultal. Bertie 

försöker men får svårigheter direkt. Fadern blir arg och Bertie känner sig i underläge. 

Senare på kvällen ligger Bertie och röker en cigarett. Plötsligt sätter han på skivan som 

Lionel gett honom. Bertie hör sig själv prata flytande. Bertie och Elizabeth inser nu att 

det finns en chans till förbättring. Han kräver att det ska vara strikt och inte något 

personligt nonsens under behandlingen. Därefter prövar Lionel sina metoder på Bertie 

och ett montage spelas upp. Under montaget håller Bertie ett tal inför en liten mängd folk 

och han försöker använda de olika tekniker som Lionel lärt honom, men det går inte bra 

för Bertie. 

  
Längre in i filmen träffar Bertie sin storebror David. De pratar om att deras far inte 

kommer klara sig länge till med sin lunginflammation. Kort därefter dör deras far och 

David tar över tronen. Bertie besöker Lionel efter sin fars död.  

 

Han börjar bli bekväm med Lionel och de kan prata om personliga ämnen. Han berättar 

om sin barndom, om hur hans bror och far drev med hans stammande. Han nämner att 

det var en lättnad att han inte ska bli kung.  

 

Dock abdikerar David från tronen på grund av personliga skäl och Bertie tvingas bli 

kung. Han känner sig inte redo för det ansvaret. Landet riskerar att hamna i krig med 

Tyskland och han måste hålla ett radiotal som miljoner människor kommer att lyssna på. 

Men Lionel finns där för sin vän och hjälper Bertie att bygga upp sitt självförtroende 

inför hans kröning och radiotalet för hela nationen. Bertie, den nyblivna kungen klarar av 

kröningen och närmar sig sin största rädsla, radiotalet. 

  

Lionel och Bertie är tillsammans i radiorummet, sändningen sätts igång och Bertie 

levererar ett fantastiskt tal, tack vare Lionels behandlingar och tilliten mellan de båda 

männen. Nationen ser Bertie nu som en sann kung, han tror betydligt mer på sig själv och 

han har skaffat en vän för livet. 
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3.1.3 Preliminär Analys 

  
Filmen kretsar kring George den femte, tiden innan och efter blivit kung. I filmen kallas 

karaktären av sina närmaste för “Bertie”. Då vi lärt känna karaktären väldigt bra i den här 

analysen, väljer även vi att kalla honom Bertie. 

Bertie är i grund och botten en osäker man som känner pressen från sitt offentliga liv 

som Hertig av York. Det sista han vill är att få ännu mer uppmärksamhet. Till råga på allt  

lider Bertie av svårt stammande och blir begränsad när det kommer till offentliga 

framträdanden. Sedan sin barndom har han alltid blivit retad för detta (hans far 

uppmuntrade det), bland annat av sin äldre bror David. Han upplevde traumatiska 

händelser som pojke och det var dessa händelser som fick honom att börja stamma.  

 

Vi placerar Bertie i en underordnad position i stora delar av filmen. Nedan är ett utdrag 

från manuset till filmen, Berties replik har klippts bort från den färdiga filmen, men vi 

märker tydligt att han stammar mycket mer när han pressas av sin far, som det tydligt står 

i manus. 

  
KUNG GEORGE V: Sit up, straight back, face boldly up to the bloody thing and 

stare it square in the eye, as you would any decent Englishman. Show who’s in 

command. 

  
Bertie regards the BBC microphone as though it were an alien creature. 

  
         BERTIE: D-d-don’t thu-thu-think I c-c-can 

  
In the presence of his father, Berties stammering returns in full form, his breathing short 

and shallow, the neck muscles in spasms. 

  
Filmen presenterar vilka värden Berties far anser en engelsman ska ha, med hjälp av 

orden: “Visa vem som bestämmer”. Bertie utestängs från den hegemoniska 

maskuliniteten i denna situation. Han innehar för få normativa maskulina drag som skulle 

kvalificera honom till en plats i toppen av hierarkin, och placeras därför i skuggan av sin 

far. Filmen presenterar hans far Kung George som den största auktoriteten, familjens och 
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den kungliga institutionens patriark, innehavare av de ideala egenskaper som 

institutionen värderar högst. 

