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Sammanfattning  
 
Uppsatsens titel: Häxa, offer, moder, revolutionär eller fjortis? – En analys av hur kvinnor 

framställs på nutida svensk film baserade på originalmanus 

 

Seminariedatum: 2011-05-31 
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Författare: Marie Lindberg & Linda Nilsson 
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Syfte: Syftet med vårt arbete är att analysera hur kvinnor framställs i fem svenska filmer med 

originalmanus och som utspelas i nutiden. Vi vill undersöka vilka tydliga stereotyper vi kan 

hitta och om det finns ett genomgående tema mellan filmerna. Vi kommer avslutningsvis att 

se det ur ett producentperspektiv och se vad det kan finnas för konsekvenser av filmerna och 

hur man som producent i framtiden kan hantera dessa. 

 

Metod: Vi har med hjälp av den kvalitativa forskningsmetoden rörlig bildanalys studerat våra 

fem filmer utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv.  

 

Teoretiska perspektiv: Vår huvudsakliga teori består av teorier kring genusvetenskap, 

populärkultur samt även stereotyper på film. 

 

Empiri: För att besvara frågeställningen har vi analyserat filmerna De ofrivilliga, Du & jag, 

När mörkret faller, Så som i himmelen och Vingar av glas. 

 

Resultat: Det vi har kommit fram till efter arbetes slut är att kvinnor till viss del framställs 

stereotypt och då ofta på ett negativt sätt. Däremot finns det undantag, då vissa kvinnor startar 

med att vara svaga under filmens början och utvecklas och växer sig så pass starka att de 

orkar bryta sig loss i slutet av historien. Det finns i relativt många fall spår av en 

könsmaktordning, till nackdel för kvinnorna.  

 

 



 Abstract 

 

Title: Witch, victim, mother, revolutionary or “fjortis”? – An analysis of how women are 

constructed in modern Swedish film, based on the original script. 

 

Seminar date: 2011-05-31 

 

Course: Filmproduction 7, dissertation Film Production 

 

Authors: Marie Lindberg & Linda Nilsson 

 

Advisor: Maj Asplund Carlsson 

 

Key words: Female stereotypes, film analysis, gender, original screenplay, Swedish film.  

 

Purpose: The purpose of our essay is to analyze how women are constructed in five modern 

Swedish films, based on original screenplays. We want to study which stereotypes we can 

find. Finally we will look at the results from a producer’s perspective and with that discuss 

what future producers could do to manage the consequences.  

 

Methodology: Our primary method is film analysis with a social constructionist perspective.   

 

Theoretical perspective: Our theoretical perspective is primarily gender studies, popular 

culture and also stereotypes in films.    

 

Empirical foundation: This study includes film analyses of the films: As it is in heaven, Du 

& jag, Involuntary, When Darkness Falls and Wings of Glass.  

 

Conclusions: 

Women in Swedish films are constructed in a stereotyped and often negative way. There are 

exceptions; some women who are weak in the beginning develop during the film to be strong 

enough to get out of their situation in the end of the story. In relatively many cases there is a 

tendency of patriarchy that affects the women negatively. 
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1. Inledning/ämnesval  
Sverige har kommit långt när det gäller jämställdhet. Kvinnor har rösträtt, de har, om man 

jämför med många andra länder, relativt jämlika löner och rättigheter i förhållande till 

männen. Vi är dock långt ifrån ett idealistiskt jämställt samhälle. Kvinnor får ännu inte 

samma lön som män för samma arbete. Marklund och Snickare (2005) skriver att män har 

högre löner, sitter på högre positioner och anses i många fall generellt ”bättre”. 

Ojämställdheten är ett resultat av fördomar, traditioner och politiska beslut. 

 

Vi som framtida filmproducenter är intresserade att se hur detta syns på film. Eftersom genus 

är ett väldigt viktigt ämne och olikheter mellan kvinnor och män är ett stort problem, är vi 

intresserade av hur det ser ut i den fiktiva världen. Vad har kvinnorna för roller? Hur 

framställs de egentligen?  

 

Man föds in i en roll, menar Nina Björk (1996). När man som kvinna besöker en offentlig 

toalett med en kvinna med kjol som symbol på dörren bekräftar man sin könsidentitet och 

deltar i en läroprocess fortsätter Björk. Att kvinnor, och även män, förväntas bete sig på ett 

visst sätt är en följd av bland annat fördomar och inlärda beteendemönster. Är det så att dessa 

roller även förts över på film? Är de kvinnliga karaktärerna klassiska stereotyper eller finns 

det undantag? 

 

Bidrar filmskaparna till konstrueringen av hur kvinnor respektive män ”ska vara”? Vi vill 

undersöka om den rörliga bilden i det här anseendet har påverkats av det samhälle vi lever i 

idag. Eller är det kanske så att vi påverkas och formas utefter den rörliga bilden? 

 

Den här uppsatsen ska förhoppningsvis ge en generell bild av hur jämställdheten mellan 

kvinnor och män ser ut i svensk film, utifrån de filmer vi har valt ut. Vi ska genom att 

analysera fem nutida svenska filmer avgöra hur kvinnor framställs där. Vår ambition är att 

med hjälp av genusperspektiv och populärkulturell teori, med inriktning på genus, få en 

klarare bild av hur (den stereotypa) kvinnan framställs och om detta stämmer överens med de 

kvinnliga karaktärerna på film. 

 

1.1 Syfte och frågeställning  
Vårt syfte är att undersöka hur kvinnor framställs i fem svenska dramafilmer som är inspelade 

och utspelas under 2000-talet och är baserade på originalmanus. Vi vill veta vad för olika 

kvinnliga stereotyper som finns i de filmer vi analyserar. Vi ska titta på hur genus konstrueras 

i filmerna.  

 

1.2 Avgränsningar 
Vi har valt att fokusera på svenska filmer eftersom vi vill se hur dessa speglar det samhälle vi 

själva lever i. I till exempel USA eller Frankrike har de en annan kultur och filmer ifrån dessa 

länder blir därmed mindre relevanta för vårt syfte. Vi kommer att analysera fem stycken 

filmer från 2000-talet vilka vi hoppas kommer att kunna representera en generell bild av 

svensk film till viss del. Vi är medvetna om att vårt arbete kommer vara begränsat men vi 

hävdar att fem stycken filmer under tio år ändå är en relativt bra begränsning.  

 

Med svensk film menar vi filmer som utspelar sig i Sverige under svenska förhållanden. Det 

har ingen betydelse i vårt fall om producenten, regissören eller manusförfattaren inte är 

svensk. Det spelar inte heller någon roll varifrån pengarna kommer det vill säga om filmen är 

finansierad genom utländska samproducenter utan det handlar om var handlingen utspelar sig.  
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Eftersom det är den fiktiva kvinnan vi är intresserade av att analysera kommer vi inte att välja 

en film som är baserad på verkliga händelser. Vi kommer inte heller att analysera filmer som 

är baserade på böcker då vi vill ha en historia som i grunden är tänkt som film, eftersom det är 

kvinnan i film vi tänker analysera. Dessutom kommer vi enbart att analysera filmer som 

utspelas i nutid, helt enkelt för att synen på kvinnan såg väldigt mycket mer annorlunda vid 

andra tidpunkter.  

 

Den genren vi tycker är mest intressant för vårt arbete är drama och därför kommer vi att utgå 

från den. Dramafilmer har ett visst djup som vi tror kommer att ge oss mycket material för att 

få fram en bra och givande analys, till skillnad från till exempel en del komedier eller 

skräckfilmer som vi tycker saknar lika komplexa karaktärer.  

 

Inom genren dramafilmer tänkte vi först avgränsa oss genom att välja ut filmer som på ett 

eller annat sätt har haft stor framgång, antingen publikmässigt eller prismässigt. Vi ville även 

ha filmer med kvinnor i ledande roller. Kombinationen av dessa kriterier ledde oss till dessa 

fem filmer: De ofrivilliga, Du & jag, När mörkret faller, Så som i himmelen och Vingar av 

glas. Anledningen till att vi inte valde de mest sedda svenska filmerna under 2000-talet var att 

de flesta av dessa filmer faktiskt är baserade på böcker eller är komedier (se bilaga 1). Urvalet 

föll då även på filmer som inte haft så stor framgång. Detta därför att vi då ville få med 

smalare, mindre kända filmer med intressanta kvinnliga karaktärer som inte fått så mycket 

uppmärksamhet. 

 

1.3 Disposition 

Kapitel 1- Inledning/ämnesval: I inledningen som finns i första kapitlet går vi igenom vårt 

syfte och vad vi vill få ut av detta arbete. Här redovisas även våra avgränsningar. 

 

Kapitel 2- Teoretisk bakgrund: Här kommer vi att gå igenom den teoretiska bakgrunden. Vi 

kommer att presentera olika teorier inom genusvetenskapen. Detta görs därför att läsaren ska 

få en så bra grund att stå på som möjligt inför de kommande filmanalyserna.  

 

Kapitel 3- Material och metod: Här presenteras vårt material och vår metod.  

 

Kapitel 4- Resultat och analys: I denna del kommer vi att presentera vårt resultat och 

analyseringen av materialet som framkommit.  

 

Kapitel 5- Diskussion: I detta kapitel presenteras våra tankar och diskussioner kring det 

empiriska materialet och teorin i förhållande till en större samhällelig kontext. 
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2. Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel kommer vi att presentera vår teori och vi kommer att behandla genus- och 

könsbegreppen till att börja med. Därefter går vi vidare till begreppen populärkultur och 

genus som även innefattar genus i film samt stereotypa kvinnliga karaktärer. Till sist är det 

producentperspektivet som vi redogör för.  

 

2.1 Genus och kön 
När man skiljer på kön och genus utgår man från att kön betraktas som ett biologiskt begrepp 

medan genus betraktas som ett socialt och kulturellt sådant, skriver Fagerström och Nilsson 

(2008). Just för att betona genus som något konstruerat används termerna femininitet och 

maskulinitet i stället för kvinnligt och manligt. När man talar om kvinnligt respektive manligt 

syftar många direkt på ”självklara” egenskaper som kvinnor eller män kan ha. Till exempel 

skulle det vara typiskt kvinnligt att vara intresserad av smink och en typisk manlig egenskap 

skulle vara att man är intresserad av sport, skriver Fagerström och Nilsson. Dessa egenskaper 

är oftast inlärda och därmed kulturellt och, i detta fall framförallt, socialt tillkomna, snarare än 

att de är biologiska. Det stämmer inte att alla kvinnor är intresserade av smink och inte heller 

att alla män tycker om sport. Dessa intressen uppmuntras och förmedlas dock till flickor och 

pojkar (Fagerström och Nilsson 2008). 

 

Att pojkar uppmuntras till att vara starka och initiativrika medan flickor uppfostras till i 

princip det motsatta är, sett ur ett feministiskt perspektiv, ett grundläggande uttryck för en 

maktordning, vilken är en könsmaktordning, menar Fagerström och Nilsson. I 

genusforskningen ses könsmaktordningen som organiserande för hela samhället, till och med i 

sådana områden som vetenskapen, som annars menas vara objektiv. Att se samhället på detta 

sätt är ett exempel på hur genusperspektiv visar de mönster som bildar maktrelationen mellan 

kvinnor och män (Fagerström och Nilsson 2008). 

 

Liza Marklund och Lotta Snickare (2005) skriver också mycket om genusskillnaderna, som, 

enligt dem, skapas redan vid barnens födsel. Beroende på vilken färg på kläderna de nyfödda 

barnen har behandlas de olika. De bebisar som är klädda i rosa anses vara flickor och till dem 

talar man med mjuk röst och man vill att de ska ligga stilla. De blåklädda bebisarna 

behandlades annorlunda. De uppmuntras till att sprattla och låta högt (Marklund och Snickare 

2005). 

 

Redan på 70-talet bevisade den tyska psykologen Ursula Scheu att västerländska mammor 

behandlar sina bebisar på olika sätt. Pojkarna blev ammade oftare och längre, medan flickorna 

skulle skyndas på och inte ammas lika långa stunder. Skillnaderna fortsatte upp i åldrarna. 

Flickorna ska redan som små vara de duktiga. Flickorna pottränades tidigare än killarna och 

fick lära sig att äta själva medan pojkarna fick mer hjälp med att göra dessa saker (Marklund 

och Snickare 2005). 

 

Den moderna genusforskningen föddes ur kvinnorörelsens kamp för jämställdhet (Connell 

2009). Forskningen skapades därför att de flesta genusordningar världen över gynnar män och 

missgynnar kvinnor. Självklart varierar ojämlikheten mellan könen i olika grad på olika 

ställen, men att den finns är konstaterat (Connell 2009).  

 

Connell (2009) säger att genusfrågorna lika mycket handlar om män som om kvinnor. Den 

franska feministen Simone de Beauvoirs säger ”man föds inte till kvinna, man blir det” och 

Connell anser att detsamma gäller för männen: ”man föds inte maskulin, man måste bli man” 
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(Connell 2009, s. 18). Connell (2009) säger att manligt och kvinnligt inte är något som man 

föds med. Men det är inte heller det sociala normerna som är avgörande. Det är människorna 

själva som framställer sig maskulint eller feminint. Vi tar en plats i den så kallade 

genusordningen, vi rättar oss efter vad vi har blivit tilldelade för plats och detta syns i vårt 

vardagliga uppträdande.  

 

De flesta tar dessa roller frivilligt och många har inget emot motsatsförhållandena som finns 

mellan könen. Men det finns trots allt många som går emot normen (Connell 2009).  

 

”Det finns maskulina kvinnor och feminina män. Det finns kvinnor som älskar andra kvinnor, 

och män som älskar andra män. Det finns kvinnor som är familjeförsörjare och män som är 

hemmapappor. Det finns kvinnor som är soldater och män som är sjuksköterskor.” (Connell 

2009, s. 19). I exempelvis amerikansk fotboll så är det männen som är huvudattraktionen. 

Kvinnorna är endast bihang i form av cheerleaders. Connell (2009) skriver också att kvinnor 

föraktas, vilket humorgenren visar tydligt exempel på. Man skämtar om dumma blondiner, 

svärmödrar och om kvinnliga bilförare (Connell 2009). Kvinnokroppar är populärt att 

använda sig av vid marknadsföring av konsumtionsvaror för män. Det är också svårare för 

kvinnor att få högre chefspositioner, eftersom många män har problem med att arbeta under 

kvinnliga chefer. I många religioner förbjuds kvinnor ha större religiösa ämbeten och 

kvinnorna ses ”symboliskt som en källa till mäns moraliska förfall” (Connell 2009, s. 20).  

Trots att männen i allmänhet vinner på den snedvridna jämlikheten i genusordningen, så är det 

långt ifrån alla män som tjänar på det. De män som inte följer normen av hur maskulinitet ska 

vara, exempelvis homosexuella, feminina eller tillbakadragna män, utsätts ofta tyvärr för både 

psykisk och fysisk misshandel och diskriminering. Män förväntas också kunna tåla mer och 

skadas därför oftare i arbetsolyckor och i idrottssammanhang (Connell 2009).  

 

Det genusarrangemang som finns bidrar både till njutning, identitet och framgång, men även 

till mycket lidande och många orättvisor. Dessa orättvisor har lett till krav på förändring. 

Bland annat kvinnors rösträtt, för lika löner, kvinnors rätt till egendom, mot våldtäkt och våld 

i hemmet preventivmedel, homosexuellas rättigheter, kvinnors fackliga organisering, 

kvotering, transsexuella kvinnors och mäns mänskliga rättigheter, mot diskriminering inom 

utbildningsväsendet, mot sexistiska medier menar Connell (2009). Detta har även lett till att 

många kommer med motkampanjer. I takt med att det uppkommer kampanjer för eller mot 

något uppkommer det även kampanjer som strävar efter det motsatta. Exempelvis finns det 

många förespråkare som är mot homosexuella, och mot abort (Connell 2009). 

 

Tigervall skriver att kvinnor och män framställs enligt vissa mönster. Kvinnor framställs ofta 

som bifigurer som väntande på mannen befinner sig i hemmet. ”Kvinnlig svartsjuka, 

ägandebegär och tävlan är vanliga ämnen, vilket kan anses visa kvinnans ofullständiga väsen” 

(2005, s.11).  

 

Kvinnor framställs ofta som förlorare och i underordnade positioner och det finns skilda 

meningar om detta är bra eller inte. Tigervall (2005) skriver att Mary C Gentile tycker att det 

är negativt att framställa kvinnor på detta sätt eftersom det stärker tron om att kvinnor alltid är 

underordnade. En som däremot har en annan åsikt om detta menar Tigervall (2005) är bell 

hooks som tycker att ständig skildring av kvinnor som underordnad faktiskt har en viktig 

funktion i samhället, att detta leder till att folk blir upprörda och därför engagerar sig i dessa 

frågor, vilket kan leda till förändring i verkliga livet. 
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Det har också betydelse beroende på hur den kvinnliga underordningen gestaltas. Om det 

framställs som ett stort problem och något negativt kan det leda till att debatter skapas utanför 

filmens värld. Om det däremot gestaltas som något normalt, behagligt och trevligt kritiserar 

man inte dess budskap, utan man bidrar istället till att förstärka den rådande maktordningen 

(Tigervall 2005). 

 

Gunilla Jarlbro är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och hon skriver att det är 

lika viktigt att se hur ofta kvinnor och män gestaltas som hur de gestaltas. I boken Medier, 

genus och makt (2006) diskuteras nyhetsmedier, reklam och populärkultur ur ett 

genusperspektiv. Andra frågor som Jarlbro diskuterar är bland annat hur reklam och 

populärkulturens innehåll påverkar unga människors identitetsuppfattning.  

 

I dagen samhälle ser man på våra politiker på olika sätt, beroende på om de är män eller 

kvinnor. När Gudrun Schyman blev ordförande för vänsterpartiet på 1980-talet var det hennes 

snygga ben som låg i fokus (Jarlbro 2006). Författaren skriver att ”manliga politiker har 

politiska åsikter och kvinnliga politiker har snygga ben, eller inte snygga ben. Att fokusera på 

yttre attribut hos kvinnliga offentliga personer hör med andra ord till rutin hos medier” 

(Jarlbro 2006, s. 59).  

 

När kvinnliga ledare intervjuas får de frågor om ålder, civiltillstånd och klädval. Vad de har 

för politiska åsikter kommer i andra hand. Detsamma gäller däremot inte för männen, vilket är 

ett tydligt tecken på hur olika manliga och kvinnliga politiker behandlas i medier (Jarlbro 

2006). I medier används förnamnen på de kvinnliga politikerna, medan männen benämns med 

efternamnen. Partiledarna benämns som Gudrun, Mona, Maud, Maria, Persson, Reinfeldt, 

Leijonborg och Ohly. Detta är ett tydligt bevis på att kvinnor som är politiker just bara är 

kvinnliga politiker. Det är i första hand inte personen som är i fokus utan dess kön (Jarlbro 

2006). 

 

”Kvinnor definieras genom att beskrivas utifrån vad de inte är. En kvinna kan alltså i 

medietappningen inte bara vara en politiker, eftersom mannen är norm […] En kvinna som 

har professionen politiker blir alltså en avvikare, dvs. en kvinnlig politiker” (Jarlbro 2006, s. 

64). 

