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”Det började med ett samtal från Amy Pascal.  
Hon frågade om jag ville bli en Bond-brud. Jag sa; 
Nej, jag är inte bekväm med det… men jag skulle 

vilja spela Bond.”	  	  
	  

– Angelina Jolie om hur hon fick rollen i actionfilmen Salt.  
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Abstract 

Laura Mulvey was the first to suggest that women and men have different positions on the 

screen; men are there to make sure the plot moves forward and the women are objects of 

masculine desire and lust. 

The purpose of this report was to look at and compare the two characters from the 70’s - and 

80's with two characters from the 00’s - and 2010’s to gain a deeper understanding and insight 

into how female action heroes are presented. This will be done with the help of the questions; 

How are the female action heroes, that are analyzed in the paper, portrayed? 

What are the differences and similarities between the past and the present-day female action 

heroes? Just how stereotypical are the women in their genre? The four female action heroes 

that were analyzed were; Princess Leia Star Wars, Sarah Connor Terminator and Lisbeth 

Salander Men Who Hates Women and Katniss Everdeen The Hunger Games. 

The four female action heroes were analyzed based on Rikke Schubarts categories 

(Moderarketypen, Amazon, Dotterarketypen, Hämnerskan and Dominatrix), the character's 

personal development, the character's violence and the reason for the character's violent 

behaviour. 

Characters from the past were more often presented as more uncertain and fragile than the 

modern confident characters. The female action heroes of modern times was more 

independent, strong, and in no need of a man in comparison with contemporary female action 

heroes. The older films' characters were more stereotypical than the newer films. 
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1	  Inledning	  	  
Det var på 1970-talet som de kvinnliga actionhjältarna började slå igenom på riktigt, även om 

det handlade om filmer med låg budget och amatörskådespelare. Under de senaste åren har 

det gjorts ett flertal filmer med kvinnliga actionhjältar i huvudrollen, några av dess är: 

Charlies Änglar (2000), The Hunger Games (2012) och The Heat (2013). Alla dessa 

nykomna kvinnliga actionhjältar säger oss att det finns ett större intresse och en större vilja i 

filmvärlden att satsa på kvinnorna i actionfilmer. 

Lindsay Joan Steenberg skriver i sin uppsats (2005) om hur kvinnliga actionhjältar på 2000-

talet gjordes så feminina att det nästan blev komiskt, på gränsen till överdrivet. Hon skriver att 

filmer med kvinnliga actionhjältar i huvudrollerna är mer erotiskt laddade och kvinnornas 

kroppar är mer överdrivna och erotiska än vad männens är. Hon menar att kvinnorna i filmer 

som Charlies Änglar och Sin City är löjligt glamourösa och att det syns i filmerna. 

I Melissa Silversteins artikel på womenandhollywood.com från 2010 berättar hon om Katy 

Gilpatrics analys; Violent Female Action Characters in Contemporary American Cinema, där 

hon tittar närmare på de 20 filmer som spelat in mest pengar mellan 1991-2005, alltså 300 

filmer. Av alla karaktärer fanns det 157 stycken som var kvinnliga actionhjältar och av dessa 

157 var det endast 7 % som var vad vi räknar som en actionhjälte, som t.ex. Lara Croft. Det 

betyder att 93 % av de kvinnliga actionhjältarna var sidekicks till männen. Undersökningen 

indikerar att majoriteten av de kvinnliga actionhjältarna i filmerna som undersökts inte bara 

använder sig av sin kvinnliga styrka för att lyckas och därmed inte bidrar till att stärka den 

kvinnliga rollen som actionhjälte. Istället får majoriteten av kvinnorna använda sig av styrkan 

och vägledningen ifrån en dominant manlig karaktär och slutligen bidrar till att stärka den 

redan typiska kvinnliga filmstereotypen. Målet med denna uppsats är att ta reda på hur fyra 

kvinnliga actionhjältar har framställts under tre tidsepoker, vilka stereotypa roller som 

framträder samt dessa karaktärers personliga förändring/utveckling. De fyra karaktärer som 

ska analyseras är; 

Prinsessan Leia Organa (Stjärnornas Krig) 

Sara O’Connor (Terminator) 
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Lisbeth Salander (Män som hatar kvinnor) 

Katniss Everdeen (The Hunger Games)  

 

1.2	  Syfte	  
I den här filmanalysen är syftet att titta närmare på och analysera två stycken kvinnliga 

actionhjältar under 2010-talet samt två stycken kvinnliga actionhjältar under 1970- och 1980-

talet. Sedan kommer dessa att jämföras med varandra för att se om det finns några skillnader 

och/eller likheter. Detta för att få en djupare förståelse och en mer ingående blick i hur 

kvinnliga actionhjältar framställs i både äldre och nya filmer.  

1.3	  Frågeställningar	  

- Hur framställs de kvinnliga actionhjältarna som analyseras i uppsatsen? 

- Vad finns det för skillnader och likheter mellan 1970- 1980-talets och 2000- 2010-talets 

actionhjältar? 

- Hur pass stereotypiska är de kvinnorna inom sin genre?  

 

2	  Tidigare	  forskning 
 

2.1	  Kvinnors	  roll	  i	  actionfilmer	  

Kvinnor har under filmens tid haft olika roller i actionfilmer. Från att bara vara ett objekt för 

den manliga actionhjälten att rädda till att bli en huvudkaraktär som kan ta hand om sig själv 

och inte behöver en man vid sin sida. Här nedan kommer några tidigare gjorda analyser, på 

kvinnors roller i actionfilmer har förändrats, att presenteras. 

I boken; Spectacular bodies – Gender, genre and the action cinema från 1993, analyserar 

Tasker bland annat filmen Thelma & Louise (1991) för att bevisa att kvinnor i actionfilmer 

ofta måste genomgå en förvandling. I filmen hittar vi den frispråkiga servitrisen Louise som 

har koll på läget och skinn på näsan och som övertygar den blyga och tillbakadragna 

kompisen, Thelma, vars mansgris till man helst vill se henne tyst och framför spisen, att följa 

med henne på en roadtrip. Tasker menar att med två så olika personer så finns det gott om 

plats för en extrem förvandling hos de båda karaktärerna, vilket också är nödvändigt för 
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filmens kvinnogenre och filmens berättande. Tasker citerar Maria LaPlace, en författare som 

skrivit böcker om kvinnor i filmens värld, förklarar hon kvinnans roll i filmer;  

I centrum finns den kvinnliga hjältens resa i att hitta sig själv, från att vara helt 

ovetande om sig själv (och om världen överlag) till en större kunskap och någon 

sorts styrka. (LaPlace 1942) 

Detta gäller även för Sarah Connor i filmen Terminator, denna karaktär kommer att 

återkomma senare för en närmare analys.  

Det är dock filmer där kvinnorna ses bära vapen som mest oroat de feministiska kritikerna, 

skriver Tasker. De var bland annat kritiska till Thelma & Louise eftersom filmen är en 

’maskulin hämndaktion’ vars ’grunder är perversa för att stärka budskapet att kvinnor aldrig 

kan vinna’. Hjältens lidande är ett bevis på hans och även patriarkatets oövervinnelighet.  

Den kvinnliga protagonistens lidande tycks bara stärka och säkra hennes 

ultimata misslyckande. (Tasker 1993).  

Användandet av maskulin teknologi som symboliserar makt i actionfilmer, såsom vapen och 

bilar, ger karaktärerna egenmakt. Thelma och Louises användning av vapen ger en indikation 

på deras förmåga att ’klara sig själva’, något som kommer ifrån deras förmåga att kunna 

hantera vapen. Tasker påpekar Thelmas oförmåga att hantera pistolen hon fått av sin man men 

att vi senare i filmen får se hur hon klarar av att både hålla i och skjuta rätt med den. 

Förklaringen att kvinnor endast mördar i hämndens namn kan appliceras också på Thelma & 

Louise, där Louise skjuter en man för att rädda Thelma från att bli våldtagen.  

Tasker går vidare till filmen Basic Instinct (1991) för att visa på Thelma och Louises motsats; 

Catherine Tramell. Filmen har fått mycket kritik på grund av sättet som den porträtterar en 

lesbisk hjältinna på. Tasker beskriver den vidunderliga men fascinerande Tramell som en 

aktiv hjältinna istället för en actionhjältinna och eftersom hon är skurken i filmen så ser 

hennes personliga resa i filmen annorlunda ut jämfört med Thelma och Louises. Det är enligt 

Tasker i 1940-talets Film Noir som företrädarna till karaktärerna, bland annat den dödliga 

’femme fatale’ och berättandet i Basic Instinct går att hitta.  

Catherine Tramell använder sin sexualitet mot män och är en farlig kvinna. Hon är en rik, 

sexuellt aggressiv kvinna som inleder förhållanden med olika män som ska bli karaktärer i 

hennes bok och som sedan, när de fyllt sin funktion, ska tas död på.  
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Det kontroversiella är att Tramell är bisexuell och de kritiker som gick till attack 

mot att Catherine porträtterades som lesbisk verkade ha glömt av att hon 

spenderar större delen av filmen i en sexuell relation med en man, eller isåfall 

ansåg att anledningen till att hon gjorde det var för att det skulle ses som att hon 

då blev "botad". (Tasker 1993) 

Denna aktiva femme fatale-hjältinnans motiv är ofta otydligt och skiljer sig, enligt Tasker, 

därför ifrån actionhjältinnan, där publiken alltid får veta motivet bakom de onda dåd hon 

utför. Just detta motiv är viktigt för att förstå hur en kvinnlig actionhjältinna handlar och det 

här är något som kommer att användas i den här uppsatsens analysdel.  