  

Man skulle kunna se Berties stammande som ett karaktärshandikapp, som gör honom 

utstött i den institution han lever i. Detta gör honom till en “svagare” karaktär än till 

exempel hans bror David. De båda männen delar samma bakgrund och har haft samma 

förutsättningar men ändå har Bertie placerats i marginalen, familjens “svarta får”. För att 

placera sig högre i maskulinitetshierarkin måste han frigöra sig från handikappet. 

Filmen presenterar Bertie som en plågad man. Plågad av sin plikt gentemot sitt land. I 

filmen skiljer filmskaparna på Berties olika familjerelationer. Bertie har en familj som 

inkluderar hans far Kung George, hans bror David (näst på tur att bli kung) och hans 

mor. Den sidan av familjen står för allt som Bertie vill glömma, sin plikt och sin 

barndom, som inkluderar glåpord, hemska barnskötare och hans yngre bror Johnnys 

dödsfall. Erfarenheterna som Bertie haft som barn präglar nu hans vuxna liv. 

  
Den andra sidan av Berties familj, som inkluderar hans båda döttrar och hans fru, 

symboliserar trygghet och kärlek. De står som en positiv kraft för Bertie. Bertie känner 

att det är hopplöst att försöka bota sin åkomma, men hans fru Elizabeth, som älskar sin 

make, insisterar på att han måste fortsätta.  

 

Efter ett misslyckat doktorbesök säger hon till sin make. 

  
ELIZABETH: You can’t keep doing this, Bertie. 

  
         BERTIE: I know. Promise me: no more. 

  
Bertie fru, Elizabeth, framställs som en bestämd och säker kvinna. Hon och George har 

detta gemensamt. De båda är auktoriteter men Elizabeth är samtidigt trevlig och 

tillmötesgående, till skillnad från George. Vi skulle placera även henne i en hegemonisk 

maskulinitet. Vi märker att till exempel Winston Churchill respekterar henne. 
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ELIZABETH: I don't need to be told I behaved badly. 

 

WINSTON CHURCHILL: On the contrary, Mam. Court etiquette decrees royalty 

must be greeted by the official host. In this case: the King. You behaved impeccably. 

As always. 

  

Kan vi då enbart placera Bertie i en underordnad position? Som Connell konstaterade 

förändras dennes maskulinitet beroende på situation och plats, och när vi introduceras för 

karaktären Lionel Logue, intar Bertie en ny maktposition. 

 Lionel är en talpedagog vars uppgift blir att hjälpa Bertie att bli en bättre talare. Lionel 

är en australiensare som gör allt för att hjälpa sina patienter, men han är för rättfram för 

Berties smak. Exempelvis när Lionel börjar fråga honom om hans första minne blir han 

mäkta arg då han helst vill glömma sin barndom. När Bertie pressas av Lionel (en man av 

folket) rusar han upp och säger ifrån, han frångår den underordnade positionen och “visar 

vem som bestämmer”. Han går tillbaka till vad hans far (auktoriteten) har lärt honom. 

Han försöker gå in en hegemonisk maskulinitet. Konversationen nedan är ett exempel på 

detta. 

 

   LIONEL: Come on, everyone natters to themselves once in a while, Bertie. 

 

   BERTIE: Stop calling me that! 

 

   LIONEL: Shan't call you anything else. 

 

   BERTIE: Then we shan't speak! 

 

Med tanke på Berties stamningar kan vi göra en parallell till Logue, som även han lever i 

marginalen. Logue är som sagt australiensare och genom filmens gång görs detta honom 

påmind, han framställs mer som en “man av folket” som kontrast till den stela 

engelsmannen som presenteras i filmen. Man märker av nedsättande repliker gentemot 

Logue som hänvisar till engelsmannens dominerande position.  
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I repliken nedan är det ärkebiskopen själv som kommenterar det faktum att Lionel inte 

innehar en doktorstitel. Med betoning på “engelsk”. Detta görs tydligt i manus såväl som 

i filmen. 

 

COSMO LANG: Mr Logue, you should know that I have found a replacement 

English specialist with impeccable credentials. Hence, your services will no longer 

be required. 