 

Kvinnor som tar efter en så kallad manlig ledarstil kallas aggressiva och extremt manliga. En 

kvinna som engagerar sig i politiken jämställs med en som är aggressiv i jobbet och i det 

privata en dålig mor. En kvinna som bryr sig om sin familj blir därmed en oengagerad 

politiker (Jarlbro 2006).  

 

Jarlbro (2006) frågar sig om det är medierna som visar en skev bild av verkligheten eller om 

de trots allt bara avbildar samhället så som det är. Jarlbro (2006) menar att det kanske ändå 

inte är så konstigt att medierna framställer kvinnor på ett stereotypiskt sätt, då de politiska 

partierna faktiskt själva väljer att föra fram sina kvinnliga respektive manliga kandidater på ett 

könsstereotypt sätt. Medierepresentanter försvarar sig med att de bara skildrar verkligheten. 

 

Vad styrs av arv och vad styrs av miljö? Vad är biologiskt och vad är kulturellt? Fagerström 

och Nilsson (2008) skriver att frågan är lätt att besvara; man vet inte. Det går inte att säga hur 

fördelningen ser ut vad det gäller arv och miljö, man vet bara att båda påverkar. De menar att 

vi istället vet att mycket går att förändra, om man vill. Fagerström och Nilsson (2008) skriver 

om genusvetaren Anne Fausto-Sterling som menar att det är fel att ställa miljö och arv emot 
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varandra, att det är fel att sätta dem som motsatser. Man ska istället titta på hur biologi och 

social konstruktion samverkar, anser Fausto-Sterling (Fagerström och Nilsson 2008).  

 

Thomas Laqueur som är historiker menar att det fram till 1700-talet fanns ett tänkande om 

”enkönsmodell” ur ett västerländskt synsätt (Fagerström och Nilsson 2008). I detta tänk såg 

man på kvinnan som en ”vanskapt man”. Konsekvenser av detta framkom när man skulle 

förklara kropparna. Kvinnokroppar förklarades genom att livmoderhalsen var en inåtvänd 

penis och att äggstockarna skulle vara testiklar. Helt enkelt misslyckade manskroppar. 

Äggstockarna hade ingen funktion på den här tiden enligt denna modell. På 1700-talet 

övergick denna modell till en ”tvåkönsmodell”. Då är kvinnor och män helt olika varandra. 

Kvinnornas kroppar är vid den här tiden inte längre misslyckade manskroppar. Frågan är om 

denna skillnad berodde på vetenskapliga förbättringar? Laqueur förklarar det som 

samhälleliga förändringar (Fagerström och Nilsson 2008).  

 

Vetenskapen hade gjort en del framsteg men det var först på 1900-talet som man klartgjorde 

äggets betydelse menar Laqueur (Fagerström och Nilsson). Det borgerliga idealet började på 

1700-talet att växa fram. Kvinnokroppar ansågs vid den här tiden som annorlunda, mystiska 

och svaga. Man skulle som kvinna vara ömtålig, emotionell och omhändertagande. Det var 

viktigt att skydda kvinnan från den hårda verkligheten som fanns utanför hemmet och därför 

skulle kvinnan stanna hemma och ta hand om sin make och deras barn (Fagerström och 

Nilsson). 

 

2.2 Populärkultur och genus 

Enligt Svenska Akademins Ordlista betyder ordet populär allmänt omtyckt, folkkär. Ordet 

kultur betyder, enligt samma ovanstående ordbok odling, mänsklig verksamhet. Man kan säga 

att kultur helt enkelt betyder ”människors sätt att leva, tänka och verka inom ett visst område 

och vid en viss tid” (Jarlbro 2006, s. 98). Populärkultur är alltså kulturyttringar som är lätta att 

förstå och som är omtyckta av många.  

 

Populärkulturen har fått mycket kritik för att den visar en föråldrad bild av både kvinnor och 

män. Populärkulturen hjälper till att bidra till det som anses vara den perfekta epoken under 

en särskild tidsålder (Jarlbro 2006).  

 

I boken Populärkultur (2009) skriver författaren Simon Lindgren att kvinnor ofta framställs 

som stereotyper, ”kvinnor presenteras som sexobjekt och som hemmafruar och mödrar, 

medan män avbildas som överordnade och dominerande i relation till kvinnor” (Lindgren 

2009 s. 171). Lindgren skriver om Gaye Tuchmans teorier där hon diskuterar stereotypa 

könsroller i media. Resultatet av dessa säger att kvinnor inte räknas i varken barnprogram, 

reklam, äventyrsserier med mera, ”de är underrepresenterade i televisionens fiktiva liv – de 

blir ’symboliskt utplånade’” (Lindgren 2009, s. 171). 

 

Enligt Tuchmans forskning gick det två män på varje kvinna på tv i USA mellan 1954-74. Det 

enda undantaget var dramaserier, där männen endast hade en knapp majoritet. En vanlig roll 

som kvinnor hade där var offer eller på något sätt odugliga. Den stereotypa kvinnan i reklam 

var en mamma, fru eller hemmafru (Lindgren 2009). Lindgren presenterar även en annan 

forskares tankar, Myra Macdonald, som hävdar att under de senaste hundra åren har 

utvecklingen av vad kvinnligheten är varit nästintill oförändrad, när det gäller reklam. Detta 

trots stor social och kulturell utveckling av världen. På senare tid har kvinnan blivit mer 

spännande, men det främst tack vare specialeffekter. Numera finns det även kvinnliga 
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hjältinnor, dock saknar kvinnligheten fortfarande ett djup, enligt Macdonald (citerad i 

Lindgren 2009, s. 173). 

 

Lindgren presenterar uttrycket ”feministfilmer” som han beskriver som ”filmer som på ett 

eller annat sätt uttrycker någon form av feministiskt förhållningssätt och/eller berättar sina 

historier utifrån en kvinnas perspektiv” (2009, s. 173). Till den kategorin placerar Lindgren 

bland andra filmer som Thelma & Louise, Erin Brockovich, Monster och Sex and the City. 

Han menar att denna typ av filmer ofta är revolutionerande, ifrågasättande och inspirerande. 

En viktig sak att poängtera är att man inte direkt ska uppfatta dessa filmers, som Lindgren 

benämner dem, ”revolterande sekreterare, rymmande hemmafruar och kastrerade 

våldtäcksmän” (2009, s. 173) som en direkt motvikt till den patriarkala debatten.   

 

En diskussion förs i boken Populärkultur om hur budskapet om kvinnors uppror och 

självständighet genomtränger populärkulturen endast för att tjäna pengar och sälja. Lindgren 

tar en filmkritiker som exempel, denne säger att det är patetiskt att svaret skulle vara att ge ett 

par tjejer vapen och en fräck bli, och syftar på filmen Thelma & Louise (Lindgren 2009).  

Ett annat uttryck som presenteras av Lindgren (2009) är ”den manliga blicken”. Detta uttryck 

gäller främst film men kan även appliceras på populärkultur i övrigt. Det innebär att det mesta 

är anpassat efter ”den manliga blicken”. Alltså att bilder av kvinnor ses med utgångspunkt i 

den manliga åskådarens synvinkel. Han menar att det i många filmer verkar vara män som 

betraktar och kvinnor som betraktas. Män skapar och har kontrollen över blicken medan 

kvinnor istället kontrolleras av den. Denna teori stärker den patriarkala makten då kvinnan 

avbilads som något slags objekt för allmän beskådan och då mannen är den som tittar. 

Lösningen ligger i att feminismen ska generera pengarna, skriver Lindgren. Lorranie Gamman 

och Margaret Marschment säger att ”annonsörerna är givetvis inte intresserade av att frigöra 

kvinnor – bara av att frigöra deras pengar. Så om feministiska idéer kan hjälpa till att sälja 

behåar eller tamponger så kommer de övertas och neutraliseras av konsumismen” (Lindgren 

2009, s. 175). 

2.2.1 Genus i film 

Enligt Tollin och Törnqvist (2005) har den klassiska feministiska kritiken mot film visat att 

grunden för berättartraditionen är begränsad i många fall vad det gäller könsrepresentationer. 

De menar att vår kulturs grundberättande för att förstå världen och även skapa den är ett 

resultat av den manliga hjältesagan (Tollin och Törnqvist 2005). De ställer sig frågan hur man 

ska kunna förmedla feministiska skildringar om frigörelse när sättet att berätta dem på 

domineras av en patriarkal tradition. Filmer kan på ett bättre sätt än texter förmedla mycket på 

en gång. Genom bilder, musik, ljus och en mängd olika människor med olika bakgrund är 

filmer öppna för fria tolkningar. Därmed kan man hitta svar på frågan om hur man kan 

förmedla feministiska skildringar då filmer, på grund av dessa fria tolkningar, inte kan ses 

som endast en entydig historia (Tollin och Törnqvist). Genom tolkningsövningar ska man 

kunna pendla mellan olika perspektiv i betraktandet både av populärkulturella uttryckssätt och 

världen generellt.  

 

Tollin och Törnqvist skriver ”att jämföra teoretiska poänger och problem med gestaltning i 

populära filmer frigör våra tankar på flera sätt. […] Att bygga sin framställning av teori kring 

ett exempel från populärkulturen innebär […] inte enbart att förenkla utan också att erövra ett 

teoretiskt problem” (2005, s. 9). Man måste behärska sina tankegångar fullt ur för att kunna 

belysa vissa saker, menar Tollin och Törnqvist (2005). 
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Enligt Tollin och Törnqvist tror vi tittare att filmscener fungerar klargörande och 

”avmystifierande” för att visa outtalade antaganden i teorin. Och när det gäller feministisk 

teori kan det handla om oförstådda livssituationer och karaktärer som gör en särskild poäng 

relevant och meningsfull (Tollin och Törnqvist 2005). 

 

2.2.2 Stereotypa kvinnliga karaktärer  

I boken Att se och synas - filmutbud, kön och modernitet kan man läsa om hur kvinnliga 

stereotyper ser ut. Lindell (2004) delar upp dessa i fem kategorier vilka är: häxor och 

psykopater, offer och våldtagna, prostituerade och sexsäljerskor, voyeurism och skopofili, 

mödrar, vårdare och ”ta hand om-objekt” (Lindell 2004). 

 

Lindell har undersökt ett antal filmer som visades på tv under 1996, där huvudrollerna i stort 

gick till män och där de kvinnliga rollerna kunde delas upp i stereotypiska kategorier. Nedan 

följer en kort beskrivning av dessa olika kategorier. 

 

Häxor och psykopater: Karaktären har ofta hotfulla drag i det sociala beteendet mot den 

manliga rivalen. Exempel på vanliga egenskaper: ofta psykiskt instabil, mystiska och ibland i 

kontakt med det övernaturliga. Det är inte heller ovanligt att de har någon form av ”sexuella 

vapen”. 

 

Offer och våldtagna: En annan stereotyp som är typisk för kvinnliga karaktärer är den 

försvarslösa kvinnan som jagas av galna män. Situationer som ofta uppstår här har inte sällan 

det sexuella hotet i fokus. Det är inte ovanligt att dessa kvinnor är i behov av någon slags 

hjälte som kan rädda henne. 

 

Prostituerade och sexsäljerskor: En relativt vanlig roll i många filmer är kvinnan som får 

betalt i utbyte mot sexuella tjänster. Det behöver inte bara handla om prostitution utan även 

om till exempel telefonsex.   

 

Voyeurism och skopofili: Här: lusten att titta i smyg respektive lusten att titta 

överhuvudtaget. Ofta sätts tittandet på en estetiskt eller erotiskt tilltalande kvinna eller ung 

flicka i fokus. Ord som vacker och läcker används nästan alltid för att beskriva kvinnliga 

karaktärer. Får kvinnor sina roller efter utseendet ifall deras huvudfunktion är att bli tittad på? 

frågar sig Lindell (2004).  

 

Mödrar, vårdare och ta hand om-objekt: I dessa roller får kvinnans roll som sexobjekt stå i 

bakgrunden. Här är de istället mystiska jungfrur och vårdande mödrar. Kvinnor som mödrar 

tar hand om sina (och ofta huvudrollen/mannens) barn. Kvinnor som vårdare; till exempel 

sjuksköterskor. Dessa roller är vanligare i lite äldre filmer exempelvis Sound of Music.  

( Lindell 2004) 

 

Lindell påpekar också att en särskillnad görs bland ”onda” karaktärer beroende på om det är 

en manlig eller kvinnlig sådan. Ett exempel hon ger är när ordet psykopat används så benämns 

inte könet på denne i fallet då det är en man, utan då benämns den bara som psykopat.  

När det gäller kvinnor är det alltså vanligt att de betecknas med deras könstillhörighet medan 

männen hellre benämns med yrkesepitet eller liknande.    

 

Lindell (2004) skriver att kvinnor ofta hamnar i skymundan för mannen. Hon menar att det i 

de typiska ”maskulina genrerna” så som deckare, science fiction, äventyr och västern dyker 
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kvinnorna ofta upp i form av ”dansflickor, fruar eller horor”. Detta kan betyda att kvinnans 

funktion bland annat fungerar som att vara något vackert att se på, något sexuellt 

upphetsande, fortsätter Lindell. Det finns även den tertiära rollen, som Lindell kallar den, där 

filmen i stort handlat om en man och en kvinna finns ”inslängd i potten”, vilken hon menar är 

en ganska vanlig kvinnoroll i till exempel actionfilmer (Lindell 2004). 

 

Lindell skriver också om skillnader i till exempel skräckfilmer där män och kvinnor blir 

jagade eller hotade. I kvinnornas fall handlar det ofta om ett hot och en rädsla för att bli 

våldtagna, medan männen i sin tur inte alls är oroade över att eventuellt bli våldtagna utan att 

”enbart” bli mördade eller misshandlade. Lindell förklarar att skillnaden är att den kvinnliga 

sfären ofta inkluderar sexuella konnotationer (Lindell 2004).    

 

2.3 Producentperspektiv 

2.3.1 Ideologier 

I boken Film mellan industri och estetik – kulturvetenskapliga perspektiv på film och 

filmproduktion (2009) av Fredrik Sunnemark (red.) skriver han om ideologier.  

Sunnemark menar att man kan förstå hur olika ideologier visar sig i filmer utifrån sex olika 

manifestationer. Dessa är: uttrycker ideologi, reflekterar ideologi, motstridig ideologi, 

undermedveten ideologi, ideologi som cinematisk upplevelse och ideologi som effekt. 

 

Uttrycker ideologi: Det finns en medveten och tydlig politisk-ideologisk debatt av något 

slag, den har även en mer eller mindre uttalad ambition av det. Den politiska debatten behöver 

inte vara filmens stora fokusering. Dock är det filmens kärna och den behandlar ämnet i 

enlighet med det. 

 

Reflekterar ideologi: En film reflekterar det samtida ideologiska mönstret och strukturen. 

Alltså reflekteras det samhälle den är skapad i och därmed reflekteras i sin tur samhällets 

ledande värderingar och normer i filmen. Detta betyder att denna teori är mer omedveten och 

automatisk än den tidigare (uttrycker ideologi). Här är filmer ideologiska oavsett om de vill 

eller inte, de återger sin kontext.  

 

Motstridig ideologi: Ett problem är att det inte alltid är tydligt vad filmen egentligen vill 

säga, om den underbygger eller vill kritisera filmens berättelse. Ibland kan filmen medvetet 

eller omedvetet stödja eller kritisera vissa samhällssituationer och ideologiska problem. 

 

Undermedveten ideologi: Det ideologiska ses som något outtalat och till och med outtalbart. 

Men med hjälp av undermedvetna strukturer och symboler förmedlas det till publiken.  

 

Ideologi som cinematisk upplevelse: Här handlar det om filmer som ses som ett maskineri 

som själv avbildar världen ideologiskt. Filmen vill upprätthålla tron om att vår existens, 

verkligheten och historian är mer idealisk än den är materialisk. 

 

Ideologi som effekt: Ideologin är här något som främst är kopplat till film genom de 

värderingar den skapar i det samhälle där filmen visas och existerar. Ideologin finns 

huvudsakligen inte direkt i filmen utan det är mer något som filmen skapar. Detta är relaterat 

till de andra perspektiven ovan. De är även relaterade till samhället de existerar i men här sätts 

detta i fokus. Ideologi existerar i människan och har stor betydelse för dennes vardagsliv. 

Överdrivet kan detta tolkas genom att säga att pornografi skapar våldtäcksmän och att 

våldsfilmer gör barn våldsamma. 
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Reflekterad ideologi är omedvetet och något som finns automatiskt till skillnad från den 

uttalade ideologin. Den sistnämnda har man medvetet konstruerat och det finns en tydlig 

argumentation. Filmer som är uttalat ideologiska är ideologiska oavsett om de vill det eller 

inte (Sunnemark 2009, s. 9). Sunnemark skriver också att även om filmer är med och gör 

samhället, så finns detta samhälle fortfarande i filmerna. ”Att filmer gör något, innebär inte att 

de inte innehåller något” (Sunnemark 2009, s. 9). 

 

Motstridig ideologi  

Vi kommer här nedan att fokusera lite mer på motstridig ideologi. Filmer som på något sätt 

bygger på stereotyper problematiserar hur man skall förstå den utifrån ideologiskt perspektiv. 

Betyder det att man utmanar eller stabiliserar stereotyper i samhället? Sunnemark menar att 

det först och främst beror på filmen i fråga. Men vem bestämmer och vem har kontroll över 

denna betydelse och hur skapas den? Det motstridiga ligger i att man för att utmana 

stereotyper måste porträttera dessa men detta kan också leda till att man skapar betydelser 

som istället förstärker stereotypen, fortsätter Sunnemark (2009).  

 

Sunnemark skriver om Carina Tigervalls avhandling Folkhemsk film från 2005 som rör detta 

ämne. Stereotyper på film förstärker ofta gruppers tillskrivna egenskaper. Både positiva och 

negativa. Ofta framställs kvinnor rutinmässigt och utan ifrågasättande, och även som 

omsorgsfulla vilket, menar hon, är en positiv stereotyp. Medan de negativa stereotypiska 

bilderna kvinnor kan få är falska och onda.  Tigervall anser att stereotypen som form faktiskt 

kan fungera som en slags väckarklocka. Om man framställer stereotyper på ett kritisk, 

överdrivet eller ironiskt sätt så kan resultatet bli att stereotyperna löser upp sig själva 

(Sunnemark 2009). 

 

Sunnemark är en aning skeptisk till ”enkelheten” i Tigervalls tankegång. Han frågar sig om 

det verkligen kan vara så lätt att skilja på stereotyper och dess betydelsekonsekvens. Han 

menar att det både finns ett omedvetet och ett medvetet moment i motstridigheten. Det 

medvetna handlar om att filmer fungerar som många röster i en pågående samhällsdebatt, 

medan det omedvetna handlar om att filmerna inte kan kontrollera sina egna meningar och 

sina egna betydelser då de måste spela med och använda sig av till exempel stereotyper som 

har ideologiska konsekvenser, detta av narrativa orsaker. Betydelsen av denna 

”manifestationsform”(som Sunnemark själv kallar det), motstridig ideologi, är att den är 

medveten om sin existens men omedveten om sina betydelsekonsekvenser, avslutar 

Sunnemark. 

 

Speglar filmen samhället? Till svar på detta säger Tigervall att vissa menar att filmer i första 

hand ”reproducerar rådande värden och att de därför i första hand har en sammanhållande och 

samhällsbevarande funktion. Andra menar tvärt om att film är en kraftfull kulturell praktik 

med möjlighet att förändra rådande strukturer” (2005, s. 10). Tigervall själv tror att film på ett 

sätt kan fungera som ett slags klargörande. Men hon säger också att film inte ofta vill bryta 

trender och normer, hon påpekar att många filmer ”visar traditionella och konservativa bilder 

av exempelvis hjältar och skurkar” (2005, s. 10).  

