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1 Inledning  
 

Forskning om media och våld i västvärlden fokuserar huvudsakligen på amerikanska medier, så som ny-
heter och film. Forskare är intresserade av att ta reda på vilken påverkan våld i medier har på tittaren. 
Alltså om människor blir våldsamma av att titta på våld. Det finns inget enhetligt svar på den frågan. Där-
emot finns det teorier som säger att medier skapar normer i samhället för hur vi förväntas och förväntar 
oss att andra och vi själva bör vara. Forskning visar bland annat att det finns ett samband mellan att titta 
på nyheter och att känna rädsla. Huvudsakligen är det vita kvinnor som känner denna rädsla. Detta är inte 
kopplat till personens erfarenhet av att vara ett offer, utan det är kopplat till medias rapportering av vem 
som är offer (Chiricos, Eschholz & Gertz, 1997). Det betyder att vita kvinnor ofta rapporteras vara offer i 
amerikanska nyheter även om brottsstatistiken säger annat. I amerikansk actionfilm ser vi oftast män som 
utsätter andra män för brutalt våld. Medieinnehållets representationer av samhället är enligt Jodelet (1995) 
manipulerat och skildrar inte verkligheten. Chiricos et al. (1997) menar att de könsrelaterade normer som 
finns i samhället även påverkar rättssystemet. Som tidigare nämnt är forskningen främst gjord på ameri-
kanskt innehåll och en amerikansk publik. Sverige som menas vara ett av världens mest jämställda länder 
borde då inte ha en lika skev medierepresentation av kvinnor och män. Det finns dock inte mycket forsk-
ning om svenska mediers skildring av våld. En medieplattsform som skildrar våld förutom nyheter är film. 
Kriminalfilm är en genre som skildrar våld och det är även en genre som produceras flitigt i Sverige och 
som ses av många svenskar. Det är därför intressant att studera denna genre ur ett vålds- och genusper-
spektiv. Denna uppsats ämnar därför att applicera genusteori med inslag av intersektionalitetsteori och 
amerikansk forskning om våldsrepresentation i medier på svensk kriminalfilm.  

 

1.1 Kriminalfilm 
Kriminalfilm som genre kan definieras på olika sätt. Knight (2004) säger att det är brott som är den ge-
mensamma nämnarna i genren. Kriminalfilm kan variera i alla avseenden, fast de berättar alltid om ett 
brott (ibid.). Det är också vanligt att det förekommer detektivarbete (Knight, 1980). Detektivarbetet kan 
utföras av en rad olika karaktärer, det kan utföras av en ensam polis, en amatördetektiv, en privatpraktise-
rande yrkesdetektiv eller en samordnad polisstyrka och så vidare (ibid.). 

Tapper (2011) ställer frågan om kriminalgenren verkligen kan ses som en genre eller om den istället borde 
ses som ett paraplybegrepp för flera undergenrer som till exempel gangsterfilmer, kuppfilmer och thrillers, 
som innehåller just brott som gemensam nämnare. Tapper (2011) anser själv att genren kriminalfilm är 
alldeles för heterogen för att kunna beskrivas som en enhetlig genre. Han skriver att kriminalgenren bör 
ses som ett historiskt begrepp ur vilket flera genrer har skapats och blivit egna genrer med vissa gemen-
samma nämnare i miljö och ikonografi men också med stora skillnader i berättarmönster och teman (ibid).    

Den här studien utgår ifrån Knights (2004) definition av genren det vill säga en bred syn där brott är ge-
mensamt för filmerna. Denna syn på genren tror vi är fullt tillräcklig då vi intresserar oss för våldet i fil-
merna och inte själva handlingen.   

 

1.2 Våld 
I Dalquist och Christoffersons (2011, s.14) forskningsöversikt kring aggression och datorspelande definie-
ras våld som avsiktligt fysiskt aggressivt beteende mot en annan person. Enligt Dalquist och Christoffer-
son (2011, s.15) kan aggressiva beteenden vanligen delas upp i två olika dimensioner, fysisk och verbal ag-
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gression respektive direkt och indirekt aggression. Till fysisk direkt aggression räknar de allt från vandali-
sering till slag, sparkar och mord. De förklarar vidare att fysisk aggressivitet kräver en fysisk närhet till fö-
remålet för aggressionshandlingen, en indirekt fysisk aggression kan därför troligtvis inte existera. Dalquist 
och Christofferson (2011) anser att fysisk aggression på ett teoretiskt plan är synonymt med våld, men de 
väljer att inte se de mildaste formerna av fysisk aggression som våld exempelvis när barn knuffar varandra 
på skolgården eller leker stökigt. Till direkt verbal aggression räknar Dalquist och Christofferson (2011) 
hot och utskällningar. Den direkta verbala aggressionen kan till skillnad från den fysiska direkta aggress-
ionen utövas på större distans, utan att offer och förövare befinner sig på samma plats, detta exempelvis 
genom tidningsartiklar eller mejl (Dalquist och Christofferson, 2011). Till indirekt verbal aggression räknar 
Dalquist och Christoffersson skvaller och baktalande. Den indirekt verbala aggressionen sker alltid på di-
stans. 

Dalquist och Christoffersson (2011) definierar våld på ett brett plan och gör skillnad på fysiskt våld och 
verbal aggression. Dock gör de i sin definition ingen skillnad på hur grovt våldet är, utan de räknar in 
sparkar och mord i samma kategori. I Svensk lag i Brottsbalken görs skillnader på olika typer av fysiskt 
våld exempelvis en misshandel kan bedömas som grov eller synnerligen grov om gärningsmannen har vi-
sat särskild hänsynslöshet, råhet, synnerlig hänsynslöshet eller om gärningsmannen har orsakat synnerligt 
lidande (SFS 1962:700). I den här studien ses våld som något som bör delas upp i kategorier beroende på 
exempelvis om den som brukar våldet visar särskild hänsynslöshet.  

Det som Dalquist och Christoffersson kallar för verbal aggression skulle också kunna kallas för psykiskt 
våld. Socialdepartementets utredning (SOU, 2001:72) om barnmisshandel tar upp begreppet psykiskt våld 
och i definitionen av begreppet räknas bland annat hot som en typ av psykiskt våld. Vidare räknas även 
hån, utfrysning, nedvärderande omdömen, nedbrytande behandling eller att avsiktligt utsätta någon för 
känslomässigt lidande till begreppet psykiskt våld (ibid.). 

 

1.3 Uppsatsens disposition 
I det andra kapitlet presenteras den teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning inom områden som 
relaterar till studien. I det tredje kapitlet förklaras studiens syfte och frågeställningar. I det fjärde kapitlet 
redovisas metod, material, urval och analysverktyg för uppsatsens studie. Därefter presenteras studiens 
resultat kombinerat med analys av resultatet i det femte kapitlet. I det sjätte och avslutande kapitlet finns 
en diskussion som sammanfattar studiens resultat, jämför resultatet med tidigare forskning, knyter an till 
frågeställningarna och visar vilka slutsatser som kan dras utifrån resultatet. 
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2 Teoretisk bakgrund 
 

Nedan presenteras uppsatsens teoretiska perspektiv och tidigare forskning inom områden som är relevant 
för uppsatsens studie. Teori och tidigare forskning presenteras i samma kapitel för att både genusteori och 
medievetenskap är unga forskningsområden som huvudsakligen består av studier där få slutsatser är till-
räckligt etablerade för att kallas teori. Då gränsen mellan teori och tidigare forskning inte är så tydligt är 
det relevant att slå samman dessa två delar. 

 

2.1 Genusteori & medier 
Medier hjälper oss att skapa bilder och ger oss en uppfattning om fenomen vi inte har en uppfattning om 
från verkliga livet. Medierna reflekterar men skapar och upprätthåller även normer i samhället. Gamson, 
Croteau, Hoynes och Sasson (1992, s. 374) uttrycker det på följande sätt: “[…] a wide variety of media 
messages can act as teachers of values, ideologies, and beliefs and that they can provide images for inter-
preting the world whether or not the designers are conscious of this intent.” 

Dessa normer skapar verkligheter och uppfattningar om hur vi vill och förväntar oss att andra och vi 
själva ska vara. Medier, exempelvis film har en stor roll i människors liv och film kan lära, övertalar och 
formar människors liv (Doyle & Pauldi, 1998). Medier har bland annat en del i skapandet av stereotyper 
(ibid). Inom socialpsykologin anses stereotyper vara förenklade och många gånger allmänt utbredda före-
ställningar om karaktärsdrag hos alla som tillhör en viss grupp, till exempel kön, nation eller ras (Angelöw 
& Jonsson, 2000). Stereotyper påverkar ofta den bild människor skapar av en individ ur en viss grupp utan 
att närmare undersöka om den bilden är korrekt (ibid). Stereotyper är vanligtvis uppbyggda av viss faktisk 
kunskap och fungerar på det sätt att de underlättar hanteringen av intryck från omvärlden (ibid). Men ste-
reotyper påverkar inte bara uppfattningen av hur vissa människor är utan skapar också förväntningar på 
hur människor bör vara (ibid). Stereotyper kan ofta bidra till att upprätthålla negativa attityder och fördo-
mar (ibid). 

Teorin om sociala representationer infångar det kulturella och kommunikativa i skapandet av stereotyper 
(Hinton, 2000). Den kunskap individer har om omvärlden är kulturellt baserade representationer som 
skapas och vidarebefordras inom en kultur genom människors kommunikation med varandra genom ex-
empelvis massmedier (ibid). Sociala representationer förmedlas bland annat i budskap och bilder i mass-
medier (ibid). Enligt Jodelet (1995) medverkar massmedier vid uppkomsten av representationer genom 
social påverkan och manipulation. Hinton (2000) menar att alla typer av kommunikation bör undersökas 
för att få reda på hur en viss social representation har uppstått och utvecklats. Hinton räknar bland annat 
med film som ett undersökningsområde. En form av social representation som behandlar kvinnliga och 
manliga könsstereotyper kallas genus. Stereotyper som medier skapar är bland annat uppfattningen av ge-
nus. Alltså hur vi ser på kvinnor och män och vilka attribut och egenskaper vi tillskriver könet utformas 
dels i medier (Hirdman, 2001). Medier kan lära människor hur kvinnor och män ”bör” bete sig (ibid). Do-
yle och Paludi (1998) menar att tv-karaktärer presenterar bestämda bilder av hur människor ska bete sig. 
Medier är en av de största faktorerna i konstruerandet av genus och genus i medier skapas bland annat 
genom urvalet av vad som visas i medierna, detta är ett aktivt val som görs av medieproducenter (Hird-
man, 2001).  
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2.2 Intersektionalitet 
Teorin om intersektionalitet tydliggör hur makt skapas och upprätthålls i samhället. Inom intersektional-
itetsperspektivet ses makt som något som existerar och agerar på flera nivåer eller dimensioner. Intersekt-
ionalitet beskriver och analyserar makt inom olika sociala kategorier som klass, genus, ålder, etnicitet, nat-
ionalitet och sexualitet när de korsar varandra (Mørck, 2006). Det vill säga varje individ påverkas av flera 
maktstrukturer som består av de olika sociala kategorierna som individen delas in i, till exempel kön, klass, 
etnisk bakgrund, religion, ålder och sexuell läggning. Vad som menas med att intersektionalitet analyserar 
och beskriver sociala kategorier när de ”korsas varandra”.  

Ojämlikhet bygger enligt intersektionalitetsperspektivet på att människor delas in i sociala kategorier ex-
empelvis uppdelningarna kön: kvinna/man, klass: fattig/rik. Dessa indelningar görs på grund av en slags 
grundtanke om att människor i grunden är olika och har olika egenskaper som har att göra med de olika 
sociala kategorierna. Indelningarna i sociala kategorier skapar stereotypa bilder av människor. Det som 
skapar ojämlikheten i indelningen av människor i sociala kategorier är att den ena delen i den sociala kate-
gorin blir norm och den andra blir avvikande. Där de som tillhör normen får högre status och egenskap-
erna som förknippas med normen får högre värde. De som däremot är avvikande får lägre status och de 
egenskaper som förknippas med det avvikande får lägre värde. Denna värdering gör att vissa sociala grup-
per får mer makt än andra. (Lykke, 2003) 

De los Reyés, Molina och Mulinari (2006) tror att rasism är en viktig aspekt för att förstå nutida typer av 
social differentiering. De anser att könsidentiteter skapas inom ramen för ett klassindelat och ”rasifierat” 
samhälle. De los Reyés och Mulinari (2007) anser att genusvetenskap inte kan förklara ojämlikhet som 
grundas på föreställningar om ”ras”, klasstillhörighet och nationella gränser och anser att teorin om inter-
sektionalitet tar detta i beräkning. Dock påpekar Mørck (2006) att även inom intersektionalitetsperspekti-
vet är genuskategorin strategiskt viktig både gällande analytisk och politisk relevans då världen genomsyras 
av könsmakt.  

 

2.3 Femininitet & maskulinitet 
Ofta är budskapen i massmedia övervägande traditionella i sitt innehåll, kvinnor ska vara ”feminina” och 
män ska vara ”maskulina” (Eagly, 1995). Kön och genus ses i den här studien som två skilda begrepp, kön 
avser den biologiska uppdelningen kvinna och man, medan genus avser den sociala uppdelningen av kvin-
nor och män. En människas biologiska kön medför att den människan tillskrivs en rad könsrelaterade 
egenskaper, alltså den sociala uppdelningen genus. Kvinnor tillskrivs feminina egenskaper och män till-
skrivs maskulina (Nationalencyklopedin, 2013). Femininitet och maskulinitet är samlingsbegrepp av egen-
skaper och karaktärsdrag som ofta används för att stereotypisera kvinnor och män. Enligt Connell (2009) 
finns det en utbredd uppfattning om kvinnor och mäns egenskaper vilket skapar stereotypa kvinnor och 
män. Här kommer några exempel på egenskaper som enligt stereotypen skiljer kvinnor och män åt: män är 
starkare och snabbare än kvinnor, män är tekniska medan kvinnor är bra på ”petgöra”, män har starkare 
sexuella drifter, män gillar sport och kvinnor gillar skvaller, män är aggressiva och kvinnor är omvårdande, 
män är rationella och kvinnor har intuition och så vidare (Connell, 2009). Andra egenskaper som är ste-
reotypa och beskriver kvinnor och mäns sexualitet är: mödrars ansvarskänsla för barn, gifta mäns sexuella 
otrohet, kvinnors prydhet, mäns intresse för pornografi och vänskap mellan män (Connell, 2009). I media 
presenteras kvinnliga karaktärer främst som åskådare som ser på när männen löser alla slags problem (Do-
yle & Paludi, 1998). Feminina drag används ofta i film gällande kvinnliga karaktärer och maskulina drag 
används gällande manliga karaktärer. Den här studiens synsätt på femininitet och maskulinitet är det 
samma som hos Mead (refererad i Connell, 2009), det vill säga att femininitet inte är naturligt kopplat till 
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kvinnor och maskulinitet inte är naturligt kopplat till män. Femininitet och maskulinitet är sociala kon-
struktioner som lärs in genom socialisering i samhället av institutioner och individer (ibid).  

Sandra L. Bem (1974) tog fram ett könsrollstest som behandlar femininitet och maskulinitet som två indi-
viduella dimensioner istället för motpoler som det tidigare ansetts vara. Bem menar att man kan vara både 
maskulin och feminin, även androgyn, beroende på situationen. Personer med en alldeles för stark feminin 
eller maskulin tillhörighet kan bli starkt begränsade i sitt beteende då de rör sig mellan situationer. Perso-
nen med stark tillhörighet är besluten att vara konsekvent i sitt beteende utifrån den internaliserade köns-
rollen. Detta möjliggörs genom att förtrycka de egenskaper som anses vara oönskade för den tillhörande 
könsrollen. Bems könsrollstest består av tre dimensioner: maskulinitet, femininitet och neutralitet. Den 
maskulina dimensionens egenskaper baseras på uppfattningen av vad som är manligt, den feminina av vad 
som är kvinnligt och den neutrala av vad som betraktas som lika mycket manligt och kvinnligt. Den mas-
kulina dimensionen består bland annat av egenskaperna: agerar ledare, aggressiv, ambitiös och analytisk. 
Den kvinnliga dimensionen består bland annat av egenskaperna: tillgiven, uppmuntrande, barnslig och 
medlidsam. Dessa egenskaper är då stereotypa för vad kvinnor och män anser vara önskvärt hos könen. 
Den tredje dimensionen neutralitet består bland annat av egenskaperna: anpassningsbar, självbelåten, in-
bilsk och kontroversiell. Den dimensionen värderas lika mycket kvinnlig som manlig. Sammanlagt består 
alla dimensioner av 60 egenskaper (se hela listan under 4.3.1 Femininitet & maskulinitet). Dimensionernas 
egenskaper skapar maskulina och feminina stereotyper. Innehar man till exempel många av den maskulina 
dimensionens egenskaper är man stereotypt maskulin. Bem kom fram till könsrollstestet och dimension-
ernas egenskaper genom undersökningar där hon exempelvis frågade respondenten ”In American society, 
how desireble is it to be truthful?” (1997, s. 157). Respondenten fick svara på en sjugradig skala hur önsk-
värt detta var för en kvinna respektive en man. Den egenskapen både de kvinnliga och manliga respon-
denterna tyckte var mer önskvärt för en kvinna blev en feminin egenskap, och den som var mer önskvärd 
för en man en maskulin egenskap. De egenskaper respondenterna hade delade åsikter om blev neutrala. 
Respondenternas uppfattning av vad som var mer önskvärd för en kvinna respektive en man skildrar en 
socialt konstruerad syn på vad som är manligt och kvinnligt. (Bem, 1974) 

Anledningen till användandet av en så pass gammal studier som Bems (1974) motiveras genom att den 
fortfarande är aktuell och den hittills mest utförliga förklaringen av maskulinitet och femininitet. Denna 
studie används fortfarande i moderna studier av bland annat Eschholz och Bufkin (2001), L. Lueptow, 
Garovich-Szabo och M. Lueptow (2001), Twenge (1997) och Calvert et al (2001). 