2.2	  Stereotyper	  
I sex år har den danska filmforskaren Rikke Schubart forskat om den kvinnliga actionhjälten 

och dennes historia. ”De starkaste och mest spännande filmkaraktärerna är idag de kvinnliga”, 

säger Schubart i en intervju med Dagens Nyheter, 1 juli 2007. Så sent som på 1980-talet 

började Hollywood på riktigt att producera filmer med kvinnliga actionhjältar i huvudrollen, 

de två mest framgångsrika var Nikita i Nikita och Ripley i Alien.  

Ripley är det första exemplet på en kvinnlig hjälte som inte är en typisk pinuppa. 

Hon är en representant för en intelligent kvinnlighet, tänker sig ur situationer, 

använder visserligen brutala metoder, men agerar hela tiden strategiskt. Hon 

fungerar som förebild för både män och kvinnor. (Schubart 2007) 

I sin bok Super Bitches and Action Babes från 2007, delar Schubart in de kvinnliga 

actionhjältarna i fem olika kategorier, dessa kategorier kommer även att användas senare i 

analysen;  

Dominatrixen (härskarinnan) 

En vacker, sadistisk kvinna med korsett, stövlar, latex och piska som vanliga attribut. 

Exempel; Catwoman i Catwoman, Jane Smith i Mr. & Mrs. Smith. 

Hämnerskan 

Offret som bestämmer sig för att hämnas och går från att vara en mjuk, skör alldaglig tjej till 

ett dödligt, hämnande monster. 

Exempel: Beatrix Kiddo i Kill Bill, Charly i The Long Kiss Goodnight. 
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Amasonen 

Amasonerna var, i den grekiska mytologin, ett krigande kvinnligt släkte som en gång om året 

förökade sig och bara uppfostrade döttrar. I populärkulturen har denna manshatande krigare 

istället blivit snäll och fått uppdrag i det godas tjänst. 

Exempel: Wonder Woman, Xena, Red Sonja 

Moderarketypen 

Hjältarna som är dåliga mammor eftersom att de inte bara har fokus på familjen utan också på 

ett arbete men istället blir den nya mamman som är både tuff och moderlig.  

Exempel: Ellen Ripley Alien. 

Dotterarketypen  

En flicka som blir upplärd av en man (oftast den biologiske eller den symboliske pappan) till 

att bli en riktig kvinna.  

Exempel: Nikita, Selene Underworld, Charlies Änglar.  

Schubart fortsätter i intervjun med Dagens Nyheter att berätta om hur hon var rädd för att 

hennes bok skulle bli feministisk men hon menar att om hon skulle ha de glasögonen på sig 

när hon såg dessa filmer skulle hon bara tänka på sådant som kvinnornas utseende och 

jämföra det med deras stundtals bristande skådespeleri. Hon menar att de kommersiella 

reglerna som gäller för kvinnliga actionhjältar gäller även för männen, när hon nämner Arnold 

Schwarzeneggers och Sylvester Stallones utseende jämfört med deras ibland bristande 

skådespeleri.  

Schubart tar även upp tidigare gjord feministisk forskning där påståendet om att män fungerar 

som föremålet som driver filmens handling framåt och kvinnor som objekt för maskulin 

längtan och åtrå men menar att detta inte var en helt korrekt syn eller läran om hur kvinnor 

representeras på film. Hon nämner skådespelaren Johnny Weissmüller vars kropp inte täcktes 

av något annat än ett fikonlöv i filmen Glorifying the American Girl (1929). Hon menar dock 

att Hollywood nu har börjat prova sig fram och sakta börjar se förbi de gamla stereotyperna, 

något som syns i Pirates of the Caribbean;  

I filmen väljs Keira Knightley till kung - inte drottning, utan kung! Det är ett 

uttryck för att hon både kan vara enormt snygg och bära fantastiska klänningar 

och slåss som männen. Hon kan välja både och. Det är inget antingen eller. 

(Schubart 2007)  
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Dagens kvinnliga actionhjälte är utan tvekan ett barn av feminismen, menar Schubart, men 

också en tvetydig karaktär och det krävs ofta många förklaringar till varför hon gör det hon 

gör. Dagens kvinnliga actionhjälte har dock inte alltid haft en tydligt bestämd roll utan 

förändrats genom tiden. 

I sin uppsats Hot Girls Kicking: Violent Women and Genre Hybridity in Postmodern Action 

Cinema, från 2005, skriver Lindsay Joan Steenberg om den perfekta kvinnliga actionhjälten 

och dess konstruktion:  

För att kunna förstå hur arbetet med att konstruera den ”perfekta” kvinnliga 

actionhjälten går till så är det nödvändigt att undersöka effekten som 

postmodernismen har haft på hur mycket erotik och objektifiering som finns i 

filmer med kvinnliga hjältar. (Steenberg 2005) 

Hon menar att eftersom tonvikten i filmerna läggs på det ytliga så fokuseras det extra mycket 

på den kvinnliga actionhjältens kropp och dennes trasiga identitet, vilket skapar ett instabilt 

subjekt. Resultatet av detta, menar Steenberg, är en film med en kvinnlig huvudkaraktär vars 

yta – kroppen, kostym och funktion är vad denna definieras av. Denna diskussion om yta gör 

att Steenberg går vidare med att förklara hur byggandet av en perfekt kropp går till och att 

detta uppnås genom ett flertal visuella tillvägagångssätt; genteknik, uråldrig visdom och 

kampsport.  

Den slutgiltiga produkten efter denna process blir en feminin, mäktig, erotisk, rik, och nästan 

alltid en vit kvinna. Denna typ av kvinna har, enligt Steenberg, inte brutit samhällets rådande 

könsnormer. Den moderna kvinnliga actionhjältens kropp är inte lika maskulin som 1980-

talets muskulösa actionhjälte. Den är heller inte klädd i militära kläder som visar musklerna 

utan är istället erotisk i en mer feminin klädsel.  

Detta grundläggande perspektiv på frågan om stereotypisk representation kompletteras med 

McCaughey & Kings resonemang om ’female sidekicks’, där våldsamma kvinnor inte har 

huvudrollen i actionfilmen utan slåss bredvid mannen. I dessa filmer hamnar kvinnan ofta i en 

annan typ av roll, hon är ofta en mindre kapabel slagskämpe och hon förlitar sig oftare på den 

manliga hjältens hjälp.  

När männen står i centrum ses ofta den våldsamma kvinnan som något ovanligt, 

om inte som något helt överraskande. (King, McChaughey 2001).  
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Tasker skriver i boken; Spectacular bodies – Gender, genre and the action cinema från 1993 

att filmer som Thelma & Louise, När lammen tystnar och Linda Hamiltons roll i Terminator 

öppnade större möjligheter för kvinnornas karaktärer i Hollywood. Problemet med dessa 

självständiga kvinnoroller, menar Tasker, är att de antingen kan ses som ett svar på 

feministiska krav på mindre stereotypiska kvinnliga roller eller ett uttryck för en ny typ av 

stereotypisk kvinna. I försöket att skapa mindre stereotypiska kvinnor i actionfilmerna blev 

resultatet fler aktiva och starka karaktärer men dessa presenterades i, redan existerande, 

konventioner så som den läderklädda Dominatrixen (ex. Catwoman). Kritiker blev i och med 

det övertygade om att dessa karaktärer användes på ett exploaterande sätt och var mer riktade 

till den manliga än den kvinnliga publiken, skriver Tasker. Hon fortsätter med att förklara att 

under 1970-talet skulle den kvinnliga actionhjältens handlingar alltid förklaras eller ursäktas, 

antingen var hon tvungen att ta över sin fars roll som slagskämpe eller så hade hon blivit 

utsatt för ett hemskt brott och skulle därför hämnas, i filmer som Ms 45/Angel of Vengeance 

(1980) och I spit on your grave (1978). Dessa stereotypiska kvinnliga actionhjältar som 

beskrivs ovan går alltså från att vara hjälplösa offer som behöver en man för att klara sig, till 

att själva bli våldsamma. 

Undersökningen som kommer att genomföras i denna uppsats tillför ett nutida perspektiv. 

Bara genom att läsa dessa undersökningar verkar den kvinnliga actionhjälten vara på väg mot 

en ljusare och mindre stereotypisk framtid men om detta stämmer kommer karaktärsanalysen 

i denna uppsats att titta närmare på, då två av de fyra karaktärerna som analyseras kommit till 

bioduken på 2000- samt 2010-talet. Det är också en undersökning som inte tar upp 

problematiken kring de kvinnliga actionhjältarnas utseende, som oftast verkar vara grunden 

till att dessa actionhjältar analyseras. Undersökningar med fokus på just kvinnliga 

actionhjältars utseende är gjorda alltför många gånger för att denna uppsatsens undersökning 

skall kunna komma med någon ny kunskap.  

	  
3.	  Teoretiska	  Perspektiv	  
 

3.1	  Feministisk	  konstteori	  

I Mary Ann Doane’s artikel; Filmen och maskeraden: att bygga en teori om den kvinnliga 

åskådaren, tagen ur boken av Sara Arrhenius; Feministiska konstteorier, skriver Doane om 

kvinnans roll i filmen.   
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Filmen har fått ärva en bildteori som är omöjlig att föreställa sig utan 

könsbestämningar. Historiskt sett har den filmiska bilden och representationen 

av kvinnan alltid relateras till varandra i form av ett slags intarsia-arbete. 