 

Efter teori- och litteraturgenomgången känner vi, som vi tidigare påpekat, att vi vill inrikta oss 

på två perspektiv, som vi menar inte så tydligt framträtt i den litteratur som vi studerat: dels 

nutida svensk film, dels film som enbart är baserade på originalmanus. Dessa ämnen kommer 

huvudsakligen att behandlas i detta arbete då vårt syfte är att analysera hur kvinnor framställs 

i fem nutida, svenska dramafilmer som är inte är baserade på litterär förlaga. 
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3. Material och metod 
I detta avsnitt kommer vi att presentera och beskriva tillvägagångssättet och metoden vi 

använt för detta arbete.  

 

3.1 Forskningsstrategi och ansats  
För att besvara vår frågeställning har vi utgått från en kvalitativ forskningsstrategi. Då vi är 

intresserade av hur kvinnan gestaltas på film ville vi på ett djupare plan analysera de 

kvinnliga karaktärerna varför kvantitativ forskningsstrategi valdes bort. Det blir inte mer 

objektivt eller mer sanningsenligt bara för att man kan skriva det i siffror, skriver Holme och 

Solvang (1997). Fördelen med en kvalitativ metod är att den präglas av en närhet till 

”forskningsobjektet”, skriver de vidare. Eftersom vårt syfte är att analysera fem nutida 

svenska filmer med fokus på hur kvinnan framställs har vi valt metoden rörlig bildanalys. Vi 

kommer med hjälp av den att studera filmerna, som är gjorda under de senaste tio åren, utifrån 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Hur kvinnor konstrueras av samhället och hur detta 

syns i filmerna kommer därför bland annat att diskuteras. Vi kommer också att inrikta oss på 

producentperspektivet för att studera vad det kan bli för betydelsekonsekvenser av dessa 

filmer utifrån Sunnemarks teorier (2009), och hur man som producent i framtiden skulle 

kunna gå tillväga för att hantera dessa betydelsekonsekvenser. 

 

3.2 Datainsamlings- och analysmetod 
För att studera de filmer vi valt ut har vi, som tidigare nämnts, använt oss av metoden rörlig 

bildanalys. Denna metod kommer här nedan kort att presenteras. 

 

Lars Gustaf Andersson och Erik Hedling (1999) skriver att det kan bli stora skillnader 

beroende på hur man väljer att analysera filmer. Beroende på om man utgår från att göra en 

estetisk analys, eller om man ser på hur olika berättargrepp görs, så blir till exempel resultaten 

olika. Det viktiga är att man innan man väljer redskap frågar sig vad man vill uppnå med 

analysen man gör och hur den ska användas eller i vad den ska ingå, fortsätter Andersson och 

Hedling(1999).  

 

Metoden rörlig bildanalys kan kritiseras genom att den blir en aning subjektiv. Andersson och 

Hedling (1999) påstår själva att metoden är kritiserad och att det i vissa fall har lett till att man 

tar avstånd till den. Vi anser dock att metoden är den som fungerar bäst när det gäller vårt 

arbete. Vi kommer inte att använda oss av någon estetisk analys eller analysera 

berättarspråket på något sätt. Vi kommer inte heller titta särskilt mycket på dramaturgin när vi 

analyserar de kvinnliga karaktärerna. Analyserna kommer främst att ske med fokus på hur 

karaktärerna gestaltas, alltså på vilket sätt kvinnor framställs. 

 

Vi har, som tidigare kapitel visat, utgått från en rad böcker som behandlar ämnet genus. Både 

böcker med enbart genusperspektiv men även genusfrågor inom media och liknande har 

studerats. Dessutom har vi inrikta oss en del på litteratur om populärkultur utifrån ett 

genusperspektiv. Diskussionen har skett på så vis att resultatet av analyserna har diskuterats 

mot den litteratur som vi studerat. 

 

3.3 Genomförande 
Vi gick tillväga på så sätt att vi såg en film i taget och fokuserade på de kvinnliga rollerna. Vi 

såg filmerna tillsammans och diskuterade dem sedan direkt efteråt. Hur kvinnorna 

framställdes, betedde sig och agerade i förhållande till varandra, till de manliga karaktärerna 
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och till historien. Vi tittade bland annat på de egenskaper de hade, hur de behandlades och 

behandlade andra och om de klädde sig på ett utmärkande sätt. Efter att vi sett filmen skrev vi 

ner allt vi tänkt och sett under filmens gång, och analyserade karaktär för karaktär, dessutom 

tog vi fram nyckelscener som kunde användas för att förklara karaktärernas beteende och 

handlingar bättre. Vi skrev även en kort beskrivning om varje film.  

 

Varje filmanalys tog i första skedet en arbetsdag att genomföra, från det att vi började se 

filmen till dess att vi skrivit färdigt om den. Det första utkastet på de sammanställda 

analyserna uppgick till ungefär 18 till 20 sidor.  

 

När vi sedan skrev om dem delade vi in karaktärerna från alla filmerna i kategorier och 

började analysera dem utifrån de stereotyper vi kunde se gick sidantalet ner till knappt tio 

sidor. Innehållet var då mer komprimerat och mycket text som var mindre relevant hade tagits 

bort. Även beskrivningarna av filmerna kortades ner mycket till den här versionen och de 

längre valde vi att lägga som bilagor istället (se bilaga 2). När karaktärerna delades in i 

kategorier utgick vi främst från Lindells (2004) stereotyper. Dock fick vi lägga till och ta bort 

några för att de skulle passa våra karaktärer på bästa sätt. Lindells (2004) stereotyper var inte 

baserade på enbart svenska filmer vilket kan vara en faktor som bidragit till skillnaderna.  

 

Problemet med den här metoden är att den är subjektiv då det är vi som analyserar och utgår 

från våra erfarenheter och liknande. Vi har dock försökt att vara så opartiska som möjligt och 

tänka utifrån ett generellt perspektiv. Det har varit svårt då vi har starka åsikter om sådana här 

ämnen, men det har varit mycket lärorikt att inte låta det ”ta över” analysen. 

 

Varje film som studerats har setts med föregående film i minnet, vilket kan ha gjort att man 

själv styrt sig åt ett felriktat håll. Det kan hända att vi valt att fokusera på vissa saker, medan 

vi valt bort andra, just därför. Resultatet kan eventuellt ha sett annorlunda ut om vi hade 

analyserat filmerna i en annan ordning. ”Detta är ett generellt förhållande som i sin 

förlängning kan påstås gälla för alla analyser av alla fenomen” anser Tigervall (2005, s. 8). Vi 

har alltid med oss en förförståelse från våra tidigare upplevelser och erfarenheter och vi 

påverkas på ett eller annat sätt av allt vi läser och ser. 

 

Fördelen med metoden är att vi inte varit beroende av någon annan än oss själva. Då vi inte 

har behövt ta hänsyn till någon intervjuperson till exempel har vi kunnat lägga upp analyserna 

hur vi vill. Det har gjort att vi kunnat lägga upp arbetsbördan på ett enkelt sätt och arbetet har 

därför gått smidigt. Vi har själva varit de som styrt över tidsplanen. 

 

3.4 Beskrivning av det empiriska materialet 
Filmerna nedan är kategoriserade i bokstavsordning, detta därför att underlätta val av 

rangordning. De olika beskrivningarna inleds med kort information om premiärdatum, antal 

biobesökare samt vad filmen eventuellt fått för utmärkelser. Handlingen presenteras därefter 

kortfattat. För mer ingående beskrivning av filmernas historier se bilaga 2. Se bilaga 3 och 4 

för utförligare siffror. 

 

De ofrivilliga 
Biopremiär: 28 november 2008 

Antal biobesökare: 54 415 

Priser: De ofrivilliga fick en rad Guldbaggenomineringar, bland annat för bästa regi, bästa 

kvinnliga huvudroll, bästa film och bästa manus, men vann dock inget. 
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De ofrivilliga består av fem helt olika historier som inte har någon inbördes relation mellan 

varandra, förutom det genomgående temat av rädslan att inte passa in och känslan av att inte 

ha något eget val. Historierna handlar om oförmågan att få välja fritt på grund av grupptryck 

på ett eller annat sätt.   

 

Vi får följa en lärare i ett fikarum, några yngre tonårstjejer som leker framför en webbkamera, 

passagerarna och dess chaufför under en bussfärd, personerna under en 60-årsfest och ett 

grabbgängs återträff.    

 
Du & jag 
Biopremiär: 6 oktober 2006 

Antal biobesökare: 3 180 

Priser: Inga priser eller nomineringar. 

 

Filmen handlar om Maja och Niklas, som gjorde slut för fem år sedan, då de gick ur 

gymnasiet. Han lämnade henne utan förklaring och dess handling har satt djupa spår i Maja. 

Hon har svårt att engagera sig fullt ut i ett förhållande och vågar inte lita på det andra könet.  

 

De träffas på en midsommarfest, där alla deras gemensamma vänner från gymnasiet är 

samlade. Mötet där slutar med bråk. De kommande två åren stöter de på varandra slumpvis 

flera gånger. Varje möte river upp såren som knappt ens hunnit läkas. Varje gång de möts 

befinner sig de båda på fel ställe i livet. Tillfället blir aldrig rätt för de båda samtidigt.  

 

När mörkret faller  
Biopremiär: 20 oktober 2006 

Antal biobesökare: 25 876 

Priser: Nomineringar som filmen fick var för bästa manus, bästa regi, bästa kvinnliga 

huvudroll och bästa manliga biroll. Filmen hedrades också med pris på Berlin Amnesty 

International Film Award, Berlin International Film Festival i Tyskland. 

 

När mörkret faller är en film bestående av tre olika historier som handlar om människor som 

lever under någon form av dödligt hot.  

 

Leyla 

Leyla och hennes syster Nina är två unga kvinnor som utåt sett lever ett normalt liv. Men vi 

får snabbt se vilken kontroll männen har över kvinnorna i familjen. Allt handlar om familjens 

heder och när det kommer fram att Nina har umgåtts med killar anses hon ha skämt ut hela 

släkten. Bestraffningen blir en dödsdom.  

 

Carina 

Den framgångsrika, och av kollegorna hyllade journalisten och vinnare av Stora 

Journalistpriset, Carina lever i ständig misär hemma. Hennes man, och även kollega, Håkan 

slår och förnedrar henne både fysiskt och psykiskt regelbundet, och detta sker även framför 

deras gemensamma barn. Till slut får Carina nog och slår tillbaka mot både mannen som slår 

henne och samhället som blundar för det.  

 

Aram 

Denna historia saknar större kvinnoroller 

.  
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Så som i himmelen 
Biopremiär: 3 september  

Antal biobesökare: 1 434 280 

Priser: Filmen blev Oscarsnominerad för bästa utländska film. Dessutom fick Så som i 

himmelen också en rad Guldbaggenomineringar, (bästa manliga biroll, bästa kvinnliga biroll, 

bästa manliga huvudroll, bästa kvinnliga huvudroll, bästa manus, foto, regi och film) men den 

fick ingen vinst.  

 

Så som i himmelen är en film om musik, vänskap, kärlek och mod. Efter flera års hårt 

arbetande och intensivt resande, vilket har resulterat i en hjärtattack, återvänder dirigenten 

Daniel Daréus till sin barndomsby. Han vill få en chans att återhämta sig och för en gång skull 

bara få vara ledig och ta dagen som den kommer. 

 

Frida är en kvinna som blivit sviken av en man och tröstar sig med att byta kille en gång i 

veckan. Gabriella är en tvåbarnsmor som blir slagen av sin man. Inger får inte leva sitt liv hur 

hon vill på grund av sin strikte man som är kyrkoherde. Vi får följa Daniels möte med en rad 

olika människor och tillsammans hjälper de varandra att skapa något vackert, både musik och 

äkta vänskap. 

 

Vingar av glas 
Biopremiär: 27 oktober 2000 

Antal biobesökare: 47 566 

Priser: Filmen blev Guldbaggenominerad för bästa kvinnliga biroll och huvudroll samt bästa 

film. Vinnare av bästa manliga huvudroll. 
 

Vingar av glas handlar om den upproriska Nazli som vill leva sitt liv på sina egna villkor. 

Hon kämpar mot diskriminering på grund av sitt ursprung och sitt kön. Hon befinner sig 

mellan två olika världar och hon passar inte helt in, varken som svensk eller som invandare.  

 

Pappan Abbas ser gärna att Nazli och hennes syster gifter sig med bra muslimska män, vilket 

systern Mahin accepterar men Nazli blir vansinnig över. Det enda hon vill är att få arbete så 

att hon kan ta sitt motorcykelkörkort och hon vill bli behandlad precis som vilken ung kvinna 

som helst. 
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4. Resultat och analys 
Vi har valt att dela in de olika karaktärerna i olika stereotyper. Vi har utgått från Lindells 

stereotyper, men vi har också utformat egna begrepp. Dessa är: Häxor och psykopater, 

Modern, Offer, Från offer till revolutionärer, De osäkra, De svaga och slutligen begreppet 

Fjortis. 

 

4.1 Häxor och psykopater (”allmänt onda”) 
Mamman till Leyla och Nina – biroll (När mörkret faller) 

Mamman är en kvinna med stenansikte. Hon är den, tillsammans med sin egen mor, som styr 

över familjen och släkten, dock är döttrarna helt ovetande om detta. Hon kommer från en 

stark och mäktig familj där hedern är det allra viktigaste. Utåt sett verkar hon bry sig om sina 

döttrar och vilja deras bästa, men allt handlar om hur andra uppfattar dem och det är framför 

allt familjens heder som står i centrum.  

 

Hon styr över mannen och får honom att gå hennes ärenden. Hon får honom att slå döttrarna 

när de går emot det som släkten anses vara rätt. Sönerna blir hjärntvättade. Hon drogar sin ena 

dotter och går så långt att hon får sin andra dotter dödad, allt för att få kontroll över 

situationen. 

 

Hon framställs som kall, manipulativ och elak dock på ett smart och diskret sätt. Man förstår 

inte att det är hon som ligger bakom hemskheterna förrän långt in i historien. Man luras flera 

gånger att tro att hon vill sina döttrar väl men det som betyder något egentligen är familjens 

heder. 

 

4.2 ”Modern” 
I kategorin ”modern” har vi delat in dem i tre underkategorier dessa är: omhändertagande, 

kloka och överbeskyddande. Denna indelning gjordes därför att vi såg olika typer av 

”mödrar” och ville därmed inte likställa dessa. 

4.2.1 Omhändertagande 

Mahin – biroll (Vingar av glas) 

Hon har som storasyster tagit rollen som mamma efter att modern gick bort i cancer. Hon är 

den som håller ihop familjen när det uppstår någon form av bråk. Hon är till skillnad från sin 

syster mer traditionell av sig, när hon tog över rollen efter mamman tog hon även över hennes 

kulturella åsikter.  

 

Hon skyddar sin pappa och menar att modern var den som bestämde. Mahin fick den stränga 

uppfostran medan Nazli är bortskämd och gör vad hon vill. Detta är Mahin något avundsjuk 

på. Samtidigt har hon accepterat sin roll och är inte bitter på sin syster. Hon har inte varit ute 

och roat sig som Nazli har men hon är inte särskilt missnöjd över det. För henne är det 

viktigare att hitta en man och gifta sig. Hon har inga problem med att Abbas tar hem 

potentiella makar till dem. Hon är i själva verket nöjd över det, mest för att hon är lite förtjust 

i Hassan. Medan Nazli är ute och festar och roar sig ligger Mahin hemma och läser 

bröllopstidningar.  

 

Mahin ber henne på bröllopet att inte berätta för pappan just den dagen att Nazli nästan blivit 

våldtagen. Hon ställer upp för Nazli alla andra dagar, denna dag är det Mahins dag och då ber 

hon henne att inte ställa till med en scen. När Nazli ändå berättar och förstör hennes dag så 
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finns Mahin ändå där vid hennes sida. Vad hon än gör, även om det handlar om ett svek mot 

henne själv, så ställer hon alltid upp för henne. 

 

Mahin läxar ofta upp sin syster. När Nazli kommer hem sent och är berusad frågar Mahin om 

hon har druckit alkohol och hur mycket och skäller därefter på henne. Hon är som en moder, 

hon skäller på henne när det är nödvändigt och skyddar henne när det behövs. Hon finns alltid 

där för henne. 

 

Cecilia (läraren) – huvudroll (De ofrivilliga) 

Hon är en person som känner stort ansvar för sina elever och deras hälsa. Hennes 

huvudsakliga uppgift som lärare är att hjälpa barnen och lära ut. Hon är yngre än de övriga 

kollegorna och hon är relativt ny på arbetsplatsen, vilket gör att hon ser på arbetsplatsen med 

andra ögon. Hon är osäker på vad som är okej och hur mycket hon får lägga sig i de andra 

lärarnas sätt att behandla eleverna.  

 

Hon ogillar ”skitsnack” och när det väl gäller vågar hon säga emot när kollegorna pratar skit 

om både elever och deras föräldrar. När hon ser hur en annan lärare slår till en elev vågar hon 

först inte ingripa. Antagligen blir hon så pass förvånad att hon inte kan reagerar just då, men 

hon väljer sedan att gå vidare med det. Hon väljer att konfrontera läraren, men inte på det 

bästa sättet och läraren skäller ut henne. Trots hot om att bli utfryst står hon på sig och hon 

tänker anmäla läraren.  

 

Hon är en stark och modig person som, oavsett priset, kräver att alla ska behandlas med 

respekt, både elever och lärare. Man ser tydligt exempel på detta då hon och två andra 

kollegor sitter i en konversation, där hon lämnas utanför. Efter en stund avbryter hon den 

talande läraren och ber honom att även tala till henne, då även hon faktiskt sitter vid samma 

bord. Hon säger det i normal samtalston och på ett, för henne, väldigt pedagogiskt sätt. Vi 

som tittare kan tycka att hela situationen känns obekväm, vilket vi förstår att även de andra 

vid bordet tycker, men för Cecilia verkar detta inte vara jobbigt att hantera. Hon vill bara att 

de ska visa varandra respekt, vilket hon försöker lära ut till sina elever. Hon tycker att det är 

av stor betydelse att alla lärare är bra föredömen för eleverna. 

 

Lena – huvudroll (Så som i himmelen)  

Lena är en ung kvinna som utåt sett verkar vara en lycklig och sprudlande människa. Hon är 

en stark person som lever för att hjälpa andra. Hon är alltid glad och positiv mot alla 

människor i byn. 

 

Ett exempel på hennes omtänksamhet är när hon sitter i på sitt arbete i ICA-butiken och 

gråter. I nästa stund när hon ser att hon har en kund, tar hon sig samman och går ut till kassan 

och är jätteglad och muntrar upp den äldre damen med dagens roliga historia. Detta visar att 

hon sätter andra framför sig själv. 

 

När den förståndshandikappade Tore vill vara med i kören och vissa sätter sig emot detta tar 

hon hans parti. Självklart ska han få vara med i gemenskapen, anser Lena. Vid flera tillfällen 

skyddar hon honom när andra säger elaka saker om honom. När han vid ett senare tillfälle 

”gör ner sig” och den andra skrattar åt honom, skäller hon ut dem och hjälper sedan Tore att 

tvätta av sig. Hon är de svagas beskyddare. 