 

2.4 Medier & våld 
Mycket av den tidigare forskningen som har gjorts på våld i medier handlar om våldets påverkan på mot-
tagaren och främst på barn. Boyle (2005) menar att denna forskning inte har kunnat bevisa något direkt 
samband mellan att en isolerad medietext skulle få människor att begå en viss handling. Även om effekter 
av media inte fungerar på detta direkta sätt finns teorier om att media fungerar som en upprätthållare av 
normer i samhället. I vårt samhälle finns det tydliga normer för hur kvinnor och män uppfattas och för-
väntas vara, i detta fall normer om hur människor utövar våld. Eschholz och Bufkin (2001) skriver att stu-
dier har försökt att skapa kategorier för maskulinitet och femininitet genom att använda sig av stereotyper 
som man hittar i både verkligheten och i media. Dessa stereotyper spelar en roll i rättssystemet, antingen 
som upprätthållare av lagen, förövare eller offer (ibid). En stereotyp, normskapad skillnad mellan kvinnor 
och män är att män uppfattas och förväntas vara mer fysiskt våldsamma än kvinnor samtidigt som kvin-
nor förväntas vara mer psykiskt våldsamma, eller att män överlag är mer våldsamma och att kvinnor ofta 
faller offer för mäns våld (ibid). En studie gjord på 90-talet visar att kvinnor i nyheter oftare visas som 
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offer och män som förövare (Chiricos et al. 1997). Andra studier visar att män oftast visas som både offer 
och förövare till våld (Chermack, 1995). Förutom att vi stöter på våld i nyheter ser vi även mycket våld i 
film. Enligt studier gjorda på film med olika våldsinnhåll kan vi se att våld som kvinnor och män använder 
ser olika ut, både i utförande, statistik och motiv (Gilpatric, 2010). Vi kan även se att våldsamma kvinnor 
och män innehar olika egenskaper (ibid). Gilpatric (2010) menar att de könsrelaterade stereotyperna upp-
rätthålls inom amerikansk våldsfilm. Manliga karaktärer framställs med fler maskulina drag och kvinnliga 
karaktärer framställs med fler feminina drag (Neundorf, Gore, Dalessandro, Janstova & Snyder-Suhy, 
2010 & England, Descartes, & Collier-Meek, 2011). Viss förändring har dock skett över tid men då är det 
främst de kvinnliga karaktärerna som har förändrats medan de manliga karaktärerna förändras mindre 
(England et al. 2011). 

 

2.5 Kvinnliga våldskaraktärer 
Calvert, Kondla, Ertel, och Meisel (2001) menar att kvinnliga actionkaraktärer sällan får spela huvudper-
sonen i film. När en film innefattar en kvinnlig våldsam karaktär ska denna ha någon slags kärleksrelation 
till en manlig karaktär. Gilpatric (2010) skriver om våldsamma kvinnors egenskaper i amerikansk film och 
kommer fram till att 58,6 % av de våldsamma kvinnliga karaktärerna hon undersökte porträtteras som 
undergivna till manliga karaktärer i filmen och att 42 % var romantiskt kopplade till en manlig karaktär. 
Även Malagoulick (2006) skriver att kvinnliga actionhjältar oftast visas vara i en romantisk relation med 
den manliga protagonisten som har kontroll över henne. Studier av våld i film visar att det ofta förekom-
mer sex och erotik i samband med våld. I en studie av Neundorf, Gore, Dalessandro, Janstova och Sny-
der-Suhy (2010) hittades en tydlig länk mellan våld och sex mellan kvinnliga och manliga karaktärer. Mäns 
våld mot kvinnor i film motiveras ibland av sex i form av våldtäkt medan kvinnors våld mot män istället 
motiveras av hämnd eller som en reaktion mot förtryck (Boyle, 2005). Den kvinnliga karaktärerna i filmen 
har oftast relationer i fokus, hon har en familj och familjen och hennes relationer är viktiga (Ingalls, 2012). 
Hon använder sig inte av extremt fysiskt våld (ibid). Hon lever inte isolerat utan med sin familj som hon 
blir stakare av att jobba tillsammans med (ibid). Även om de våldsamma kvinnliga karaktärerna skrider 
över könsstereotypa gränser genom att använda sig av våld uppehåller de stereotypa drag genom deras 
undergivna roll och romantiska koppling till dominanta manliga karaktärer (Gilpatric, 2010).  

Förutom sin starka koppling till romantik, relationer och familj innehar den kvinnliga våldskaraktären även 
andra egenskaper som skiljer henne från den manliga våldskaraktären. Bufkin (2001) genomförde en stu-
die på 50 populära filmer som visar att kvinnliga karaktärer oftast var husliga, känsliga och manipulativa. 
Studien visade att kvinnliga karaktärer är mer feminina och manliga mer maskulina vilket gör att könsste-
reotyper förstärks. Eschholz och Bufkin (2001) har sammanställt studier och kommit fram till att den 
kvinnliga stereotypen i nyheter och underhållningsmedia är antingen oskuldsfull, ”Madonnan” eller en 
”good girl”. Dessa stereotyper är de traditionellt feminina (ibid). Den kvinnliga stereotypen kan också vara 
en vamp, hora eller ”bad girl” (ibid). Dessa egenskaper skrider över de traditionella könsstereotyperna 
(ibid). Stereotypen som är traditionellt feminin är dock inte alltid oskyldig men när denne är förövare är 
det oftast erkänt och legitimerat (ibid). De kvinnliga stereotyperna behöver oftast skydd av en man (ibid). 
Stereotyper som skrider över de traditionella gränserna är de som till exempel jobbar på natten, klär sig 
provokativt, lever utan en manlig partner eller verbalt konfronterar en man (ibid). Dessa straffas ofta med 
våld (ibid). 
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2.6 Manliga våldskaraktärer 
När det kommer till genus och forskning om våld i film hamnar oftast kvinnan i fokus för forskningen 
och därför finns det inte lika mycket forskning om män som våldskaraktärer ur genusperspektiv. Då stu-
dier på våld i film gjorts utan genusperspektiv har man utgått från mannen som standard. Ofta har man 
titta på kvinnan som något avvikande från mannen och studeras mannen i filmen handlar det istället om 
forskning om maskulinitet och vilka egenskaper som förstärker denna. Cavendar (refererad i Eschholz & 
Bufkin, 2001) har gjort en kulturell analys av kriminalfilmer och utforskar hur detektiverna i filmerna för-
stärker maskulinitet i vår kultur. Cavendar skriver att männen (som detektiverna han utforskar är) är ag-
gressiva, intelligenta, skickliga, våghalsiga och fysiskt skickliga. Kvinnorna är vanligtvis underlägsna och 
förälskade i mannen (ibid). Mannen i dessa filmer är oftast själv utsatt för ett brott samtidigt som han löser 
brott (ibid). Både den gode och den onde i filmerna använder sig av våld för att dramatisera kampen mel-
lan ont och gott (ibid). Sparks (1996) skriver om manliga actionhjältar som använder sig av våld och som 
ofta ”står över lagen”. Sparks menar att dessa män representerar maskulinitet och skildrar kampen mot det 
onda i det verkliga samhället. Männen är fysiskt hotfulla och använder våld för att nå sitt mål. Här skapas 
maskulinitet genom kroppens storlek, fysisk styrka, uppror mot auktoritet och användandet av fysisk 
styrka (ibid). Enligt Bufkin (2001) är de manliga karaktärer oftast även tävlingsinriktade, atletiska, aggres-
siva och risktagande. 
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3 Syfte & frågeställningar 
 
Syftet med studien är att öka förståelsen för fenomenet våld i medier genom att undersöka våld i svensk 
kriminalfilm. Våldet undersöks genom en textanalys ur ett genusperspektiv med inslag av teorin om inter-
sektionalitet. Den här studien ämnar att undersöka hur våld och motivet bakom våld framställs i svensk 
kriminalfilm. Studien undersöker därför karaktärer i svensk kriminalfilm. Studien undersöker våldskaraktä-
rers egenskaper och vilka motiv som ligger bakom våldet. Studien undersöker om egenskaperna, våldet 
karaktärerna brukar och motivet bakom våldet skiljer sig mellan kvinnliga och manliga karaktärer. Målet 
med studien är att bredda kunskapen kring hur våld skildras i film utifrån ett genusperspektiv.  

Det är viktigt att studera detta eftersom medier har en del i att upprätthålla dominerande normer i sam-
hället bland annat gällande genus. Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder och det är där-
för intressant att undersöka om jämställdheten görs rättvisan i skildrandet av våld i media. 

Det finns lite forskning kring hur media skildrar skillnaden mellan kön gällande våld, speciellt forskning på 
svenskt material. Det finns endast ett fåtal studier som berör ämnet. Oftast handlar den tidigare forsk-
ningen om representationen av våld i amerikansk media och sällan undersöks motivet eller syftet bakom 
våldet. När det kommer till svensk film finns få studier kring fenomenet. Det finns därför en kunskaps-
lucka som vi med den här studien ämnar att börja fylla. 

Med syftet för studien som utgångspunkt har problemformuleringen skapats och den genomsyrar hela 
studien. Frågorna bryter ner syftet i minde mer lätthanterliga formuleringar och tydliggör vad som behövs 
undersökas för att uppfylla syftet. Alla frågor nedan syftar till svensk kriminalfilm. 

• Vilken typ av våld skildras? 
• Hur motiveras våldet, vilka skillnader finns det mellan kvinnor och mäns motiv? 
• Innehar våldskaraktärerna stereotypa könsrelaterade egenskaper? 
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4  Metod & material 
 

För att besvara forskningsfrågorna används textanalys som metod. Text menas här i ett vidare begrepp 
och syftar i den här studien till film. I en textanalys ställs frågor till texten för att på så sätt analysera texten 
och få veta något om en viss sorts texter (Östbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2003). Nedan presenteras 
studiens urval och material, studiens analysschema och analysverktyg beskrivs. Sist diskuteras trovärdighet 
och pålitlighet.  

 

4.1 Urval 
Analysmaterialet är svenska kriminalfilmer. Filmerna som analyseras är valda utifrån Svenska Filminstitu-
tets årsredovisning och är de svenska filmer, under genren kriminalfilm som genererat störst biointäkter. 
Målet med urvalet är att analysera svensk film som har nått ut till flest människor. Urvalet baseras på 
Svenska Filminstitutets statistik därför att den är tydlig, lättillgänglig och pålitlig. Svenska Filminstitutet 
(u.å.c) skriver: ”Stiftelsen Svenska Filminstitutet har en ledande roll inom svensk film. Filminstitutets mål 
är att stödja produktion, distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det 
svenska filmarvet samt att representera den svenska filmen internationellt.” 

Av denna anledning definieras även svensk film efter Svenska Filminstitutets kategorisering av svensk 
film, i den här uppsatsen. Genren kriminalfilm definieras utifrån Knight (2004) definition där han menar 
att kriminalfilm är en genre där handlingen kretsar kring ett eller flera brott. I den här studien är det karak-
tärernas agerande som studeras och inte handlingen. Vi studerar alla framstående karaktärer som brukar 
våld i filmerna: Hypnotisören (Hansson, Possne, Ohlsson & Hallström, 2012), Snabba cash II (Wikström, Ni-
castro & Najafi, 2012), Irene Huss - Tatuerad torso (Fälemark, Råberg & Asphaug, 2007) och Solstorm (Rehn-
berg & Lindblom, 2007). 

För att får en bild av hur svensk kriminalfilm ser ut idag analyserar studien filmer från år 2012 och fortsät-
ter sedan att analysera i tidsmässig kronologisk ordning bakåt i tiden. Anledningen till att vi inte analyserar 
filmer från 2013 är en kostnadsfråga. Anledningen till antalet analyserade filmer har med tidsbegränsning 
att göra. För att ge analysen ett genusperspektiv och möjlighet att besvara frågeställningen gör den här 
studien undantag. På grund av brist på kvinnliga huvudpersoner (eller överhuvudtaget aktiva kvinnor) i 
svensk kriminalfilm i statistiken för mest sedda svenska filmer på bio använder den här studien två filmer 
med kvinnlig huvudperson från år 2007 då det är de senaste kriminalfilmerna med kvinnlig huvudperson 
som finns i statistiken. Analyserna behandlar endast karaktärerna som brukar våld.  

 

4.2 Material 
Fyra filmer analyseras, två med manliga huvudpersoner och två med kvinnliga huvudpersoner. De två fil-
merna med manliga huvudpersoner var två av de filmer som genererade mest biointäkter under 2012 
(Svenska Filminstitutet, u.å.b). De två filmerna med kvinnliga huvudpersoner var två av de filmer som 
genererade mest biointäkter under 2007 (Svenska Filminstitutet, u.å.a). Anledningen till att filmerna med 
kvinnliga huvudrollsinnehavare är äldre än filmerna med manliga huvudrollsinnehavare, är att det inte 
fanns några kriminalfilmer med kvinnliga huvudrollsinnehavare som har genererat mest biointäkter under 
åren 2008-2012. Det senaste året med kriminalfilmer med kvinnliga huvudrollsinnehavare som har genere-
rat mest biointäkter är år 2007. De två filmerna med manliga huvudkaraktären är Hypnotisören (Hansson, 
Possne, Ohlsson & Hallström, 2012) och Snabba cash II (Wikström, Nicastro & Najafi, 2012). De två fil-
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merna med kvinnliga huvudkaraktärer är Irene Huss - Tatuerad torso (Fälemark, Råberg & Asphaug, 2007) 
och Solstorm (Rehnberg & Lindblom, 2007).  

Hypnotisören (Hansson, Possne, Ohlsson & Hallström, 2012) handlar om Josef som mördar sin adoptiv-
familj för att han och hans biologiska mamma Lydia ska vara tillsammans igen. Ingen vet till en början att 
det är Josef som är mördaren eller vem Josefs biologiska mamma är. Polisen som blir insatt att lösa fallet 
är Joona. Josef ligger i koma efter att ha mördat sin adoptivfamilj, men polisen tror att Josef ligger i koma 
för att han själv fallit offer för mördaren. För att kunna förhöra Josef när han ligger i koma rings Erik in 
för att förhöra Josef under hypnos. Lydia vill inte att Erik ska hypnotisera Josef för att då kommer han att 
få reda på sanningen: att morden var en kupp av Lydia och Josef. Lydia och Josef börjar då att hota Erik, 
hans fru Simone och deras son Benjamin som blir kidnappad. Filmen slutar med att Joona med hjälp av 
Erik hittar Benjamin som är kidnappade tillsammans med Lydia i en stuga. Lydia försöker fly med Benja-
min i en buss på en frusen sjö. Men isen brister och bussen sjunker. Joona lyckas endast rädda Benjamin 
ur den sjunkande bussen. 

Solstorm (Rehnberg & Lindblom, 2007) handlar om Sanna som mördar sin bror Viktor för att han har 
förgripit sig på hennes barn. Thomas och Curt är delaktiga i mordet. De vill inte att det ska komma ut att 
Viktor är pedofil eftersom att han är pastor i frikyrkan de alla är medlemmar i, och han har skrivit böcker 
som drar in miljontals kronor till församlingen. Rebecka som är tidigare medlem i kyrkan och tidigare 
bästa vän med Sanna och före detta flickvän till Viktor, försöker att lösa mordet. Sanna är misstänkt för 
mordet men Rebecka tror att det är kyrkan som ligger bakom mordet. Thomas och Curt försöker att 
stoppa Rebecka från att ta reda på sanningen. Rebecka blir hotad av dem. Rebecka har tidigare haft en 
kärleksrelation med Thomas. Filmen slutar med att Rebecka tar med Sannas barn till en stuga dit Thomas 
och Curt kommer för att döda henne för att hon inte ska lösa fallet. De misslyckas döda Rebecka och fil-
men slutar med att Thomas och Curt brinner inne. 