Kvinnan har ett helt annat förhållande till kameran och till skådandets regim än 

mannen. (Doane 1982) 

Då kvinnorna på filmduken ibland blir mer maskulina så skriver Doane om transvestism. Hon 

förklarar hur den manliga transvestismen, när en man klär sig i kvinnokläder eller beter sig 

som en kvinna, bidrar till skratt och den kvinnliga transvestismen, när en kvinna klär sig i 

manskläder eller beter sig som en man, bidrar till en önskan om att vara något annat än 

kvinna. 

Tanken verkar vara följande: det är begripligt att kvinnor skulle vilja vara män, 

för alla vill vara någon annanstans än i den kvinnliga positionen. Det som inte 

blir begripligt inom de givna villkorlen är varför en kvinna skulle vilja glänsa 

med sin kvinnlighet. (Doane 1978) 

I en artikel från 1929 skriver Joan Rivière om kvinnlighet som maskerad. Hon menar att 

kvinnlighet är en mask som starka, framgångsrika kvinnor medvetet eller omedvetet tar på 

sig. 

Jag vill visa att kvinnor som strävar efter maskulinitet kan ikläda sig en mask av 

kvinnlighet för att avvärja ångest och en förväntad vedergällning från männens 

sida. (Rivière 1929) 

Hon fortsätter med att skriva att kvinnlighet kan antagas och bäras som en mask, dels för att 

dölja maskuliniteten men också för att avvärja de repressalier som förväntas om en kvinna 

skulle uppvisa maskulinitet. Hon liknar det hela vid en tjuv som tömmer sina fickor för att 

bevisa sin oskyldighet. Rivière menar dock att hon inte tror att det finns någon skillnad på den 

verkliga kvinnligheten och maskeraden.  

 

3.2	  Kvinnans	  roll	  som	  objekt	  
Dagens kvinnliga actionhjältar är, precis som Schubart konstaterat, ett barn av feminismen. 

Här nedan presenteras Laura Mulveys analys närmare för att få en djupare förståelse i hur 

kvinnan fick sin tydliga ”objekt”-roll inom filmen. 
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I Mulveys artikel Visual Pleasure and Narrative Cinema från 1975 går det att läsa om hur 

Hollywoodfilmer under 1930- och 1960-talen tydligt visar hur mannen tittar och kvinnan är 

den som blir tittad på. Då kameran filmar ur mannens synvinkel, alltså vad mannen ser, så blir 

även tittaren automatiskt satt i en manlig position där den måste se det mannen ser och se det 

på sättet som mannen ser det på. Genom kamerarbetet, musiken och klippning bidrar dessa 

filmer till att objektifiera kvinnan. Mulvey kallar detta för ‘the voyeuristic gaze: to-be-looked-

at-ness”.  

Författarna Iris van der Turin och Rosemarie Buikema menar i sin bok; Doing Gender in 

Media, Art and Culture från 2009 att Mulveys analys haft en stor påverkan på filmvärlden och 

att det är tack vare hennes filmanalyser inom feministisk filmteori som Hollywood har jobbat 

med att ge kvinnorna en större och viktigare roll i filmerna för att nå ut till en bredare publik. 

Författarna tar upp hur denna tydliga uppdelning av män och kvinnor i filmer inte längre 

existerar till det extrema. Tittarna behöver visserligen inte längre endast se en film ur en 

manlig synvinkel men de menar att fenomenet ’to-be-looked-at-ness’ fortfarande existerar. 

Kanske numera ännu mer extremt än tidigare med tanke på att kvinnorna numera blir 

betydligt mer nakna och erotiskt framförda i filmerna. Detta, menar författarna, är något som 

inte bara gäller kvinnorna utan även numera är aktuellt för den manliga skådespelaren;  

Den allt mer nakna och blöta Daniel Craig i den senaste Bond-filmen är ett bevis 

på hur detta även nått filmens män. (Buikema, van der Tuin 2009) 

De avslutar med att skriva att objektifieringen inte har försvunnit utan att både kvinnor och 

män numera kan få ta del av objektifieringen av båda könen istället för bara ett.  Numera syns 

en kvinna på filmduken som är otroligt vacker samtidigt som hon är stark.  

Yvonne Tasker fortsätter på temat starka kvinnor och hur allt fler av dessa syns på filmduken. 

Det feministiska förhållningssättet till populärkultur kommer ifrån att både 

försöka legitimera kvinnors nöjen och samtidigt politiskt bedöma 

representationerna utefter detta. (Tasker, 1993)  

Föreställningen om att olika typer av underhållning är lockande för kvinnor och män samt att 

vissa genrer kan kallas för maskulin och andra för feminin har en lång historia. Den 

uppfattningen, skriver Tasker, har sina svar i vårt sunda förnuft och våra tankar kring vad som 

är manligt och kvinnligt beteende precis som för dem som väljer att tillverka filmer, som t.ex. 

”tjejfilmer”.  
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En bestämning av vad ’olämpliga’ bilder ansågs vara kom ifrån en feministiskt 

kritisk tradition som här sammanfaller med en mer konventionell mening av 

kvinnlig anständighet och av att veta sin plats i hierarkin. Detta är ett mycket 

tydligt exempel på denna kritiska bana som avslöjar operationen inom 

feministisk kritik av ett klassbaserat, hög kulturell, inställning till den populära 

filmindustrin. (Tasker 1993) 

 

3.3	  Våldsamma	  kvinnor	  

Tasker konstaterade att kvinnliga actionhjältar under 1970-talet blev våldsamma när de sökte 

hämnd och upprättelse till följd av ett hemskt brott som de blivit utsatta för. De gick från att 

vara hjälplösa offer som behövde en man för att klara sig, till att själva bli våldsamma, menar 

Tasker. Här diskuteras fenomenet våldsamma kvinnor mer ingående eftersom detta kommer 

att användas i analysen för att se om de utvalda karaktärerna använder våld för att hämnas 

eller om det numera kommit att handla om omotiverat våld samt om våldet eskalerat.    

I den tidigare nämnda boken; Reel Knockouts Violent Women in the Movies, från 2001 

undersöker författarna även fenomenet ’elaka kvinnor’. De menar att kvinnligt våld anses mer 

skrämmande för vissa eftersom kvinnligt fortfarande kopplas samman till godhet och ickevåld 

och att manligt våld hör ihop med styrka och aggression. Författarna King och McCaughey 

skriver också att boken om våldsamma kvinnor inte skrevs på grund av rädslan av att 

kvinnorna framställs som för sexiga och sinnesrubbade, eller rädslan för att andra kvinnor ska 

ta efter dessa filmkaraktärers våldsamma sida. Att de ibland blir moderliga eller objektifierade 

tror författarna inte förstör tuffheten hos de kvinnliga hjältarna.  

Våldsamma kvinnor i filmer är födda i ett mansdominerat samhälle och speglar 

intresset hos människorna som bor i det samhället. (King, McCaughey 2001) 

Men i denna nya värld, menar King och McCaughey, där kvinnorna inte längre är rena och 

oskuldsfulla som under 1800-talet, beger de sig in på männens områden – polisarbete och 

militären. I och med detta måste såklart kvinnorna få plats som både hjältar och skurkar i 

filmens värld. Författarna var fundersamma till varför de flesta av kollegorna föredrog 

männen som våldsamma, så de valde istället att njuta av och identifiera sig med kvinnorna 

som kunde uttrycka sin ilska, försvara sig själva och besegra de som ville de illa. I den 

tidigare nämnda boken tar de upp Jeffrey A. Browns analys; If Looks Could Kill: Power, 

Revenge, and Stripper Movies, av våldsamma kvinnor i erotiska thrillers. Kvinnor som står 
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upp för sig själva och mördar hotfulla män, en genre ofta ogillandes av feminister på grund av 

objektifiering och fokus på den kvinnliga kroppen. I boken berättar författarna även om hur 

Suzanna Danuta Walters i Caged Heat The (R)evolution of Women's Prison Films, tittar 

närmare på genren kvinnor-i-fängelse. Här får vi möta några av de mest läskiga, elaka och 

brutala kvinnorna, många av de afroamerikaner. De tar ut sin hämnd med genrens grundtanke 

om att män är hjärtlösa avskum som förtjänar att dö på underhållande sätt. Några av dessa 

kvinnor är långt ifrån Hollywoods glamorösa standard, de hittar sina jämlikar i andra kvinnor 

tack vare deras gemensamma hat mot mannen. Men kvinnorna kämpar, enligt författarna, med 

restriktioner för användning av dödligt våld.  

Det finns enligt King och McCaughey fyra anledningar, bland feministiska forskare, till 

varför det protesteras kring våldsamma kvinnor på film.  

The violent female characters are too unrealistic, too sexy, too emotional, and 

too co-opted. (King, McCaughey 2001) 

De är unga, smala, storbystade, och visar mycket hud. Författarna menar att de kvinnliga 

actionhjältarnas känslomässiga sida, de moderliga känslorna, rädslorna och tvekan inför att 

döda någon, tar skenet ifrån deras annars tuffa och självsäkra sida. 

Rob Young skriver om våldsamma kvinnor i sin artikel Is Female Empowerment in Film 

Becoming too Closely Linked to Female Violence?, på filmsidan cinelinx.com. Till skillnad 

från King och McCaughey ställer sig Young ett antal andra frågor i artikeln, t.ex. hur det 

kommer sig att kvinnliga karaktärer inte längre anses vara starka eller coola såvida de inte 

använder fysiskt våld och om Hollywood lär ut fel typ av Girl Power? Utmanar den här 

trenden gamla könsroller eller är det bara en förstärkning av att det traditionella 

machobeteendet är det enda sättet att vara stark och oberoende på?  