 

Slutsats: De omhändertagande karaktärerna är i olika åldrar och befinner sig i olika 

situationer och stadier i livet, men det de har gemensamt är att de tar hand om andra 
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människor. De skyddar de trasiga, de svaga och de utsatta och sätter sig själva i andra hand. 

De framställs som varma, glada och ordentliga personer. Deras kläder förstärker karaktärernas 

oskuldsfullhet, då de kan ses som ganska oskyldiga. Även här kan man säga att stereotyperna 

framträder tydligt och kläderna och egenskaperna kvinnorna har används för att förstärka 

dem. 

4.2.2 Kloka  

Stella- mindre biroll (När mörkret faller) 

Stella är polisen som tar sig an Leylas fall. Hon engagerar sig fullt ut och är mån om att reda 

ut varenda lös tråd för att kunna fälla de ansvariga till Ninas och deras kusins hedersmord. 

Hon försöker se till att Leyla är i säkerhet under hela utredningen.  

 

Anna - mindre biroll (Du & jag) 

Hon är som en mamma för de andra. Det är hon som fixar så att alla vänner samlas på 

midsommar och jul. De andra ser upp till henne och känner stort förtroende för henne. De vet 

att man alltid kan komma till henne om man har problem. Hon är den som vågar lämna allt 

där hemma för att flytta till Thailand, men hon gör det för att hon vill, inte för att hon flyr från 

något, till skillnad från när Niklas flyr till Danmark eller till New York. Hon har en liten, men 

viktig roll i filmen.  

 

Mamman till Håkan – mindre biroll (När mörkret faller) 

Håkans mamma tar Carinas sida med en gång. Hon har själv varit offer för en 

hustrumisshandlare. Hon vet vad Carina går igenom och stöttar henne trots att det är hennes 

son det handlar om. Hon gör det för Carinas och barnens skull.  

 

Man märker att situationen är svår för henne. Samtidigt som hon tycker synd om sin son 

känner hon skuld eftersom det tog 40 år för henne att ta sig ur mardrömmen. Därför anser hon 

att det till viss del även är hennes fel att sonen har blivit som han blivit eftersom hon låtit 

honom växa upp under sådana omständigheter. Hon vill inte heller att hennes barnbarn ska 

föra ”arvet” vidare och i framtiden misshandla sina partners.    

 

Slutsats: De kloka orden kommer från relativt små, men dock så viktiga biroller. De är 

personer som ger råd och hjälper offren när de behöver stöd och hjälp.  Till skillnad från den 

omhändertagande kategorin, där karaktärerna tar hand om sina nära av kärleksfulla skäl, ger 

de här istället kloka ord och råd till andra människor som är i behov av det, inte just för att de 

vill de utan i första hand för att den andra personen behöver det. Det är offret som söker upp 

den kloke och därför är det offret som väljer vem den vill anförtro sig åt. Leyla söker upp 

Stella och berättar om sina förhållanden hemma och anförtror sig åt henne och vågar berätta 

allt. Niklas tar kontakt med Anna när han behöver råd om sina kärleksrelationer. Susanne 

ringer till Håkans mor efter att Carina polisanmält Håkan och hon kommer och stöttar 

systrarna.  

4.2.3 Överbeskyddade  

Susanne, syster till Carina – biroll (När mörkret faller)  

Susanne vet vad som pågår mellan Carina och Håkan. Hon är den som systern kan anförtro 

sig till. Men samtidigt lyssnar Carina inte när hon råder henne att lämna Håkan. Susanne 

stöttar henne på alla sätt och vis. Hon säger till och med att hon kan berätta för Håkans 

mamma om vad som har hänt. När Carina vill gå ut offentligt med sin historia råder Susanne 

att inte göra det, detta för att försöka skydda henne. Men när Carina ändå väljer att göra det 

stöttar systern henne till 100 procent.  
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Sammanfattning: Det alla dessa tre olika ”modersgrupper” har gemensamt är behovet av att 

ta hand om andra individer. De är på olika sätt en ”modersfigur”, en på något sätt 

omhändertagande karaktär.  

 

Många av dem behandlar sina vänner eller anhöriga nästan som om de är deras barn. 

Alla fem filmer har någon form av ”modersfigur”. Det är en roll som tydligen är ett måste i 

dagens svensk film.  

 

4.3 Offer 
Nina – biroll (När mörkret faller) 

Nina är en tjej i tjugoårsåldern med invandrarbakgrund. Hon är godtrogen och känner starka 

band till sin familj.  

 

Nina är trött på att bli styrd av sin pappa som inte låter henne ha vare sig mobiltelefon eller 

umgås med vem hon vill. När en kille ringer till henne och pappan får tag på mobilen före 

Nina anklagar han henne för att olovligt umgås med killar och hon är därmed en hora.  

 

Nina försöker göra uppror och slå sig fri från familjen, bland annat genom att gå till socialen 

och berätta hur situationen ser ut och vilket förtryck hon känner. Hon får en egen lägenhet, 

men ensamheten och saknaden efter familjen gör att hon återvänder. Hennes godtrogenhet 

gentemot familjen blir hennes död. Hon tror hela tiden att familjen inte ska göra henne illa 

och vill hennes bästa, men de lurar henne. Ända in i slutet tror Nina det bästa om dem. Hon 

tror på lösningen de kommer med, att hon ska få välja en av sina kusiner att gifta sig med och 

att allt ska bli bra. 

 
4.4 Från offer till revolutionär  

Leyla – huvudroll (När mörkret faller) 

Leyla är lillasyster till Nina. Vi får aldrig veta exakt hur gammal hon är mer än att hon är 

något eller ett par år yngre än sin syster. Även hon är godtrogen och har starka band till sin 

familj. 

 

Leyla inser tillslut, efter att hon sett sin syster brutalt mördas, att hennes familj är ond. Hon tar 

mod till sig och går till polisen. Där inser hon hur illa hennes familjesituation egentligen är. 

Hennes kusin, två år tidigare, gick samma öde tillmötes som Nina. Leyla gör trots detta 

samma misstag som Nina och litar på sin mor. Först när det är för sent och hon håller på att 

förlora medvetandet inser hon att det faktiskt är den trygga modern och mormodern som är de 

som styr med järnhand över familjen och bestämmer hur dess heder ska återupprättas. 

Systrarna har genom hela filmen litat på kvinnorna i familjen, och sett männen som de elaka 

och styrande. Men skenet kan bedra. 

 

Både Leyla och Nina befinner sig i två olika världar. De låter sig styras av sin familj, men 

samtidigt vill de leva sina egna liv. De är två starka kvinnor som försöker slå sig fria, men 

deras familjekänsla övervinner och de återvänder gång på gång till den falska tryggheten. 

 

Inger – biroll (Så som i himmelen)  

Inger är gift med kyrkohedern Stig. Hennes stora passion just nu i livet är kören. Hon får inte 

ut det hon vill ha av sitt förhållande till Stig och hon är sexuellt frustrerad. Stig tycker att sex 

är en synd. När de bråkar säger Inger att det inte finns någon synd och tar fram de gömda 
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porrtidningarna hon länge vetat att han har. Hon säger att hon har hållit tillbaka i flera år men 

att det är slut med det nu. Hon börjar kyssa sin man och han kysser henne tillbaka. När Stig 

dagen efter säger att det som hänt under natten aldrig har hänt blir hon förtvivlad. 

 

När Stigs avundsjuka tar över och han sparkar ut Daniel från kyrkokören faller hennes liv i 

bitar. Det enda som faktiskt betyder något tas ifrån henne och detta av hennes man. Hon 

bryter ihop och klarar inte ens att ta sig ur sängen på flera dagar. 

 

Tillslut väljer hon att lämna sin make för kören. Hon flyttar in i ett av Daniels många rum. 

Först då inser Stig hur mycket han har att förlora. Stig kämpar för att få tillbaka sin hustru, 

men när han frågar om det fortfarande finns en chans för dom svarar hon att hon inte vet. Man 

ser på henne att hon fortfarande älskar honom. Det är nu upp till honom att anpassa sig efter 

henne om han vill ha henne tillbaka. Hon tar alltså helt kontroll över sitt liv och vägrar låta 

någon annan bestämma över henne.   

 

Gabriella – biroll (Så som i himmeln)  

Gabriella är en kvinna som har tryckts ned av sin man i så många år att hon inte vet vem hon 

själv är längre. Hon är den med mest talang i kören men hon saknar helt självförtroende och 

ser inte sin egen begåvning.  

 

Hon är ett typiskt offer för en kvinnomisshandlare, hon försöker vara mannen till lags och 

anpassa sitt liv efter honom. Samtidigt försöker hon göra de saker hon själv vill göra, men 

dessa saker måste ske på hans villkor. Tillslut vågar hon bryta sig loss, tack vare det förstärkta 

självförtroende hon har fått från kören och framförallt från texten i Gabriellas sång.  Denna 

låt beskriver i princip hela hennes livssituation.  

 

Gabriella tar kontrollen över sitt liv när hon väljer att polisanmäla mannen. Hon känner så 

pass stor styrka när han äntligen befinner sig bakom lås och bom, att hon vågar tala om för 

honom att de inte ska leva tillsammans mer. Hon uppmanar honom att söka hjälp för sina 

problem, så att han någon gång i framtiden kan få träffa sina barn igen. Hon har gjort klart för 

honom att hon tänker leva sitt eget liv nu, utan honom.  

 

Carina – huvudroll (När mörkret faller) 

Carina är en journalist som vinner Stora Journalistpriset. Utåt sett lever hon i en lycklig familj 

med man, som även han är journalist, och två barn. Men den vackra bilden är bara en illusion. 

Mannen har slagit henne under alla de tio åren som de varit ihop.  

 

Hon trippar på tå i hemmet och vet precis när mannen ska explodera. Man ser på henne hur 

rädd hon verkligen är när hon känner på sig att han ska tappa besinningen. Även hon är 

godtrogen och hoppas hela tiden på att hans löften om förändring kommer att uppfyllas. Hon 

skyller även på sig själv, att hon förtjänar det till viss del. När hon har blivit brutalt slagen och 

förnedrad inför barnen, en gång för mycket, väljer hon att anmäla honom. Både för sin egen 

skull men även för sina barns skull, hon vill inte att de ska behöva växa upp under sådana 

förhållanden.  

 

Deras gemensamma kollegor, både de manliga och kvinnliga, vänder sig emot henne och tar 

makens sida. Hon tänker inte vara ett offer längre. Hon vill utnyttja sin position som 

inflytelserik journalist och använda sig av sina kontakter inom mediebranschen för att få ut 

sitt budskap om våld mot kvinnor. Hon ställer även upp i och vinner valet till 
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Europaparlamentet där hon vill föra frågan om kvinnomisshandel. Hon går från att vara ett 

svagt offer till en stark kvinna som bestämmer över sitt eget liv.  

 

Nazli – huvudroll (Vingar av glas) 

Nazli är en tjej på 18 år som söker frigörelse. Hon vill slå sig fri från familjens gamla ideal 

samtidigt som hon vill vara en del av sin familj. Hon vill vara som alla andra, hon vill vara 

svensk. Hon ljuger om sitt namn när hon söker jobb och kallar sig för Sara Lindström, för om 

det står Nazli Kashani så tror alla att man har slöja, säger hon till försvar. Hennes högsta dröm 

är att få ett helt vanligt jobb så att hon får råd till att ta ett MC-körkort. Hon är liten och smal 

vilket inte är ett typiskt iranskt ideal, till skillnad från hennes syster som är en aning kraftigare 

till hennes pappas glädje. Han menar att ju mer man har desto mer finns det att älska.  

 

Nazli är egentligen bara en helt vanlig upprorisk tonåring vilket bland annat visar sig genom 

att hon röker, vilket pappan vet om. Nazli vet också om att pappan vet om det. Hon vill även 

ta MC-kort vilket pappan är helt emot, detta gör att hon vill ta det ännu mer.  

 

Nazli klär sig i tajta kläder och midjekorta tröjor. Familjen och omgivningen runt omkring 

påpekar hennes klädsel men hon står på sig och vägrar ändra sig. När hon sedan nästan blir 

våldtagen anklagar hon sig själv för att det var hennes eget fel för att hon hade ”utmanande” 

kläder. Här kommer hennes svaga och ömtåliga sida fram till skillnad från den annars så 

kaxiga attityden.  

 

Nazli har ett bra förhållande till sin far, hon tycker väldigt mycket om honom. Samtidigt har 

de olika åsikter om hur man ska leva. Hon förstår inte att allt han vill är bara att göra det som 

är rätt för barnen. Han har flytt från sitt hemland och offrat sin karriär för barnens skull. Nazli 

är så uppe i sitt eget liv att hon inte förstår detta. Hon är arg och upprörd och skyller allt på 

pappan, när det egentligen var så att mamman var den som styrde när hon var vid liv.  

 

Det enda Nazli intresserar sig av är att tjäna pengar. Hon är målmedveten och vägrar att ge 

upp. Har hon bestämt sig för något ska hon lyckas med det. Hon får allt till slut, vilket kan 

kännas klichéaktigt. Hon skaffar ett jobb på egen hand, hon får killen, hon får tillbaka sin 

familj, och sin heder genom att polisanmäla kusinen som försökte våldta henne och han blir 

även utfryst från familjen. Till sist får hon även sitt efterlängtade MC-körkort. Hon lyckas 

med att bli den som styr över sitt eget liv. 

 

Slutscenen, där hon åker iväg på motorcykeln och Johan sitter bakom henne, blir som en 

symbol för att hon inte låter någon kille styra över hennes liv längre, varken pappan, den 

tänkta maken eller pojkvännen Johan. 

 

Slutsats: Karaktärerna har gemensamt att de på olika sätt är offer för något. Två karaktärer, 

Gabriella och Carina, är offer för sina aggressiva äkta män, Nazli för ett våldtäktsförsök, Inger 

för en man med gamla värderingar, Nina för ett hedersmord och Leyla för att gå samma öde 

till mötes. Alla karaktärer är stora offer hela tiden. De framställs som svaga, nedtryckta och 

utan något slags värde eller rätt att leva sitt eget liv. Alla är offer för män. Alla karaktärer 

lyckas så sig fria och bli starka med undantag för Nina. Ibland måste någon offras för att 

andra ska få en chans till ett bättre liv. Så kanske det är i verkligenheten också. Ibland krävs 

det något brutalt för andra ska reagera och få upp ögonen för vad som egentligen sker.  
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4.5 De osäkra 
Maja – huvudroll (Du & jag) 

I början av filmen får man en bild av en stark, målmedveten kvinna. Hon säger att hon inte 

har tid med pojkvänner, hon vill istället satsa på sin karriär. Men ju mer vi får lära känna 

henne under filmens gång, desto mer ser vi att den första bilden bara är en fasad utåt. Maja är 

en osäker kvinna och otroligt rädd för att misslyckas. Hon har svårt att ge sig hän fullt ut. Hon 

bygger en mur runtomkring sig eftersom hon har svårt för känslor, hon vågar inte, hon är rädd 

att bli sårad, rädd för att Niklas ska svika henne ännu en gång. 

 

Hon framställs som lättfotad och hon följer med okända killar hem, helt utan vidare. Hennes 

kläder visar mycket hud. Kläderna symboliserar en typisk kvinnlighet. Maja ser alltid svettig 

och rufsig ut medan killarna ser helt perfekta ut, efter en lång utenatt. Kan detta vara en 

symbol för att hon är kvinnan? Hon ser mer alkoholpåverkad och sliten ut än killarna, trots att 

båda har festat hela natten lång.  

 

Maja hoppar in i ett förhållande och köper bostadsrätt, kanske just för att gå emot Niklas, hon 

vill visa både omgivningen och Niklas att hon klarar sig bra utan honom, att han inte ska få 

styra hennes liv. Men egentligen är hon inte särskilt kär i Erik. Hon startar ofta bråk och 

spenderar mycket tid ute på krogen. 

 

Undermedvetet startar hon bråk istället för att ta tag i de jobbiga problemen, kanske just för 

att hon vill att förhållandet med Erik ska ta slut, men hon vill inte vara den som tar beslutet. 

Det är otroligt viktigt för henne att andra ser henne som lyckad, därför säger hon att hon sagt 

upp sig från jobbet för att starta eget, istället för att berätta som det egentligen är, att hon fått 

sparken. Hon förfinar sina arbetsuppgifter för att hon inte vill att hennes vänner ska veta hur 

oglamouröst hennes jobb egentligen är.   

 

Hon går från att vara osäker och rädd till att välja att gå sin egen väg. Hon tänker lyssna på sitt 

hjärta och våga chansa för att få bli lycklig. Hon lämnar allt gammalt och går vidare utan att 

veta vad hon ska göra härnäst.  

 

4.6 De svaga 
Josefin – biroll (Du & Jag) 

Hon är kär i Niklas och Niklas är kär i Maja och triangeldrama uppstår. Josefin vet att hon 

aldrig kommer att bli nummer ett, ändå planerar hon hela sitt liv efter Niklas. Hon har flyttat 

till Malmö bara för Niklas skull. Hon beter sig som hans flickvän, redan innan hon är det. 

Trots att känslorna inte är samma för de båda så inbillar sig Josefin att de är likställda. Hon är 

en naiv, men ändå skarpsint kvinna.  

 

Hon är stark, men när det gäller Niklas är hon väldigt svag. Hon säger själv att hon alltid blir 

kär i killar som hon inte kan få. Hon går hem med Niklas danska kompis för att hon vet att 

hon aldrig kommer att få Niklas den kvällen. Hon hoppas istället på att få honom svartsjuk. 

Niklas ser henne som en person som alltid kommer att finnas där, hon väntar på honom och 

hon offrar allt för honom.  

 

Tillslut inser hon att hon aldrig fullt ut kommer att få Niklas. Då brister det. Efter att Maja 

sagt att hon ska öppna ögonen och inse att Josefin aldrig kommer att lära honom att bli kär i 

henne, förstår hon att det är slut.   
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Josefin är svartsjuk på Niklas och Majas ”förhållande”. Hon är själv kär i Niklas, därför är 

hon elak mot Maja. Vänskapen förstörs på grund av en kille, vilket är mycket stereotypt.  

 

Siv – mindre biroll (Så som i himmelen) 

Siv är en osäker, sur och bitter äldre kvinna som inte har fått ut det hon egentligen velat ha av 

livet. Hon saknar kärlek och ömhet och när Daniel kommer till byn ser hon det som sin chans 

att få möta sin stora kärlek.  

 

Men saker blir inte som hon har tänkt sig. Daniel visar inget mer än vänskapliga känslor för 

henne och hon blir svartsjuk när hon ser att han väljer Lena istället. Trots att hon aldrig ens 

egentligen var en kandidat för honom. Siv känner sig sviken av Daniel och därför vänder hon 

sig till kyrkohedern för att hämnas.   

 

Hon manipuleras av kyrkoherden till att motverka kören och Daniels nyskapande. Hon slits 

mellan att tillfredsställa kyrkohederns önskningar och den värme och glädje som kören ger de 

andra och faktiskt även henne själv, om hon vill.  

 

Siv framstår som en svag marionettdocka som är lätt att styra. Hon är en kvinna som inte 

lever sitt liv fullt ut, precis som de andra kvinnliga karaktärerna i filmen till en början.   