Irene Huss - Tatuerad torso (Fälemark, Råberg & Asphaug, 2007) handlar om Irene Huss som är polis 
och ska utreda ett seriemord där det förekommit styckade kroppar. Samtidigt som Irene ska lösa fallet ber 
hennes granne henne att söka efter grannens försvunna dotter. Spår leder Irene Huss till Köpenhamn där 
hon hittar både mördarna Emil och Sebastian och sin grannes dotter som också blir mördar av samma 
gärningsman. Sebastian mördar sin kompanjon Emil för att avleda spåret och kidnappar Irene Huss dotter 
för att mörda henne. Ledtrådar har lett Irene Huss till Tom Tanaka som räddar Irene Huss dotter och 
dödar Sebastian för att skipa rättvisa. 

Snabba cash II (Wikström, Nicastro & Najafi, 2012) är en multiplot-film där tre handlingar vävs ihop i en 
film. J.W. sitter i fängelse och ska ha permission för att sälja en affärsidé. När hans plan inte blir som han 
tänkt sig rymmer J.W. och hans vän Mrado från fängelset. Men de två behöver pengar för att kunna leva 
ett liv på rymmen från lagen och planerar att råna Misha som tvättar pengar åt Radovan och den Serbiska 
maffian. J.Ws och Mrados handling slutar med att Mrado blir skjuten i en sammandrabbning mellan de 
olika handlingarna och dör. Samtidigt får vi följa Mahmoud som och skyldig Radovan pengar och börjar 
jobbar för honom för att betala skulden. Mahmoud får i uppdrag av Radovan att visa sin tillgivenhet ge-
nom att skjuta sin vän och Radovans fiende Jorge. Mahmoud åker till Jorge ovetandes om att Jorge har 
Nadja med sig. När Mahmoud ska skjuta Jorge skjuter han av misstag istället Nadja och Jorge lyckas smita. 
Mahmoud Blir i slutet av filmen skjuten till döds i sammandrabbningen i Mishas hus. Vi får även följa 
handlingen om Jorge. Jorge försöker att lura Radovan och den Serbiska maffian i en drogaffär. När detta 
misslyckas måste han fly Radovans hämnd. Samtidigt träffar han Nadja som jobbar som prostituerad för 
Radovan och de flyr tillsammans. Deras handling slutar med att de blir skadade i sammandrabbningen 
med Mohmoud. De förs till sjukhus och sen får vi inte se dem mer.  
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4.3 Analysschema 
Frågorna som ställs till filmerna är samma som frågeställningarna: Vilken typ av våld skildras i svensk kri-
minalfilm? Hur motiveras våldet, vilka skillnader finns det mellan kvinnor och mäns motiv? Innehar 
våldskaraktärerna stereotypa könsrelaterade egenskaper? För att besvara dessa frågor analyserar vi materi-
alet enligt ett analysschema. Vi tittar vi på och analyserar materialet i två omgångar. Eftersom det är våldet 
i materialet som är den oberoende variabeln plockar vi i analysomgång ut nyckelscener som skildrar våld 
och analyserar typen av våld och motivet bakom våldet. Vi återger nyckelscenerna och återgivningarna 
används sedan för att motivera analysen. I analysomgång två tittar vi på materialet en gång till för att mer 
grundligt analysera de karaktärer som brukar våld enligt omgång ett. Vi tittar på om de våldsamma karak-
tärerna innehar manliga eller kvinnliga egenskaper, samt könsstereotypa och demografiska uppgifter. Även 
i denna omgång plockar vi ut nyckelscener som vi återger och dessa återgivningar stärker argumenten för 
att karaktärerna innehar specifika egenskaper. I analysen läggs ingen vikt vid berättelsen i filmen utan åter-
givningen av nyckelscenerna kan betraktas som bildsekvenser som skall kunna ses och analyseras obero-
ende varandra.  

 

4.3.1 Analysomgång ett 
I analysomgång ett analyseras våldet i materialet. I denna omgång tittar vi på två variabler, den första vari-
abeln är typen av våld karaktären brukar. När vi tittar på typen av våld utgår vi från Dalquist och Christof-
ferson (2011), brottsbalken (SFS 1962:700) och socialdepartementets (SOU, 2001:72) definition av våld (se 
1.2 Våld). För att få en mer nyanserad men samtidigt inte en för smal bild av våldet som skildras i materi-
alet har vi skapat ett analysverktyg som utgår från ovanståendes definition. Analysverktyget används också 
för att kunna dela in våldet som skildras i kategorier som skapar kontinuitet i begreppsapparaten genom 
resultat och analys, och diskussion.  

 
Begreppen och deras mening, som används i resultat och analys, och diskussion är följande:  

• Dödligt våld som syftar på våld med dödlig utgång. Det kan vara dråp eller mord. Det dödliga fy-
siska våldet kan delas upp i tre kategorier: brutalt dödligt våld vilket syftar till ett dråp eller mord 
som sker med lite eller inget medlidande och som orsaker offret stor smärta och lidande, skildas 
med mycket blod, torteras till döds och så vidare. Grovt dödligt våld där förövaren till exempel skju-
ter offret till döds och döden inträffas hastigt eller omedelbart. Stillsamt dödligt våld är då förövaren 
till exempel injicerar eller förgiftar offret till döds. Detta sker relativt odramatiskt.  

 
• Fysiskt våld syftar på våld som orsakar kroppslig skada. Fysiskt våld kan delas in i en tre kategorier: 

Brutalt fysiskt våld syftar till våld där förövare saknar medlidande, till exempel tortyr eller miss-
handel, scenen kan skildras med mycket blod och våldet orsakar offret stor smärta och lidande. 
Grovt fysiskt våld syftar på våld där förövaren till exempel slår offret med tillhygge eller slår offret 
så att offret faller till marken. Ringa fysiskt våld syftar till exempel till en knuff, en örfil eller annat 
våld som skildras relativt odramatiskt. 

 
• Psykiskt våld syftar till att psykiskt skada eller utnyttja någon annan till sin egen fördel. Psykiskt 

våld kan delas upp i två kategorier: Grovt psykiskt våld, som innebär att till exempel manipulera, 
hota någon, eller påtvinga isolering. Ringa psykiskt våld innebär att till exempel håna, mobba eller 
frysa ut någon.  
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• Sexuellt våld syftar till sexuella handlingar som sker mot någons vilja. Sexuellt våld kan delas upp i 
två kategorier. Grovt sexuellt våld, som innebär till exempel en fullbordad våldtäkt och ringa sexuellt 
våld som innebär till exempel att antasta någon.  

• Materiellt våld syftar till förstörelse av egendom. Grovt materiellt våld syftar till exempel till anlagd 
brand och ringa materiellt våld syftar till exempel till att slå in i vägg eller kasta sönder något.  

 

4.3.2 Analysomgång två 
I analysomgång två analys har vi vetskap om vilka karaktärer som skildras som våldsamma. I denna om-
gång studerar vi materialet en gång till och då studerar vi de våldsamma karaktärernas maskulina, feminina 
och könsstereotypa egenskaper. Nedan presenteras analysverktygen för hur könsrelaterade stereotyper 
mäts i studien. Först förklaras begreppen femininitet och maskulinitet, och sedan listas könsstereotyper 
som finns i media. Dessa listor används i analysen av materialet då vi tittar på vilka av dessa egenskaper de 
våldsamma karaktärerna innehar. 

Som analysverktyg använder vi oss bland annat av Bems (1974) forskning kring femininitet och maskulini-
tet för att hitta relevanta könsstereotypa egenskaper. Bems könsrollstest (1974) är ett psykologiskt test 
som analyserar egenskaper som anses vara maskulina eller feminina. Egenskaperna som studeras för att 
mäta maskulinitet och femininitet och som vi tittar efter om karaktärerna innehar är följande: 

Maskulina egenskaper Feminina egenskaper 
Agerar som ledare Tillgiven 
Aggressiv Uppmuntrande 
Ambitiös Barnslig 
Analytisk Medlidsam 
Bestämd Använder inte grovt språk 
Atletisk Ivrig att lindra sårade känslor 
Tävlingsinriktad Feminin 
Försvarar sina övertygelser Mottaglig för smicker 
Dominant Mild 
Kraftfull Lättrogen 
Har ledaregenskaper Älskar barn 
Oberoende Lojal 
Individualistisk Lyhörd på andras behov 
Beslutsam Blyg 
Maskulin Talar mjukt 
Självständig Sympatisk 
Självtillräcklig Öm 
Stark personlighet Förstående 
Står på sig Varm 
Tar risker Tillmötesgående 
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Studien använder sig även av stereotyper som Connell (2009), Doyle och Paludi (1998), Eagly (1995), Gil-
patric (2010), Malagoulick (2006), Neundorf et al. (2010), Boyle (2005), Ingalls (2012), Bufkin (2001), 
Eschholz och Bufkin (2001), Sparks (1996) kommit fram till existerar i media, som analysverktyg. Dessa 
innefattar amerikansk media och vi applicerar samma forskning på svensk kriminalfilm för att hitta åter-
kommande teman. Könsstereotypa egenskaper som vi tittar om de våldsamma karaktärerna innehar, som 
tidigare forskning kommit fram till redan existerar presenteras i listan nedan: 

Manliga egenskaper Kvinnliga egenskaper 
Fysiskt skicklig, stark och snabb, atletisk Bra på “petgöra” 
Teknisk Gillar skvaller 
Starka sexuella drifter Omvårdande 
Gillar sport Har intuition 
Aggressiv Känner ansvar för barn 
Sexuellt otrogen Pryd 
Intresse för pornografi Åskådare 
Vänskap mellan män Har kärleksrelation till manlig karaktär 
Löser problem Undergiven 
Intelligent Offer för sexuellt våld 
Skicklig Har relationer i fokus 
Dominant Har familj 
Både offer och förövare Använder sig inte av extremt fysiskt våld 
“Över lagen” Använder våld för att hämnas 
Fysiskt hotfull Huslig 
Använder våld för att nå sitt mål Känslig 
Upprorisk mot auktoritet Manipulativ 
Tävlingsinriktad Oskuldsfull/hora 
Tar risker Skyddas av man 

 

4.4 Trovärdighet och pålitlighet 
Nedan beskrivs studiens trovärdighet och pålitlighet, det som i kvantitativa studier brukar benämnas vali-
ditet och reliabilitet. Det som beskrivs är vår förförståelse, datainsamling, analysprocess. 

Den förförståelse vi har är att vi är kvinnor uppväxta i Sverige, vi har studerat två år på ett medie- och 
kommunikationsvetenskapligt program. Vi har båda intresse av film och har tidigare erfarenhet av att titta 
på svensk kriminalfilm. Inom kvalitativa studier som textanalyser fungerar forskaren som mätinstrumentet 
i studien det vill säga forskaren tolkar, beskriver och analyserar materialet (Gunnarsson, 2002). När forska-
ren gör detta spelar forskarens förkunskap in och påverkar resultatet men påverkan kan ske i olika grad 
(ibid). För att motverka att resultatet färgas starkt av vår förkunskap har vi i studien försökt vara medvetna 
om vilka förkunskaper vi har och på så sätt försökt analysera och tolka filmerna med ett öppet sinne. 

Vi ser filmerna separat och för egna anteckningar om materialet. Anteckningarna består av återgivningar 
av scener ur materialet som vi anser vara relevanta till studien. Återgivningarna av scenerna består av en 
beskrivning av hur karaktärerna agerar och av citat av karaktärernas repliker. De scener som återges är 
scener som innehåller våld och scener vi tolkar tyder på att karaktärerna innehar egenskaper enligt analys-
schemat. För att ha möjlighet att koncentrera sig på de karaktärer som är våldsamma tittar vi på materialet 
i två omgångar eftersom att vi i första omgången inte vet vilka karaktärer som är våldsamma tittar vi end-
ast efter scener med våld i, för att i andra omgången koncentrera oss på de egenskaper de våldsamma ka-
raktärerna innehar. Vi tittar alltså först på våldet som brukas i materialet och sedan vilka egenskaper de 
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våldsamma karaktärerna innehar. När scener återges pausas filmen och vi tittar på scenen flera gånger för 
att kunna beskriva scenen så korrekt och objektivt som möjligt. Anteckningarna analyseras sedan av oss 
var för sig för att sedan jämföra och diskutera scenerna tillsammans för att undvika en subjektiv tolkning.  

I tolkning av återgivandet av scenerna görs sist en jämförelse av alla återgivna scener där vi tänker i banor 
som ” om vi skulle byta kön på karaktären skulle vi då tolka situationen på samma sätt?" för att undvika 
att tolka scenerna utifrån våra egna könsrelaterade fördomar.  
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5 Resultat och analys 
 

I detta kapitel presenteras resultat och analys av materialet. Resultatet presenteras i form av återgivningar 
av nyckelscener från filmerna/materialet som styrker analysen av karaktärerna. Nyckelscenerna är den cen-
trerade texten medan analysen är den övriga texten. Resultaten presenterar varje film för sig och varje ka-
raktär för sig. Vi börjar med att presentera karaktärens demografiska uppgifter för att sedan fortsätta med 
att analysera karaktärens våldsbeteende och sist karaktärens manliga, kvinnliga och könsstereotypa egen-
skaper. Ha i åtanke att handlingen i filmen inte är av betydelse för analysen utan betrakta de återgivna sce-
nerna som scener som kan analyseras oberoende varandra eller filmens handling. Vissa scener innehåller 
argument som styrker slutsatser om våldshandlingar och karaktärens egenskaper. Först presenteras karak-
tärerna i filmen Hypnotisören, sedan Solstorm, sedan Irene Huss – Tatuerad torso och sist Snabba Cash 
II.  

 

5.1 Hypnotisören 
Nedan beskrivs de karaktärer som har analyserats i filmen Hypnotisören. 

5.1.1 Huvudkaraktär Joona 
Joona jobbar som polis. Han är en vit man i medelåldern som är ensamstående och han har inga barn. 
Joona har främst maskulina drag och i analysen nedan exemplifieras de karaktärsdrag som är mest utmär-
kande. Joona blir utsatt för grovt fysiskt våld och brukar ringa fysiskt våld. Se följande två scener: 

Joona har åkt ensam till brottsplatsen för att leta efter bevis utan att säga till någon. Det är två poliser som 
kommer in och de har dragna vapen. Joona tar upp sin pistol och siktar med den. De vet inte att Joona 
också är polis så de säger åt honom att släppa vapnet och lägga sig på golvet, vilket Joona gör. Poliserna tar 
ett ”polisgrepp” på honom. 

Joona går ensam in i Lydias hus med draget vapen. Lydia börjar prata med honom, Joona sänker då vap-
net.[…] Lydia tar upp ett gevär och siktar på Joona, skjuter men missar. Hon slår då istället till Joona med 
geväret, han faller till golvet. 

Motivet för våldet i båda scenerna är att skydda sig själv från att bli skadad. Genom att inte säga till någon 
om att han ska till brottsplatsen tar han en risk. I den andra scenen tar Joona en risk igen genom att ensam 
möta Lydia som är våldsam. Även detta visar på att han är risktagande, självständig och anser sig var själv-
tillräcklig. I dessa scener leder också självständigheten till att han blir utsatt för våld. Joona använder inte 
mycket våld i filmen och verkar försöka undvika att använda våld då han i andra scenen tar ner pistolen 
som han siktade mot Lydia. Joona använder ringa fysiskt våld vid ett tillfälle, se scenen nedan: 

Joona knuffar och hindrar Erik från att gå fram till Evert när Erik är upprörd och frågar om Evert har tagit 
hans son. Joona hindrar också Evert från att gå fram till Erik när Evert är upprörd, svär och höjer rösten. 

Motivet till det ringa fysiska våldet är för att hindra eventuellt kraftigare våld. En annan typ av våld som 
Erik använder är ringa materiellt våld. Då är motivet att rädda offret. Det utspelar sig på följande sätt: 

Lydia fastnar med bussen och isen de kör på börjar spricka och bussen sjunker. […] Erik och Simone står 
och skriker. Joona lyckas sparka in ett fönster på bussen och drar ut Benjamin. Joona försöker även rädda 
Lydia från den sjunkande bussen, men hon tar inte hans hand. 

Allt våld Joona brukar i filmen används inte för att skada andra fysiskt utan för att rädda andra (med un-
dantag för de gånger Joona siktar med sitt vapen, då är det för att skydda sig själv). Scenen ovan visar 
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också att Joona är självtillräcklig då han ensam lyckas rädda Benjamin. I scenen framställs Joona också 
som mer handlingskraftig än Simone och Erik som inte gör något konkret för att rädda Benjamin. 

Nedan beskrivs två scener med Joona som skildrar honom som ensam. Den enda vän Joona har är Mag-
dalena, som också är hans kollega. Kontrasten mellan Joona och Magdalenas karaktärer gör att Joona 
framstår som ensam. Första scenen visar att Joona sätter jobbet främst. Tidigare i filmen antyder en ar-
betskollega att det alltid går att få tag på Joona oavsett tid på dygnet, och att detta skulle bero på att han 
inte har någon respektive. I den andra scenen framstår Joona som ensam eftersom han åker hem till Mag-
dalena istället för hem till sin egen familj som man brukar göra på julen. Ensamheten blir tydligare då han 
inte arbetar (då andra scenen visas är fallet löst). 