Young berättar att det som stör honom är hur många artiklar han läst, oftast skrivna av män, 

som efterlyser att de vill se diverse kvinnliga karaktärer ”kick some ass”. Han menar att detta 

inte har att göra med att stärka kvinnliga karaktärer utan istället bara blir ett bevis på 

manusförfattarnas oförmåga att skapa en stark och självständig kvinna utan att hon ska bli 

Rambos kvinnliga motsvarighet. Problemet, menar Young, är att det enligt studier kommit 

fram att unga män har en tendens att dras mer till denna bild av stridslystna kvinnor än vad 

kvinnorna själva har.  
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De fem lättklädda tjejerna i filmen Sucker Punch är framtagna för att locka män, 

inte för att inspirera kvinnor. (Young 2013)  

När han nämner Dana Scully ifrån TV-serien Arkiv X och Hermoine Granger ifrån Harry 

Potter-serien ger han exempel kvinnliga actionhjältar vars styrka ligger i deras intelligens, 

mod och medkänsla och som inte har våld som första alternativ.  

Kvinnor behöver inte imitera manligt våld för att få respekt. (Young 2013) 

När de kvinnliga actionhjältarna började använda sig av allt mer våld blev även kritiker och 

tittarna fundersamma och delades in i två läger, de som älskade de våldsamma kvinnorna och 

de som ansåg att våldsamma kvinnor endast sågs som dåliga förebilder.   

Ovanstående perspektiv har fungerat som utgångspunkt för mitt tillvägagångssätt när jag 

analyserar film. Då det finns olika sätt att göra en filmanalys på men heller inte några direkta 

regler, så behövde jag precisera vad jag ville titta närmare på hos de fyra karaktärerna i min 

analys. Vetskapen jag fick av Tasker om våldsamma kvinnor och att kvinnor blir 

våldsammare i sina actionfilmer och hur detta har lett till en mer maskulin kvinnlig 

actionhjälte, var något som jag ville titta närmare på i min analys. För att ta reda på och 

försöka förstå hur 2000- och 2010-talets kvinnliga actionhjälte ser ut väljer jag bland annat att 

titta på hur våldsamma kvinnorna är och deras personliga utveckling, ibland från ett osäkert 

objekt till en stark och självständig kvinna. Allt detta görs för att se om hon lyckats tagit 

steget från den tidigare objektrollen eller om dessa nya karaktärsdrag fortfarande gör henne 

till ett objekt i en ny men väl uppdaterad form som vi inte lägger märke till. 

 

4	  Metod	  och	  urval	  
 

4.1	  Filmanalys	  

För att analysera kvinnliga actionhjältar kommer jag att ägna mig åt en sorts filmanalys som 

inte följer någon färdigformulerad mall.  

Den rörliga bilden har gett upphov till så många genrer och former och syftet 

med att analysera dessa är av så vitt skiftande karaktär att det inte på rimliga 

grunder går att skapa någon övergripande modell för hur analys skall bedrivas. 

(Andersson, Herling 2011) 



18	  
	  

Andersson och Herling beskriver filmanalys som en komplicerad metod. Att det inte finns 

något utformat och bestämt sätt att analysera film på förklarar också varför det är en sådan 

stor skillnad på olika filmanalyser, t.ex. på en dagstidningsrecensents filmanalys jämfört med 

en analys som en student inom filmvetenskap ska producera. Villkoren för varje enskild 

persons analys skiftar så pass att det inte tycks finnas några gemensamma och övergripande 

perspektiv att anlägga. Även fast det inte finns någon exakt modell för hur en filmanalys ska 

gå till så menar författarna att varje individ som ska ta sig an en filmanalys först och främst 

bör bestämma sig för vad man vill uppnå med sin analys. Författarna ställer några viktiga och 

självklarara frågor som analyseraren bör ta med sig; För vem analyserar personen åt?  Vilken 

sorts kunskap är forskaren ute efter? Vilken sorts kunskap förutsätts läsaren ha?  

Nästa punkt på dagordningen kan också tyckas självklar, nämligen att man 

noggrant observerar och undersöker sitt objekt, d.v.s. den film man vill 

analysera. Det innebär att man – naturligtvis med hänsyn till analysens syfte och 

omfattning – bekantar sig med filmen, dess tillkomst och mottagande, dess 

historiska kontext, dess stilmedel och dess tematiska stoff. (Andersson, Herling 

2011)  

Då min analys är mer inriktad på de kvinnliga karaktärerna än filmen i sig så kommer jag att 

lägga fokus på karaktärernas personlighet och motiv mer än filmens stil och form. Jag 

kommer inte att lägga fokus på om karaktären visas i helbild, halvbild, hur denna är belyst, 

o.s.v. då det inte bidrar till det jag vill ta reda på i min analys. Jag kommer att göra en 

karaktärsanalys och precis som inom filmanalys finns det inga tumregler eller riktlinjer för 

hur detta ska gå till. Allt beror som oftast på vad personen som skall analysera är ute efter. 

Den här metoden kan, precis som andra metoder, bli problematisk utan riktlinjer men jag har 

noggrant valt mina egna riktlinjer. Precis som Andersson och Herling skriver så har jag tänkt 

på vad jag vill ta reda på, hur jag ska ta reda på detta samt vad jag behöver titta på för att ta 

reda på det. 

Schubarts tidigare nämnda kategorier; Moderarketypen, Amasonen, Dotterarketypen, 

Hämnerskan och Dominatrixen är något som jag kommer att titta på och de kommer även att 

användas i analysen för att på så sätt kunna placera fyra stycken kvinnliga 

actionfilmskaraktärer i en varsin kategori. Detta görs för att tydliggöra hur lätt det är att de 

kvinnliga karaktärerna blir så pass snäva i sitt skapande att fyra utvalda karaktärer från olika 

tidsperioder kan passa in i en av de fyra kategorierna.  
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De fyra kvinnorna som kommer att analyseras är alla antingen den enda huvudkaraktären i 

filmen eller en huvudkaraktär bland andra. De är med och slåss i stridsscenerna, antingen 

ensamma eller i en grupp, ibland med män i den gruppen. Förutom att placera dessa 

karaktärer i en varsin kategori så kommer det även att tittas närmare på våldsamheten hos 

karaktären, den personliga utvecklingen, om det finns ett motiv till den kvinnliga 

actionhjältens handlingar och vad detta motiv isåfall är.  

Efter att alla karaktärer har analyserats var för sig så bildar 1970- och 1980-talets actionhjältar 

en grupp och jämförs med 2010-talets actionhjältar, för att se om det finns några likheter och 

skillnader.  

Genom att placera karaktärerna i en av Schubarts tidigare nämnda kategorier vill jag se om de 

karaktärer jag valt är så pass gammeldags/nytänkande så att de passar in/inte passar in i 

Schubarts kategorier som är sju år gamla, eller om de karaktärer jag valt sticker ut från 

mängden. 

Den personliga utvecklingen vill jag titta närmare på för att tydligt kunna se ifall kvinnliga 

actionhjältar måste göra denna utveckling för filmens skull samt för att göra henne intressant. 

Jag vill se ifall någon av de fyra karaktärerna börjar som en stark individ och får avsluta som 

en stark individ. 

Våldsamheten hos dessa kvinnliga actionhjältar är A och O då detta är något ovanligt för 

kvinnor i actionfilmer. Jag vill se ifall kvinnan i fråga måste ha ett mål och komma 

någonstans genom sina våldsamma handlingar.  

De här olika egenskaperna hos kvinnorna, som jag genom analysen tittar närmare på, kopplas 

samman då de är typiska karaktärsdrag för hur en kvinnlig actionhjälte beter sig men också 

typiskt för hur en kvinnlig actionhjälte tidigare inte har betett sig. Dessa egenskaper och 

utvecklingar är de nya egenskaperna kvinnliga actionhjältar, genom tidigare forskning sägs 

ha, därför läggs fokus just här i denna analys. 

 

4.2	  Urval	  och	  avgränsning	  

Anledningen till att det blev fyra karaktärer som ska analyseras är för att endast en 

representant för de valda årtiondena inte kändes tillräckligt och därmed inte skulle resultera i 

ett tillräckligt tillförlitligt resultat. Att det blev just dessa fyra karaktärer är för att jag sedan 

tidigare kände till några kvinnliga actionhjältar som jag ville titta närmare på och sedan fanns 
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det några som jag bara hört talas om och inte sett men som kändes väsentliga för denna 

analys. Tre av dessa karaktärer är amerikanska och medverkar i amerikanska filmer medan 

den fjärde är en svensk karaktär som medverkar i en svensk film. En analys med endast 

amerikanska karaktärer hade utan problem kunnat utföras men då den fjärde och svenska 

karaktären i denna analys de senaste åren har varit högaktuell kändes även hon mycket viktig 

för min analys. Jag vill dock understryka att inget fokus kommer att läggas på vilket land 

dessa karaktärer kommer ifrån.  

 

Alla fyra filmer är inte samma typ av actionfilm. Filmerna har olika handlingar, budskap, 

karaktärer, regissörer samt manusförfattare. Detta för att inte riskera att i slutändan bara ha 

analyserat samma typ av karaktär. En del av karaktärerna har tidigare medverkat i analyser 

men eftersom analysen i denna uppsats har ett annat syfte så ser jag inte det som ett problem. 