 

Slutsats: De är osäkra och fega personer som lever sitt liv efter andra. De vågar inte vara 

självständiga utan lever vidare det meningslösa liv de bara vet finns . De skulle vilja slå sig 

fria men är för svaga för att klara av det. De har levt sina liv på det här sättet så länge att de 

inte längre har någon kontroll över det och ingen koll på vad de egentligen vill göra. Siv får 

för sig att hon vill ha Daniel för att Arne i kören säger att ”han kanske vore något för dig”. 

Josefin har trånat efter Niklas i så många år att hon inte ser någon annan framtid för henne än 

att vara med honom. Hon har trots allt lyckats få honom ibland och då borde hon lyckas med 

det igen. 

 

Dessa kvinnor framställs på ett sätt som desperata. De låter sig utnyttjas, Josefin av Niklas 

och Siv genom att gå kyrkohedern Stigs ”ärenden”. 

 
4.7 ”Fjortis” 
Fjortistjejerna – huvudroller (De ofrivilliga) 

Vi får se två yngre tonårstjejer, utan namn, som inte riktigt vet vart gränsen går. De söker 

ständig bekräftelse och utseendet spelar stor roll. De vill få uppmärksamhet från omgivningen 

och de söker detta genom att påpeka sina brister och fel utseendemässigt. De behöver få höra 

att de är snygga och påpekar därför att de inte har tillräckligt ljust hår eller inte blir tillräckligt 

bra på bild. De ska därefter säga att den andra visst är snygg.  

 

De driver med andra vuxna och försöker visa hur tuffa de är. De pratar högt om vem som gör 

värst ”häxblandningar” och visar ingen respekt för de andra som befinner sig på samma 

spårvagn. De spelar till en början mer fulla än vad de egentligen är, men det övergår sedan till 

att de blir mer fulla än vad de kan hantera.  En utav tjejerna blir så berusad att hon däckar. 

Den andra försöker ta hand om henne men hon vill hellre verka rolig inför de äldre killarna de 

träffat i parken. Efter att någon kille kastat något på en bil och föraren kommer och skäller ut 

dem smiter alla därifrån och lämnar den däckade tjejen kvar. Föraren tar med sig henne i sin 

bil och kör hem henne. De får dagen efter skäll av den däckade tjejens mamma. De båda är 

upprörda och skäms. De säger att de inte vet varför de gjorde som de gjorde kvällen innan. 
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Kontrasten mellan att vara mogna och vuxna och sedan de barn de egentligen är, är tydlig då 

de blir utskällda dagen efter. De tar inte konsekvenserna för sina handlingar vilket är ett 

tecken på omognad. De sitter där och skäms och svarar bara ”jag vet inte”, på alla frågor. 

 

De framställs som unga och vilsna tjejer som försöker vara vuxna i en övergångsålder där de 

inte vet hur man ska bete sig.  

 

Detta är en stereotyp, och faktiskt i många fall sann, bild av tonårstjejer som strävar efter att 

vara populära. De försöker passa in i en tonårsvärld fylld av sprit och grupptryck. Det visar på 

hur svårt det kan vara för unga kvinnor att hitta sig själva och passa in en värld med de ideal 

som dominerar samhället.  

 

Lotta – biroll (Vingar av glas)  

Lotta är självupptagen och ställer inte alltid upp för Nazli. Men samtidigt så sviker Nazli 

Lotta också. De båda sviker varandra för killar. Dock är Lottas svek värre när Nazli verkligen 

behöver någonstans att ta vägen ställer hon inte upp. 

 

Lotta vill utåt verka tuff genom sina piercingar, tatueringar och färgat hår. Hon är egentligen 

inte lika tuff som hon ser ut. Hon är ganska svag och styrs av sin pojkvän. 

 

De stöttar varandra. Lotta får Nazli att våga tatuera sig. Lotta tar efter Nazli och vågar stå på 

sig. Hon är trött på att alltid låta killen bestämma och säger för en gång skull ifrån och hon har 

fått modet ifrån Nazli. 

 

Lotta är en äldre tonåring med fjortisbeteende. Hon framställs som omogen och rebellisk. Hon 

tatuerar och piercar sig och byter hårfärg och frisyr titt som tät. Detta gör att hon framställs 

som tuff utåt men vi förstår att detta är ett sätt för att dölja den osäkerhet som finns under 

ytan. 

 

På grund av sin osäkerhet sätter hon alltid killarna först för att hon ständigt behöver 

bekräftelse på att hon duger. Hon tror att hon alltid kommer ha Nazli hos sig som stöttar 

henne och därför lägger hon inte lika mycket energi på deras vänskap. 

 

När hon sviker sin bästa vän när hon verkligen behöver henne gör hon inte detta på grund av 

oengagemang utan på grund av svaghet och rädsla för att mista pojkvännen. 

 

Lotta är en dynamisk karaktär som blir allt starkare under filmens gång. Hon är en person som 

vi kan känna igen även i verkliga livet. 

 

Slutsats: Fjortisarna i filmerna framställs på ett sådant sätt att det känns trovärdiga även i 

verkliga livet. Dessa karaktärer har egenskaper som man kan hitta hos människor som finns 

bland oss. Dom framställs relativt realistiska, dock ganska överdrivna, då alla egenskaper som 

finns hos ”fjortisar” har lagts på en och samma person. Karaktärerna framställt väldigt 

stereotypiskt.  
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5. Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att föra en diskussion kring filmanalyserna, utifrån den litteratur vi 

har studerat och utifrån våra egna tankar. Vi kommer även att diskutera vårt val av metod och 

vårt urval av filmer.  

 

Vårt huvudsyfte med att analysera dessa svenska filmer var att undersöka hur kvinnor 

framställs och blir behandlade i det svenska samhället, så som filmen speglar samhället enligt 

Sunnemarks begrepp betydelsekonsekvenser.  

 

Vår huvudfråga som vi utgick från vad hur kvinnor framställs på svensk film. Vi ville veta 

vad för olika kvinnliga stereotyper man ser och hur genus konstrueras i filmerna. Vi tänkte 

även inrikta oss på producentperspektivet. Som producenter hoppades vi att kunna ha nytta av 

denna studie för att i framtiden kunna vara med och ändra tankemönstret. 

 

För att en film överhuvudtaget ska bli intressant och locka en bred publik måste filmskaparna 

ofta överdriva när de skapar de olika karaktärerna. Därför kan man säga att de stereotyper 

som vi får se är baserade på vanliga människor men med extrema drag. Exempelvis Nazli i 

Vingar av glas är en blandning av många olika ”karaktärer”. Man har gett henne både 

kaxighet, omogenhet, ett offers utsatthet samtidigt som hon är en stark kvinna. Hon är 

överkomplex, en enda person har vanligtvis inte alla dessa egenskaper. Men som vi tidigare 

nämnt, man måste överdriva på film för att fånga publiken.   

 

5.1 Metoddiskussion 

Vi valde mellan att gå ut och intervjua människor från filmbranschen och att göra rörlig 

bildanalys av filmer. Vi valde slutligen det sistnämna efter att ha jämfört för och nackdelar 

med varandra. Vi gjorde detta val främst för att vi trodde att vi skulle få ut mest av detta 

arbetssätt. Ett alternativ hade varit att genomföra båda metoderna, vi tror dock att det då hade 

blivit två olika uppsatser alternativt en för omfattande uppsats.  

 

Man kan vara kritiskt till den metod vi valde att använda oss av för att få reda på vårt resultat, 

just därför att en fiktiv värld kan tolkas på så många olika sätt. Vår analys kan anses vara för 

subjektiv. Men vi hade ändå valt samma arbetsmetod om vi skulle göra om valet idag. Den 

här metoden är den bästa att använda för att se hur kvinnor gestaltas anser vi. Ett annat 

alternativ som vi skulle kunna använda är att studera manuskripten och gjort en textanalys 

men där hade samma problem uppstått som vid filmanalys. 

 

5.2 Diskussion av urval 

Av de filmer som vi har valt är det bara Så som i himmelen som man egentligen kan kalla en 

biosuccé. Den ligger på 6e plats av de senaste tio årens mest biobesökta filmer, både bland 

svenska och utländska (se bilaga 5). Svenskar väljer hellre att se fler amerikanska filmer än 

svenska på bio.  Bland de svenska filmerna var Så som i himmelen den mest sedda filmen på 

bio (se bilaga 1 bilaga).  

 

Väldigt många filmer är baserade på böcker och då vi valde att sålla bort alla dessa titlar blev 

listan över svenska filmer mycket kortare. Faktum är att de filmer som har gått bäst på 

svenska biografer är filmer som är baserade på böcker. Exempel på detta är filmer som 

Snabba Cash och Millenniumtrilogin, som alla har gått bra på bio (se bilaga 1 för biostatistik). 
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Man kan kritisera valet av att ta bort filmer som är baserade på böcker eller pjäser. Kanske 

hade resultatet sett annorlunda ut då. Men gissningsvis hade det inte varit en så stor skillnad. 

Vi ville ändå ha filmer som inte hade någon bakgrund från tidigare skrivna karaktärer.  

 

De filmer vi valde har även kvinnor i ledande roller. Hade vi valt att utgå från filmer med 

starka manliga huvudroller och kvinnorna endast som biroller hade våra analyser sett helt 

annorlunda ut. I exempelvis actionfilmer får kvinnan ofta rollen som det hjälplösa offret som 

den stora starka mannen måste rädda. Det är också vanligt med lättklädda kvinnor som endast 

är till för att ge de manliga karaktärerna sexuell njutning. Kvinnan ses helt enkelt som ett 

sexobjekt eller som ett svagt offer.    

 

För att få en intressantare analys har vi valt dramagenren. Detta för att vi anser att 

kvinnorollerna är mer komplexa och verklighetstrogna i dessa filmer. I komedier och action 

och andra filmer får, som tidigare nämnt, ofta kvinnor mindre viktiga och mindre seriösa 

roller. 

 

5.3 Diskussion av stereotyper 

Vi valde att dela in de olika karaktärerna i olika stereotyper. De mest utmärkande var: Häxor 

och Psykopater, Offren, Från offer till revolutionär, Fjortis, Modern, De svaga och De 

osäkra. Vi kommer nedan att diskutera vad vi anser om dessa olika stereotyper. 

 

Lindells indelning av olika stereotyper stämmer till viss del in på de filmer vi har valt. När det 

gäller Häxor och Psykopater anser vi att modern i När mörkret faller både är mystisk och 

psykiskt instabil. Hon har även hotfulla drag i det sociala beteendet, dock inte mot någon 

manlig rival, vilket Lindell (2004) skriver. Lindell säger att det är skillnad på manliga och 

kvinnliga ”onda” karaktärer. Vanligen får man med en gång veta att mannen är den onda och 

elaka. I När mörkret faller får varken de övriga karaktärerna eller publiken veta vem det 

egentligen är som ligger bakom allt det onda, förrän i slutet av filmen. Man tar ofta för givet 

att i en film som handlar om förtryck är det mannen som är hjärnan bakom allt det onda. Vi 

tror att detta nog stämmer i verkligheten. Men eftersom det är så pass ovanligt i verkliga livet 

med en så ond moder blir filmen extra kryddad av en sådan historia, som publiken inte kan 

gissa sig till med en gång.    

 

När det gäller Offren i våra filmer så passar de in på det som Lindell beskriver som 

försvarslösa kvinnor som jagas av galna män. Däremot kan man inte säga att de alltid har 

behov av en manlig hjälte som kan rädda dem. I de flesta fallen är det faktiskt kvinnorna 

själva som slår sig fria från förtrycket, utan hjälp av någon manlig karaktär. I vissa fall har de 

istället haft hjälp av någon kvinnlig karaktär. 

 

Kvinnornas underordning är ett återkommande tema i de filmer som vi har valt att analysera. 

Tigervall (2005) skriver att om det framställs som ett stort problem och något negativt så kan 

det leda till att debatter skapas utanför filmens värld. I Så som i himmelen anser vi att vissa 

delar framställer det kvinnliga förtrycket som något negativt, (ex Gabriella och Inger) däremot 

framställs Lenas karaktär som normal och hennes karaktär bidrar istället till att förstärka den 

rådande maktordningen, om man utgår från Tigervalls tankar om stereotypers framställning.   

 

Nina i När mörkret faller är en ung kvinna som bara vill leva ett normalt och lyckligt liv. Men 

familjen tycker att hon tar sig för mycket friheter och försöker därför sätta henne på plats. 
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Hon är en kvinna som, oavsett hur hon blir behandlad, ändå tror det bästa om andra. Hon 

framställs därför som en aning naiv. En kvinnlig naivitet ses som något svagt och det är inte 

synd om en sådan person. Hade det däremot varit en naiv kille i hennes ställe hade man nog 

sett annorlunda på saken. En kille har större rätt att leva hur han vill än vad en tjej har. En 

kille har också större rätt att klä sig hur han vill, anser vi, vilket inte Nazli i Vingar av glas 

har. Hon klär sig gärna utmanande med korta kjolar, tajta byxor och korta tröjor. Men så 

kommenterar också hennes omgivning, både män och kvinnor, hennes klädstil.  

 

Än en gång kan man dra paralleller till 1700-talets ideal. Kvinnorna ska vara ömtålig, 

emotionella och omhändertagande. Kvinnan ska placeras i hemmet, där hon ska skyddas från 

den hårda verkligheten (Fagerström och Nilsson 2008). Hennes huvuduppgift är att ta hand 

om man och barn. Nina går helt emot dessa saker när hon i smyg träffar killar. Även Nazli går 

emot dessa ideal och lever sitt liv på ett sätt som familjen inte uppskattar. Skillnaden mellan 

dessa två unga kvinnor är att Nina faller offer för sin familjs traditioner medan Nazli 

helskinnande kommer därifrån, och får allt hon önskat sig. Den ena historien slutar i tragedi 

medan den andra får ett sagolikt slut.   

 

De filmer vi valt har fått mycket uppmärksamhet (se bilaga 3 och 4) just för sina starka och 

gripande historier med starka kvinnoporträtt. Många karaktärer går från svaga individer till att 

bli starka i slutet av filmen (i resultatdelen har vi valt att kalla dessa karaktärer för Från offer 

till revolutionär). Det händer väl säkerligen i verkligheten också, men knappast i lika många 

fall som de som filmskaparna har valt att visa. En film måste trots allt ha ett slags tilldragelse 

för att publiken ska tycka om filmen. En film som inte berör är inte heller en film som sätter 

några bestående spår hos tittaren. 

 

Man kan säga att Carina i När mörkret faller inte agerar typiskt kvinnligt, när hon 

polisanmäler sin misshandlande make och faktiskt bildligt slår tillbaka mot både honom och 

samhället. Som vi tidigare har skrivit så säger Jarlsbro (2006) att kvinnor som tar efter en så 

kallad manlig ledarstil ofta kallas aggressiva och extremt manliga. När en man blir illa 

behandlad är det mer acceptabelt att han gör väsen av sig och strider emot. När en kvinna 

däremot gör det, på samma sätt som en man, möts hon av misstro. Carinas kollegor vänder sig 

bort från henne och, utan att ens ha engagerat sig för att ta reda på all fakta, tar Håkans parti. 

Av någon konstig anledning är det mer synd om en man som blir utsatt för orättvisor, än för 

en kvinna, i kvinnors ögon. Men citatet ”Det finns en plats i helvetet för kvinnor som inte 

hjälper varandra” uppkom av en anledning (Madeleine Albright, i översättning av Marklund 

och Snickare, s. 156).  

 

Förutom Carina finns det fler tydliga exempel på kvinnliga karaktärer som gör revolt och slår 

tillbaka mot samhället och de som behandlar dem illa. Det är en trend som syns tydligt i 

dagens filmer. I Män som hatar kvinnor har vi Lisbeth Salander och Annika Bengtzon i 

Sprängaren (dock är dessa filmer baserade på böcker, så egentligen kanske man istället ska 

tacka bokförfattarna istället för filmskaparna för de originella starka kvinnokaraktärerna). 

 

Starka kvinnor borde få större plats i filmer vilket vi tror kan det leda till en positiv utveckling 

även i verkliga livet. Många ser dessa kvinnor som förebilder och vågar själva ta mod till sig 

och förändra sin livssituation.   

 

Tigervall skriver att kvinnor och män framställs enligt vissa mönster. Kvinnor framställs ofta 

som bifigurer som väntande på mannen befinner sig i hemmet (2005, s. 11).  
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Av de filmer som vi har analyserat är det i Så som i himmelen som har de mest tydliga 

stereotyperna och som tydligast visar skillnaden mellan kvinnor och män. I filmen får man 

följa Daniel, som är huvudkaraktären. Kvinnorna i filmen är bara bifigurer. Trots att Frida 

Hallgren fick en Guldbaggenominering för bästa kvinnliga huvudroll som Lena har hon en 

betydligt mindre roll än Michael Nyqvist som spelar den manliga huvudrollen. Lena är ett 

typiskt exempel på en kvinna som inte känner sig helt fullständig förrän hon har den rätta 

mannen vid sin sida. Hon är också den karaktären som utvecklas minst under filmens gång.  

Hon lever under ett förtryck som filmskaparen inte ens tar upp.  

 

Eftersom vi har valt filmer med kvinnor i de större rollerna, med undantag för Så som i 

himmelen där kvinnorna har mindre men fler roller, kan det vara en aning missvisande att 

säga att kvinnor alltid är bifigurer i filmer. Därför kan vi konstatera att den teorin inte 

stämmer in här.  

 

Ingrid Lindell (2004) skriver att kvinnor ofta hamnar i skymundan för mannen. I vingar av 

glas är det nästan tvärtom. Karaktären Johan får anpassa sig efter Nazli. Här är det hon som 

har huvudrollen och han som bara har en biroll. Så man kan säga att det är Johan som är den 

typiska ”kvinnan” i deras förhållande, i alla fall om man utgår från det stereotypa 

filmberättandet. En scen som tydligt visar att Nazli vägrar ta rollen som den svaga kvinnan är 

slutscenen när de båda åker iväg på motorcykeln. Det är Nazli som kör och Johan som sitter 

på bönpallen, bakom henne.   

 

Leyla i När mörkret faller är i filmens början ett offer för sin familjs starka traditioner. Hon 

är, liksom sin syster, naiv och litar på sin familj, trots sättet de båda systrarna blir behandlade 

på. När hon blir vittne till sin systers mord blir hon förkrossad. Här har hon valet av att gå 

under eller att slå tillbaka. Hon väljer det sistnämnda. Hon slåss för sin döda systers skull, sina 

småsystrars skull och även för sin egen skull. Hon växer som karaktär. Men trots att hon 

förstår vad familjen har gjort tror hon ändå att hon kan lita på sin mor, vilket visar sig vara 

som att gå rätt in i döden. Leyla räddas slutligen av sina bröder. Ännu en gång behöver 

kvinnan en man som ska rädda henne. Filmskaparna har nog egentligen inte tänkt på detta 

sätt, men det är ändå så klassiskt. Trots att Leyla är den som slår tillbaka mot familjen, så 

räcker det ändå inte hela vägen.  

 

När Ingers man (Så som i himmelen) inte låter henne leva det fria liv som hon vill blir hon 

apatisk. Hon ger helt enkelt upp. Men sedan hämtar hon kraft nog att ta tag i sitt liv igen. I 

slutet av filmen blir hon stark nog att våga gå emot sin man och väljer att gå sin egen väg. 