  
Vi märker hur Berites karaktär förändras beroende på relationen, en underordnad roll när 

han befinner sig i en stressad situation med sin far eller bror, och en överordnad roll i 

sina möten med Lionel. Men även en delaktig roll när han omges av sina döttrar och sin 

fru, en känsla av ömsesidig kärlek och jämlikhet. Bertie känns som en vanlig make och 

far i en normal familj. Detta är något Lionel värderar högt och söker hos Bertie, 

jämlikhet. 

  
LIONEL: For my method to succeed there must be mutual trust, complete honesty, 

and total equality. That process takes place in my consultation room. No exceptions. 

  
Tiden går och Bertie gör framsteg i sitt tal. Konflikten fördjupas när den nyblivna 

Kungen Edvard VIII (David) avsäger sig tronen på grund av personliga skäl. Då ställs 

Bertie för sin största utmaning hittills: Att bli Kung. Bertie känner sig inte värdig eller 

kompetent, han ska ju tala för folket, men han tvekar ju på sin förmåga att göra just detta. 

  
Året är 1939, krig har precis utbrutit i Europa och filmen börjar nå sin klimax. Bertie 

måste hålla ett krigstal via radio. Ett tal som ska inspirera en hel nation. Detta blir hans 

största personliga hinder någonsin. Klarar han av det känner vi att karaktären kommer att 

nå nya höjder och återfå sitt självförtroende. Om han misslyckas kommer han att hamna i 

botten och karaktären kommer att befinna sig lägre än någonsin. Det visar sig att han 

klarar det galant och han återfår sitt självförtroende. Vi ser hur han går genom korridoren 

förbi alla radiomaskinister som applåderar. Genom filmens gång har vi aldrig sett honom 

så nöjd, inte bara på grund av det lyckade talet, utan också för att han har hittat en vän för 

livet. Han har övergått till en hegemonisk maskulinitet i institutionen han lever i, och han 

lever upp till de värden som förväntas av honom. Relationen mellan Bertie och Lionel 
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har blivit jämlik med en ömsesidig känsla av tillit. Lionel är nu en del av familjen och de 

båda männen kan placeras i en jämlik position då ingen av dem längre ställer sig i en 

överordnad position gentemot varandra. 

  

 

3.1.4 Sekundär Analys, Inzoomning på en specifik scen 

 

Vi befinner oss i första akten av filmen, konflikten presenteras och vi möter 

betydelsefulla karaktärer. I den här scenen är Bertie och hans far George i fokus.  

  
Berties far är en strikt man som har en egen uppfattning om vad som krävs av en kung. I 

den här scenen får vi se hur Berties och hans fars relation är. I början av scenen ser vi hur 

George klarar det som Bertie fruktar, att hålla tal offentligt i radio. George ställs i en 

maktposition över Bertie då han klarar av det perfekt utan att haka upp sig  

i talet. George säger till Bertie att testa att hålla ett tal. Bertie sätter sig ner vid bordet och 

mikrofonen, George ställer sig upp och det sker ännu en tydlig maktposition i scenen från 

Georges sida. Vi ser George ur ett grodperspektiv från Berties sida samtidigt som Bertie 

görs liten bakom skrivbordet med hjälp av ett fågelperspektiv. George tittar ner, Bertie 

tittar upp. I den här scenen görs en antydan av vad som ska bli Berties största prov. Då 

George misstror Davids förmåga att gå in i rollen som kung frågar han Bertie vem som 

ska stå mellan Hitler och Stalin när det väl kommer till kritan. Bertie tittar ner, då bara 

tanken på detta får honom att känna sig liten. 

  
Anledningen till att vi valde just den här scenen är att vi får ett smakprov på hur Berties 

uppväxt var, ständigt strikta och arga ord från sin far, ingen kärlek. Detta formade Bertie 

till den man han är idag, en man som söker sin fars bekräftelse, han vill inte göra honom 

besviken. Detta kopplar manuset tillbaka till efter att George avlidit och han får reda på 

hans sista ord. 

  
BERTIE: I was informed, after the fact, my father’s last words were: “Bertie has 

more guts than the rest of his brothers put together.” He couldn’t say that to my 

face. 
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Vi ser tydligt Berties stolthet när han berättar detta för Lionel, men samtidigt blir sorgen 

stor när han inser att hans far inte kunde sagt detta till honom direkt. 