Joona kommer oinbjuden hem till Magdalena. Det första han säger är ”varför har du inte svarat när jag har 
ringt?”. Joona börjar prata om fallet. Magdalenas dotter skriker vilket gör att Joona kommer av sig flera 
gånger när han berättar, han suckar när detta sker och säger vid ett tillfälle ”vad fan” när han blir avbruten. 
Magdalena sitter med barnet i knäet och säger med mild röst ”nämen, vad är det” till barnet. När Joona och 
Magdalena senare ska åka iväg säger Magdalena ”jag måste bara prata med Martin först”. Martin är hennes 
respektive.  

Det är Julafton. Joona går ensam i ett köpcentrum, han stannar framför ett skyltfönster med gosedjurs-
tomtar. Efter det åker han, återigen oinbjuden, hem till Magdalena, för att ge tomten i present till hennes 
dotter.  

De mest framträdande maskulina dragen hos Joona är att han är beslutsam, analytisk, självständig, självtill-
räcklig, agerar som ledare och tar risker. Att Joona är beslutsam visas bland annat genom att han står på 
sig och övertalar Erik att genomföra hypnosen trots att Erik sagt nej vid flera tillfällen. Joonas analytiska 
egenskaper visas många gånger i filmen. Nedan kommer ett exempel: 

Joona utbrister: ”hans fötter var smutsiga” och syftar på att Josef har varit ute trots att han ligger i koma. 
Josef döljer alltså något.  

Detta var en ledtråd som ingen annan hade upptäckt. Andra maskulina drag syns genom att han oftast 
jobbar själv. Det tyder på att han är självständig och självtillräcklig. Detta exemplifieras i följande scen: 

Polisen ska åka ut till Lydias hus där de tror att Benjamin finns. Förstärkningen kommer att dröja. Joona 
bestämmer sig för att åka dit ensam. Han säger till den andra polisen på plats: ”vi drar iväg och kollar läget 
(syftar på Erik, Simone och sig själv), stanna och vänta på förstärkning.”. När de är framme säger Joona till 
Erik och Simone att vänta en bit bort. Joona går själv in i huset. 

Joona agerar ledare vid ett flertal gånger i filmen. Han delar ut order till andra poliser, till Erik och perso-
nalen på sjukhuset. Han tar på sig en ledarroll utan att vara officiellt utnämnd ledare. Det här blir bland 
annat tydligt när han och Magdalena, som är officiellt jämställda kollegor står i ett övervakningsrum på 
sjukhuset. Då är det Joona som ger order, Magdalena står tyst vid hans sida. 

Det enda feminina drag som Joona uppvisar är sympati. Joona visar också sympati när han försöker rädda 
Lydia ur den sjunkande bussen trots att Lydia är förövaren och har brukat våld mot honom. 

 

5.1.2 Bikaraktärer Erik & Simone 
Erik är en vit medelålders man som arbetar som psykolog. Han är gift med Simone och de har tillsam-
mans en son, Benjamin. Simone är en vit medelålders kvinna som arbetar som konstnär. Erik innehar ing-
en tydliga maskulin eller feminin tillhörighet utan han är mer neutral i sitt beteende. Han har dock övervä-
gande feminina drag. Detta exemplifieras senare. Erik blir utsatt för ringa psykiskt våld av Simone och 
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brukar ringa psykiskt våld mot henne. Motivet bakom detta våld är misstro. Erik har tidigare varit otrogen 
mot Simone. Exempel på det ringa psykiska våldet beskrivs längre fram i texten då Erik sitter och äter och 
Simone skriker på Erik. Erik blir även utsatt för grovt fysiskt våld och grovt psykiskt våld. Simone blir 
utsatt för ringa fysiskt våld. Se exempel nedan: 

Josef springer och Erik ser honom och säger åt honom att stanna. Josef hugger Erik i handen med en skal-
pell och springer vidare. Erik står kvar skadad. 

Erik får sms:et från Josef där det står: ”jag ser dig och din hora (syfte på Simone) snart är ni döda.”. 

Simone blir drogad av Lydia. 

I scenerna ovan är Erik passiv och otillräcklig. I första scenen står Erik orörlig kvar och i andra och tredje 
scenen har Erik tagit sömntabletter och är därför oförmögen att göra något åt hotet eller något åt att Si-
mone blir drogad. 

Erik framstår som lugn och rationell i kontrast till Simone som blir hysterisk och skriker, kastar saker, väg-
rar att äta eller att klä sig varmt. Simone får vredesutbrott i flera scener då Erik håller sig lugn. 

Erik sitter och äter. Simone vankar av och an med telefonen i handen. Hon börjar skrika på Erik ”hur kan 
du sitta och äta? Va? Hur kan du sitta och äta?!”. Erik tittar upp och är tyst. Simone fortsätter med hög röst 
”tänker du bara på mat? Va?”. Erik tar en klunk dricka. Simone säger: ”tror du att... Tror du att Benjamin är 
hungrig? Har han... Men det spelar väl ingen roll så länge du kan vräka i dig som en jävla gris! Du sitter ju 
för fan och trycker i dig som ett jävla svin!”. Simone går fram till bordet, tar upp ett bröd från bordet och 
slår till Erik med det och går iväg. Erik sitter kvar tyst. 

 I denna scen ser man en kontrast mellan Erik och Simone. De är båda oroliga men Simone beter sig 
utåtagerande, oprovocerat våldsam och använder ett grovt språk medan Erik är passiv. Att han äter tyder 
på att han är mer rationell än Simone. Erik är mer självdestruktiv i sitt sörjande då han tar starka sömn-
tabletter. Eriks tablettmissbruk framställs som en svaghet då han i flera situationer är otillräcklig på grund 
av att han är påverkad av tabletterna.  

Erik framstår även som systematisk i jämförelse med Simone. Hennes beteende är oberäkneligt och hon är 
lynnig. Nedan brukar Simone även ringa psykiskt våld: 

Erik frågar om poliserna som avlyssnar deras telefon vill ha kaffe. Simone får ett vredesutbrott och skriker 
”ska ni sitta här och fika och läsa tidningen?!”. 

Erik framstår ofta som en sympatisk person samtidigt som han ibland försummar Simones känslor. När 
Simone är upprörd möter Erik oftast detta med tystnad. Då är han oförstående, saknar sympati och bru-
kar ringa psykiskt våld: 

Simone vill ta paus i förhållandet och Erik blir upprörd och säger ”ska du börja gråta nu?”. 

Samtidigt är han omhändertagande då han vill att Simone ska äta och klä sig varmt. Erik är mer lugn när 
Simone är med än om någon annan är med. Detta är ett tecken på att han vill vara den stabila i familjen.  
Erik låter sig ledas av Joona. Erik har inte heller någon självklar ledarroll i relation till Simone. 

I förhör med polisen är det Simone som svarar på frågorna medan Erik sitter tyst bredvid. 

Erik har många feminina drag och är eftertänksam och talar mjukt och lugnt. Han är vänlig och ser till 
andras behov. I en scen kan man dock se Eriks maskulina drag då han i ett desperat försök att hitta sin 
son hypnotiserar trots hot. Då visar Erik tecken på att vara risktagande. 
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5.1.3 Motståndare Lydia 
Lydia är en medelålders vit kvinna. Hon lever ensam, är psykiskt sjuk och fick lämna ifrån sig sin son Josef 
när han var bebis när hon blev inlagd på mentalsjukhus. Lydia och Josef är de två mest våldsamma karak-
tärerna i filmen, men deras våld ser olika ut. Lydia brukar grovt psykiskt våld mot Josef: 

Josef är under hypnos. Han ser bekymrad ut och säger ”jag gjorde bara som hon sa. Jag måste göra som 
hon säger. Förlåt, förlåt. Jag gjorde bara som hon sa (han syftar på morden han begått och Lydia)”. 

Joona frågar ut Josef om Lydia. Josef svarar ”jag älskar henne.”. 

Josef får ett sms där det står ”hypnotisören måste dö”. Sms:et är från Lydia. 

Josef är ett barn och i första och andra scenen ser man tydligt hur Lydia manipulerar Josef och utnyttjar 
maktrelationen mellan barn och förälder för att få sin vilja igenom. I tredje scenen ser vi hur Lydia ger 
order till Josef. Lydia använder sig av grovt psykiskt våld men när det kommer till fysiskt våld är det ringa 
fysiskt våld hon brukar. Detta sker relativt odramatiskt:  

Lydia kidnappar Benjamin när familjen sover. Hon drogar Simone och Benjamin med spruta. 

Efter att Lydia kidnappat Benjamin skriver Lydia i röd färg "sluta hypnotisera annars dör han" på väggen 
hemma hos Erik och Simone. 

I första scener kan vi se hur Lydia använder ett stillsamt våld och kidnappningen under stillsamma förhål-
landen medan familjen och Benjamin sover. Hon använder sig av grovt psykiskt våld i form av dödshot i 
andra scenen. Lydia använder sig av grovt fysiskt våld. I scenen nedan använder sig Lydia av ett vapen, 
och frihetsberövandet av Benjamin sker dramatiskt. Men ingen kommer till allvarlig skada. Lydia skildras 
som desorienterad och förvirrad. I scenen ser man Lydia bruka grovt fysiskt våld men samtidigt som vi i 
andra scenen ser henne som en omhändertagande person som älskar barn. 

Joona går in i huset med draget vapen. Lydia kommer upp bakom honom och säger ”hysch, försiktigt han 
sover” […]Hon bli okontaktbar och säger ”nej, nej, nej” och rör snabbt med sin hand över örat upprepade 
gånger. Hon säger ”var är Josef? Jag vill ha mitt barn”. Hon skriker och tittar på Joona igen. Skriker hyste-
riskt ”han ska vara här nu”. Lydia tar upp ett gevär och skjuter mot Joona, men missar. Hon slår då istället 
till Joona med geväret. Hon skriker. Joona faller till golvet. Benjamin ser rädd ut. Lydia säger ”han var 
stygg”. Hon rycker sedan med sig Benjamin till en buss och kör iväg. 

Lydia nynnar och sitter och flätar Benjamins hår. 

Motivet bakom det psykiska och fysiska våld Lydia brukar är Lydias starka längtan efter att vara med sitt 
barn. 

 

5.1.4 Motståndarens sidekick Josef 
Josef är son till Lydia, han är en vit man i tonåren. Det enda vi får veta om Josefs egenskaper är att han är 
hängiven till Lydia. Josef blir utsatt för manipulation (se 5.1.3 Motståndare Lydia), utöver det brukar Josef 
brutalt dödligt våld och grovt fysiskt våld: 

Josef smyger upp bakifrån pappan i gymnastiksalen och börjar hugga med kniven mot pappan tills han avli-
der. 

Josef hugger sin 6-åriga fostersyster i ryggen med en kniv flera gånger. Mamman försöker stoppa honom, 
hon skriker men han fortsätter att hugga. När flickan är död börjar han hugga mamman. Bilder flashar förbi 
där han vrålar och tänderna syns på honom. Knivhuggen sker snabbt utan tvekan. Efter att mamman också 
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är död går han in i badrummet. Han stirrar på sig själv i spegeln andas häftigt börjar hugga sig själv med 
kniven för att polisen ska uppfatta även honom som offer. 

När Josef springer i korridoren möter han en sjuksyster. Josef spelar svag och sjuk och går in i hennes 
famn. Hon vill hjälpa honom och Josef tar under omfamningen upp en sax från vagnen som sjuksystern 
körde och han hugger den i ryggen på sjuksystern. Sjuksystern är tyst, hostar, går några steg faller till golvet. 
Josef tar sedan en skalpell från vagnen innan han springer iväg. 

Motivet för Josefs våld är Josefs starka längtan efter att vara med sin mamma. Dock är Josef sedan tidig 
ålder manipulerad av sin mamma och fungerar som ett verktyg åt Lydia. Det är Lydia som beordrar Josef 
att mörda familjen.   

 

5.2 Solstorm 
Nedan beskrivs de karaktärer som har analyserats från filmen Solstorm. 

5.2.1 Huvudkaraktär Rebecka  
Rebecka är en vit kvinna i undre medelåldern som jobbar som skattejurist. Hon har inga barn och ingen 
partner. Rebecka skildras främst med maskulina drag men nära relationer hamnar i fokus. Rebecka utsätts 
för grovt fysiskt och grovt psykiskt våld. Rebecka brukar grovt fysiskt och psykiskt våld. I scenerna nedan 
utsätts Rebecka för grovt psykiskt våld: 

Rebecka hittar Sannas hund blodig, dödad utanför huset. Sannas ena barn kommer ut, Rebecka säger till 
henne att gå in igen. Hon gömmer hunden i snön.   

Rebecka får en lapp på sin vindruta. På lappen står det ”om din hand förleder dig, hugg av den”. Rebecka 
sparar lappen. 

Rebecka håller sig lugn och tänker rationellt trots det psykiska våldet hon utsätt för. Det grova psykiska 
våld Rebecka brukar sker i form av manipulation se exempelvis följande två scener: 

Rebecka ljuger för Curt, hon säger ”Curt, visste du att Thomas är Sannas hemliga älskare” (hon ljuger om 
detta). 

Rebecka viskar så att Thomas måste böja sig fram för att höra ”barnet var inte ditt.” (hon ljuger om detta). 
När han står framåtböjd slår hon till honom med en skulptur flera gånger i huvudet. Han svimmar av. 

Motivet till manipulationen och det grova fysiska våldet ovan är att rädda sig själv och Sannas barn. Re-
becka utnyttjar det känsliga ämnet om graviditeten och otrohet. Rebecka använder fysiskt våld två gånger i 
filmen den ena gången är när hon slår till Thomas (se scenen ovan) och den andra gången sker i följande 
scen: 

Rebecka tar upp ett föremål och slår mot Curt, han får tag i det och slänger iväg det. 

Motivet till att Rebecka brukar fysiskt våld är självförsvar och för att rädda barnen. Vid båda tillfällena är 
hon fysiskt underlägsen. Att Rebecka lyckas tänka ut hur hon ska kunna skada Thomas visar att hon kan 
hålla sig lugn och tänka logiskt. Rebecka utsätts för grovt fysiskt våld i följande scen: 

Thomas kommer till stugan där Rebecka, barnen och Curt redan är. Rebecka håller i yxan för att skydda sig 
mot Curt. Thomas försöker lugna ner Rebecka. Han håller om henne och säger ”det kommer bli bra. Allt 
kommer bli bra.” samtidigt som han tar yxan ifrån henne. Thomas håller om Rebecka hårt och hon börjar 
få panik och vill komma loss. Då slår Curt Rebecka medvetslös med ett vedträ i bakhuvudet.   
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Rebecka blir stucken med en kniv i magen av Curt. Hon står tyst kvar. 

I den första scenen kan Rebecka ses som lättrogen då hon godtar förklaringen och lämnar ifrån sig yxan. I 
andra scenen visar hon lugn genom att inte skrika. I båda scenerna visas Rebecka som fysiskt underlägsen 
då hon inte kan hindra våldet. Rebecka använder vid ett tillfälle vapen för att bruka grovt psykiskt våld i 
form av hot i scenen nedan: 

Rebecka tar upp en yxa och säger ”ut här ifrån.” till Curt. Hon tvingar honom att ta av sig tröjorna innan 
han går ut i snön. Curt säger ”jag kommer att frysa ihjäl.” men Rebecka tvingar ut honom ändå för att en 
stund senare släppa in honom igen och fråga honom om mordet. Hon har fortfarande yxan i handen. 

Motivet till det grova psykiska våldet är att skydda sig själv och barnen men också att försöka pressa ho-
nom till att berätta sanningen om mordet. 

Rebecka har både maskulina och feminina karaktärsdrag. Det som utmärker Rebeckas feminina drag är 
hennes lojalitet och sympati till Sanna och Sannas barn. Rebecka visar också upp husliga och omhänderta-
gande egenskaper och kärlek till barn, exempelvis i följande scen: 

Rebecka har gjort frukost till Sannas barn. Nu står hon med förkläde på sig och torkar av bänken. 

Rebecka tar hand om Sannas barn i hela filmen. Rebecka bryr sig om barn och hon förväntar sig att Sanna 
ska bryr sig om barnen då hon använder barnen som argument. Se följande scen: 

Sanna har erkänt mordet. Rebecka kommer till Sannas cell. Rebecka tror att ”de” från kyrkan har varit där 
och övertalat Sanna att erkänna. [...] Rebecka skriker på Sanna ”Vem ska ta hand om barnen?”. 

Rebecka prioriterar relationer framför sitt jobb. Se följande scen: 

  Rebecka förklarar för sin kollega ”hon har ingen annan än mig”. Kollegan säger ”är det verkligen så 
bra om du åker?”. Rebecka säger ”jag har inget val.”. 

Att Rebecka säger att "hon har ingen annan än mig" tyder också på sympati. Rebeckas lojalitet mot Sanna 
syns flera gånger. Se följande scener: 

När Sanna har anhållits för mordet säger Rebecka till Anna-Maria ”så här kan ni väl inte göra, ni har inga 
bevis”. Anna-Maria visar upp en blodig kniv och en bibel som tillhörde Viktor. Rebecka tror att bevisen är 
planterade, hon tror inte att Sanna är kapabel att mörda någon. Anna-Maria tror Sanna kan vara skyldig, 
hon säger ”det är ofta inom familjen vi hittar förövaren”. 