Hennes karaktär förändras mycket och det är trots allt en ganska klichéaktig historia vi får 

följa. Historien kräver att kvinnan offrar sin kärlek till mannen för att själv kunna leva sitt 

egna liv. Eftersom hon fortfarande är kär i sin man går hon ändå inte därifrån som en vinnare. 

Slutet lämnas öppet. Publiken får aldrig veta om hon går tillbaka till mannen eller om hon 

fortätter att leva sitt nya liv själv.    

 

Gabriella i Så som i himmelen är ett typiskt exempel på en nerbruten kvinna. Hon är en kvinna 

som länge har blivit misshandlad av sin man och helt tappat sig själv. Hon är en mycket 

osäker person som nästan helt har gett upp, men bara nästan. Barnen bidrar till att hon 

fortsätter kämpa för att få leva. Hon är en sådan person som många säkerligen kan känna igen 

sig i. Trots att mannen slår henne återvänder hon till honom gång på gång. Hennes karaktär 

känns mycket trovärdig.  
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Man kan jämföra Gabriellas karaktär med Carinas. Båda är kvinnor som blir både psykiskt 

och fysiskt slagna av sina män. Båda klarar tillslut av att ta sig ur helvetet, men de gör det på 

olika sätt. För Gabriella tar det lite längre tid och hon gör det inte med samma storslagna kraft 

som Carina gör. Båda männen polisanmäls när de svingat slagen en gång för mycket. 

Gabriella flyr med sina barn och Carina går ut i medierna för att berätta vad hon har varit med 

om.    

 

Medan Gabriella blir stöttad av sin omgivning, efter polisanmälan, blir Carina nästintill 

utfryst. Men Carina är en stark kvinna och vägrar ge upp på grund av det. Hon får sin 

upprättelse tillslut. De båda kvinnorna kommer ut ur de våldsamma förhållandena starkare 

och mer levande.  

 

En kvinna behöver inte vara så jätteradikal för att få kallas revolutionär precis som Lindgren 

(2009) beskriver det. Man behöver inte hämnas på ett grymt och uppseendeväckande sätt, som 

Lisbeth Salander gör, utan även att ringa polisen och polisanmäla sin make för 

hustrumisshandel kan ses som något starkt. Det sistnämna känns mer som något mer 

realistisk, något enklare som faktiskt mycket väl kan hända. Detta kan ses som en motvikt i 

den patriarkala debatten, som Lindgren (2009) skriver.  

 

De finns en rad olika typer av tonårstjejer på film. Några av de klassiska stereotyperna är 

fjortisar, töntar, emos, de udda och de populära. Är man för vanlig sticker man inte ut och det 

resulterar i platta karaktärer. I vår analys har de så kallade ”fjortisarna” haft en mer 

framträdande roll än de övriga. En nyare stereotyp skulle man kunna säga då stereotypen inte 

finns med bland Lindells (2004). Dock är hennes stereotyper byggda på filmer som visades på 

tv under 1996 (Lindell 2004), alltså inga nyare än 1996 då ”fenomenet” fjortis inte uppstått 

ännu. Då det idag är vanligt bland ungdomar att vara eller bli kallade fjortis har det också på 

senare tid blivit allt mer vanligt att ha med det i populärkulturen.  

 

I filmen De ofrivilliga är det två tjejer som uppenbart har rollen som fjortisar, medan 

karaktären Lotta i Vingar av glas mer placeras in i den stereotypen snarare än framställs som 

den medvetet.  Fjortistjejerna är så tydligt fjortisar att det är överdrivet. De har fått alla 

egenskaper en fjortis kan tänkas ha. De klär sig utmanande, det extremt blonderade håret, 

överdrivet mycket smink, de är omogna och de dricker alkohol för att verka tuffa. Sedan 

springer de efter killar, är självupptagna och kräver uppmärksamhet. Skulle man se det till 

verkligheten så stämmer det in till viss del, dock inte så grovt. I filmen har de överdrivit 

varenda egenskap för att det ska vara så tydligt som möjligt, vilket gör dem sorgliga. Ett 

exempel på typiskt fjortisbeteende är när de står och fotar sig själva med hjälp av en 

webbcam.  De står och poserar och försöker se snygga ut och få den andra att bekräfta att de 

är det.  

 

Ser man till Lotta, vars karaktär skapades innan fjortisar blivit ett känt fenomen, har hon andra 

egenskaper än de andra två. Hon är visserligen relativt omogen och kräver massa 

uppmärksamhet. Men hon har inte riktigt det klassiska fjortisbeteende då hon är något äldre, 

men för sin ålder kan man säga att hon beter sig något fjortisaktigt. Hon färgar håret i olika 

färger, piercar och tatuerar sig stup i ett. Även hon trånar efter killar men till skillnad från de 

andra är det bara en hon är intresserad av. Men det är han som tar upp hennes tid och tankar 

hela tiden. 

 

Fagerström och Nilsson skriver att de kvinnliga och manliga typiska egenskaperna, att som 

kvinna tycka om smink och som man tycka om sport, är inlärda och ofta kulturellt och socialt 
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tillkomna snarare än biologiska (Fagerström och Nilsson 2008). Detta är ett bevis på att 

fjortiskaraktärerna fallit offer för en social och kulturell konstruktion och gått rakt in i 

genusfällan. De skriver också att pojkar ofta uppmuntras till att vara starka och initiativrika 

medan flickor istället uppmuntras till nästan det motsatta. Tjejerna i dessa filmer är långt ifrån 

starka och initiativrika kan man inte heller påstå att fjortistjejerna är då de bara följer andras 

beteende och sociala normer. Lotta försöker istället vara rebellisk och bryta sig loss från 

mängden och inte vara som alla andra vilket kan ses som att vara initiativrik. Vilken gör att 

hon på ett sätt åtminstone bryter könsmaktorningen som Fagerström och Nilsson (2008) 

menar att dessa manliga egenskaper ger uttryck för.  

 

Om man ser till Lindells (2004) beskrivning av kvinnliga stereotyper skiljer sig en kategori 

till viss del mot majoriteten av de andra. De ”moderliga” karaktärerna saknar den sexuella 

blicken som ofta är riktad på de andra karaktärerna. Precis som Lindell skriver får 

sexobjektsrollen stå i bakgrunden. Det är de omhändertagande egenskaperna som står i fokus. 

De finns tre kategorier av denna indelning enligt Lindell (2004). Dessa är Mödrar, vårdare 

och ta hand om-objekt. I vårt fall har vi anpassat de olika kategorierna så de passar våra 

karaktärer bättre. Vi har som huvudkategori Modern, det behöver dock inte handla om en 

moder i den bemärkelsen att det är en förälder utan en karaktär som har stereotypa moderliga 

egenskaper. Som underkategorier har vi valt omhändertagande, kloka och överbeskyddade.  

Den gemensamma nämnaren vi kan se hos våra karaktärer är att de alla på något sätt finns hos 

eller tar hand om andra människor. Lindells (2004) moderskategorier har också den 

egenskapen gemensam, att det är den stereotypens främsta uppgift. Hon menar dock att dessa 

kvinnor är vanligare i lite äldre filmer vilket vi inte håller med om. I vår analys var denna 

karaktär en av de vanligaste. Den framkom i olika skepnader i våra fem analyser.  

 

I När mörkret faller (2006) hittade vi den i hela tre olika roller. Ingen av dessa var någon 

större roll utan i biroller vid sidan om. Att det fanns tre ”mödrar” i denna film har sin 

förklaring i att filmens handling kretsar kring offer av olika slag i behov av hjälp och stöd.  

Efter våra analyser har vi konstaterat att det handlar om kloka och överbeskyddande typer av 

mödrar. Ser man till den överbeskyddande kategorin finns endast Susanne där. Med tanke på 

att hennes syster Carina blivit misshandlad upprepade gånger det senaste decenniet är det inte 

kostigt att hon är överbeskyddande. Denna karaktär var dock ovanlig i de övriga analyserna 

då det bara var Susanne som omfattades av den. Dock är filmen i sig ganska brutal och Carina 

är fruktansvärt utsatt så rollen behövs verkligen där. Hon har tagit sig an rollen för att hon inte 

har något val, man ser på henne att det inte är lätt för henne. Hon är egentligen inte så stark 

vilket visar sig när hon inte vågar stå upp mot Carina när hon avvisar förslagen om att gå till 

polisen.  

 

De kloka, polisen Stella och Håkans mor (När mörkret faller), fungerar som stöttande och 

kommer med kloka råd till de som behöver det. När det gäller Stella hjälper hon Leyla när 

hon polisanmält sin familj och det är hon som håller i utredningen mot dem. Hennes största 

ambition är att lösa fallet men hon är mån om att Leyla ska vara trygg. Hon ger ett intryck av 

att man lätt får förtroende för henne, men samtidigt har hon auktoritära drag som den polis 

hon är, dock inte på ett sätt som kan förstås som dåligt. Håkans mor tar Carinas parti när 

Håkan blivit anmäld av Carina för misshandel. Modern har själv varit utsatt för samma sak av 

Håkans pappa och vet vad Carina går igenom och kan därför hjälpa henne.   

 

En annan karaktär som hamnar under kategorin kloka är Anna från Du & jag (2006). Hon 

fungerar till viss del på samma sätt som Håkans mor och Stella. Hon ger kloka råd till sina 

vänner, de kommer alltid till henne om de behöver prata om något. Hon är 
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förtroendeingivande precis som Stella, däremot är Anna mer den erfarna vännen som har varit 

med om mycket istället för att ha någon auktoritär egenskap så som Stella. Den sista kategorin 

omhändertagande överensstämmer relativt väl med Lindgrens (2009) beskrivning på de 

kvinnliga stereotyperna; mammor, hemmafruar eller sexobjekt. I det här fallet stämmer dock 

ej sexobjekt överens men de har tydliga drag av de andra två. De typiska kvinnliga 

egenskaperna, omhändertagande och välviliga, återfinns i tre av våra analyserade karaktärer.  

 

Mahin (Vingar av glas) har den starkaste och tydligaste omhändertagande modersrollen då 

hon bildligt tagit rollen som mor i huset eftersom pappan inte kan ta den rollen. Som Simone 

de Beauvoirs säger ”man föds inte till kvinna, man blir det” (Connell 2009, s. 18) har hon nu 

”blivit” kvinna och tagit på sig de egenskaperna hon sett sin mor ha genom sin uppväxt. 

Hennes pappa däremot är man och har blivit maskulin, som Connell beskriver det på samma 

sätt: ”man föds inte maskulin, man måste bli man” (Connell 2009, s. 18), och kan därför ej ta 

sig an dessa ”kvinnliga uppgifter”. Till pappans försvar så kan man kanske säga att han är 

förkrossad över att hans fru dött för tidigt och han inte vet vad han ska ta sig till. Mahin tar 

hand om sin lillasyster och läxar upp henne när det behövs men även sin far genom att 

uppfostra hans dotter.  

 

Enligt författaren Connell (2009) så har Mahin själv tagit en plats i genusordningen. Connell 

menar att det inte är de sociala normerna som är avgörande utan att människorna själva väljer 

vad man framställer som maskulint eller feminint, och att man sedan rättar sig efter det 

(Connell 2008). Vi anser att detta inte alls stämmer, människorna skapar visserligen de sociala 

normerna som man sedan påverkas av. Men man väljer inte helt och hållet själv vad som är 

feminint respektive maskulint, man kan inte bara bestämma att det är maskulint att till 

exempel bära klänning, det är något som samhället styr och som ligger djupt inpräntat inne i 

det kulturella samhället.  

 

I Vingar av glas blir det tydligt då Mahin följer de sociala normer som finns i hennes 

omgivning. Hon har lärt sig att det är kvinnor som sköter vissa sysslor i hemmet och mannen 

andra. Hon har inte själv bestämt vad som anses feminint, det är ett resultat av de uttryck hon 

samlat in under sin uppväxt och därmed till största del sin mor och far. Hon agerar efter det 

hon lärt sig är rätt inte vad hon själv valt.  

 

Även Lena (Så som i himmelen) har tydliga stereotypa feminina och moderliga egenskaper. 

Hon framställs som den perfekta kvinnan. Någon som tar hand och tycker om alla, verkligen 

alla. Handikappade tonåringar och gamla senila tanter. Hon står upp för misshandlade 

kvinnor. Hon är den som alla kan luta sig mot. Men frågan är om detta gör henne stark? Nej, 

vi tror att hon gör detta för att slippa ta tag i sina egna problem. Hennes liv är inte fullständigt 

då hon blivit djup sviken av en man. När hon sen vågar lita på Daniel är livet fullständigt. 

Hon är en stark kvinna utåt men egentligen är hon inte hel förrän hon har en man vid sin sida. 

Hon förstärker den könsmaktordningen som Fagerström och Nilsson (2008) tar upp. Hon är 

inte stark eller initiativrik som män ska vara, utan hon är den kvinna som samhället 

konstruerat (Fagerström och Nilsson 2008). Precis som Tigervall (2005) skriver är Lena en 

bifigur som väntar på mannen. Hon är svartsjuk och irrationell. Hon ställs underordnad Daniel 

vilket Tigervall menar bidrar till den rådande maktordningen då det gestaltas som något 

normalt. 

 

Hade det som i De ofrivilliga istället framställts som ett stort problem, då nya läraren Cecilia 

står upp mot sin manlige ”mäktige” kollega, kan detta bidra till att det skapar en debatt 

utanför filmens värld (Tigervall 2008), det vill säga det får en betydelsekonsekvens. Cecilia är 
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ett exempel på en kvinna som strävar efter rättvisa och jämställdhet. Hon är, förutom hennes 

omhändertagande egenskaper, inte speciellt kvinnlig enligt de stereotyper som finns. Hon har 

manliga drag då hon står upp mot sina kollegor, manliga som kvinnliga, och kräver respekt av 

dem. Hon går inte bakom någons rygg utan hon är ärlig. Hon har de egenskaper som 

Fagerström och Nilsson (2008) skriver att pojkar uppmuntras till att ha; hon är stark och 

initiativrik. Problemet som kvarstår är dock att Cecilia endast tillskrivs manliga egenskaper, 

hon ändrar inte vad kvinnlighet i sig innebär bara för att hon bryter mot de vanliga mönstren. 

Hon är bara en något unik kvinna med ”manligare” egenskaper. Lindgren (2009) presenterar 

Myra Macdonalds tankar om att den sociala och kulturella utvecklingen av vad kvinnlighet är, 

nästintill varit oförändrad det senaste århundradet stämmer alltså fortfarande trots Cecilias 

sällsynta förändring (Lindgren 2009). 

 

Maja i Du & jag är en karaktär som är svår att placera in. Hon är väldigt spretig, detta för att 

hon både är stark och svag, målmedveten och osäker, självständig och beroende av andra. Vi 

valde att kalla hennes karaktär som den osäkra. Hon vet inte vad hon vill. Hennes utveckling 

går nästan bakåt. Först säger hon att hon inte har tid för pojkvänner. Sedan springer hon efter 

sin gamla pojkvän från gymnasiet för att hon inser att hon inte kan leva utan honom. Hennes 

liv faller i spillror men hon får åtminstone killen. Maja framställs som svag och som att allt 

ordnar sig bara hon får en man vid sin sida. Att kvinnor framställs som vilse och ej 

fullständiga utan en man vid sin sida är ett tecken på könsmaktsordningen Fagerström och 

Nilsson skriver om. Lindgren (2009) skriver att när kvinnor ses som mammor, hemmafruar 

eller sexobjekt framställs männen istället som överordnade och dominerande i förhållande till 

kvinnorna. I detta fall kan sexobjekt vara att ta i när man beskriver Maja men dock visar hon 

väldigt mycket hud och är ofta smutsig och svettig medan killarna ser rena och perfekta ut. 

Detta utseende ska vara sexigt och utmanande och kanske inte helt olikt ett sexobjekt ändå. 

 

Filmen kan i vissa stunder anklagas för att vara anpassad efter ”den manliga blicken” som 

Lindgren (2009) presenterar. Alltså att Maja betraktas utifrån den manliga åskådarens 

synvinkel. Majas karaktär i sig är väldigt spretig och oklar som tidigare nämnts, den blir inte 

lättare att förstå sig på när den ”visas upp” på det sättet. Lindgren skriver att ”den manliga 

blicken” stärker den patriarkala makten eftersom kvinnan porträtteras som ett slags objekt för 

allmän beskådan och det är mannen som ser på. Detta kan försvaga Majas självständighet som 

hon redan håller på att förlora.  

 

De svaga kvinnorna präglas av att de inte själva kan styra sina liv. De står under någon annan. 

I båda fallen är det män som har ”makten” över dem. Könsmaktordningen som Fagerström 

och Nilsson (2008) skriver om har återigen visat sig i även denna kategori av kvinnor. Att 

detta uttryck är ett relativt genomgående tema genom i princip alla filmer kan ses som 

oroväckande. Att kvinnor framställs som icke självständiga, svaga och ej initiativrika är 

skrämmande. De är de egenskaper som Fagerström och Nilsson (2008) beskriver som 

uppmuntrande hos pojkar medan de motsatta egenskaperna nästan uppmuntras hos flickor. 

Detta måste betyda att det stämmer väldigt väl. Kvinnor ska ej vara starka eller initiativrika, 

inte i verkligheten och inte heller i fiktion.   

 

Josefin i Du & Jag styrs av Niklas genom hela filmen. Hon är kär i honom men hon vet att 

hon inte kan få honom. Maja är den som Niklas vill ha. Men när han gång på gång avvisas av 

henne kryper han tillbaka till Josefin. Och hon tar tillbaka honom med öppna armar. Hennes 

vänskap med Maja tar slut på grund av honom. Hon kan aldrig vara helt självständig för hon 

påverkas hela tiden av vad Niklas vill. Hon låter honom styra henne för det är enda sättet hon 

kan få vara nära honom. Hon stämmer in på det mönster som Tigervall (2005) skriver om, 
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hon är en bifigur som väntar på mannen. Hon är svartsjuk, har ett ägandebegär och på ett sätt 

tävlingsinriktad vad det gäller Niklas, vilket alla är ämnen som visar på kvinnors 

”ofullständiga väsen” enligt Tigervall (2005). 

 

Även Siv i Så som i himmelen har några av dessa egenskaper. Hon styrs och manipuleras av 

kyrkohedern Stig som vill ha bort Daniel från kyrkokören. Siv är svartsjuk på Lena för att hon 

och Daniel har en romans. Hon är även svartsjuk på resten av kören som upplever något helt 

annat än hon gör av Daniels nyskapande. Dessutom var det hon som ledde kören innan Daniel 

dök upp i den lilla byn. Därför ställer hon sig till Stigs förfogande. 

 

Båda karaktärerna har ett slags ägandebegär precis som Tigervall beskriver (2005). Josefin 

vill ”äga” Niklas och Siv vill ”äga” kören. De båda blir istället offer före ägandet. Josefin ägs 

av Niklas då hon är oförmögen att göra något som inte är för sin egen skull. Siv ägs av Stig 

och gör allt han vill. Ingen av dem båda förstår nog i vilken situation de egentligen hamnat i, 

de är så besatta av sina egna ”uppdrag” att de inte märker hur de utnyttjas.  

 

Det kan alltså konstateras att stereotyper finns och att film på ett eller annat sätt visar upp 

stereotyper. Om det är för att kritisera dessa eller inte kanske helt enkelt är en tolkningsfråga 

från person till person.  