Jag kommer först titta på var och en av dessa fyra filmer för att få en helhetsuppfattning och 

inte bara titta på de scener där karaktärerna som ska analyseras medverkar i. De karaktärer, 

och filmerna de medverkar i, som kommer att analyseras är; 

 

Prinsessan Leia Organa från filmen Stjärnornas Krig (1977)  

Sarah Connor från filmen Terminator (1984) 

Lisbeth Salander från filmen Män Som Hatar Kvinnor (2009) 

Katniss Everdeen från filmen The Hunger Games (2012) 

 

Att dessa fyra karaktärer inte kan representera alla de tidigare kvinnliga actionhjältarna är 

förståeligt. Dessa fyra karaktärer är dock valda för att få en så bred karaktärsvariation som 

möjligt samtidigt som de inte får vara helt omöjliga att koppla samman.  

I denna studie kommer inget fokus att läggas på de kroppsliga attributen. Utifrån min 

efterforskning har jag förstått att det står mycket skrivet om hur kvinnliga actionhjältar klär 

sig och hur deras kroppar ser ut i kläderna men detta är inget undantag mot hur även de 

manliga actionhjältarna ser ut. Detta är mer en generell genreregel än en regel för kvinnorna 

som i sin tur är ett undantag för männen.  
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5	  Resultat	  och	  analys	  

Här nedan presenterar och analyserar jag de kvinnliga karaktärerna och tittar på vilken av 

Schubarts kategorier de tillhör, hur våldsamma de är, deras personliga utveckling samt deras 

motiv. 

 

5.1	  Prinsessan	  Leia	  Organa	  Stjärnornas	  Krig	  (1977)	  

Prinsessan Leia spelar en av huvudrollerna i Stjärnornas Krig, hon är en av de ledande 

rollerna i den rebellrörelse som jobbar med att besegra det onda Rymdimperiet. Hon är även 

tvillingsyster till Luke Skywalker, den ena manliga huvudrollen, och är den andre manliga 

huvudrollen, Han Solos, kärleksintresse.   

5.1.1	  Kategori	  	  

Prinsessan Leia är svår att placera in i en av Schubarts fem kategorier men platsar bäst in 

någonstans mellan Hämnerskan och Dotterarketypen. Hon fungerar som både en smart och 

stark kvinna som hjälper till att slåss men blir också tillfångatagen och måste då befrias av 

Han Solo och Luke.  

5.1.2	  Våldsamhet	  	  

Första gången som vi får se Prinsessan Leia i filmen är efter att Rymdimperiets trupper tagit 

sig in på hennes rymdfarkost i jakten på ritningarna, till deras rymdstation Dödsstjärna, som 

hon har. När hon för andra gången syns i bild så får vi se henne titta fram bakom en vägg med 

ett stort skjutvapen i händerna, hon siktar och skjuter, mot en av trupperna som letar efter 

passagerare ombord på rymdfarkosten, springer iväg men blir sedan själv träffad, faller till 

marken och blir tillfångatagen. Det första aktiva vi får se Prinsessan Leia göra är alltså att 

skjuta med ett vapen. Hon utstrålar självsäkerhet och styrka. Precis som Yvonne Tasker 

skriver i boken Spectacular bodies – Gender, genre and the action cinema från 1993, att 

kvinnans styrka verkar visa sig genom hennes användning och kunskap om vapen så får vi se 

prov på Prinsessan Leis styrka, självständighet och förmågan att ’ta hand om sig själv’ genom 

att vi får se henne i bild med ett vapen som hon kan hantera och försvara sig med. Styrkan och 

självständigheten får vi även se prov på när hon blir tillfångatagen och hamnar mitt framför 

den fruktade Darth Vader, som hon då inte vet om är hennes far, utan att visa minsta rädsla 

eller svaghet utan står upp för sig själv framför honom.  

När Luke räddar Prinsessan Leia blir de båda samt Han Solo och Chewbacca beskjutna av 

Darth Vaders soldater. De båda männen har vapen att försvara sig med men inte Prinsessan 
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Leia. När soldaterna blockerar utgången och ingen vet var en annan utgång finns så utbrister 

Prinsessan Leia kaxigt; ”Vilken räddning det här är. Ni kom ju in hit, hade ni ingen plan på 

hur ni skulle komma ut?” Leia tar då Lukes vapen och skjuter hål i en vägg bredvid dem.  

Han Solo utbrister: ”Vad i helvete gör du?” 

Leia svarar: ”Någon måste ju rädda oss.”. Hon håller vapnet framför sig och skjuter mot 

soldaterna medan hon tar sig till andra sidan korridoren och beordrar männen att hoppa ner i 

hålet, bland soporna. Prinsessan Leia är en aktiv, självsäker och självgående karaktär som inte 

bryr sig om männens råd eller ber om deras hjälp utan hellre tar den ledande rollen och 

lyssnar på sig själv. 

För att återkoppla till Taskers analys av Alien där hon upptäckte att det komiska sättet som 

karaktärerna munhugger med varandra på tar fokus ifrån problemen som existerar för en 

kvinna i en manlig grupp. Tasker beskrev det som att en kvinna till viss del måste 

maskuliniseras för att på ett effektivt sätt kunna fungera. Detta är precis sättet som Han Solo 

och Prinsessan Leia kommunicerar med varandra. 

5.1.3	  Personlig	  utveckling	  

Yvonne Taskers teori om att kvinnan i actionfilmen genomgår en förändring eller utvecklas 

på ett eller annat sätt syns hos Prinsessan Leia. Hon går sakta ifrån att vara den självständiga, 

aktiva och självsäkra karaktären till att bli en kvinna i nöd. När hon och Luke hamnar i knipa 

ber hon helt plötsligt Luke om hjälp och ber honom att hitta en lösning och framstår som helt 

hjälplös. Luke ger henne sitt vapen för att skjuta soldaterna som har hittat dem och vi får se 

Prinsessan Leia gång på gång skjuta med vapnet men missa. När Luke ska kasta sig från en 

plattform till en annan, tar han ett fast tag om Prinsessan Leias midja varpå hon ger honom en 

puss på munnen och säger; ”För att få tur.”. Under filmens gång märks det hur Prinsessan 

Leia blir svag för Luke och hon ger honom även en puss på kinden innan han ska ge sig iväg i 

strid. Vi får se hur hon oroligt lyssnar på hur han deltar i striden och när han kommer tillbaka 

oskadd så kastar hon sig runt hans hals med ett stort leende.  

I slutet får vi se hur Prinsessan Leia tar emot Han Solo, Luke och Chewbacca vid en ceremoni 

där de får motta medaljer för sin insats. Prinsessan Leia ler stort mot både Luke och Han Solo 

och vi förstår att båda är intresserade av henne. Det är dock svårt att se Prinsessan Leias mer 

personliga utveckling i den här filmen då det är den första filmen av sex stycken och hon inte 

är huvudpersonen som filmen lägger mest fokus på.  
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5.1.4	  Motiv	  

Prinsessan Leias motiv till varför hon utför sina våldsamma handligar beror på att hon vill 

bekämpa det ondskefulla Rymdimperiet. Taskers teori om att alla kvinnliga actionhjältar har 

ett motiv som presenteras kan till viss del tillämpas på Prinsessan Leia.  

 

5.2	  Sarah	  Connor	  Terminator	  (1984)	  

The Terminator, som är hälften människa och hälften maskin ifrån framtiden vill mörda den 

18-åriga servitrisen Sarah Connor eftersom hennes ännu ofödde son i framtiden kommer att 

vara ett hot mot hans artificiella maskiner som håller på att ta över jorden.  

 

5.2.1	  Kategori	  

Sarah Connor placerar sig bäst i kategorin Dotterarketypen. Hon blir upplärd av en man som 

inte är i närheten av en faderfigur utan mer ett kärleksintresse. Hon blir upplärd till att bli en 

bättre, starkare och modigare kvinna som kan hantera vapen och bygga bomber. 

 

5.2.2	  Våldsamhet	  

Det är inte ofta vi får se Sarah Connor våldsam i denna första av flera Terminator-filmer.  

Om hon blir jagad eller hamnar i fara flyr hon undan situationen med hjälp av att springa eller 

med hjälp av en man som sköter den våldsamma delen. Det första våldsamma vi får se Sarah 

göra är när hon biter den gode Kyle, som är satt på jorden ifrån framtiden för att rädda hennes 

liv, i handen för att fly undan honom då hon inte tror att han är så god som han påstår sig vara.  

Sarah använder sig istället av sin list för att till slut ta död på The Terminator och inte genom 

fysiskt våld. I slutet av filmen har Sarah blivit skadad i benet och hon blir då jagad av The 

Terminator genom en fabrik. Hon tar sig krypandes ifrån The Terminator som själv släpar sin 

halva kropp efter henne då hans ben blivit bortsprängda av Kyle sekunderna innan. Sarah 

kryper emellan en hydraulisk press över till andra sidan, där hon stänger ett galler bakom sig. 

The Terminator lyckas hamna emellan den hydrauliska pressen och sträcker in sina 

maskinarmar genom gallret och tar ett strupgrepp på Sarah som kämpar efter att hitta 

startknappen bakom sig. Hon fumlar och efter ett tag hittar hon knappen och med orden; 

”You’re terminated, fucker” trycker hon ned knappen och vi ser då hur The Terminator sakta 

blir sönderklämd och avaktiverad, då det röda ljuset i hans ögon slocknar.   
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5.2.3	  Personlig	  utveckling	  

Första gången vi får se Sarah är i restaurangen hon jobbar i när hon serverar ett bord deras 

mat. Maten hon har med sig till bordet är inte maten sällskapet har beställt och hon blir 

utskälld av dem. Hon är stressad och ofokuserad och lyckas välta ur gästens vattenglas när 

hon ställer ner ena tallriken. Hon ber om ursäkt och torkar upp efter sig. En lite pojke vid 

bordet bredvid vänder sig om och lägger ner en glasskula i fickan på Sarahs servitrisförkläde.  