  

Som vi nämnde innan i den preliminära analysen, är det i den här scenen vi får reda på de 

kraven som kungen har på sin son. Bertie placeras i en underordnad position, han blir 

strängt tillrättavisad av sin far. Klippmässigt i scenen ser vi att de väljer att klippa oftare 

till George då han har flest repliker och övertaget i scenen. 

  
KUNG GEORGE V: Sit up, straight back, face boldly up to the bloody thing and 

stare it square in the eye, as you would any decent Englishman. Show who’s in 

command. 

  
Han refererar till kravet han ställer på den som han anser vara “värdig” för honom, en 

anständig engelsman, han nedvärderar indirekt sin son. Hans far vill att han ska vara 

stark och bestämd. Men i och med hans stammande förefaller han osäker och viljelös då 

han inte lyckas få fram vad han vill säga. George fortsätter att pressa honom genom att 

skrika saker som “Get it out boy”, “Do it!”. Det klipps tvärt till nästa scen just precis 

efter att hans far skrikit: “Do it!” för att markera Georges starka auktoritet.  

 

 

3.1.5 Karaktärsanalys - ANT 

 

Om vi återgår till de tidigare nämnda aktörerna kan vi se att de medvetna valen som 

filmskaparna gjort bildar nätverk som reflekterar en uppfattning kring karaktären hos oss 

som tittare. Dessa nätverk och aktörer måste förbli stabila och verka mot samma håll för 

att vi som tittare ska förstå en karaktär och därmed förstå dess maskulinitet. Ur ett ANT- 

perspektiv var det två mänskliga aktörer som samverkade i ett nätverk i arbetet med att 

skapa en tolkning. 

 

Genom filmens gång studerade vi de mest framträdande aktörerna som skapar karaktär i 

filmen.  Nedan kommer vi att bryta ner vår analys mer i detalj för att vi ska kunna 

identifiera våra aktörer och göra den mer konkret. 
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Tolkare / “Publik” - Mänskliga aktörer 

 

Alexander Linder  

21 år  

Huvudfokus: Klippare, Producent 

Utbildning: Medieteknisk utbildning, Digital Bildprodutkion 3 år 

Erfarenheter: Kortfilmer, reklamfilmer 

 

Pontus Johansson 

21 år 

Huvudfokus: Fotograf, Postproduktion 

Utbildning: Medieteknisk utbildning, Digital Bildproduktion 3år 

Erfarenheter: Kortfilmer, reklamfilmer  

 

Skådespelande aktör - Mänsklig aktör 

 

Colin Firth gestaltar karaktären Bertie och det är till stor del hans förtjänst att Bertie blir 

en övertygande karaktär. I manus är Bertie beskriven som en känslig och stilig man, och 

det är den typen av roller Firth har spelat i flertalet av sina filmer. Men det kändes som 

denna roll stod ut för hans övertygande sätt att tala i den här filmen. Han skapar ett 

trovärdigt handikapp hos Bertie och vi menar att detta hjälper honom att placera 

karaktären i en underordnad position. Sammanfattningsvis är det främst talet som är den  

största aktören vi kunde urskilja i Colin Firth skådespel, men även sättet han spelar arg 

och upprörd när han vill ta kommando i en scen. 
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Dramaturgiska Aktörer 

 

Nedan beskriver vi de vändpunkterna som finns i filmen, som har enligt oss en betydelse 

för karaktären.  

 

1. Karaktärsledord: Underläge 

Vi möter Bertie i underläge och huvudkonflikten presenteras. Medlidande och 

sympati väcks hos oss för protagonisten.  

 

2. Karaktärsledord: Intresse 

Vi möter karaktärerna, relationen mellan Elisabeth och Bertie. Vi får en försmak av hur 

Berties och Lionels relation kommer att se ut och sedan utvecklas. Vi lär känna 

karaktären ytterligare, brister hos karaktären uppenbarar sig och vi kan välja att ogilla 

eller gilla karaktären.  

 

3. Karaktärsledord: Hopp 

 Vi lär känna Berties andra sida av familjen, hans mor, far och bror. Konflikten i den 

familjen uppenbarar sig. Bertie bestämmer sig för att börja med talterapin då han har 

insett att det finns en möjlighet att bota sin stamning. Hans far dör och David blir kung. 