Rebecka säger till Anna-Maria ”det är inte hon, det är de som sätter press på henne. Sanna orkar inte stå 
emot längre”. Hon säger detta angående Sannas erkännande. 

Rebecka är känslomässigt involverad. Rebecka har en relation till både offret och den misstänka föröva-
ren. Hon är övertygad om att Sanna är oskyldig och försvarar denna övertygelse genom hela filmen. Att 
stå på sig, försvara sina övertygelser och att vara bestämd är några av de maskulina drag som Rebecka vi-
sar upp. Dessa övertygelser visar sig dock vara otillräckliga för att lösa fallet då Rebecka har fel. Andra 
maskulina drag som Rebecka visar upp är att hon är analytisk och tar risker. Rebeckas risktagande syns 
genom att hon bryter mot lagen. Se följande scener: 

Rebecka läser från vykortet och jämför handstilen med lappen som låg på hennes bil. Hon upptäcker att det 
är samma handstil. 

Rebecka snor bevismaterial, i form av ett vykort, ur en låda på Anna-Marias kontor.  
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Även om Rebecka innehar maskulina drag som självständig, är hon vid ett tillfälle beroende av Thomas. 
Se följande scen: 

Rebecka ber Thomas hjälpa henne att lösa fallet och bevisa att Sanna är oskyldig. Rebecka säger ”Thomas 
du måste hjälpa mig!” 

 

5.2.2 Bikaraktär Sanna 
Sanna är en vit kvinna i undre medelåldern. Hon är medlem i en frikyrklig församling och har två barn. 
Hon har en kärleksrelation med Curt. Sanna är en av de främsta våldskaraktärerna och hon framställs som 
hjälplös och familjen och relationer hamnar i fokus. Sanna brukar grovt dödligt våld. I scenen exemplifie-
ras detta och även hur Curt räddar Sanna från sin egen självdestruktivitet:  

Sanna sliter sönder sina mjukisbyxor i fängelsecellen för att hänga sig med dem. Hon hinner hänga sig, men 
dör inte för Curt hittar henne innan hon har strypts. 

Våldet Sanna brukar mot andra är grovt dödligt våld:  

Sanna sticker kniven i Viktors bröst och dödar honom när han redan ligger skadad på golvet. Hon säger 
”det var flickorna eller han, han var sjuk, han kunde inte sluta.” Blod rinner ut under honom.  

Motivet bakom våldet är att skydda sina barn. Varför det dödliga våldet beskrivs som grovt och inte bru-
talt beror på Sannas medlidande och att hon brukade våldet för att skydda barnen från att bli skadade. 
Sanna beskrivs som ynklig och barnslig och Rebecka får hjälpa henne och motivera henne: 

Sanna lutar sig mot Rebeckas bröst som om hon vore ett barn. Sanna säger ”tack Beckis”.  

Sanna anhålls för mordet. Sanna skriker ”Rebecka gör någonting då! Gör någonting då, hjälp mig! Jag vill 
inte att pappa ska ta barnen. Hjälp mig då”. Sanna förs bort av två poliser. Hon är hysterisk. 

Sanna har erkänt mordet. Rebecka kommer dit, hon tror de från kyrkan har varit där och övertalat Sanna att 
erkänna. Sanna säger ”jag vet, jag är hopplös”. Rebecka skriker på henne ”Vem ska ta hand om barnen”.  

I scenen ovan hamnar barnen i fokus. Sannas karaktär definieras också av barnen och Rebeckas roll hand-
lar till stor del av att se till att Sanna får behålla barnen: 

Rebecka säger ”du får inte lämna dem (syftar på Sannas barn) till din pappa och församlingen”. Sanna säger 
bara ”sluta, sluta, gå” och hon lutar sig in i famnen på en polis. 

Sanna sitter häktad för mordet. Äldstebröderna har varit där och brutit ner Sannas psyke. Barnen och Re-
becka är inne med Sanna i cellen och Sanna säger ”jag kan kanske inte vara er mamma längre”. Hennes 5-
åriga dotter tröstar henne. 

 

5.2.3 Motståndare Thomas 
Thomas är en vit man i medelåldern. Han är högt uppsatt i den frikyrkliga församlingen. Han har fru och 
tre barn. Thomas familj är inte i fokus utan det är hans engagemang till församlingen. Förutom att han är 
en framstående våldskaraktär i filmen har han flest maskulina egenskaper. Thomas brukar grovt psykiskt 
våld. Han är manipulativ, vilket går hand i hand med hans ledaregenskaper och maktposition i församling-
en. I scenen nedan manipulerar Thomas Curt till att bland annat bruka brutalt våld för sin egen vinnings 
skull. Detta sker bland annat när Thomas får Curt att slå Rebecka med ett vedträ i bakhuvudet och i föl-
jande scen: 
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Thomas och Curt är i stugan med Rebecka och barnen. Thomas säger till Curt ”Curt, Gud vill ta barnen 
med sig. Förstår du? Gud ropar på barnen. Han vill ha dem hos sig. Sanna ska föda dig nya barn. Du ska få 
en familj. Det var väl det du ville?”. Sen beordrar Thomas Curt att binda Rebecka och sätta eld på stugan 
med Rebecka och barnen i.  

Det fysiska våldet Thomas brukar är brutalt dödlig våld. Motivet till våldet är sin och församlingens eko-
nomiska vinning. Detta tyder även på att Thomas försvarar sina övertygelse, vilket är en manlig egenskap. 
Det brutala dödliga våldet visas i scenen nedan: 

Thomas tar yxan ur Curts hand. Thomas trycker ner Rebeckas huvud mot bordet. Rebecka blundar, redo 
att få yxan i huvudet, men istället hugger Thomas ner Curt.  

Thomas blir även utsatt för brutalt dödligt våld. Thomas blir dödad på grund av att Rebeckas försvara sig 
själv och barnen:  

Thomas är yr efter slaget i huvudet och river ner en fotogenlampa. Thomas börjar brinna och hela stugan 
brinner ner. 

Thomas är dominant. I flera scener utnyttjar Thomas sin maktposition bland annat som ungdomsledare i 
församlingen. Han är otrogen mot sin fru: 

Rebecka berättar för polisen att Thomas och Rebecka hade sex fast Thomas var gift. Scenen visar Rebeckas 
minne. Rebecka är ung och Thomas är äldre. De har sexuellt umgänge. 

Andra maskulina egenskaper Thomas har är att han agerar ledare och har ledaregenskaper. Han leder för-
samlingen och leder andra.  

Thomas beordrar Curt att gå ut och spänna fast Rebeckas skoter efter sin för att glömma bevisen. Curt ly-
der.  

Thomas försöker beordra Curt att gå in till barnen och döda dem. Curt vägrar att döda mer. 

 

5.2.4 Motståndarens sidekick Curt 
Curt är en vit man i undre medelåldern. Han är medlem i församlingen och han har ingen familj förutom 
en kärleksrelation med Sanna. Curt har både maskulina och feminina egenskaper och han framställs främst 
som en våldskaraktär. Curt både älskar barn och försvarar sina övertygelser dessa två egenskaper leder till 
att han brukar våld. Se exempel nedan: 

Curt slår Viktor i bakhuvudet med en högtalare. Viktor trillar ihop blödandes och orörlig.  

Curt skär av Viktor händerna när han redan är död.  

Curt har Viktors avskurna händer i sin frys.  

När Rebecka kommer på att det är Curt som är delaktig i mordet på Viktor säger Curt ”om ögat förleder 
dig, slit ut det. Om handen förleder dig, hugg av den.” […] ”Det är bättre att gå stympad in i himmelen än 
att kastas som hel i helvetet. Jag räddade honom, jag räddade honom från helvetet.”.  

Våldet Curt brukar är brutalt fysiskt våld. Motivet till våldet är Curts religiösa övertygelser. Curt brukar 
även grovt fysiskt våld. Mycket av våldet Curt brukar är på grund av att han blir manipulerad av Thomas. 
Se följande exempel: 
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Curt är i stugan med Thomas, Rebecka och barnen. Rebecka ber Curt att inte bränna ner stugan med bar-
nen i. Hon säger ”Gud älskar flickorna, flickorna älskar dig, du är som en pappa för dem”. Thomas säger till 
Curt ”du ska gifta dig med Sanna, ni ska få nya barn”. Rebecka fortsätter att försöka övertala Curt att låta 
dem leva medan Thomas försöker övertala Curt att bränna inne dem.  

Thomas hetsar upp Curt så att Curt sticker Rebecka med en kniv i magen. Blod sipprar ut.  

 

5.3 Irene Huss - Tatuerad torso 
Nedan beskrivs de karaktärer som har analyserats från filmen Irene Huss - Tatuerad torso. 

5.3.1 Huvudkaraktär Irene 
Irene är en vit, medelålders kvinna som jobbar som polis. Hon är gift och har två döttrar. Vid en analys av 
Irenes maskulina och feminina karaktärsdrag framkommer det att hon har fler maskulina drag än femi-
nina. Dock hamnar Irenes familj och nära relationer i fokus. Irene brukar grovt fysiskt våld en gång. Se 
följande scen: 

Grannens dotter suger av en man, han slår till henne. Irene ser detta och rusar fram och rycker tag i honom 
och slänger ner honom på golvet. Irene skriker "vad fan håller du på med. Det där kunde ha varit din egen 
dotter." [...] Mannen säger "du stör". Han tar upp en kniv sticker den mot Irene. Irene avvärjer hans attack. 
Hon tar ett grepp på honom och trycker ner honom på golvet och säger "släpp kniven". Mannen har ont, 
skriker och jämrar sig. Irene säger "släpp kniven säger jag". Irene tar kniven och säger "du sticker här ifrån". 
Mannen lämnar rummet. 

Motivet till våldet är att skydda grannens dotter och eventuellt drivs våldet av moderskänslor då Irene sä-
ger "det kunde ha varit din dotter". Det fysiska våldet Irene utför tyder på att Irene är kraftfull. Trots att 
mannen är större än Irene och beväpnad med kniv övermannar Irene honom. Irene blir också utsatt för 
grovt fysiskt våld. Se följande scen: 

Irene med kollegor undersöker båten. Någon hoppar på Irene bakifrån och drar ett rep om hennes hals och 
försöker strypa henne. Irene lyckas efter en stund komma loss. Irene sitter flämtande på golvet. Förövaren 
springer iväg. 

Irene blir också utsatt för ringa fysiskt våld då hon blir drogad: 

Tom bjuder Irene på te som han har preparerat med droger. 

Att Irene blir lurad att dricka drogen tyder på att hon är lättrogen. Irene blir också utsatt för grovt psykiskt 
våld i form av hot. Se scenerna nedan: 

Irene får ett vykort hemskickat efter att Isabell har mördats. På vykortet står det "den lilla sjöjungfrun är 
död".  

Irene får en film skickad till hennes telefon. På filmen syns hennes dotters mage. Någon ritar upp streck på 
hennes mage efter samma mönster som de hittade liken var uppskurna på. Irene säger "Krister. Herre gud". 
Irene gråter och andas häftigt.  

I den andra scenen innefattar hotet Irenes familj. Hoten anspelar på Irenes sympati och Irenes kärlek till 
sin familj och nära relationer. Att Irenes familj och nära relationer är i fokus exemplifieras även i följande 
scen: 

Irenes man står och lagar mat när Irene kommer hem. Barnen är hemma. [...] Stämningen vid middagsbor-
det är god. Irene frågar om dotterns band. 
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Irene har en god familjerelation trots att hon prioriterar jobbet framför familjen. I följande scen syns det 
att Irene prioriterar sitt Jobb: 

Irene är hemma och hon och hennes man kysser varandra. Irenes telefon ringer, hennes man säger "svara 
inte". Irene svarar ändå.  

Irene frågar inte sin familj innan hon tackar ja till att åka till Köpenhamn. Det är en självklarhet för Irene 
att kunna prioritera jobbet även om det betyder att hon är borta från sin familj. Förutom fokus på Irenes 
familj läggs stor fokus på Irenes nära relationer. Se scenen nedan: 

Hennes grannes dotter är försvunnen. Irene säger "du vet att det här är långt utanför mitt ansvars område 
men jag lovar att jag ska ringa till den danska polisen och höra vad de säger". Hon kramar sedan om gran-
nen.  

Irene letar efter grannens dotter. Hon frågar en tjej på en eskortfirma om var grannens dotter är, tjejen sva-
rar att hon inte är där. Irene slår till på glasrutan mellan dem och säger "du antingen så tar du mig till Isabell 
eller också tar jag med dig hem till dina föräldrar". 

Irene visar sympati genom att kramas, gråta eller bli känslomässigt berörd på andra sätt. Fallen Irene är 
involverad i har koppling till hennes familj och relationer. Se följande scener: 

Irene hittar Isabell död, blodig, fast kedjad inne på ett hotellrum. Irene ser förskräckt ut. När de hämtar 
kroppen sitter Irene ihopkrupen på golvet med huvudet i knäet.  

Irene berättar för sin väninna att Isabell är död. Kramar om henne. 

Irene väljer att ljuga för att skydda Tom som räddade hennes dotter trots att han brutalt mördade föröva-
ren. Se följande scen: 

Irenes chef säger " ... problemet är att denna Tanaka hävdar att du (syftar på Irene) och han var ihop under 
hela dagen. Stämmer det Irene". Irene säger "ja det stämmer". 

Scenen nedan visar Irenes kärlek till sin dotter och maskulina egenskaper. Hon är bestämd. Se följande 
scen:  

Irenes chef och kollegor vill att Irene ska hålla sig utanför fallet med sin dotter. Irene ignorerar detta och 
åker i hemlighet till Köpenhamn för att försöka rädda sin dotter.  

Irenes chef vill att hon ska hoppa av utredningen efter att hon blivit hotad. Irene vill inte det och säger "han 
lär ju inte sluta mörda bara för att jag hoppar av." [...] "Jag vet att jag kan sätta dit Isabells mördare. Det vet 
du också". Hon får sin vilja igenom. Men hennes chef vill att hon tar med sig en kollega till Köpenhamn. 
Irene är skeptisk till det.  

Irene har maskulina egenskaper i form av att hon står på sig, tar risker, är självsäker och anser sig vara 
självtillräcklig.  Ett annat maskulint drag som Irene visar upp är att hon är analytisk. Se följande scen: 

Irene och hennes kollegor försöker lista ut var filmen är inspelad. Irene säger "är det inte en båt?" Irene sä-
ger "titta där det ligger några fendrar." [...] "lyssna" [...] "en broöppning". 

Irenes analytiska förmåga syns tydligt då hon är mer analytisk än sina kollegor. Irenes analytiska förmåga 
är till hjälp i hennes jobb och för utredningarna framåt. En annan av Irenes förmågor som för utredning-
arna framåt är hennes ibland okonventionella metoder att få fram ledtrådar. Se följande scen: 

Irene letar efter grannens dotter på ett hotell. Irene vill söka genom ett antal hotellrum. Receptionisten ne-
kar henne eftersom Irene tillhör svensk polis och inte dansk och hon har ingen husrannsakan. Irene säger 
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"då vill jag checka in". Receptionisten förklarar att hon måste betala i förskott. Irene säger "självklart men 
då vill jag titta på rummet först". [...] När Irene har tittat på rummet kommer hon ner till receptionen igen. 
Receptionisten säger "föll det dig i smaken.". Irene säger "faktiskt inte jag skulle vilja titta på ett annat rum". 
Receptionisten säger "här är vår städnyckel, här är vår lista på lediga rum. Hoppas du hittar något som pas-
sar".  

Det är på grund av detta okonventionella och listiga sätt att få tillgång till att söka igenom hotellrummen 
som gör att rene hittar Isabell mördad. Trots Irenes goda förmågor i sitt jobb så är Irene inte självtillräck-
lig när det gäller att ta fast mördaren och rädda sin dotter, detta gör Tom. 

 

5.3.2 Bikaraktär Tom 
Tom är en man med asiatiskt ursprung. Han är i medelåldern och driver en gayklubb med tillhörande 
porrbutik. Tom är en anonym karaktär som skildras som en mystisk man med en traditionell japans kultur. 
Se följande scen: 

Irene kommer hem till Tom. Hans hem är traditionellt asiatiskt inrett, med låga bord och kuddar att sitta på, 
samurajsvärd på väggen. Tom serverar traditionellt japanskt te. 

Tom brukar både ringa fysiskt våld och brutalt dödligt våld. Motivet till våldet är att skipa rättvisa. Se föl-
jande scener: 

Tom drogar Irenes te. Irene somnar. 

Irenes Chef talar om mordet på Sebastian "faktum är att han mördades på samma sätt som han har låtit 
skända sina offer. Med en enda skillnad han var vid liv när man lät avlägsna hans organ både de inre och de 
yttre. Faktum är att han förmodligen tvingades titta på när man tömde honom på hans inälvor […]". 

Irenes kollegor hittar Sebastian blodig, död. 