Vi får sedan se hur Sarah gör sig i ordning inför en utekväll med sin rumskompis, hon blåser 

håret och framstår som en oskyldig tonårstjej med ett tufft jobb. Det är när Sarah plåstrar om 

Kyle efter att han har blivit skjuten i deras flykt ifrån The Terminator som Kyle berättar för 

Sarah om alla stora saker hon kommer att göra i framtiden. Sarah blir frustrerad och svarar:  

”Ser jag ut som mamman till framtiden? Jag menar, är jag tuff? Organiserad? Jag kan inte ens 

hålla koll på min ekonomi! Jag har inte bett om den här äran och jag vill inte ha den, inte 

något av det!”.  

Här visar Sarah tecken på svaghet och misstro på sig själv. Hon underskattar därmed sig själv. 

Här kan vi ännu en gång återkoppla till Gilpatric som menar att den kvinnliga karaktären är 

svag för att den manliga karaktären ska kunna hjälpa och bära kvinnan framåt. 

 

Strax efter detta, då Kyle och Sarah tagit in på ett motell lämnar Kyle Sarah för att gå och 

skaffa förnödenheter. Innan han lämnar rummet vänder han sig om och plockar upp en pistol 

ur sin ficka. ”Ta den här”, säger han och ger henne pistolen. Han lämnar rummet och Sarah 

tittar med avsmak på pistolen hon håller i sin hand och lägger bestämt ifrån sig den på sängen. 

Hon tvekar innan hon släpper taget om pistolen och tar den sedan i sin hand och känner på 

den. 

  

När Kyle några minuter senare kommit tillbaka så ser vi hur de sitter vid matbordet och hur 

han ger henne instruktioner för att lära henne att göra en bomb. Sarah är mycket nervös och 

försiktig och hon följer noggrant hans instruktioner. Precis som den tidigare nämnda Katy 

Gilpatric sa så finns det ofta en dominant manlig karaktär vars styrka den kvinnliga 

karaktären får ta hjälp av, så är även fallet för Sarah i Terminator.  

När alla bomber är klara ser vi hur de två sitter bredvid varandra och pratar. Sarah är 

uppenbart rädd och nervös. ”Titta på mig, jag skakar. Vilken legend, va? Du måste vara 

väldigt besviken.”. Kyle tittar på henne och svarar att han inte är det. Sarah börjar gråta. 

Återigen så tvivlar Sarah på sig själv, hon erkänner sin rädsla och säger med all säkerhet att 
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Kyle måste vara besviken på henne. Hon börjar sedan gråta. Här dyker den känslosamma 

kvinnliga actionhjälten upp, precis som den tidigare nämnda Tasker pekat på.  

När Kyle och Sarah återigen blir jagade av The Terminator ser vi Kyle bakom ratten och 

Sarah nervös i passagerarsätet fram tills Kyle ber henne ta ratten, detta för att kunna kasta de 

tidigare gjorda bomberna på The Terminator. Det är här som Sarah börjar gå in i rollen som 

en självsäker hjältinna. Hon utstrålar ett större självförtroende och när Kyle blir skjuten och 

Sarah drar in honom i bilen igen så ser vi ett större fokus och en beslutsamhet i Sarahs ögon 

som inte funnits där förr. All rädsla är som bortblåst och hon kör bilen med ett större 

självförtroende än tidigare. Några sekunder senare voltar Sarah med bilen och de hamnar 

uppochner. Sarah kryper ut ur bilen och räddar livet på Kyle genom att dra honom ur bilen 

innan The Terminator hinner köra över dem med en lastbil. Hon blir plötsligt den som räddar 

honom, hon tar den ledande rollen och visar styrka.  

 

5.2.4	  Motiv	  

Om Sarah ibland är våldsam så beror det på att hon kämpar för sitt liv eller försöker fly ifrån 

något. Det är uppenbart att hon inte finner något större nöje i att göra någon illa eller använda 

sig av våld. Hon får också av Kyle, som kommer från framtiden, veta att hon måste kämpa för 

att överleva då hennes ofödda son kommer att ha en betydande roll för människornas kamp 

mot maskinerna i framtiden. 

 

 

5.3	  Lisbeth	  Salander	  Män	  Som	  Hatar	  Kvinnor	  (2009)	  

Lisbeth Salander är en mycket framgångsrik researcher/hacker, i Millennuimtrilogin, som slår 

sig samman med den andre huvudkaraktären Mikael Blomkvist i jakten på en mördare. Under 

tiden de jagar mördaren bor de tillsammans och inleder snart en relation.  

5.3.1	  Kategori	  

Lisbeth Salander placerar sig till största delen i kategorin Hämnerskan. Detta eftersom hon 

blir utsatt för en brutal våldtäkt och bestämmer sig för att hämnas på mannen som våldtagit 

henne, på ett minst sagt lika brutalt sätt.  

5.3.2	  Våldsamhet	  

Tidigt i filmen får vi se hur Lisbeth blir överfallen av ett killgäng i en tunnel, efter att hon 

råkat krocka med den ena killen. Han skriker på henne innan han går mot Lisbeth och tar 
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strupgrepp på henne medan en annan kille vänder sin ölflaska och tömmer den över hennes 

ansikte. Lisbeth sparkar då till killen som håller i glasflaskan, biter hårt i armen på killen som 

håller fast henne i ett strupgrepp, hon blir då kastad in i väggen av killen och får motta ett 

knytnävsslag i ansiktet. De skriker skällsord och en av killarna spottar på henne. Lisbeth 

vänder sig då om och ger killen ett knytnävsslag innan en annan kille sparkar henne i magen 

så att hon tappar luften och faller till marken. Då ser vi hur hon får syn på en sönderslagen 

flaska, hon tar tag i flaskans glashals och skär en av killarna i armen med den medan hon 

skriker högt mot killarna och jagar iväg de alla med glashalsen viftandes mot dem. Här får vi 

se prov på Lisbeths förmåga att ta hand om och våga stå upp för sig själv, den här gången med 

hjälp av en form av vapen. Precis som Tasker skriver så får kvinnan ett större förtroende när 

hon visas med ett vapen som hon kan försvara sig med, det är också med hjälp av just 

glasflaskan som Lisbeth till slut lyckas jaga iväg killarna. 

5.3.3	  Personlig	  utveckling	  

I enlighet med Taskers teori om att den kvinnliga karaktären genomgår en personlig 

utveckling så går Lisbeth ifrån att vara introvert, självisk och argsint till att bli en hjälpsam 

och ödmjuk person som sakta börjar öppna sig för och till slut blir förälskad i Mikael. Denna 

utveckling sker under tiden som hon och Mikael jobbar tillsammans. Innan utvecklingen är 

Lisbeth likgiltig och vill inte prata om mycket annat än mordfallet de försöker lösa, trots att 

Mikael försöker lära känna henne. De inleder en sexuell relation och när de två ligger i sängen 

och ska sova vänder sig Lisbeth med ryggen mot Mikael och Mikael lägger sig närmare och 

håller om henne. Lisbeth frågar vad han gör och ber honom gå och lägga sig i sin egen säng. 

Han svarar då att han vill vara nära henne, Lisbeth går med på det men svarar; ”Ja ja visst, 

bara jag får sova.” innan hon släcker lampan. 

Mikael fortsätter: ”Vad har du varit med om? Hur blev du såhär? Du vet allt om mig… och 

jag vet inte ett skit om dig. Inte ett skit.” 

Lisbeth svarar kallt: ”Nej, det är så det är.”   

Under en joggingrunda blir Mikael beskjuten och det är då som vi för första gången får se 

Lisbeth i ett annat ljus. Hon har en orolig blick när hon frågar vad som hänt då han kommer in 

genom dörren med blod rinnandes från sitt huvud. Hon sätter honom i duschen för att få 

honom varm och tvättar rent hans sår under tiden.  

När Mikael sen blir tagen av mördaren som hissar upp honom i en strypsnara så är det Lisbeth 

som kommer in genom dörren med en höjd golfklubba och slår mördaren över ansiktet med 
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den. Mördaren faller till golvet och Lisbeth får ner Mikael ifrån strypsnaran. Hennes hotfulla 

blick och agerande mot mördaren när han reser sig upp igen gör oss påminda om den tidigare 

scenen med killgänget i tunneln. Då använde hon sig av en glasflaska och inte en golfklubba 

som vapen för att skrämma och hota. Denna påminnelse gör oss trygga och vi känner ett lugn 

när vi blir påminda om att Lisbeth har klarat av liknande situationer förut. Lisbeth springer ut 

ur huset efter mördaren med golfklubban. Lisbeth hoppar på sin mc och tar upp jakten på 

mördaren. Då denne försöker undvika en krock med en mötande bil kör han av vägen och 

voltar nedför ett stup. Vi får se hur mördaren ligger kvar i bilen, skadad och vädjande mot 

Lisbeth. Hon står bredvid bilen och tittar på när mördaren gråtandes sträcker ut sin hand och 

ber henne att hjälpa honom. Vi får här se tillbakablickar på hur Lisbeth som ung flicka 

springer ut ifrån en lägenhet med ett mjölkpaket mot en bil. I bilen sitter en man som hon 

häller den genomskinliga vätskan ifrån mjölkpaketet på för att sedan tända en tändsticka och 

kasta på mannen som fattar eld. Den unga Lisbeth står kvar och tittar på mannen som brinner i 

bilen och kastar sig ut genom dörren och blir liggandes på gatan. Efter tillbakablicken får vi se 

hur bilen med mördaren fattar eld och vi hör hur han skriker. Lisbeth vänder sig om och går 

till synes oberörd därifrån.  