Vi som publik börjar få hopp om att saker och ting kanske går att lösa. 

 

 4. Karaktärsledord: Tvivel 

 David abdikerar och Bertie blir osäker på sin förmåga att vara kung. Lionel pressar 

Bertie för hårt och bråk mellan dem uppstår. Tilliten mellan Lionel och Bertie blir 

instabil. Vi vet om att det är Berties brister som orsakar konflikten mellan Lionel och 

Bertie. Vi börjar undra om filmen kan få ett lyckligt slut. Bertie inser att Lionel enbart 

försökt hjälpa honom och de återförenas. 

  
5. Karaktärsledord: Avund 

Bertie måste hålla ett krigstal som ska ge hopp till hans folk. All hans träning har lett 

fram till det här ögonblicket och vi i publiken känner spänningen och hoppas att Bertie 

ska klara sig igenom sin största prövning.  
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6. Karaktärsledord: Inspiration 

Bertie inser sin förmåga och accepterar sin roll som Kung. Vi ser upp till karaktären i 

slutet, vi har inspirerats av hans utveckling.  

 

Underläge  Intresse  Hopp  Tvivel  Avund   Inspiration 

 

Vi tolkar detta samspel som en konventionell underdoghistoria utan några större 

strukturella överraskningar. 

 

Tekniska Aktörer 

  
Kameratekniker 

 

● Fågelperspektiv 

● Grodperspektiv                                                             

● Ofokus bakgrund 

● Närbild 

● Rörlig kamera 

  
De ovan nämnda tekniska aktörerna anser vi vara några av de mest avgörande faktorerna 

i filmen som skapar vad vi kallar det underordnade nätverket. Fågelperspektivet används 

för att vi som tittare ska få större sympati för Bertie medan grodperspektivet används för 

att låta oss tittare uppleva andra karaktärers maktposition över Bertie. Vid många 

tillfällen används ofokus i bakgrunden, ofta tillsammans med en närbild för att skildra en 

förvirring hos karaktären och en osäkerhet. Detta förstärks ytterligare med en rörlig 

kamera. Närbilder används för att vi ska komma närmare karaktären och känna för 

honom, känslorna finns i ögonen. Vi ser spår av grodperspektivet i slutet av filmen när 

Bertie har klarat av sitt test och gått över i en mer hegemonisk maskulinitet.  
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Scenuppbyggnad 

 

● Folkmassor 

● Negativa ytor 

● Stora miljöer 

● Tomma miljöer 
  
 Då filmen delvis handlar om Berties rädsla för att prata offentligt används stora 

folkmassor i många av scenerna så Bertie verkligen karakteriseras så liten och ensam 

som möjligt. Detta förstärks även i valet att använda stora negativa ytor, t.ex. en stor 

vägg med Bertie ståendes i hörnet. Filmen utspelar sig ofta i kyrkor och andra stora 

byggnader, och att se Bertie röra sig i dessa miljöer förminskar karaktären oerhört. 

Filmen använder sig mycket av tidsenlig rekvisita för att skapa en autentisk känsla. 

 

Klippteknik  

 

● Contrast cut 

● Växelklippning 

● Montage 
 

Filmskaparna använder sig av “Contrast Cut”, en klippteknik som författaren Bernard F. 

Dick beskriver i boken Anatomy of Film (2010). Tekniken används för att skapa kontrast  

och förstärka skillnader i situationer. Exempelvis när fadern skäller ut Bertie klipper 

filmskaparna tvärt till Bertie när han vilar och tar det lugnt på en annan plats. Alltså 

motsatsen till att få en utskällning. En vanlig typ av klippning som används i samtal är 

”växelklippning”. Det innebär att man klipper fram och tillbaka mellan Person 1 och 

Person 2, men, man kan välja hur länge varje klipp ska vara. Om klippet varar längre på 

Person 1 kan det vara för att skapa vikt och tyngd i det Person 1 säger, medan Person 2 

hamnar i skymundan och blir liten istället. Filmskaparna använder sig av 

”montageklippning” under talterapin, Filmskaparna klipper samman detta med ett tal som 

Bertie håller. På så sätt låter de tiden gå snabbare och vi kan på ett effektivt sätt se 

Berties eventuella framsteg i sitt tal. 
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Ljussättning 

 

● Mörker 

● Ljus 

 

Ljussättning känner vi inte är något framstående berättarverktyg i den här filmen. Den 

används på ett sätt som passar in i situationen och platsen karaktärerna befinner sig i. 