5.4 Diskussion ur ett producentperspektiv 

Man kan fråga sig varför vissa svenska filmer går bättre på bio än andra. Vi tror helt enkelt att 

det kan ha mycket med hur tung historien är. Det svenska folket gillar filmer som de lätt kan 

förstå, de vill inte ha tunga komplicerade historier. Därför drog Göta kanal 2 (för biostatistik, 

se bilaga 1 och 3) fler biobesökare än vad När mörkret faller gjorde. Dock har vi ingen 

statistik på antal uthyrda dvd och blu-ray-exemplar eller tv-visningar, men vi tror att Göta 

kanal 2 (bilaga 1) även där drar fler tittare än När mörkret faller.   

 

Om man ser på biostatistiken över de senaste tio åren(se bilaga 1) kan man dra slutsatsen av 

att svenskar gärna vill se något som de lätt kan relatera till och känna igen sig i. Vi vill se 

stereotyper, för då vet vi vad vi kommer att få. Filmer som följer de ”vanliga” mönstren är 

också filmer som flest människor kan tänka sig att se. Så som i himmelen är den mest sedda 

svenska filmen sedan tio år tillbaka. Även om den tar upp allvarliga ämnen, så är ändå 

historierna enkla och följer den klassiska dramaturgin. Och filmen är full av stereotyper. 

 

De ofrivilliga gick en aning bättre än de andra filmerna som vi analyserade, om man bortser 

från Så som i himmelen. Det beror antagligen på att man kan känna igen sig i de karaktärerna 

som finns i filmen. När mörkret faller behandlar tyngre ämnen och kanske är filmen för tung 

för att svenskarna ska orka med den. Det kan ibland vara lättare att blunda för det hemska 

som händer i vår vardag och istället gå och se en lättsam komedi, som Göta kanal 2, vilket 

betyder att man inte behöver anstränga sig lika mycket.  

 

Du & jag kan anses vara en lättare film. Men här är istället problemet att filmen är alldeles för 

smal för att tilltala en bred publik. En kommersiell produktion med stora namn får mycket 

publicitet gratis och många går gärna på filmer om de vet att producenten eller regissören eller 

skådespelarna har gjort många bra filmer innan. En känd Mikael Nyqvist drar mer publik än 

en då relativt okänd Noomi Rapace.  
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När man väljer film är inte det första man tänker på hur kvinnor framställs i dem utan vad 

filmen har för historia. Det är för vissa mer underhållande att till exempel gå på den nya 

Beck-filmen där man sett samma historia 20 gånger istället för att se djupare filmer där 

kvinnor slår tillbaka mot de män som förtryckt dem som i När mörkret faller.  

 

Man kan tydligt se mönster på vilka teman som är populära att behandla under vissa 

tidsperioder. När Vingar av glas kom var det mycket skriverier om invandring och männens 

förtryck mot kvinnorna. Dessa ämnen präglas även tydligt i När mörkret faller. 

 

Könsmaktsordningen är ett genomgående tema som vi har stött på ett flertal gånger under 

arbetets gång. Det är ofta som kvinnorna blir förtryckta och försöker kämpa sig upp till ett 

jämställt samhälle. 

Lindgren nämner en rad filmer som han anser vara ”feministfilmer”, däribland Thelma & 

Louise och Sex and the city. Vi håller med honom om den förstnämna filmen. Vi motsätter oss 

dock att kalla Sex and the city för en feministfilm. Vi hävdar till och med att den filmen kan 

ses som tvärtom. Tanken var antagligen att visa kvinnors frigörelse och rätten till sina egna 

kroppar. Men det känns som om de misslyckas. Dessa fyra kvinnor som serien och filmerna 

handlar om lever fyra helt olika liv, men i huvudsak kretsar alla deras liv kring män och 

förhållanden. Lindgren säger att en feministfilm ofta är revolutionerande, ifrågasättande och 

inspirerande. En feministfilm, i vår mening, handlar om starka, självständiga kvinnor eller 

kvinnor som på ett eller annat sätt vågar slå sig fria från samhället och dess kvinnoförtryck. 

De vägrar anpassa sig efter den stereotypa mall som en kvinna ska leva efter.  

 

Fredrik Sunnemark (2009) säger, som vi tidigare har nämnt, att en film reflekterar det 

samhälle i vilket den är skapad.  Är det ett ämne som är väldigt hett, exempelvis kvinnornas 

underordnade i samhället, så reflekteras även detta i filmerna som görs under samma 

tidsperiod.  Filmen speglar alltså samhället oavsett om den vill det eller inte och vi befinner 

oss mitt i en genusdiskussion, vilket också avspeglar sig i den rörliga bilden, både medvetet 

och/eller omedvetet. 

 

Sunnemark (2009) ställer sig även frågan om stereotyper utmanas eller stabiliseras då de 

skildras på film. Han menar att det blir en motstridighet då man för att utmana stereotyper 

måste porträttera dessa men att det kan leda till att man istället förstärker dem. Som 

filmskapare kan det vara svårt att skapa filmer som berör ”känsliga” ämnen av den 

anledningen.  

 

Jarlbro (2006) frågar sig om det är medierna som visar en skev bild av verkligheten eller om 

de bara avbildar samhället så som det faktiskt ser ut. Detta passar även in i filmdebatten. 

Filmskaparna anpassar sig ofta efter vad publiken vill se. Vill vi se hur samhället ser ut eller 

vill vi se en bild av hur vi vill att samhället ska se ut?  

 

Som det är nu så tycker vi att skillnaderna mellan genus och kön redan ”skapas” hos nyfödda 

barn. Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra är en bok 

skriven av Liza Marklund och Lotta Snickare (2005). Bokens titel syftar på ett citat sagd av en 

tidigare amerikansk utrikesminister; Madeleine Albright. Författarna tar upp hur samhället 

behandlar flickor och pojkar olika och vad det resulterar till när barnen växer upp till kvinnor 

och män.  
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Det ska vara okej om man är tjej och gillar andra tjejer eller om man är kille och gillar att bära 

rosa kläder. Det ska vara okej att det är kvinnan i familjen som tjänar mest och att mannen tar 

pappaledigt. Det ska vara okej att gå emot den så kallade normen. För ett tag sedan kämpade 

kvinnorna för rösträtt och jämställdhet. Rösträtt fick vi, men Sverige är fortfarande inte så 

jämställt som det egentligen borde vara. Vi hävdar att det framför allt är samhället som måste 

förändras för att innehållet i filmerna ska förändras. 

  

Men vi är faktiskt på väg att se en förändring när det gäller dessa kvinnostereotyper. Ser man 

på de Millennium-filmerna, (för biostatistik, se bilaga 1) är de kanske populära just för att de 

vågar bryta mot alla slags stereotyper med stark udda karaktärer. Men så är också filmerna 

baserade på väldigt starka böcker. Dock är de flesta populära svenska filmer komedier fulla 

med stereotyper och där kommer Sunnemarks (2009) motstridighet in igen, kritiseras 

stereotyperna eller förstärks dem? Ett försök till att sätta sig emot detta är att som filmskapare 

försöka skapa filmer med starkare och mer udda karaktärer för att gå emot normerna. Frågan 

är dock om de vågar göra detta, då det uppenbarligen är mer lönsamt att göra det motsatta. 

Hur filmbranschen kommer att se ut i framtiden återstår att se. 

 

5.5 Fortsatt forskning 

Till vidare forskning skulle vi gärna se att detta arbete vidareutvecklades. Ämnet som vi har 

behandlat är otroligt viktigt och det är av betydande vikt att göra problemen med 

genusaspekterna synliga. Hade detta arbete inte varit så omfattande hade vi önskat att ta med 

även manliga stereotyper för att få en bredare analys. Dessutom hade ett queerperspektiv varit 

intressant att ta med. Hur märks heteronormen på svenska filmer? Sedan skulle man även 

kunna titta på hur hbtq-personer framställs på svensk film. Att sedan jämföra med andra 

länder, framförallt USA tror vi hade gett en väldigt intressant analys och diskussion.  

 

Som förslag till nästa steg i arbetets gång ser vi gärna att man inrikta sig på själva 

produktionsprocessen och skillnaderna mellan de kvinnliga och de manliga filmarbetarna. För 

att få en förändring måste man antagligen börja från grunden, vilket betyder att 

manusförfattare, producenter och regissörer med flera måste vara med och agera för att det 

ska bli ett synligt resultat.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 
Total biografstatistik över svenska filmer de senaste tio åren 
 
  Antal besökare Intäkter Premiärdatum 

1 Så som i himmelen 1 434 198 109 091 600 2004-09-03 

2 Män som hatar kvinnor 1 217 618 114 390 922 2009-02-27 

3 Flickan som lekte med elden 1 030 946 98 105 954 2009-09-18 

4 Arn: tempelriddaren 1 023 534 88 561 500 2007-12-17 

5 Grabben i graven bredvid 975 933 68 399 600 2002-08-02 

6 Ondskan 959 223 72 956 352 2003-09-26 

7 Göta Kanal 2 - kanalkampen 833 905 65 294 851 2006-12-25 

8 Masjävlar 785 806 58 914 009 2004-12-17 

9 Luftslottet som sprängdes 773 991 72 596 640 2009-11-27 

10 Kopps 770 439 58 344 246 2003-02-07 

11 Jalla! Jalla! 747 819 51 229 475 2000-12-22 

12 Änglagård - tredje gången gillt 674 916 57 193 692 2010-12-25 

13 Snabba cash 608 139 56 245 705 2010-01-15 

14 Arn - riket vid vägens slut 570 028 50 411 757 2008-08-22 

15 Sommaren med Göran 551 601 47 014 268 2009-07-31 

 

http://sfi.se/sv/statistik/ (hämtad 2011-05-09) 

 

Kommentar: de fetmarkerade är baserade på böcker och de resterade förutom Så som i 

himmelen är komedier. 

 

http://sfi.se/sv/statistik/


 

 

Bilaga 2  
Beskrivning av filmerna 

 
Du & jag 
Filmen handlar om Maja och Niklas, som gjorde slut för fem år sedan, då de gick ur 

gymnasiet. Han lämnade henne utan förklaring och dess handling har satt djupa spår i Maja. 

Hon har svårt att engagera sig fullt ut i ett förhållande och vågar inte lita på det andra könet.  

 

De träffas på en midsommarfest, där alla deras gemensamma vänner från gymnasiet är 

samlade. Mötet där slutar med bråk. De kommande två åren stöter de på varandra slumpvis 

flera gånger. Varje möte river upp såren som knappt ens hunnit läkas.  

 

Varje gång de möts befinner sig de båda på fel ställe i livet Tillfället blir aldrig rätt för de 

båda samtidigt. 

 

Första mötet: Midsommar 

Maja kommer dit med Erik, som hon raggat upp på en krog, dagen innan. Niklas blir otroligt 

svartsjuk när han ser dem tillsammans och säger elaka saker om Erik. Josefin förklarar sin 

kärlek för Niklas, men han säger att den inte är besvarad. Man förstår att Niklas fortfarande är 

intresserad av Maja. Maja är fortfarande bitter över att Niklas lämnade henne, så hon avvisar 

honom. Hon säger att han inte ska få förstöra hennes liv en gång liv. Han flyr därifrån.  

 

Andra mötet: (ett år senare) Danmark 

Niklas har en skateboardbutik, Maja har precis köpt lägenhet med sin kille. Av en slump möts 

de i Danmark en kväll och känslorna mellan dem båda är tydliga. De går till Majas hotellrum 

ihop, men när Niklas säger att han älskar Maja stöter hon bort honom. Hon är ihop med en 

annan och hon är rädd för att kasta bort det hon har för att än en gång sats på Niklas, som 

kanske kommer att såra henne igen. Efter att ha lämnat hotellrummet går Niklas till Josefin 

och säger att han vill ha henne. Det är uppenbart att hon bara är en tröst för honom och hon 

avvisar honom, i alla fall just då. 

 

Tredje mötet: (ett halvår senare) Julfesten 

Niklas är ihop med deras gemensamma vän Josefin, som han tröstade sig med efter 

Danmarksfiaskot. Alla parter förstår att Josefin endast är Niklas andrahandsval, även Josefin 

själv. Men hon vet innerst inne att det enda sättet att få vara med Niklas är på dessa villkor, 

men hon förtränger det. Maja dumpas av Erik, han är trött på att hon inte sätter deras 

förhållande i första hand. Han tycker att hon mest jobbar eller är ute och festar. Maja åker 

tillbaka till Malmö där hennes vänner har en julfest. Såklart befinner sig även Niklas där, efter 

att ha ljugit för Josefin och sagt att han måste åka till Danmark för att ta hand om sin butik, 

över julen, istället för att följa med henne på semester till hennes föräldrar.  

 

Maja ber om ursäkt för det som hände senast och de kommer gemensamt överrens att börja 

om på nytt som vänner. De spenderar kvällen tillsammans som vänner och har väldigt trevligt. 

Man tar för givet att det kommer att hända något mer under kvällens slut, men perfekta 

illusionen avbryts då Josefin ringer på dörren. 

 

Bråk uppstår mellan alla tre, Niklas försöker förklara för Josefin att inget har hänt, han tycker 

inte de ska göra en stor grej av saken. Josefin ber Maja att hålla sig borta från dem och Maja 

svarar med att: ”Öppna ögonen, inser du inte att du aldrig kommer att kunna lära honom att 

bli kär i dig”. Därefter rusar Maja därifrån och Niklas springer ropandes efter, men han är för 



 

 

sent ute. Först här inser Josefin att allt är över, hon förstår att Niklas inte är kär i henne, hon 

förstår att hon aldrig kommer att kunna tävla mot Maja.  

 

Fjärde mötet: (ett halvår senare) Studenten  

Niklas är singel, ska lämna allt bakom sig och flytta till New York. Maja har precis blivit 

arbetslös och även hon är singel. Maja letar upp Niklas, men hon ändrar sig i sista sekund, så 

hon går därifrån. När Niklas förstår att Maja var där och letade efter honom springer han efter 

henne, men återigen är han för sent ute. Under natten letar de efter varandra, men går om 

varandra ännu en gång, denna gång även bokstavligt. Istället för att ta taxin till flyget åker han 

till Majas hem och sätter sig utanför för att vänta på henne. 

 

Det är först här som Niklas verkligen tar ett beslut och väljer att kämpa för Maja och hon flyr 

inte därifrån. För första gången är de båda redo att vara med varandra.  

 

Så som i himmelen 
Så som i himmelen är en film om musik, vänskap, kärlek och mod. Efter flera års hårt 

arbetande och intensivt resande, vilket har resulterat i en hjärtattack, återvänder dirigenten 

Daniel Daréus till sin barndomsby. Han vill få en chans att återhämta sig och för en gång skull 

bara få vara ledig och ta dagen som den kommer. 

 

Daniel förlorade sin mor tidigt och blev redan som ung berömd. På grund av detta och det 

ständiga resandet mellan olika konserter och länder har han gått miste om en del självklara 

saker under sin uppväxt. Han har vissa sociala svårigheter då han aldrig befunnit sig i en, (för 

andra), ”vanlig” värld. 

 

Daniel möts av en förväntansfull kyrkokör som räknar med att få hjälp av den berömda 

musikern. Motvilligt tar han sig an dem, men inser snabbt att han faktiskt tycker om sin nya 

uppgift. Han möter vänner, men även fiender som känner sig hotade av hans alltmer växande 

popularitet.    

 

Han finner särskilt intresse i den omtänksamma Lena, som väcker känslor inom honom som 

han inte trodde fanns.  

 

Vi får även möta Gabriella, vars man slår henne. Trots mannens avsky till kören står Gabriella 

på sig och återvänder gång på gång, fast hon vet vad som väntar henne efteråt. För henne är 

kören den återkommande tryggheten hon behöver för att kunna vara stark nog att ta hand om 

sina två barn. Det är också tack vare kören som hon till slut tar mod till sig och lämnar 

mannen en gång för alla och sedan polisanmäler honom.  

 

Inger är hustru till kyrkohedern Stig. Han är van vid att vara den som byborna lyssnar på, men 

efter Daniels uppdykande förändras hans status. Stig värnar om traditioner och ogillar Daniels 

”radikala” metoder som han leder kyrkokören med. Medlemmarna i kören däremot älskar 

Daniel och hans nyskapande idéer. Inger vägrar ställa sig på sin mans sida. Hon är en av dem 

som uppskattar den ”nya” kören mest.  

 

För första gången känner Inger en glädje och tillfredsställelse som hennes och Stigs 

förhållande aldrig har gett henne. När Stig inte längre står ut med att stå i skymundan och 

sparkar Daniel bönar och ber Inger honom att ta tillbaka beslutet. Men Stig vägrar vilket ger 

till följd att Inger bryter ihop och blir helt apatisk.    

 



 

 

Lena är en omhändertagande, ständigt positiv tjej som alla tycker om och hon vill alla väl. 

Hon strålar av glädje och tar hand om alla, alltifrån en gammal ensam dam och en 

förståndshandikappad ung kille till en misshandlad fru. Hon har många kortvariga 

förhållanden och byter pojkvän ofta. Utåt sett verkar hon glad och lycklig. Egentligen mår 

hon inte alls bra. Hon har tidigare blivit lurad av en man hon älskade. I två år var hon 

tillsammans med en distriktsläkare som i hemlighet hade både fru och barn hemma i 

Stockholm. När hon fick reda på sanningen blev hon helt förkrossad och har ännu inte helt 

kommit över det.  

 

Lena och Daniel får direkt bra kontakt och deras vänskap utvecklas till något större. De har 

båda svårt erkänna och att visa sina känslor för varandra.  

 

De ofrivilliga 
De ofrivilliga består av fem helt olika historier som inte har någon inbördes relation mellan 

varandra, förutom det genomgående temat av rädslan att inte passa in och känslan av att inte 

något eget val. 

 

Vi får följa en lärare i ett fikarum, några yngre tonårstjejer som leker framför en webbkamera, 

passagerarna och dess chaufför under en bussfärd, personerna under en 60-årsfest och ett 

grabbgängs återträff.    

 

Historierna handlar om oförmågan att få välja fritt på grund av grupptryck på ett eller annat 

sätt.   

 
När mörkret faller  
När mörkret faller är en film bestående av tre olika historier som handlar om människor som 

lever under någon form av dödligt hot.  

 

Leyla. 

Leyla och hennes syster Nina lever utåt sett ett normalt liv. Men vi får snabbt se vilken 

kontroll männen har över kvinnorna i familjen. Nina blir straffad med slag och nedvärderande 

ord då hennes pappa upptäcker att hon umgås med killar. De båda systrarna lever i två olika 

världar. De värdesätter sin familj högt, men de lever samtidigt under ständig och till slut 

ohållbar kontroll. Efter att ha hotats till livet av sin familj försöker Nina slå sig fri genom att 

skaffa en egen lägenhet, en fristad som leder till en sådan stor ensamhetskänsla och längtan 

efter familjen och framför allt småsyskonen, att hon till slut återvänder till familjen.  

 

För att få tillbaka den heder som Nina anses ha förlorat genom att ha kontakt med andra killar, 

ska hon giftas bort med en kusin i Tyskland. Både Nina och Leyla är glada att situationen kan 

lösas så pass bra. Men det visar sig sedan bara vara en fälla. Nina jagas som ett djur fram och 

tillbaka över en hårt trafikerad väg och på varder sida av vägen står familjemedlemmar som 

hetsar och slår efter henne. Det är bara en tidsfråga när döden kommer inträffa. Nina blir till 

slut påkörd av en lastbil.  