När de två är tillbaka i stugan de bott tillsammans i sitter de och pratar. 

Mikael: ”Vad hände egentligen där ute? Han dog inte av någon olycka. För helvete Lisbeth, 

han var upplärd av sin pappa att mörda som 16-åring. Vem som helst blir sjuk i huvudet av en 

sån uppfostran.” 

Lisbeth, upprörd: ”Håll käften med det där jävla offersnacket. Han var ju nära att döda dig. 

Han mördade och våldtog för att han tyckte om det. Han hade precis samma chans som alla 

andra, man väljer vem man ska vara. Han var inget offer. Han var ett jävla svin som hatade 

kvinnor.” 

Mikael: ”Hur dog han?” 

Lisbeth, tänder en cigarett och svarar kort: ”Han brann upp.” 

Mikael: ”Hade du kunnat rädda honom?” 

Lisbeth, svarar kallt; ”Ja.” 

Mikael: ”Ja? Men du lät honom brinna?” 

Lisbeth, lika kallt och kort: ”Ja.” 

Mikael ser oförstående ut och går och lägger sig i sängen, Lisbeth följer efter och lägger sig 

bredvid honom med handen på hans bröst. 

Mikael: ”Lisbeth jag skulle aldrig ha gjort det. Men jag tror jag förstår varför du gjorde det. 
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Jag vet inte vad du varit med om… men jag höll på att dö där nere i källaren och du räddade 

livet på mig. Vad än som hänt dig tidigare… du behöver inte berätta. Jag är bara glad att du är 

här.”.  

Vi får se hur Lisbeth tittar på Mikael och samlar sig innan hon svarar: ”Tack.” och sedan 

lägger sin hand på Mikaels. Här ser vi bevis på hur långt Lisbeth kommit i sin personliga 

utveckling, hon både uttrycker och visar sina känslor för Mikael utan att vara rädd.  

I och med våldtäkten så får hon dock stämpeln som offret och vi får precis som Tasker skriver 

ett hämndmotiv. Våldtäkten är dock inte det som driver Lisbeth i filmen, eftersom hon snabbt 

tar ut sin hämnd och återtar makten över sitt komplicerade förhållande med förmyndaren så 

blir inte detta långvarigt, även om det stannar i tittarnas minne.  

Lisbeth visar även en mjukare och mer ödmjuk sida när hon besöker sin mamma som sitter på 

ett hem. Lisbeth ursäktar sig och säger att hon tänkt komma och hälsa på tidigare. Mamman 

säger att hon ser annorlunda ut, hon smeker hennes underarmar som är tatuerade. 

Mamman: ”Har du barn?” 

Lisbeth: ”Nej.” 

Mamman: ”Har du man?” 

Lisbeth, efter en lång tystnad: ”Det finns en…”, hon ser eftertänksam ut och fortsätter;  

”Man kan ju inte bli kär, det vet ju du bättre än någon annan.”. Mamman stirrar tomt och 

uttryckslöst ner i golvet. Lisbeth tittar medlidande på sin mamma och säger:  

”Eller hur, mamma?”. Mamman tittar upp från golvet, på Lisbeth och svarar med gråten i 

halsen: ”Jag skulle valt en bättre pappa åt dig.”. Lisbeth tittar sorgset på sin mamma och 

svarar: ”Mamma… det var ju dig han gjorde illa.”. Hon tar sin mammas hand i sin när hon 

börjar gråta, Lisbeth börjar snyfta. Här förstår vi att mannen som satt i bilen som unga Lisbeth 

hällde bensin över ifrån mjölkpaketet var hennes pappa. 

När Lisbeth för sista gången i filmen träffar Mikael i fängelset ser vi en betydligt mer öppen, 

ödmjuk och varm person. Mikael ger henne en kram och berättar hur glad han är över att se 

henne. Aningen stelt tar Lisbeth emot kramen och ler mot honom. Jämfört med hur hon 

tidigare inte låtit honom hålla om henne. Han tar tag om hennes armar och berättar att han 

bara har en månad kvar. Lisbeth drar sig undan och vänder sig mot honom, Mikael backar och 

då vänder sig Lisbeth om mot honom igen och ger honom en lång kyss. Hon avbryter den och 

skyndar därifrån.  

Vi får några minuter senare se hur Lisbeth står ute på gatan, hållandes i en cigarett och spegla 

sig i ett skyltfönster för att snygga till sig genom att fixa till sitt hår. Mikael kommer ut ur 
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porten som hon står och tittar mot och hon ler lite försiktigt när hon får syn på honom och 

börjar gå fram. Då kommer Mikaels kvinnliga kollega ut genom dörren, som han under filmen 

också haft en relation med utan Lisbeths vetskap, de håller om varandra och går skrattandes 

nerför gatan. I en närbild på Lisbeth får vi se hennes besvikelse och att hon känner sig dum. 

Hon vänder om och går därifrån.  

I slutscenen får vi se hur en chaufför öppnar dörren på en svart bil. Kameran filmar backen 

där vi får se en person med högklackade skor kliva ur. Kvinnan bär kjol och kavaj och när 

kameran når kvinnans ansikte får vi se att det är Lisbeth, hon bär även en lång blond peruk. 

Hon ser sig omkring, ler, sätter på sig ett par solglasögon och ger chauffören dricks innan hon 

promenerar iväg längs med en strand någonstans utomlands. Detta efter att hon tagit ut en stor 

summa pengar tillhörande den avlidne mannen som Mikael under filmen varit osams med.  

5.3.4	  Motiv	  

Det är genom bytet av Lisbeths förmyndare som ett motiv dyker upp. När hennes nya 

förmyndare utsätter henne för en brutal våldtäkt så dröjer det inte länge förrän Lisbeth har 

planerat sin hämnd och utfört den på förmyndaren. Här är hämndmotivet som Tasker skriver 

om som finns i gamla filmer från 1970-talet. Men det finns ytterligare motiv i filmen som till 

stor del ligger till grund för Lisbeths beteende men inte nödvändigtvis är grunden till hennes 

handlingar. Motivet, även om Tasker inte skriver något om filmer där den kvinnliga 

actionhjälten har flera olika motiv så har Lisbeth under filmens gång två motiv till sina 

handlingar. Våldtäkten och när hennes kärleksintresse Mikael blir tillfångatagen och far illa. 

Vi får veta att Lisbeth klarat sig själv under större delen av sin uppväxt och att hon vid 12-års 

ålder satte eld på sin pappa som under en lång tid misshandlat hennes mamma.  

 

5.4	  Katniss	  Everdeen	  The	  Hunger	  Games	  (2012)	  

Hungerspelen är ett årligt TV-sänt evenemang dit 24 stycken pojkar och flickor i åldrarna 12-

18 skickas för att undvika de olika farorna som dyker upp i spelet samt att döda sina 

medtävlande för att lyckas bli den enda som kommer levande och segrande ur spelen.   

I filmen får vi följa den självständiga 16-åriga Katniss som frivilligt anmäler sig till årets 

Hungerspel (Hunger Games) för att rädda sin 12-åriga syster, som från början blev utvald att 

åka.  
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5.4.1	  Kategori	  

Katniss Everdeen placeras i Dotterarketypen, hon är redan en stark och självständig kvinna 

men hon får ytterligare hjälp av Haymitch Abernathy, mannen som 25 år tidigare vunnit 

Hungerspelen, för att själv gå segrande ut spelen.  

 

5.4.2	  Våldsamhet	  

Katniss är en mycket självständig och självsäker tjej som inte använder sig av våld så länge 

hon inte behöver och om hon behöver så blir det en mycket sparsam våldsamhet vi får se. Hon 

attackerar aldrig själv sina motspelare och om hon börjar slåss med någon annan deltagare så 

är det för att försvara sig själv. Fem deltagare i spelen har valt att bilda en allians i jakten på 

att mörda Katniss då hon ses som ett stort hot och en mycket populär deltagare bland TV-

publiken. Hon är en mycket talangfull jagare så hennes bästa vapen i Hungerspelen är en 

pilbåge, som hon som sagt sällan använder i syfte att döda de andra deltagarna. När Cato, en 

av de sista deltagarna i spelen håller fast hennes skadade medspelare Peeta, samt påstådda 

kärleksintresse, och hotar med att döda honom så säger Cato till henne: ”Skjuter du mig så 

ramlar vi båda ner och dör.”. Hon står med sin höjda pilbåge och tvekar i några sekunder 

innan hon skjuter Cato i handen så han släpper Peeta och blir nedknuffad till de fiktiva 

hundliknande monstren. Cato ligger på marken och skriker när monsterna börjar ge sig på 

honom. Här visar hon barmhärtighet genom att skjuta en pilbåge i Catos kropp för att göra 

slut på hans lidande. 

 

5.4.3	  Personlig	  utveckling	  

Här finns en personlig utveckling något liknande den Lisbeth Salander har. En tuff, 

självständig kvinna som i slutet blivit en mindre arrogant och en mer ödmjuk karaktär. I 

Katniss fall ser vi hur denna personliga utveckling sker tack vare människorna som hon har 

runtom sig. Allt ifrån den tidigare nämnde mentorn Haymitch Abernathy till stylisten Cinna 

och medspelaren ifrån samma distrikt som Katniss själv, Peeta. Det är dessa människor som 

ger henne chansen att upptäcka sin ödmjukhet. Hon medger själv att hon är medveten om sina 

brister då hon för första gången träffar Cinna som påminner henne om hur viktigt det är att få 

sponsorer, varpå Katniss svarar: ”Ja men jag är inte så bra på att skaffa vänner.”.  