 

5.3.3 Motståndare Emil och Sebastian 
Emil och Sebastian är båda vita män i 30-års ålder. Sebastian studerar konst och arbetar extra som obdu-
centassistent. Vi får inte veta mycket om Emil eller Sebastians egenskaper de skildras huvudsakligen i vål-
det de brukar. Emil och Sebastian brukar våldet tillsammans. Huvudsakligen brukar de brutalt dödligt 
våld. Se följande scener: 

Obducenten säger "tittar man närmare på de här mördarna hittar man gemensamma drag. De är trevliga 
och tillmötesgående men saknar förmåga till någon djupare vänskap. Deras sexliv är oftast udda" [...] "Det 
de har gemensamt är att de är impotenta och kan få utlösning endast i samband med att de styckar och 
skändar en död kropp". 

Irene med kollegor tittar på en inspelad film, blodiga knivar en blodig kvinnokropp. På filmen styckar Emil 
kroppen med en cirkelsåg. På nästa film syns en blodig manskropp. Emil styckar kroppen med en cirkelsåg. 
Irenes chef säger "nej fy fan i helvetet, vilken sjuk jävel." 

Motivet bakom våldet är sexuell tillfredställelse. Sebastian dödar sin tidigare partner Erik för att få sexuell 
njutning. Det förklaras i första scenen ovan och förtydligas i följande scen: 

Tillsammans med Emils lik hittas sperma i sängen.  

Sebastian brukar även grovt fysiskt våld. Se följande scener: 
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Irene med kollegor undersöker båten. Någon hoppar på Irene bakifrån och drar ett rep om hennes hals och 
försöker strypa henne. Irene lyckas komma loss. Personen springer iväg. 

Sebastian har bundit fast Jennie. Han slår till henne så att hon vaknar upp. Han tejpar för hennes mun. Han 
tar fram en spruta, lutar sig fram nära hennes ansikte och säger "hej då.". Han ger henne sprutan. Hon blir 
medvetslös. 

Sebastian brukar grovt psykiskt våld när han skickar filmen på hennes dotter till henne. Motivet för det 
brutala dödliga våldet Emil och Sebastian brukar är huvudsakligen sexuellt tillfredställelse, en slags per-
version. Motivet bakom resten av våldet som Sebastian brukar är hämnd för att Irene försöker att ta fast 
honom. 
 

5.4 Snabba Cash II 
Nedan beskrivs de karaktärer som har analyserats från filmen Snabba Cash II. 

5.4.1 Huvudkaraktär Mrado 
Mrado är en vit medelålders man med ursprung från Serbien. Mrado är kriminell och sitter i fängelse. Han 
har en dotter men han har ingen kontakt med henne. Mrado visar upp både feminina och maskulina egen-
skaper, men hans maskulina är mer framträdande. Mrado är en av de främsta våldskaraktärerna i filmen. 
Han brukar grovt våld både fysiskt och psykiskt. Han utsätts även för grovt fysiskt våld. Exempel på det 
brutala fysiska våldet och det grova psykiska våldet finns i följande scen: 

I bilen säger Mrado till Misha ”jag är här för Radovans pengar, okej? Antingen så gör du det lätt eller svårt, 
Misha. Du väljer.” Misha säger ”jag har inga pengar.” Mrado skjuter Misha två gånger i benet. Mrado säger 
”okej, sista chansen”. Mrado trycker vapnet mot Mishas huvud. Misha berättar var pengarna finns. 

Det psykiska våldet är grovt och består av ett dödshot. Det fysiska våldet består av tortyr. Mrados våld är 
aggressivt då Misha blir skjuten för att han inte svarar på en gång. Motivet till våldet är pengar. På ett dju-
pare plan skulle motivet också kunna ses som drömmen om ett annat liv där Mrado tror att pengar är 
vägen till detta liv, se följande scen: 

Mrado fantiserar om vad han ska göra med pengarna. Han säger till J.W. ”jag åker till Serbien. Kanske kö-
per något litet hus och bara slappar”. 

I följande två scener brukar Mrado grovt fysiskt och psykiskt våld: 

Mrado hugger sig i benet med en skruvmejsel och skriker ”Lovisa är död!”. Han gör detta för att bli inlagd 
på sjukhus. Lovisa (hans dotter) är inte död.  

Mrado är på sjukhuset. Han låtsas få ett anfall och stryper polisen (huruvida det är dödligt våld framkom-
mer inte) som kommer in för att hjälpa honom. Mrado tar polisens batong och slår till en annan polis över 
benen. 

Det grova psykiska våldet sker i form av manipulation. I första scenen manipulerar han poliserna att tro 
att hans dotter har dött och att han skulle vara ledsen över detta och på så sätt ger han trovärdighet till sitt 
självskadebeteende. Det grova våldet han använder mot sig själv i första scenen får honom inlagd på sjuk-
huset. I andra scenen manipulerar han polisen att tro att han är sjuk för att få tillfälle att bruka grovt våld 
mot polisen. Motivet till det grova våldet i båda scenerna är att rymma från fängelset. På ett djupare plan 
skulle motivet också kunna ses som en önskan att få frihet, se följande scen: 

I bilen med J.W. efter att Mrado rymt från sjukhuset säger Mrado ”i tre år har de sagt till mig ’gå och lägg 
dig nu, gå på toaletten nu, ät nu’ det är slut med det nu”.  
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Mrado har egenskaperna manlig vänskap, risktagande och lojalitet. Egenskaperna leder till att han själv blir 
utsatt för grovt våld i form av beskjutning. Skadorna Mrado får här leder till hans död. Motivet till våldet 
här blir att rädda J.W. Se scenen nedan: 

En av Radovans män hör skotten som J.W. har avfyrat, han börjar gå mot huset. Då skjuter Mrado honom 
flera gånger i ryggen. Mannen dör inte. Radovans man börjar skjuta mot bilen där Mrado sitter. Mrado blir 
träffad. 

När Mrado håller på att dö visas en av hans feminina egenskaper: kärlek till barn. Mrados kärlek till sin 
dotter visas också genom ett brev han skriver till henne. I följande scen visar han kärlek till sin dotter ge-
nom att hon är den sista han tänker på: 

Mrado håller på att dö. Han drömmer sig bort, ser bilder av sin dotter. Han säger ”du kommer få det bra.”. 
[…] Han säger ”ta hand om dig. Pappa kommer alltid vara med dig på något sätt, okej.”. I drömmen kramar 
dottern och Mrado om varandra. Dottern har brevet i handen (ett brev som Mrado skrivit till henne när 
han satt i fängelset). 

Mrado brukar grovt våld många gånger under filmen och ett motiv till detta våld som inte framkommer i 
exemplen ovan är makt. Vilket är ett tänkbart motiv för Mrado, se följande scen: 

Mrado och J.W. håller i var sitt vapen. De planerar att stjäla pengar från Radovan. Mrado säger ”känner du? 
Vilken makt man har när man har en sådan här.”. 

Makt som motiv till Mrados våld går inte knyta till en specifik våldshandling i filmen men skulle kunna 
vara ett övergripande motiv till varför han brukar grovt våld. 

 

5.4.2 Huvudkaraktär Mahmoud 
Mahmoud är en man i 30-års ålder. Han har ursprung från Mellanöstern. Han är kriminell och jobbar för 
den serbiska maffian där Radovan är ledare. Mahmouds karaktär visas varken upp med feminina eller 
maskulina drag. Han skildras främst i våldsscener. Mahmoud både brukar och utsätts för våld. Mahmoud 
utsätts för grovt psykiskt våld, se bland annat följande scen: 

Mahmoud sitter på en stol och Radovan går fram till honom med en revolver. Radovan plockar ut alla skott 
från revolvern och stoppar tillbaka ett skott. Radovan säger ”vad ska vi göra Mahmoud? Va? Mahmoud?”. 
Radovan trycker in revolvern i munnen på Mahmoud och trycker av revolvern. Inget skott avfyras. Mah-
moud är rädd. Radovan säger ”vill du ha en chans till” och trycker av igen. Inget skott avfyras. Säger ”vad 
ska du göra åt mig?” och trycker av revolvern en tredje gång. Inget skott avfyras. […] Radovan säger ”va? 
Ska du betala? Hur mycket? 100 000? Nej. […] 300 000.” Tar ner revolvern och säger ”du har helgen på dig. 
Stick iväg nu.”. 

Det grova psykiska våldet sker här som upprepade dödshot likställt med tortyr eftersom det kan få dödlig 
utkomst och varken Mahmoud eller Radovan vet om Mahmoud kommer att överleva. Mahmoud blir ut-
satt för grovt psykiskt våld vid fler tillfällen, se följande scen som också innehåller dödshot: 

Mahmoud blir hotad på telefon av någon av Radovans män ”lyssna på mig jag kommer sprätta upp dig som 
en fisk om du inte betalar”. 

Mahmoud blir även utsatt för ringa fysiskt våld, se följande scen: 

Mahmouds pappa skäller på honom. Mahmoud förolämpar honom. Hans pappa ger honom en örfil. Mah-
moud ger då pappan en hård örfil. Kvinnorna i familjen står bredvid och skriker. Mahmouds pappa har fal-
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lit till marken. Mahmoud skriker ”jag är en lögnare och en tjuv. Så är du nöjd nu? Säg det! Lämna mig ifred 
jag klarar mig fint utan er!”. 

I scenen ovan brukar Mahmoud också grovt våld. Motivet är sårade känslor då han tydligt visar att han 
blir upprörd av vad hans pappa säger. Motivet kan också vara att stå på sig mot pappan då pappan slår 
först. Scenen visar också att Mahmoud är kraftfull genom att med ett enda slag kunna slå sin pappa till 
marken. Mahmoud brukar grovt fysiskt våld vid ytterligare ett tillfälle och i samband med det tillfället bru-
kar han även grovt psykiskt våld genom manipulation, se följande scen: 

Mahmoud pratar med Jorge som står på balkongen. […] Jorge säger ”kom upp.”. Mahmoud laddar vapnet 
på vägen upp. Nadja öppnar dörren. Mahmoud skjuter Nadja (utav misstag, han trodde det var Jorge som 
öppnade dörren). […] Mahmoud skriker med panik i rösten ”varför sa du inte att det var en brud här?!”. 
[…] Mahmoud skjuter mot Jorge, men missar. Jorge hoppar ner från balkongen. Mahmoud hittar väskan 
med pengarna och springer där ifrån med den. 

Motivet är att döda Jorge för att själv överleva (han har blivit dödshotad av Radovan och Radovans män), 
han är rädd för att Radovan ska döda honom om han inte dödar Jorge, se följande scen: 

Radovan säger till Mahmoud ”du ska släcka honom (syftar på Jorge) åt mig. Om du gör det så drar vi ett 
sträck över det här.”. Mahmoud har invändningar, han berättar att han har känt Jorge sedan de var små. 

Scenen ovan visar vänskap mellan män och sympati. Mahmoud och Jorge är vänner och Mahmoud vill 
inte döda honom. Han visar också sympati i form av ånger i följande scen: 

I en tillbakablick står Mahmoud nedstämd och eldar upp en sedel. Detta händer när han tror att han har 
dödat Nadja och Jorge. Och efter han har stulit pengar från sin syster på hennes bröllop. 

Han visar ånger genom sin nedstämdhet och den symboliska handlingen att elda upp en sedel. Men det 
som motsäger att Mahmoud har sympati som en egenskap är att han faktiskt genomför våldet och stölden. 
De maskulina egenskaper Mahmod visar upp är att han är kraftfull och står på sig (se scenen med pappan) 
dock står Mahmoud inte på sig mot Radovan. 

Ytterligare ett motiv till våldet Mahmoud brukar kan ses i följande scen: 

Mahmoud berättar att hans pappa var en frihetskämpe i sitt hemland. Mahmoud såg upp till sin pappa när 
han var liten. Mahmoud berättar sen ”men nu är han som en hund som gör bara som svenskarna säger åt 
honom”. Radovan säger till Mahmoud ”det är inte bara din pappa det är många Serber också. Gamla hjältar 
från kriget som kommer hit och får städa svenskarnas toaletter”. 

Mahmouds val att sysselsätta sig med kriminell verksamhet där våld ingår motiveras i scenen ovan med att 
han vill bli något mer än hans pappa har blivit i Sverige och kriminalitet ger honom den möjligheten. 
Mahmoud menar även att pengar är ett tecken på att man ”är något”. 

 

5.4.3 Bikaraktär Nadja 
Nadja är en vit kvinna i 20-års ålder. Hon har en annan etnicitet än svensk, det framkommer dock inte 
vilken. Hon är prostituerad. Hon har en liten roll i filmen vilket gör att hennes karaktärsdrag blir svårare 
att se, men hon brukar våld och blir utsatt för våld vid flera tillfällen. Det enda tillfälle då hon brukar grovt 
fysiskt våld och ringa materiellt våld i filmen sker i följande scen: 

Nadja sparkar upp dörren (där hon var inlåst). Radovans män hotar henne med kniv och säger åt henne att 
gå tillbaka. Nadja tar du upp en gryta med varm olja och kastar mot dem. Oljan bränner Radovans män. De 
skriker av smärta.  
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Motivet till det materiella våldet är att komma ut från det rum där hon blivit frihetsberövad. Motivet till 
det grova fysiska våldet är att skydda sig, då de hotar henne med kniv, och att rymma från männen som 
misshandlar henne och tvingar henne att prostituera sig. Motivet kan också vara hämnd för det våld hon 
blivit utsatt för. Genom hela filmen utsätts Nadja för mer våld än hon utför, många gånger är våldet grovt 
fysiskt. Se exempel i följande scen: 

En av Radovans män slår till Nadja. Han ger henne en hård örfil. Nadja spottar mannen i ansiktet. Mannen 
kastar ner henne på golvet, släpar henne på golvet. Hon skriker. Han slänger ner henne på golvet igen.  

Nadja är i fysiskt underläge. Hon är fysiskt svagare än mannen som misshandlar henne och kan inte för-
svara sig. I scenen ovan spottar Nadja mannen i ansiktet vilket kan ses som ringa psykiskt våld. Motivet är 
att visa avsky till mannen som slog henne. Det går att se Nadjas handling som att hon står upp för sig själv 
genom att använda psykiskt våld. Det är också ett risktagande från Nadjas sida att spotta på mannen. Att 
mannen är farlig och att Nadja är prostituerad och hålls inlåst i en lägenhet mot sin vilja ses i följande 
scen: 

Jorge står inne i en lägenhet. Nadja sticker ut huvudet ur ett av rummen och säger ”har du cigg?”. Jorge 
sträcker fram cigarettpaketet mot Nadja. Nadja säger ”jag får inte gå ut” och menar att Jorge får komma 
närmare för att hon ska nå cigaretterna. Jorge går in i rummet och säger ”men det här är inte ute”. Nadja 
säger ”men jag får inte”. 

Motivet bakom våldet Nadja brukar i hela filmen är att kämpa emot frihetsberövning och prostitution. 

 

5.4.4 Huvudkaraktär Jorge 
Jorge är en vit man i undre medelåldern med ursprung från Sydamerika. Jorge är kriminell och han gör 
drogaffärer. I filmen visas få scener där det går att hitta feminina och maskulina egenskaper hos Jorge. 
Han skildras främst i våldsscener. Han är en karaktär som både brukar och utsätts för våld. Jorge utsätts 
för grovt psykiskt våld i form av hot och genom att hans kompanjon dödas framför ögonen på Jorge. Se 
följande scen: 

Radovans män tar upp pistoler och hotar Jorge och hans kompanjon. Radovans män släpar Jorges kompan-
jon på golvet. […] En av dem frågar var drogerna är. De trycker ner Jorges kompanjon på golvet och tryck-
er pistolen mot honom. Jorge säger att det inte finns något knark. De hotar Jorge med att skada/döda hans 
kompanjon. De har en kniv, de skär upp halsen på Jorges kompanjon. När Jorge ser Radovans män skära 
upp halsen på hans kompanjon skriker han ”nej! Jag ska knulla er allihop. Jag ska knulla din mamma, din 
horunge!”.  

Jorge reagerar på situationen med aggression genom att skrika skällsord. Ytterligare aggression visar han i 
nästa scen där han brukar brutalt dödligt fysiskt våld. Se följande scen: 

 Jorges tar sig upp från golvet och tar en pistol. Han skjuter Radovans män till döds. En av de tre männen 
som Jorge skjuter, sparkar han och skriker på innan han skjuter honom till döds. När Jorges har gjort detta 
tar han pengarna och vapen och åker därifrån med Nadja.  

Motivet till våldet är hämnd för att de dödat hans kompanjon, men också för att överleva då de förmodli-
gen också tänkt döda honom. Pengar är ett motiv då han kom dit för att lura dem på pengar och genom 
att döda kan han ta pengarna. Jorge visar också upp egenskapen aggression i samband med att han brukar 
ringa våld, se exemplet nedan: 

Jorge flyr med sin kompanjon från polisen, i en bil. De har en stor mängd droger i bilen. Jorges kompanjon 
säger ”jag skulle få pengarna snabbt och sen åka tillbaka, eller hur? Du har inte hållit något av vad du lo-
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vade”. Jorge säger ”tar de oss får vi 14 år, fattar du?”. Sen rycker Jorge tag i sin kompanjon och skakar ho-
nom och skriker ”14 års fängelse! Jag skiter i pengarna”.  