 

Det finns en scen där ljussättningen står ut från resten av filmen och det är när Bertie når 

sin lägsta punkt i filmen. Han har tappat allt hopp om att bota sitt stammande. Ljuset 

känns dramatiskt med en tydlig skugga som täcker Berties halva ansikte, ett tecken för 

hopplöshet enligt oss. 

  
Digitala effekter 

 

 När Bertie håller sina tal använder filmskaparna sig av digitala folksamlingar, men dessa 

effekter är inte något som går ifrån filmens uttrycksätt utan snarare bidrar till den press 

Bertie känner. Exempelvis i början där vi ser en stor publik och vi känner tystnaden och 

ångesten som bidrar till Berties panik. Brist på pengar är förmodligen anledningen till 

valet av den digitala effekten. 

  
 

3.1.6 Nätverk  

 

Vi anser att aktörerna strävar efter att förminska Bertie i våra ögon och låter honom gå in 

i en underordnad roll. De genomgående filmiska valen som gjorts i produktionen anser vi 

vara ett starkt och stabilt nätverk som lyckas med att hjälpa oss som publik att förstå 

karaktären. Den tekniska förstärkningen är inte heller övertydlig, utan subtil och skickligt 

genomförd.  

 

Dramaturgin i filmen är konventionell, den bjuder in oss till att känna unika känslor i 

varje scen. Den spelar på att låta protagonisten växa och falla. De vändpunkter som görs i 

filmen, ska få oss att börja tvivla eller få upp hoppet för Bertie. Strukturen i filmen 
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övertygar och det känns som vi blir effektivt men inte övertydligt styrda hur vi ska känna 

vid speciella tillfällen. Det dramaturgiska nätverket vill kommunicera en enkel och i 

grund och botten typisk underdoghistoria.  

 

Berties karaktär går in i olika former av maskulinitet som förändras genom filmens gång 

och att vi ser många olika sidor av karaktären, som blir mångbottnad och komplex. De 

filmiska aktörerna förstärker maktrelationerna och påvisar att det används olika sätt att 

skildra en karaktär. Skådespelaren Colin Firth är även han en viktig del i nätverket, han 

förstärker och förkroppsligar karaktären på ett övertygande sätt.  

 

Tolkningsprocessen av tekniska aktörer blev lättare på grund av vår bakgrund i det 

tekniska bakom filmskapandet och vi kunde se strukturer i filmen såsom olika 

scenuppbyggnader och kameratekniker. Det känns som vår utbildning har präglat denna 

undersökning.         

 

 
  

Bild 1: Ett avgränsat Nätverk 
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4. Slutsats 

 

Med denna syn på genus som en social konstruktion och en maktordning kan vi 

konstatera att de maskuliniteter som gestaltas i filmen The King’s Speech skapar dynamik 

mellan karaktärerna, och denna dynamik förstärks av ytterligare faktorer.  

  
Vi har genom vår undersökning av Bertie och övriga karaktärer fått en större inblick i hur 

man som filmskapare kan gestalta relationer mellan karaktärer. Maktpositioneringar 

mellan två eller flera karaktärer måste implementeras. Karaktärer behöver olika 

maktrelationer för att skapa intressanta scenarier och konflikter i filmen. Dessa 

maktrelationer förstärks med hjälp av tekniska verktyg som hjälper oss tittare att hamna i 

ett emotionellt tillstånd som är lämpligt för karaktären vi följer. Begreppet makt har visat 

sig vara en viktig beståndsdel av filmskapandet. Det kan dock finnas absoluta relationer 

som inte förändras för att låta karaktären vila och skapa paus i utvecklingen, exempelvis 

förhållandet mellan Bertie och Elizabeth som är absolut och oföränderligt, en pålitlig och 

fast punkt i berättelsen. 

   
Vidare har vi insett hur vi kan hjälpa och vägleda skådespelare att gestalta karaktärer 

genom att kommunicera möjligheterna om vilka metoder skådespelaren kan lägga vikt på 

för att göra sin karaktär levande och trovärdig. Det är upp till skådespelaren själv att 

genom sin egen fantasi skapa sin karaktär. 