 

Tillbaka i Sverige kämpar Leyla mot sorgen av sin förlorade syster. Familjen förbjuds att tala 

om Nina. Slutligen väljer hon att i hemlighet ta kontakt med polisen. Hon får träffa den 

sympatiska polisen Stella som med en gång börjar reda ut den trassliga härvan. Ju mer de 

studerar familjeträdet desto mer dolt framkommer. En kvinnlig kusin dog en mystisk död två 

år tidigare och Stella kräver att hennes grav ska grävas upp.  

 



 

 

Samtidigt som Stella studerar liket av den döda kusinen träffar Leyla sin mamma och syster 

utanför polishuset. De tar med henne till ett närliggande café där mamman ännu en gång i 

hemlighet drogar henne. Nu inser Leyla till slut att det faktiskt är mamman som ligger bakom 

alla viktiga beslut, den person som hon trodde sig kunna lita på var den person som faktiskt 

svek henne som mest. När Leyla vaknar befinner hon sig i en bil som är på väg till Tyskland.  

 

Men denna gång har bröderna fått nog, de vägrar låta ännu en syster dödas framför deras ögon 

och tack vare dem kan polisen stoppa bilen.  

 

Släktingarna kommer att dömas för mord och medhjälp till mord. Leyla är för första gången i 

sitt liv helt fri. Hennes historia avslutas med orden: ”Det är kanske dags att börja leva nu?!” 

 

Carina 

Den framgångsrika, och av kollegorna hyllade journalisten och vinnare av Stora 

Journalistpriset, Carina lever i ständig misär hemma. Hennes man, och även kollega, Håkan 

slår och förnedrar henne både fysiskt och psykiskt regelbundet, och detta sker även framför 

deras gemensamma barn. Mannen har alltid skuldkänslor efteråt och säger att han inte vill 

göra så mot henne. Carinas syster försöker få henne att lämna Håkan men hon vägrar lyssna, 

hon älskar ju honom trots allt och vill tro att han någon gång kommer att förändras. Till slut 

får hon nog och polisanmäler honom. 

 

Deras gemensamma kollegor tar mannens parti när de får höra om polisanmälan, trots att de 

inte har en aning om vad som försiggår bakom makarnas stängda dörrar. När Håkan kommer 

lindrigt undan med en villkorlig dom anser kollegorna att han ändå har blivit för hårt dömd. 

Istället för att ta reda på vad som egentligen har hänt och stötta sin kvinnliga kollega väljer 

arbetskamraterna att frysa ut den redan utsatta kvinnan.  

 

Istället för att låta sig tryckas ned av kollegornas bemötande blir Carina starkare av deras 

misstroende och väljer att i direktsänd tv gå ut med vad hon varit med om de senaste tio åren. 

Detta gör hon för att inspirera andra kvinnor att våga ta sig ur liknande situationer och för att 

göra ämnet kvinnomisshandel mindre tabubelagt. 

 

Konsekvenserna av sitt handlande leder till att hon får sparken från sitt arbete på tv-kanalen 

men även till att hon hyllas i andra medier. Carina får tillslut sin revansch och istället för att 

välkomna Håkan när han är tillbaka på arbetsplatsen vänder nu kollegorna honom skamset 

ryggen.  

 

Aram 

Denna historia saknar större kvinnoroller. 

 

Vingar av glas 
Vingar av glas handlar om den upproriska Nazli som vill leva sitt liv på sina egna villkor. 

Hon kämpar mot diskriminering på grund av sitt ursprung och sitt kön. Hon befinner sig 

mellan två olika världar och hon passar inte helt in, varken som svensk eller som invandare.  

 

Nazli kämpar med att få ett jobb och ljuger om sitt namn. Hon kallar sig för Sara för att över 

huvud taget få en chans att få komma på en arbetsintervju, men blir avvisad då hon blir 

påkommen om lögnen. 

 



 

 

Pappan Abbas är kvar i den gamla traditionen och han har lovat sin bortgångne fru att se till 

att deras två döttrar ska bli lyckliga och gifta. Moderns inflytande finns med som en röd tråd 

genom hela filmen. Abbas bjuder hem två iranska män som han tror kommer att passa hans 

döttrar. Trots att han poängterar att döttrarna absolut inte behöver gifta sig med dessa män 

förstår vi att han ändå hoppas att de rättar sig efter hans önskningar.   

 

Den äldsta dottern, Mahin, har inga problem med detta, eftersom hon trots allt tycker om sin 

”utvalde”, Hassan. Nazli, däremot, vägrar acceptera att bli bortgift. Men hon börjar trots allt 

jobba för kusinen, som var hennes ”utvalde”, i hans videobutik, endast tills hon ”hittar ett 

bättre jobb”, som hon uttrycker det.  

 

Kusinen Hamid utnyttjar hennes sårbara ställning som underordnad. När hon konstant avvisar 

hans ständiga flörtande straffar han henne med ytterligare arbete.  

 

Han säger gång på gång att hon ska sluta kämpa emot, för det kommer ändå att bli de två som 

gifter sig i slutändan i alla fall. Hamid avslöjar att Abbas varit hemma hos dem och bett 

honom ”att göra en kvinna av henne”. Nazli vägrar fortfarande att acceptera det han säger. 

Efter några whiskyglas för mycket tröttnar Hamid att bli avvisad och bägaren rinner över. Han 

försöker våldta henne, men hon lyckas gråtande fly därifrån.  

 

Nazli berättar om våldtäktsförsöket för systern Mahin och hon säger att de måste berätta för 

Abbas. Men Nazli vägrar, eftersom hon är rädd att systerns bröllop kommer att skjutas upp 

eller att pappan får ännu en hjärtattack. Abbas, helt oförstående om varför dottern gör som 

hon gör, skäller på henne och säger att hon måste gå tillbaka till jobbet. Hon säger att hon inte 

tänker göra det för att de inte kommer överens. 

 

Det är först på Mahins bröllop som pappan får reda på sanningen. Abbas reagerar med att 

misstro henne. Hon flyr därifrån besviken och chockad av sveket. Hon vänder sig till Johan 

som ställer upp på alla sätt och vis och låter henne stanna så länge hon vill. Allteftersom tiden 

går förstår man att både Nazli och Abbas lider svårt av deras separation.  

 

Johan söker upp Abbas och försöker prata med honom för att försöka få honom att försonas 

med dottern, men han vägrar lyssna. Fadern ger sig till slut och söker upp dottern. De båda 

säger allt de haft inom sig den senaste tiden och de säger saker som sårar varandra. Detta var 

det som behövdes för att de ska kunna återförenas igen.   

 

Nazli behöver inte längre Johans stöd och lämnar honom och återvänder hem. Johan blir 

besviken och väljer att ta avstånd genom att inte besvara hennes samtal.  

 

Nazli tar tag i sitt liv på riktigt och skaffar sig ett jobb och börjar äntligen övningsköra. Med 

körkortet i hand mottas hon av en glad och stolt Abbas. Lite längre bort står Johan, Nazli 

springer fram och kysser honom. Abbas ger dem sin välsignelse genom att inte ingripa. 

Filmen slutar med att Nazli och Johan, efter en familjemiddag hemma hos familjen Kashani, 

åker iväg på motorcykeln.  



 

 

Bilaga 3 
 

Totalt antal biobesök 
 

 
Antal 

besökare Intäkter Premiärdatum 

De ofrivilliga 54 415 4 399 371 2008-11-28 

Du & jag 3 180 246 885 2006-10-06 

När mörkret faller 25 876 2 086 636 2006-10-20 

Så som i himmelen 1 434 280 109 095 040 2004-09-03 

Vingar av glas 47 566 2 873 733 2000-10-27 

 

 

http://sfi.se/sv/statistik/ (2011-05-09) 

 

http://sfi.se/sv/statistik/


 

 

Bilaga 4 
 
Utmärkelser 
 

Vingar av glas    

Festivalpris (Istanbul, 

Turkiet) 2002  (juryns specialpris) 

Festivalpris (Laon, 

Frankrike) 2002  (CIFEJ-priset) 

Festivalpris (Moskva) 2001  (publikpris) 

Guldbagge 2001 Bästa manliga biroll Said Oveissi 

Guldbaggenominerad 2001 Bästa kvinnliga biroll Aminah Al Fakir 

Guldbaggenominerad 2001 Bästa skådespelerska Sara Sommerfeld 

Guldbaggenominerad 2001 Bästa film  

Festivalpris (Lübeck) 2001  

(Kinderpreis der Nordischen 

Filminstitute) 

Festivalpris 

(Haugesund) 2001  

Sara Sommerfeld (bästa 

skådespelerska) 

Centre Int. du Films 

pour  l'Enfance et la 

Jeunesse 

2001  (bästa nordiska film) 

    

När mörkret faller    

Guldbaggenominerad 2007 Bästa manuskript Joakim Hansson 

Guldbaggenominerad 2007 Bästa manuskript Anders Nilsson 

Guldbaggenominerad 2007 Bästa regi Anders Nilsson 

Guldbaggenominerad 2007 Bästa skådespelerska Oldoz Javidi 

Guldbaggenominerad 2007 Bästa manliga biroll Peter Engman 

Festivalpris (Berlin) 2007  
(Amnesty International Film Award, Berlin 

International Film Festival, Tyskland) 

Festivalpris (Dubrovnik) 2007  
(best fictional film, Libertas Film Festival, 

Dubrovnik, Kroatien) 

    

Så som i himmelen    

Pris (Minsk) 2007  

Silverpriset i publikomröstningen samt 

presidentens specialpris för "humanism och 

andlighet inom filmkonsten". 

Pris (Minsk) 2007  Presspriset 

Pris (Minsk) 2007  

Michael Nyqvist Bästa manliga 

skådespelarpriset 

PlexiDraken 2005  Jonas Rudels (bästa ljudtekniker) 

Oscarsnominering 2005  (Bästa icke engelskspråkiga film 2004) 

Guldbaggenominerad 2005 Bästa manliga biroll Lennart Jähkel 

Guldbaggenominerad 2005 Bästa kvinnliga biroll Ingela Olsson 



 

 

Guldbaggenominerad 2005 Bästa skådespelare Michael Nyqvist 

Guldbaggenominerad 2005 Bästa manuskript Kay Pollak 

Guldbaggenominerad 2005 Bästa foto Harald Paalgard 

Guldbaggenominerad 2005 Bästa manuskript Margaretha Pollak 

Guldbaggenominerad 2005 Bästa manuskript Carin Pollak 

Guldbaggenominerad 2005 Bästa skådespelerska Frida Hallgren 

Guldbaggenominerad 2005 Bästa regi Kay Pollak 

Guldbaggenominerad 2005 Bästa film  

    

De ofrivilliga    

Festivalpris (Palm 

Springs) 2010  
(FIPRESCI-priset för årets bästa 

utländska film, USA) 

Guldbaggenominerad 2009 Bästa regi Ruben Östlund 

Guldbaggenominerad 2009 Bästa kvinnliga huvudroll Cecilia Milocco 

Guldbaggenominerad 2009 Bästa film  

Guldbaggenominerad 2009 Bästa foto Marius Dybwad Brandrud 

Guldbaggenominerad 2009 Bästa manuskript Ruben Östlund  

Guldbaggenominerad 2009 Bästa manuskript Erik Hemmendorff 

Pris (Stockholm) 2009  
(Svenska filmkritikerförbundets pris Greta för 

årets bästa film, 2008) 

Festivalpris  2009  

(FIPRESCI-award, Miami 

International Film Festival) 

Festivalpris (Stockholm) 2008  

(publikpriset vid Stockholms Film 

Festival) 

Festivalpris (Stockholm) 2008  

(bästa manus vid Stockholms Film 

Festival) 
Fédération Int'l de la 

Presse Cinématographique 2008  
(juryns specialpris vid Filmfestivalen i 

Mar del Plata i Argentina) 

Festivalpris (Bryssel) 2008  (Iris Award, bästa film) 

Festivalpris (Geneve) 2008  

Ruben Östlund  (Reflet d'Or vid 

Cinema-tout-ecran) 

Festivalpris (Estoril) 2008  

(juryn specialpris vid Estoril Film 

Festival i Portugal) 

Festivalpris (Milano) 2008  

(specialomnämnade Milano Film 

Festival) 

    

Du & jag    

Inga priser    

 



 

 

Referenser till bilaga 4 
När mörkret faller 

Svenska filminstitutet [Elektronisk] 

Tillgänglig: <http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=61727&type=MOVIE&iv=Awards> (2011-05-

09) 

 

Så som i himmelen 

Svenska filminstitutet [Elektronisk] 

Tillgänglig: <http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=56474&type=MOVIE&iv=Awards> (2011-05-

09) 

 

Du & jag  

Svenska filminstitutet [Elektronisk] 

Tillgänglig 2011-05-09: <http://www.sfi.se/sv/svensk-

filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=61498&ref=%2ftemplates%2fSwedishFilmSearchResult.aspx%3fid%3d1225%26e

pslanguage%3dsv%26searchword%3ddu+%26+jag%26type%3dMovieTitle%26match%3dBegin%26page%3d1%26prom%3

dFalse> (2011-05-09) 

 

 

De ofrivilliga 

Svenska filminstitutet [Elektronisk] 

Tillgänglig: <http://www.sfi.se/sv/svensk-

filmdatabas/Item/?itemid=64086&type=MOVIE&iv=Awards&ref=/templates/SwedishFilmSearchResult.aspx?id%3d1225%

26epslanguage%3dsv%26searchword%3dde+ofrivilliga%26type%3dMovieTitle%26match%3dBegin%26page%3d1%26pro

m%3dFalse> (2011-05-09) 

 

Vingar av glas 

Svenska filminstitutet [Elektronisk] 

Tillgänglig: <http://www.sfi.se/sv/svensk-

filmdatabas/Item/?itemid=44081&type=MOVIE&iv=Awards&ref=/templates/SwedishFilmSearchResult.aspx?id%3d1225%

26epslanguage%3dsv%26searchword%3dvingar+av+glas%26type%3dMovieTitle%26match%3dBegin%26page%3d1%26pr

om%3dFalse> (2011-05-09) 

 

http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=61727&type=MOVIE&iv=Awards
http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=56474&type=MOVIE&iv=Awards
http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=61498&ref=%2ftemplates%2fSwedishFilmSearchResult.aspx%3fid%3d1225%26epslanguage%3dsv%26searchword%3ddu+%26+jag%26type%3dMovieTitle%26match%3dBegin%26page%3d1%26prom%3dFalse
http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=61498&ref=%2ftemplates%2fSwedishFilmSearchResult.aspx%3fid%3d1225%26epslanguage%3dsv%26searchword%3ddu+%26+jag%26type%3dMovieTitle%26match%3dBegin%26page%3d1%26prom%3dFalse
http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=61498&ref=%2ftemplates%2fSwedishFilmSearchResult.aspx%3fid%3d1225%26epslanguage%3dsv%26searchword%3ddu+%26+jag%26type%3dMovieTitle%26match%3dBegin%26page%3d1%26prom%3dFalse
http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=61498&ref=%2ftemplates%2fSwedishFilmSearchResult.aspx%3fid%3d1225%26epslanguage%3dsv%26searchword%3ddu+%26+jag%26type%3dMovieTitle%26match%3dBegin%26page%3d1%26prom%3dFalse
http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=64086&type=MOVIE&iv=Awards&ref=/templates/SwedishFilmSearchResult.aspx?id%3d1225%26epslanguage%3dsv%26searchword%3dde+ofrivilliga%26type%3dMovieTitle%26match%3dBegin%26page%3d1%26prom%3dFalse
http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=64086&type=MOVIE&iv=Awards&ref=/templates/SwedishFilmSearchResult.aspx?id%3d1225%26epslanguage%3dsv%26searchword%3dde+ofrivilliga%26type%3dMovieTitle%26match%3dBegin%26page%3d1%26prom%3dFalse
http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=64086&type=MOVIE&iv=Awards&ref=/templates/SwedishFilmSearchResult.aspx?id%3d1225%26epslanguage%3dsv%26searchword%3dde+ofrivilliga%26type%3dMovieTitle%26match%3dBegin%26page%3d1%26prom%3dFalse
http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=64086&type=MOVIE&iv=Awards&ref=/templates/SwedishFilmSearchResult.aspx?id%3d1225%26epslanguage%3dsv%26searchword%3dde+ofrivilliga%26type%3dMovieTitle%26match%3dBegin%26page%3d1%26prom%3dFalse
http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=44081&type=MOVIE&iv=Awards&ref=/templates/SwedishFilmSearchResult.aspx?id%3d1225%26epslanguage%3dsv%26searchword%3dvingar+av+glas%26type%3dMovieTitle%26match%3dBegin%26page%3d1%26prom%3dFalse
http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=44081&type=MOVIE&iv=Awards&ref=/templates/SwedishFilmSearchResult.aspx?id%3d1225%26epslanguage%3dsv%26searchword%3dvingar+av+glas%26type%3dMovieTitle%26match%3dBegin%26page%3d1%26prom%3dFalse
http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=44081&type=MOVIE&iv=Awards&ref=/templates/SwedishFilmSearchResult.aspx?id%3d1225%26epslanguage%3dsv%26searchword%3dvingar+av+glas%26type%3dMovieTitle%26match%3dBegin%26page%3d1%26prom%3dFalse
http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=44081&type=MOVIE&iv=Awards&ref=/templates/SwedishFilmSearchResult.aspx?id%3d1225%26epslanguage%3dsv%26searchword%3dvingar+av+glas%26type%3dMovieTitle%26match%3dBegin%26page%3d1%26prom%3dFalse


 

 

Bilaga 5 
 
Total biografstatistik över de senaste tio åren 
 

  Antal besökare Intäkter Premiärdatum Land 

1 

Sagan om ringen - 

härskarringen 1 942 791 165 087 329 2001-12-19 USA 

2 Mamma Mia! 1 904 978 162 130 416 2008-07-11 USA 

3 

Sagan om konungens 

återkomst - härskarringen 1 836 760 179 138 308 2003-12-17 USA 

4 

Sagan om de två tornen - 

härskarringen 1 826 896 162 724 018 2002-12-18 USA 

5 Avatar 1 481 822 172 467 002 2009-12-18 USA 

6 Så som i himmelen 1 434 198 109 091 600 2004-09-03 Sverige 

7 Män som hatar kvinnor 1 217 618 114 390 922 2009-02-27 Sverige 

8 

Harry Potter och de vises 

sten 1 139 163 83 044 525 2001-11-23 Storbritannien 

9 

Pirates of the Caribbean - 

Död mans kista 1 137 538 101 134 885 2006-07-12 USA 

10 

Flickan som lekte med 

elden 1 030 946 98 105 954 2009-09-18 Sverige 

11 Hitta Nemo 1 028 275 67 600 796 2003-11-14 USA 

12 Arn: tempelriddaren 1 023 534 88 561 500 2007-12-17 Sverige 

13 

Berättelsen om Narnia - 

Häxan och lejonet 997 345 81 822 040 2005-12-21 USA 

14 Grabben i graven bredvid 975 933 68 399 600 2002-08-02 Sverige 

15 

Harry Potter och 

hemligheternas kammare 963 913 74 131 766 2002-11-22 Storbritannien 

 

http://sfi.se/sv/statistik/ (hämtad 2011-05-09) 
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