Motivet till våldet här blir rädsla för att hamna i fängelse och irritation över sin kompanjons oförståelse 
för situationen. Jorge brukar ringa materiellt våld, se följande scen: 

De krockar med bilen. Jorges tar sig mörbultad ur bilen och går till bakluckan och försöker öppna den, den 
går inte upp. Han tar i, börjar sparka och slå på den. Han skriker. […] Jorges ser att polisen börjar närma 
sig, han försöker öppna bagageluckan igen. 

Motivet till våldet är pengar därför att han försöker få ut drogerna som ligger i bilen innan polisen kom-
mer till platsen. Jorge blir också utsatt för grovt fysiskt våld vid flera tillfällen, ett av dessa tillfällen är sce-
nen nedan: 

Mahmoud börjar prata med Jorge som står på balkongen, han säger ”jag har verkligen hamnat i knipa.”. 
[…] Mahmoud säger ”jag vill prata med dig om en grej. Det finns igen annan jag kan gå till.”. Jorge säger 
”jag har inte tid.”. Mahmoud säger ”det regnar mannan. Två minuter bara.”. Jorge säger ”kom upp.”. Mah-
moud laddar vapnet på vägen upp. Nadja öppnar dörren. Mahmoud skjuter Nadja (utav misstag, han trodde 
det var Jorge som öppnade dörren). […] Mahmoud skriker med panik i rösten ”varför sa du inte att det var 
en brud här?!”. […] Mahmoud skjuter mot Jorge, men missar. Jorge hoppar ner från balkongen. 

Jorge blir här lurad till att släppa in Mahmoud vilket kan få Jorge att framstå som lättrogen, vilket är en 
feminin egenskap. En annan feminin egenskap som Jorge visar upp är sympati, se följande scen: 

Nadja berättar för Jorge att hon inte får gå ut. Han säger att ”en dag kommer de att glömma låsa dörren”. 
En av Radovans män kommer in och slår till Nadja. Jorges säger till honom att sluta. 

Det här är ett tillfälle då Jorge visar sympati för Nadja. Dock finns det tillfällen då Jorge tydligt inte visar 
sympati, se bland annat scenen nedan: 

Jorges kompanjon säger ”Jorge, hjälp mig. Min son kommer att bli ensam, hjälp mig”. Polisen närmar sig 
platsen. Jorge lämnar platsen utan att hjälpa sin kompanjon som ligger i den krockade bilen. 

Jorge visar också upp maskulina drag som aggressivitet (se texten ovan) och risktagande. Dessa egenskaper 
visar han upp tydligare än sina feminina egenskaper. Egenskapen risktagande kan ses i följande scen: 

Jorge och hans kompanjon planerar att råna Radovans män. De planerar att låtsas att de vill sälja droger 
men istället för droger så har de ett vapen i väskan som de planerar att hota Radovans män med för att få 
pengarna. 

Scenen visar på ett stort risktagande då Jorge känner till att Radovans män är kriminella och våldsamma. 

Ytterligare ett motiv till våldet som Jorge utför kan kopplas till hans familj och att han anser att det är hans 
ansvar att vara familjeförsörjare. Detta motiv är dock kopplat till pengar. Se följande scen: 

Jorge pratar med sin kompanjon om sin kriminalitet. Jorge säger ”jag jobbar hårt för min familj”. Jorge sä-
ger sedan att han vill att de ska få det bättre än honom. 

 

5.4.5 Motståndare Radovan och hans män 
Radovan och männen som jobbar för honom beskrivs i texten nedan. Anledningen till det är att männen 
som jobbar för Radovan är anonyma och utför våld som grupp, det blir därför svårt att beskrivs dem som 
enskilda individer. En av anledningarna är också att männen som benämns ”Radovans män” ofta utför det 
som Radovan har beordrat dem att göra. Radovan är maffiaboss över den Serbiska maffian. Han är en vit 
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man i medelåldern med serbiskt ursprung. Radovan och Radovans män finns i stort sätt bara med i vålds-
scener, deras feminina och maskulina egenskaper går därför inte att beskriva. Möjligtvis kan Radovans 
män beskrivas med den maskulina egenskapen kraftfull eftersom de utför mycket fysiskt våld. Radovan 
kan beskrivas med den maskulina egenskapen att agera ledare eftersom han är ledaren i maffian. 

Radovan utsätts aldrig för något våld, han brukar bara våld. Våldet som Radovan utför i filmen är grovt 
psykiskt våld till exempel när han stoppar in en pistol i Jorges mun och trycker av när pistolen är laddad 
med en kula. Motivet till Radovans våld är pengar, då Mahmouds misstag gör så att Radovan förlorar 
pengar. Han hotar också Mahmoud för att han ska betala. Hans motiv kan också ses som om att han vill 
skrämmas för att få respekt i den kriminella världen. I filmen utför Radovan inget mer våld. Han beordrar 
däremot Mahmoud att utföra våld åt honom se följande scen: 

Radovan säger till Mahmoud ”du ska släcka honom (syftar på Jorge) åt mig. Om du gör det så drar vi ett 
sträck över det här.”. Mahmoud har invändningar berättar att han har känt Jorge sedan de var små. 

Motivet till att Radovan vill att Jorge ska bli dödad är att Jorge har stulit pengar ifrån honom. Även här 
kan motivet ses som att Radovan också gör det för att få respekt i den kriminella världen då han vill döda 
den som stulit ifrån honom. Motivet kan också ses som ett straff där Radovan vill straffa Jorge för att han 
stulit. Radovans män utför grovt fysiskt och psykiskt våld, se bland annat följande scen: 

En av Radovans män slår till Nadja, en hård örfil. Detta för att hon har bitit en kund (hon är prostituerad). 
Nadja spottar mannen i ansiktet. Mannen kastar ner henne på golvet, släpar henne på golvet. Hon skriker. 
Han slänger ner henne på golvet igen.  

Motivet till våldet är att straffa Nadja för att hon inte gör som han vill, för att hon står upp för sig själv 
och för att hon använder grovt psykiskt våld mot honom i den första scenen. Andra exempel på när Ra-
dovans män brukar grovt psykiskt våld, grovt fysiskt våld och brutalt dödligt våld är till exempel när de 
skär halsen av Jorges kompanjon framför ögonen på Jorge och i följande scener: 

Mahmoud blir hotad på telefon av någon av Radovans män ”lyssna på mig jag kommer sprätta upp dig som 
en fisk om du inte betalar”. 

Motivet för våldet är pengar. I exemplet finns motivet utpressning för att få drogerna som i sin tur är 
värda mycket pengar. Det brutala grova våldet och det dödliga våldet kan ses som ett straff för att Jorges 
och hans kompanjon försökte lura dem och för att de inte fick några droger.  

Radovans män utsätts också för grovt fysiskt våld, brutalt fysiskt våld och brutalt dödligt våld när Nadja 
häller kokande olja på dem och Jorge skjuter dem innan de lyckas rymma. 

 

5.4.6 Huvudkaraktär J.W 
J.W. är en vit man i 30-års ålder. Han är ekonom som blev indragen i kriminell verksamhet.  J.W. innehar 
främst feminina egenskaper. Det mest framstående är dock våldet J.W. brukar. J.W. brukar främst grovt 
fysiskt våld. Han brukar även brutalt dödligt våld. Se följande scener: 

J.W. berättar i ett terapisamtal om när han sköt Mrado. Han förklarar anledningen på följande sätt ”det var 
som om att allting var hans fel, sen sköt jag”.  

J.W. har blivit lurad av Nippe. En affärsidé som J.W. har jobbat med i tre år, stjäl Nippe och säljer som sin 
egen. […] Nippe säger ”ska du stämma mig? Vem kommer att tro på dig en dömd knarksmugglare. Du har 
ju fan till och med skjutit folk.”. J.W. trycker upp Nippe mot väggen. Nippe säger ”ska du slå mig nu? Hur 
många år får du för det? Tre? Fem?”. J.W. släpper honom. J.W. säger till Nippe ”Nippe, du som har så 
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mycket. Så tar du det enda jag har (syftar på affärsidén)”. […] J.W. rycker tag i Nippe och skakar honom. 
J.W. skriker […] ”när man har slitit som ett djur. När ens vänner och familj inte vill veta av en, det vet inte 
du ett jävla skit om.”. J.W. slår till Nippe med en glas flaska i huvudet. Det droppar blod från flaskan.     

I dessa scener agerar J.W. aggressivt och brukar grovt fysiskt våld som ett utlopp för frustration över att 
förlora makt över sitt eget liv när det han planerat inte blir så.  J.W. brukar även grovt fysiskt och brutalt 
dödligt våld i följande scener: 

J.W. är i Mishas hus för att ta pengarna. Det ringer på dörren, J.W. tar upp sin pistol, laddar den. Mahmoud 
går in i huset, han laddar sin pistol. J.W. sitter på golvet och skjuter så fort han ser någon. Han avfyrar flera 
skott. Mahmoud faller till golvet. J.W. andas tungt och ser förskräckt ut. 

J.W. går fram till Mahmoud och ser nu att det är honom J.W. har skjutit. J.W. ser bekymrad ut och säger 
”vad fan Mahmoud”. Tillbaka blickar visas av en skrattande, glad Mahmoud (J.W. och Mahmoud har varit 
vänner). J.W. är tårögd. Sen ser J.W. väskan med pengarna och tar den och går ut. Där ute ligger en av Ra-
dovans män på baken skadad efter att Mrado har skjutit honom. J.W. skjuter honom utan tvekan, mannen 
dör. 

Motivet för våldet i ovanstående scener är pengar och frihet som pengar anses bidra till. I sist beskrivna 
scenen kan vi även se tecken på vänskap mellan män då J.W. blir tårögd och nostalgisk när han skjutit 
Mahmoud. J.W. visar i andra scener att han har vänskap med Mrdao. Han visar även tecken på feminina 
egenskaper som sympati, omhändertagande och tillgivenhet:  

Mrado dör. J.W. tar på hans axel, J.W. är tårögd. J.W. tar väskan med pengarna. Han tänder på bilen med 
Mrados kropp i. Han går iväg. 

J.W. hjälper Mrado på med skorna. J.W. frågar om han ska lämna ett brev åt Mrado till Mrados dotter.  

J.W. åker iväg tillsammans med Mrado. J.W. ser Mrados skottskador. J.W. skriker ”fan” och slår på ratten. 

Mrado håller på att dö. Han har en sista önskan att få ge sin dotter ett brev som han skrivit till henne. J.W. 
åker dit. Hon bor inte längre på samma adress men J.W. ljuger han säger ”jag gav henne brevet. Jag sa: här 
är brev från pappa. Hon bara sken upp som en sol. Hon såg så himla glad ut.”. 

J.W. säger till Mrado ”det här går inte du måste till sjukhus. Mrado du kommer dö om vi inte kör dig till 
sjukhus”.  

I scenerna ovan gör J.W. saker för Mrados skull. Han brukar dock grovt materiellt våld när han tänder på 
bilen med motivet att dölja bevis även om Mrado är kvar i den. J.W. lämnar inte heller brevet till Mrados 
dotter trots att han lovat att göra det bara för att J.W. inte vill lägga tid på det utan måste fly fort. Andra 
feminina egenskaper J.W. innehar är att han är strakt kopplad till sin familj men har dock ingen kontakt 
med dem. Se följande scener: 

J.W. ringer sin mamma. Hon vill inte veta av honom. 

J.W. pratar om sin försvunna syster som han hade en nära relation med. Han säger ”det känns som om 
någonting i mig försvann med henne.”. […] J.W. säger ”den bra delen. Det är nog därför jag har svårt att 
tro att hon är död, för då skulle jag bara ha den dåliga kvar”. 

Andra egenskaper som tyder på att J.W. inte är maskulin är att han inte står på sig. Han är lättövertalad. Se 
följande scen:  

Mrado och J.W. håller i varsitt vapen. De planerar att stjäla pengar från Radovan. Mrado säger ”känner du? 
Vilken makt man har när man har en sådan här.” […] J.W. säger ”jag tror inte jag kan göra det här. Det är 
inte jag.” Mrado säger ”jo det är det visst. Du är fan skyldig mig det här. Kolla hur det gick för mig sist.”. 
J.W. säger ”okej”.  
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6 Diskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av denna studie och frågeställningarna besvaras. Frågeställningarna an-
vänds som rubriker och under rubriken besvaras frågan med en diskussion som jämför resultatet med tidi-
gare forskning och teori.  

 

6.1 Vilken typ av våld skildras i svensk kriminalfilm? 
Denna empiriska studie kommer fram till att det förekommer en stor variation av våld i svensk kriminal-
film. Allt från brutalt fysiskt våld i form av tortyr till psykiskt våld i form av manipulation och hot. Sexuellt 
våld eller våld i samband med sex är inte något vanligt förekommande till skillnad från tidigare forskning 
där Neudorf et al (2010) skriver att detta är vanligt förekommande i film. De enda tendenserna till sexuellt 
våld såg vi i filmen Irene Huss – Tatuerad torso där motståndarna Emil och Sebastian mördar och styckar 
sina offer för att det skapar sexuell njutningen för dem. Detta är avvikande sexuellt våld. 

Gilpatric (2010) skriver att det våld som kvinnliga och manliga karaktärer använder ser olika ut. Vår studie 
har kommit fram till både likheter och olikheter mellan de manliga och kvinnliga karaktärernas våldsbete-
ende. Både kvinnliga och manliga karaktärer brukar fysiskt och psykiskt våld. Bufkin (2001) skriver att 
kvinnliga karaktärer är mer manipulativa, alltså att de brukar psykiskt våld. I vår studie ser vi dock att både 
manliga och kvinnliga karaktärer brukar psykiskt våld i form av manipulation eller hot. Chirochos et al 
(1997) skriver att kvinnor i nyheter oftast visas som offer och män som förövare. En annan studie av 
Chermack et al (1995) visar att män visas som både offer och förövare till våld. I båda studierna visas 
männen som förövaren oavsett offrets könstillhörighet. Vår studie av svensk kriminalfilm visar att både 
kvinnliga och maskulina karaktärer brukar fysiskt våld. Studien visar dock att det endast är manliga karak-
tärer som brukar brutalt fysiskt våld där till exempel förövaren visar lite medlidande eller orsakar offret stor 
plåga och smärta.  

De kvinnliga karaktärerna framställs som fysiskt underlägsna. Till exempel i filmen Solstorm där Rebecka 
försöker att försvara sig med ett tillhygge. Curt avväpnar henne utan ansträngning. Irene i Irene Huss - Tatu-
erad torso blir övermannad av Sebastian. Irene visar tendenser på att vara fysiskt kraftfull när hon överman-
nar mannen som köper sex, genom sina kampsportsfärdigheter. Denna fysiska kraftfullhet räcker dock 
inte hela vägen till att lösa fallet. Det gör Toms fysiska kraftfullhet istället.  

Vår studie visar tendenser på att de kvinnliga karaktärerna inte brukar våld mot andra kvinnliga karaktä-
rerna förutom i filmen Hypnotisören där Lydia drogar Simone. Detta är dock ett stillsamt våld där ingen 
kommer till skada. Anledningen till att kvinnliga karaktärer inte använder våld mot andra kvinnliga karak-
tärer kan bero på att bristen av kvinnliga karaktärer i filmerna. Vi kunde inte heller se tendenser på att 
kvinnor skulle vara mer manipulativa än män, som Bufkin (2001) skriver.  

Som Chirochos et al (1997) och Chermack et al (1995) skriver, är våldsamma män överrepresenterade i 
nyheter och medier. På grund av brist på kvinnliga karaktärer överlag i svensk kriminalfilm funderar vi på 
och tror att manligt våld framställs som norm.  
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6.2 Hur motiveras våldet, vilka skillnader finns det mellan kvinnor och mäns motiv? 
Boyle (2005) skriver att mäns våld mot kvinnor i film ibland motiveras av sex i form av våldtäkt medan 
kvinnors våld mot män istället motiveras av hämnd eller som en reaktion mot förtryck. Den tidigare 
forskningen nämner inget om motivet bakom mäns våld mot män, som faktiskt är vanligast, eller kvinnors 
våld mot kvinnor. När vi diskuterar motivet bakom våldet i vår analys har vi dock endast tittat på föröva-
rens motiv oavsett offer. 

Vår studie visar i likhet med Boyles (2005) att kvinnors motiv till våld tenderar att motiveras av en reakt-
ion mot förtryck. I filmen Snabba Cash II ser vi hur den enda kvinnlig våldskaraktären Nadja använder sig 
av våld för att slippa förtrycket av människohandel och prostitution. Boyle (2005) skriver även att familjen 
är i fokus för de kvinnliga karaktärerna och även i vår studie ser vi hur de kvinnliga karaktärernas våld mo-
tiveras av familjen och de nära relationerna. I filmen Solstorm brukar Rebecka våld för att skydda sin barn-
domsväns barn och i samma films ser vi hur barndomsvännen Sanna brukar dödligt våld mot sin pedofila 
bror för att skydda sina barn som han förgriper sig på. I filmen Irene Huss – Tatuerad torso ser vi hur fallet 
Irene jobbar med utvecklas till att bli en uppgift som innebär att hitta grannes dotter och rädda sin egen 
dotter. 