 

Som filmskapare måste man vara medveten om vilken slags värld och vilka regler den 

har för karaktärerna. Är det en värld där stamning kan uppfattas som ett handikapp? Om 

du som filmskapare vill göra en film bör du ställa dig själv frågan: Vad värnar min 

filmvärld om för ideal och dygder? Vad är en “dålig” egenskap? Hur kan brister hos 

karaktären gestaltas och utnyttjas i berättandet?  

 

Det här arbetet har fått oss att reflektera kring vår roll som filmskapare och vårt sätt att 

styra känslor och leda publiken genom filmen. Filmskapare måste ha en övergripande 

förståelse för dramaturgi, teknik och andra sätt för att skildra en karaktär.  
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De måste alltid vara ett steg före publiken och leda dem genom de känslor du som 

kreatör vill förmedla och framhäva.  

 

4.1 Gestaltning 

 

Vår tillhörande gestaltning inkluderar ett filmmanus som heter Nöjesfältet. I vårt manus 

får läsaren främst följa våra två huvudkaraktärer, Marcus och Malin. Vi inspirerades av 

Berties resa i vårt skapande av Marcus då vi ville gestalta en underdogsituation. Vi har 

placerat Marcus i en underordnad position på samma sätt som Bertie. Det här är grunden 

till vår sammankoppling med The King’s Speech. Vi har valt att genom manuset till The 

King’s Speech sätta ord på filmens situationer. Det är värt att nämna att dessa utdrag från 

manuset också finns med i The King’s Speech. 

 

Vårt manus är en våldsam spänningsfilm där Marcus snabbt måste anpassa sig till den 

farliga världen han befinner sig i. Manuset har komiska element, men Marcus är ingen 

komisk karaktär, vilket inte heller Bertie är.  

 

De tydligaste likheterna karaktärerna har är att de från början inte har vant sig vid den 

värld och den situationen som de befinner sig i. Marcus är inte van vid allt dödande i det 

våldsamma samhället, och Bertie försöker anpassa sig till sin roll som kung. Både Bertie 

och Marcus är i underläge i början. Vad dessa karaktärer har gemensamt är främst att de 

måste anpassa sig för att överleva. Nedan är ett utdrag från manuset till The King’s 

Speech.  

 

Bertie stands frozen, his mouth agape, jaw muscles locked. He knows he's 

considered by all, especially himself, unfit for public life. 

 

Det är här vi inser vilka problem Bertie har, och som han måste övervinna i filmen. Vår 

karaktär Marcus har en liknande situation då vi tittare får reda på de svårigheter han har. 

 

Medan Malin avrättar Mathias går Marcus iväg då han inte tålde att se 

avrättningen.  
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Colt ser sitt tillfälle och får in ett slag på Marcus hals och han faller till marken.  

 

Under dessa två tillfällen får vi reda på att Marcus varken är erfaren av eller van vid 

våldet han är tvungen att utöva. Ungefär i mitten av Nöjesfältet visar vi dock glimtar av 

en förändring på Marcus. 

 

Marcus tvekar innan han skjuter mannen. Det sker på så nära håll att han får en 
hel del blod över ansiktet. Skräcken syns i hans ögon. 

 

Det är här Marcus börjar acceptera situationen han befinner sig i och en förändring börjar 

ske. Samma sak med Bertie i The King’s Speech då han inser att han kan bota sitt 

stammande. 

 

Bertie takes the record from the trash and walks to a Victrola stand, lifts the arm, 

places the steel needle, expecting to hear his stuttering voice. Instead, what he 

hears is flawless. 

 

Mot slutet av Nöjesfältet går Marcus karaktär in i en annan typ av maskulinitet, han 

accepterar våldet och anpassar sig till den värld han lever i, och utför en hemsk handling.  

 

Fången börjar panikslaget skrika då Marcus siktar sitt vapen, han biter ihop, 

suckar smått och skjuter Fången i bröstet. 

 

Förändringen som sker är att vi visar glimtar av en framtida hegemonisk maskulinitet och 

en auktoritetsfigur. Vi visar inte tydligt att karaktären har stigit i hierarkin, men vi gör en 

antydan om att detta sker. 

  
I slutet av The King’s Speech ser vi glimtar av att Bertie har övergått till den 

hegemoniska maskuliniteten, efter att han har övervunnit sin största rädsla; att tala inför 

hela nationens befolkning. 

 

Bertie takes a deep breath and lets it out slowly. His hands grow steady, his throat 

muscles relax...all the things he's practiced. 
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Marcus och Bertie genomgår samma resa, där Bertie må har fler motgångar än vad 

Marcus har. Men de båda har samma mål och utveckling, de börjar i den underordnande 

positionen men förflyttar sig till slut till en mer auktoritär maskulinitet.  

Båda karaktärerna bli intvingade i snarlika situationer, Marcus kämpar för sitt liv och 

Bertie måste bli av med sitt stammande genom tuffa övningar. De måste anpassa sig till 

sin värld för att överleva helt enkelt. I början av båda berättelserna kategoriserar vi 

Marcus och Bertie inom den underordnande maskuliniteten.   

 

Men hur skiljer sig The King’s Speech från Nöjesfältet? Maktrelationen mellan Marcus 

och Malin skiljer starkt från The King’s Speech huvudrelation; Lionel och Bertie. Marcus 

och Malin relation spelar snarare på en maktskifte till skillnad från Lionel och Bertie som 

spelar på en maktutjämning.  

 

 

Här kan vi se en brist i vår gestaltning. Vad vi hade kunnat göra annorlunda är att spelat 

mer på utvecklingen av relationen snarare än den individuella karaktärsresan, dvs. gett 

mer utrymme för konflikter. Vi hade kunnat introducera en konflikt mellan karaktärerna 

som måste lösas i slutet för att få de båda karaktärerna på ”samma sida”. På så sätt kan 

man säga att gestaltningen är ett misslyckat försök att skildra samma typ av maktrelation. 
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Ordlista 

  
Analys …………………………… I detta fallet, filmanalys; delar upp en film i mindre 
delar och undersöker varje del för sig, med hjälp av en eller flera metoder.  
 
Actor network theory …………. Actor network theory är ett sätt att identifiera aktörer i 
specifika nätverk. Detta inkluderar mänskliga såväl som icke mänskliga aktörer. 
  
Antagonist ……………………… En person, objekt, händelse som är ett 
hinder/konkurrens för huvudkaraktären (protagonist). 
   
Bildspråk ……………………….. Berättar genom bild, med hjälp av metaforer, 
liknelser, allegorier och symboler. 
  
Budget ………………………….. Ekonomisk planering för intäkter och kostnader. 
  
Dramaturgi ……………………… Hur filmen är konstruerad när det gäller scener, hur 
de föds, hur de samspelar och hur det kommuniceras till publiken. 
  
Etnicitet ………………………….  Grupp människor som har ett gemensamt ursprung 
  
Fågelperspektiv ……………….. Kameran är placerad ovanför en karaktär, detta kan 
leda till ett intryck av mindre makt, då vi ser ner på karaktären. 
  
Genus……………………………... Kan förklaras som sociala och kulturella skillnader 
mellan män och kvinnor 
 
 Grodperspektiv ………………… Kameran är placerad nedanför en karaktär, detta kan 
leda till ett intryck av mer makt, då vi ser upp på karaktären. 
  
Iscensättning …………………..Hur är scenen konstruerad när det kommer till 
skådespelare, ljussättning, rekvisita etc. 
  
Klimax ………………………….. Höjdpunkten i en händelse. 
 
Konvetionell……………………… Traditionsenlig 
  
Narrativ ……………………….... Berättandet i filmen, i vilket perspektiv berättas 
storyn. 
  
Nationalencyklopedin ………… Ett kunskapsföretag som ger ut digitala 
kunskapstjänser. 
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Oscar …………………………… Världens största filmgala, där filmskapare och 
skådespelare får ta emot priser för sina verk och prestationer. 
  
Patriakatet ……………………… Ett samhälle där den primära makten är män. 
  
Protagonist ……………………. En person eller varelser som handlingen i filmen 
utspelar sig runt. 
  
Skärpedjup ……………………. Avser vad som är i fokus på en bild. 
  
Stereotyp ………………………. Förenklad föreställning. 
  
Underdog …………………….... Underlägsen person. 
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