Vi har inte hittat några likheter med Boyles (2005) studie som säger att mäns våld mot kvinnor motiveras 
av sex. I filmen Irene Huss – Tatuerad torso kan vi dock se en koppling mellan våld och sex. Motståndarna 
Emil och Sebastian torterar och mördar sina offer för den sexuella upphetsningens skull. Det sker dock 
inget sexuellt våld i form av våldtäkt utan den sexuella upphetsningen sker under styckandet av offret. 
Våldet är inte heller riktat mot endast kvinnor. Vi ser därför detta som ett undantag. Vi har snarare hittat 
tendenser till att våldet motiveras av pengar och rättvisa. I filmen Hypnotisören motiveras Joona av att lösa 
brottet på grund av sin höga arbetsmoral. Thomas i Solstorm våld motiveras av att dölja sanningen för att 
tjäna pengar på lögnen. Våldet alla manliga karaktärer i Snabba cash II brukar motiveras av drömmen om 
pengar.  

De manliga karaktärerna i Snabba Cash II brukar våld för att få tillgång till pengar. Men det finns även en 
djupare anledning som motiverar dessa manliga karaktärer, och det är att de tror att pengar kommer att 
hjälpa till ett drägligare liv. Vi ser tendensen till att de manliga karaktärerna i Snabba Cash II med ett annat 
ursprung än svenskt motiverar sitt våld med att tjäna pengar för att i sin tur kunna försörja och ge sin fa-
milj ett drägligare liv. Till exempel Mahmoud i Snabba Cash II, han motiverar sin kriminalitet och våldet 
han brukar, med att han inte vill bli som sin pappa som kom till Sverige som en krigshjälte men ändå får 
skrubba toaletter. Mahmoud tror att pengar ska hjälpa honom att ta sig ur den orättvisan. Filmen och ka-
raktären tydliggör att tendensen ovan beskriver motivet som intersektionalitet där karaktärens etnicitet 
eller ursprung gör att denne får en lägre status i samhället. Den låga statusen gör i sin tur att personen i 
fråga känner att han inte kan lyckas med att tjäna pengar lagligt och därför blir han kriminell för att uppnå 
sitt mål. 

 

6.3 Innehar våldskaraktärerna stereotypa könsrelaterade egenskaper? 
Studien kunde inte se några större skillnader i den demografiska representationen. De flesta karaktärerna 
som analyserades är vita, medelålder karaktärer som vi tolkar tillhör medelklassen. Karaktärerna i Snabba 
Cash II skilde sig från det andra materialen där många av karaktärerna är i 30-års ålder och alltså yngre än 
majoriteten. Vi kunde inte se några tydliga skillnader i brukandet av våld som kan kopplas till ålder eller 
klasstillhörighet.  
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Karaktärerna i filmerna är mångsidiga och det finns inga karaktärer som innehar stereotypa drag från end-
ast ett kön. England et al (2011) skriver att de kvinnliga stereotyperna har förändras över tiden medan de 
manliga stereotyperna förblir de samma. I vår uppsats ser även vi hur de manliga karaktärerna i svensk 
kriminalfilm är mer traditionella än de kvinnliga karaktärerna. Det finns dock inga tydliga feminina eller 
maskulina skillnader mellan de kvinnliga och manliga karaktärerna. Det finns så att säga till exempel ingen 
manlig karaktär som bara innehar maskulina egenskaper och manliga stereotypa attribut. Våldskaraktärer-
na har ofta egenskaper som är både stereotypt manliga/maskulina och kvinnliga/feminina. 

De manliga karaktärerna skildras ofta med maskulina drag så som ledaregenskaper, risktagande, självstän-
dighet, samtidigt som de innehar något feminint drag som till exempel sympati. Det finns dock tendenser 
som visar att vissa av de manliga våldskaraktärerna skildras med fler feminina drag än andra manliga ka-
raktärer. De manliga karaktärer som skildras med flest maskulina drag är de som är mest handlingskraftiga 
medan de manliga karaktärerna med flest feminina drag ofta är otillräckliga i handlingen i filmen. Till ex-
empel i filmen Hypnotisören. Där skildras Joona med flest maskulina drag medan Erik skildras med fler fe-
minina drag än Joona. I den filmen är det Joona som löser fallet. Vi kan även se den tendensen i filmen 
Solstorm, där skildras Thomas med flest maskulina drag och Curt med fler feminina drag. I filmen blir Curt 
manipulerad av Thomas och Curt framstår därför som svagare. Vi kan även se den tendensen i Snabba 
Cash II. Där de manliga karaktärerna med fler feminina drag skildras som svaga på det sätt att det är de 
som dör medan de manliga karaktärerna med fler maskulina drag överlever. Vi har inte hittat någon tidi-
gare forskning som studerar skillnader mellan maskulina och feminina manliga karaktärer i film. I ameri-
kansk actionfilm, som den tidigare forskningen täcker, studeras oftast ”hjälten” i filmen och denne innehar 
övervägande maskulina drag. Tidigare forskning säger lite om birollerna. Men även hjälten i vår uppsats 
framställs med övervägande maskulina drag. De maskulina dragen hos ”hjälten” eller huvudkaraktären 
framhävs med hjälp av en bikaraktär som skildras med fler feminina drag. Till exempel i Hypnotisören där 
huvudkaraktären Joonas handlingskraftighet framhävs av bikaraktären Eriks passivitet. Detta fenomen kan 
förklaras och analyseras med hjälp av teorin om intersektionalisering. Vi ser tendenser till hur mannen och 
manlighet förknippas med högre värde och makt genom att det är de som överlever och löser problem 
medan de kvinnliga och feminina karaktärerna förknippas med lägre status för att de är otillräckliga i fil-
men. På så sätt kan den manliga karaktären och de maskulina egenskaperna ses som de eftersträvansvärda 
och överlägsna.  

De kvinnliga våldskaraktärerna skildras även de med huvudsakligen maskulina drag och med inslag av fe-
minina drag. Dock ska man ha i åtanke att det inte finns i närheten lika många kvinnliga våldskaraktärer 
(eller ens kvinnliga karaktärer alls) som manliga karaktärer. På grund av att det finns så få kvinnliga vålds-
karaktärer kan man tycka att de är undantaget och inte regeln. De kvinnliga våldskaraktärerna som väl 
skildas, skildras inte stereotypsenligt. Gilpatric (2010) skriver i tidigare forskning att våldsamma kvinnliga 
karaktärer skrider över könsstereotyperna men att de ändå innehar stereotypa drag som undergivenhet 
eller romantisk koppling till en dominant manlig karaktär. Vi hittade också att de våldsamma kvinnliga 
karaktärerna skred över könsstereotypen och att de ändå hade stereotypa drag. Vi hittade dock andra ste-
reotypa drag som de upprätthöll. Till exempel att de våldsamma kvinnliga karaktärerna hade en stark 
koppling till familj och relationer.  

När det kommer till de kvinnliga karaktärerna och deras koppling till familj och relationer finns det likhet-
er med tidigare forskning av bland annat Ingalls (2012) där kvinnan i filmen oftast har relationer i fokus, 
hon har en familj och familjen och hennes relationer är viktiga. I vår uppsats skildras de kvinnliga karaktä-
rerna med fokus på karaktärens familj och relationer. Karaktären begår till exempel våldshandlingar för att 
få vara med eller skydda sina egna eller andras barn. De visas vara omvårdande gentemot barn, inte bara 
sina egna utan även mot andras barn. De till exempel lagar mat till barnen och nattar dem vilket också ty-
der på att hon är huslig, som även Bufkin (2001) skriver är en egenskap som skiljer den kvinnliga karaktä-
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ren från den manliga. Det som skiljer sig i denna uppsats från tidigare forskning är att även de manliga 
karaktärerna ofta visas upp i familjesituationer. Då är dock ofta familjerelationen i bakgrunden medan nå-
got annat är i fokus, till exempel pengar, religion eller arbete. De manliga karaktärerna skildras också med 
barn men då är det endast deras egna barn och de manliga karaktärerna visar inte omvårdnad. 

Eschholz och Bufkin (2001) skriver att kvinnor i media ofta behöver skydd av en man. I vår uppsats hit-
tade vi tendenser till att den kvinnliga karaktären behöver och får skydd av en man trots att hon är själv-
ständig och till viss del normbrytande. I filmen Solstorm ser vi hur den annars självständiga karaktären Re-
becka ber Thomas hjälpa henne att lösa fallet. I samma film ser vi hur Curt räddar Sanna när hon försöker 
hänga sig. I filmen Irene Huss - Tatuerad torso ser vi hur Irene som arbetat med fallet och som har löst de 
flesta ledtrådarna själv i slutet ändå inte lyckas rädda sin dotter. Detta gör istället Tom. Även i Snabba Cash 
II där det knappt finns några kvinnliga karaktärer ser vi denna tendens. Jorge hjälper den prostituerade 
Nadja genom att ge henne pengar och ta henne med sig när hon inte vet var hon ska ta vägen. De manliga 
karaktärerna ber inte de kvinnliga karaktärerna om hjälp och är inte beroende av den kvinnliga karaktären 
på samma sätt. Tendensen till att kvinnor behöver skydd av en man kan kopplas ihop med tendensen att 
de feminina manliga karaktärerna skildras som svagare och otillräckliga. Detta fenomen kan också förkla-
ras med teorin om intersektionalisering. De kvinnliga karaktärerna framställs som underlägsna mannen 
och i behov av dennes hjälp. Mannens är den med makten som kvinnan är i behov av.   

Doyle och Paludi (1998) menar att kvinnor i media främst presenteras som åskådare medan männen löser 
alla slags problem. Även om det är en äldre studie finns det tendenser till detta även i svensk kriminalfilm 
och även i de filmer där det är en kvinnlig huvudkaraktär (huvudkaraktären brukar vara den som löser 
problemet). I filmen Solstorm är Rebecka huvudkaraktären som försöker lösa brottet. Det visar sig dock att 
Rebecka har fel genom hela filmen och hon har ingen aktiv roll i att fallet löser sig utan det är något som 
sker med hjälp av slumpen. Irene i Irene Huss - Tatuerad torso är också en huvudkaraktär som inte löser fallet 
själv i slutändan. Detta gör som tidigare nämnts Tom. I filmen Hypnotisören står Simone, som är en kvinn-
lig karaktär, och Erik, som en manlig karaktär med många feminina egenskaper, och tittar på medan Joona 
som är huvudkaraktären, med flest maskulina egenskaper, aktivt löser fallet genom att med våld sparka 
sönder en ruta och rädda Benjamin.  

Tidigare forskning av Connell (2009) säger att det finns en utbredd uppfattning om att mäns sexuella 
otrohet är accepterad, de manliga karaktärerna i vår analys visar även den tendensen då flera av de manliga 
karaktärerna är sexuellt otrogna mot sin fru. Att frun fortfarande är med den mannen visar på en tolerans 
för mäns sexuella otrohet i film. Otrohet kan även tolkas som ett avvikande sexuellt beteende eftersom det 
bryter mot den svenska kulturella normen. Otrohet som avvikande sexuellt beteende straffas inte för män. 
Annat normavvikande sexuellt beteende som prostitution, pedofili och homosexualitet straffas i filmerna 
vi analyserat med våld och död. Vi spekulerar kring hur maktstrukturer i vårt samhälle lyser igenom när 
sådana här fenomen uppstår. Här kan vi se tendenser på vad som enligt teorin om intersektionaliersering 
tyder på att gruppen heterosexuella män skapar normen i vårt samhälle då de inte bestraffas för sitt sexu-
ellt avvikande beteende medan karaktärerna tillhörande grupperna kvinnor eller homosexuella män straf-
fas med våld eller död.  

Till skillnad från tidigare forskning av bland annat Malagoulick (2006) kommer vi i vår uppsats fram till att 
de kvinnliga karaktärerna inte är romantiskt kopplade till någon manlig karaktär. Inte i fler fall än den 
manliga karaktärer är romantiskt kopplad till den kvinnliga. Vi ser inte heller några tecken på att den 
kvinnliga karaktären är undergiven en dominant manlig karaktär som Gilpatric (2010) menar. Vi hittar inte 
heller, som Neudorf et al (2010), någon koppling mellan sex och våld mellan de manliga och kvinnliga 
karaktärerna. De kvinnliga karaktärerna är inte heller mer känslosamma än de manliga karaktärerna som är 
vanligt enligt Bufkin (2001). Vi ser dock tendenser till att de manliga karaktärerna är mer aggressiva än de 
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kvinnliga karaktärerna likt Bufkins (2001) undersökning. Aggressiviteten tar form till exempel i filmen 
Snabba cash II när Jorge, sparkar på en av Radovans män innan han skjuter honom till döds.  

Cavendar (refererad i Eschholz & Bufkin, 2001) skriver att den manliga detektiven i kriminalfilmer är 
”över lagen”. Vår studie visar att både manliga och kvinnliga våldskaraktärer i svensk kriminalfilm är ”över 
lagen” och använder sig av okonventionella metoder för att lösa fallet. Vår studie visar även att den kvinn-
liga huvudkaraktärens uppgift ofta är att hjälpa en annan kvinnlig karaktär i filmen.  

I resultatet ser vi tendensen att desto mer brutalt våldsam en karaktär är desto mer anonym är karaktären. 
De karaktärer som brukar mest våld får vi inte veta så mycket om. Dessa karaktärer skildras främst genom 
det våld de utför. Om vi tillåts spekulera tror vi att producenten eller människor i allmänhet har ett behov 
av att distansera sig från dessa våldsamma karaktärer och därför ges inte dessa karaktärer egenskaper man 
kan identifiera sig själv eller andra med. Angelöw och Jonsson (2000) skriver att stereotyper finns och an-
vänds för att underlätta hantering av intryck från omvärlden och för att till exempel kategorisera in männi-
skor i en viss grupp. Vi tror därför att de mest våldsamma karaktärerna inte ges några socialt konstruerade 
egenskaper. De mest våldsamma karaktärerna kategoriseras istället av individen under stereotypkategorin 
”våldsam”. Hirdman (2001) skriver att medier skapar representationer av stereotyper genom manipulation 
av verkligheten. Producenten kan välja att inte framställa karaktären som självständig eller barnslig och 
istället ge karaktären ett opersonligt uttryck. Producenten kan dock inte ta bort egenskaper som ålder, kön 
eller etnicitet på karaktären. Detta framgår oftast. De mest brutala våldskaraktärerna i vår studie visar sig 
vara vita män i åldrarna tonår upp till medelåldern. Enligt Chiricos et al (1995) är det män som oftast 
skildras som båda offer och förövare i medier.  

 

6.4 Metoddiskussion 
Den här studien ämnar att öka kunskapen om våld i Svensk kriminalfilm. Metoden som används är texta-
nalys. Enligt Östbye, Knapskog, Helland & Larsen (2003) används textanalys just för att öka kunskapen 
om en viss typ av text. Textanalys har därför varit en lämplig metod för den här studien. 

Vissa svagheter kan dock finnas i analysverktyget. Användningen av Bems könsrollstest (1974) kan vara en 
svaghet då testet är utvecklat och baserat på amerikansk forskning och återspeglar feminina och maskulina 
egenskaper i det amerikanska samhället. Då testet i den här studien appliceras på svensk film och det 
svenska samhället skiljer sig ifrån det amerikanska kan det tänkas att feminina och maskulina egenskaper i 
det svenska samhället inte är de samma, och då är inte Bems könsrollstest ett optimalt mätinstrument. Nå-
gon svensk motsvarighet finns inte. Anledningen till att testet ändå används i den här studien är för att det 
amerikanska och svenska samhället ändå liknar varandra då båda kulturerna är västerländska.    

Materialvalet fungerar då materialet innehåller det som studien ämnar att undersöka, alltså våld. Dock skil-
jer sig filmen Snabba Cash II mycket från de andra filmerna som analyseras. Detta gör att det kunde varit 
bättre att utgå ifrån en snävare genredefinition. Precis som Tapper (2011) argumenterar så kanske begrep-
pet kriminalfilm är för heterogent och innehåller flera genrer som skiljer sig avsevärt åt gällande teman och 
berättarmönster. De stora skillnaderna kan göra att materialet som analyseras blir alltför olikt varandra och 
då den här studien vill fördjupa kunskapen om våld i en viss typ av film hade det kanske varit bättre med 
en snävare avgränsning gällande genre.  

Förslag på fortsatt forskning kan vara att fördjupa sig i antingen endast manliga eller kvinnliga karaktärer 
och studera om det finns skillnader i hur olika slags manliga eller kvinnliga karaktärer framställs. Man 
skulle även kunna göra en kvantitativ studie som ger en större överblick över antalet kvinnliga respektive 
manliga karaktärer som brukar eller utsätts för våld.   
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