Katniss är motstridig när Peeta försöker prata med henne och lära känna henne, hon svarar 

inte på tilltal och ser ingen mening i varför de två måste prata. När Peeta försöker ta Katniss 
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hand i sin, under den populära paraden, så drar hon fort bort sin hand men Peeta lyckas 

övertyga henne om att publiken kommer att tycka om det och Katniss ger efter. Peeta är den 

viktigaste faktorn när det kommer till Katniss personliga utveckling. Dock får vi aldrig veta i 

den här första filmen om hennes känslor för Peeta är äkta eller bara ett spel för att de på ett 

smart sätt ska ta sig igenom Hungerspelen tillsammans som vinnare. Vi får alltså inte veta om 

hennes mjukare sida faktiskt är en personlig utveckling eller bara ett spel.  

 

5.4.4	  Motiv	  

Katniss motiv till hennes våldsamhet är överlevnad. Hennes medverkande i spelen gör att hon 

måste försvara sig själv från de attackerande deltagarna som vill döda henne. Väntandes 

hemma på henne har hon en yngre syster och en mor som inte kan ta hand om Katniss 

lillasyster eftersom faderns död tog hårt på modern. Katniss är den som ser till att hålla 

familjen på fötter efter faderns död. Här finns alltså inget tidigare våldsamt förflutet i 

huvudkaraktärens liv, inte heller en törst efter hämnd, som Tasker tidigare pratat om. 

 

 

6	  Jämförelse	  

Här kommer jag att jämföra 1970-tals och 1980-talsfilmer; Stjärnornas Krig och Terminator 

med 2000- och 2010-talets; Män Som Hatar Kvinnor och The Hunger Games.  

6.1	  1970-	  &	  1980-talet	  

Både Sarah Connor och Prinsessan Leia är omringade av en eller flera män som hjälper de 

framåt i striden. De kan båda tänka för sig själva och ta sig ur situationer men om knipan blir 

allt för svår så kommer en man och hjälper henne.  

De två kvinnornas våldsamma sida är sparsam och dyker sällan upp. Bland de första gångerna 

vi får se Prinsessan Leia så använder hon sig av ett skjutvapen men hon blir snabbt 

tillfångatagen och det dröjer innan vi får se henne med ett skjutvapen en gång till. Sarah får vi 

aldrig se skjuta något, vi får se hur hon lär sig bygga bomber av hennes manlige vän men hon 

själv får aldrig använda bomberna på The Terminator, det sköter mannen. 1970- och 1980-

talets kvinnliga actionhjältar får hjälp av mannen i striderna men hjälper desto mer till i 

striderna med sin kvinnliga list och sitt tänkande. Sarah tar sig an den ledande rollen när Kyle 

blir skjuten och det är hon som i slutet utplånar The Terminator efter att Kyle har försökt men 

dött i striden. Prinsessan Leia i sin tur är näsvis och står upp emot männen när de ifrågasätter 
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hennes handlingar eller när hon tar den ledande rollen. Både Prinsessan Leia och Sarah blir ett 

flertal gånger räddade av männen.     

Båda kvinnorna utvecklas under filmens gång. Prinsessan Leia går ifrån att vara tuff, säker 

och självständig till att bli mer försiktig och osäker. Ett tydligt exempel är när Prinsessan Leia 

och Luke hamnar i knipa och Prinsessan Leia ber Luke att hitta en lösning. Prinsessan Leia 

backar nästan i sin personliga utveckling under filmen, då hon går ifrån att vara stark till 

svagare, tuff till mer osäker och självständig till att bli något mer beroende av männen, hon 

blir en såkallad sidekick, som McCaughey och King tidigare nämnt i deras bok Reel 

Knockouts Violent Women in the Movies. 

6.2	  Nutiden	  

Bland 2000- och 2010-talets kvinnliga actionhjältar får vi se många våldsamma sidor. Lisbeth 

drar sig inte för att använda knytnävarna när det behövs och hon är en mycket självständig, 

stark och kaxig tjej som vi snabbt får se kan ta hand om sig själv. Samma tendenser går att se 

hos Katniss som ser till att hålla sin familj på fötter genom att ta stort ansvar efter hennes fars 

död. Vi får se hur hon är ute och jagar med sin pilbåge och vi kan tydligt se hennes styrka och 

självförtroende i jakten. Det är också med hjälp av pilbågen som Katniss försvarar sig själv 

när hon stiger in i Hungerspelen, hon är inte ute efter att döda någon men hon är beredd att 

försvara sig själv och drar sig då inte för att skada någon. Även Lisbeth försvarar sig själv 

med hjälp av våld, ett mer brutalt våld. Hon använder olika slags vapen för att hämnas eller 

försvara sig själv men hon dödar aldrig någon på egen hand. Den enda gången vi ser någon av 

2000- och 2010-talets kvinnliga karaktärer mörda någon är när Katniss, av ren barmhärtighet, 

skjuter ihjäl Cato med sin pilbåge så att han ska slippa att fortsätta bli uppäten av monsterna. 

King och McCaughey skrev att de kvinnliga actionhjältarnas känslomässiga sida, t.ex. tvekan 

inför att döda någon, tar skenet ifrån deras annars tuffa och självsäkra sida. Katniss visar en 

stor tvekan när det kommer till att döda någon även fast det är det som Hungerspelen går ut 

på.  

Katniss och Lisbeths personliga utveckling liknar varandra. De är båda tuffa, självständiga 

och introverta kvinnor som i slutet av filmen blivit mer ödmjuka, öppna och omtyckta. I bådas 

fall är det en man som hjälper dem att sätta igång den personliga utvecklingen. Mikael får 

Lisbeth att visa sidor hos henne som vi inte tidigare fått se och Katniss blir mer ödmjuk och 

öppen desto mer hon släpper in Peeta. I Katniss fall vet vi dock inte om dessa känslor är äkta 

eller bara ett skådespel i Hungerspelen. 
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6.3	  Likheter	  och	  skillnader	  

Våldet skiljer sig avsevärt mycket åt mellan de kvinnliga actionhjältarna. Det är inte mycket 

blod som spills och Sarah och Prinsessan Leia ses sällan eller aldrig döda någon av de onda 

som vill dem illa. Våldet bland 2000- och 2010-talets kvinnliga actionhjältar är betydligt mer 

blodigt och groteskt jämfört med de andra, både Lisbeths hämnd mot sin förmyndare och 

Katniss slagsmålsscener med de andra deltagarna i Hungerspelen är mycket blodiga. 

Dessa actionkvinnor tar sällan eller aldrig hjälp av en man i striderna och när de hamnar i 

trubbel klarar de av att lösa situationen på egen hand. Det är istället mycket vanligare att se 

hur både Katniss och Lisbeth får chansen att flera gånger om rädda livet på mannen i sin 

närhet men sällan eller aldrig bli räddad av mannen. 1970- och 1980-talets kvinnliga 

actionhjältar påpekar oftare på sina svagheter för männen och visar sig sårbara men inget av 

detta ser vi bland 2000- och 2010-talets actionhjältar som istället hellre påpekar hur bra de 

kan klarar sig själva och att de inte behöver någon annans hjälp, ensam är stark. 

Både Prinsessan Leia, Sarah, Lisbeth och Katniss får agera kärleksintresse i filmen, dock på 

olika sätt. Prinsessan Leia visar inte något tydligt större intresse av varken Han Solo eller 

Luke, vi får istället se hur de båda fallit för Prinsessan i slutet av filmen, genom deras sätt att 

titta på henne. Sarah faller för Kyle som är satt vid hennes sida för att rädda hennes liv, på 

kort tid faller hon för honom och hennes känslor blir besvarade efter att hon lättat på sitt 

hjärta.  

Lisbeth är den första som gör fysiska närmande mot Mikael och han svarar. Vi märker hur 

Mikael är i större behov av Lisbeths närhet än vad hon är av hans och hon kämpar ofta emot 

och det är inte förrän i slutet av filmen som vi får se hur Lisbeths känslor växt för Mikael. 

Katniss kämpar precis som Lisbeth starkt emot och hon blir arg när Peeta delar med sig av 

sina kärleksfulla känslor för Katniss, hon ifrågasätter hans känslor för henne, dock inte på 

grund av att hon tvivlar på sig själv och sitt eget värde, som 1970- och 1980-talets kvinnliga 

actionhjältar gör.   

De fyra kvinnornas motiv till sina våldsamma handlingar skiljer sig ifrån varandra men desto 

mer våldsamma kvinnorna är desto tydligare eller fler motiv har de. Den enda med ett tydligt 

motiv är Lisbeth. Sarah har pressen på sig att överleva och se till att föda sin son så att han i 

framtiden kan få mänskligheten att lyckas kämpa mot de artificiella maskinerna. Prinsessan 

Leia slåss tillsammans med rebellerna där motivet är att skydda sig mot de onda 

Rymdimperiet och Katniss anmäler sig frivilligt till Hungerspelen för att rädda livet på sin 
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lillasyster som annars skulle ha deltagit och väl i Hungerspelen börjar hennes våldsamma 

handlingar för att kunna överleva.  

 

7	  Diskussion	  

Så, är kvinnliga actionhjältar en ny och uppdaterad version av den starka kvinnan eller är de 

bara ett nytt sätt för filmbranschen att kunna objektifiera kvinnan på? Efter min analys ser jag 

ett mönster bland de två kvinnliga actionhjältarna från 2000- och 2010-talet, de är starka, de 

är självständiga och tuffa och det är de som får rädda männen ur kniporna istället för tvärtom.  

Jag vill inte se kvinnliga actionhjältar som beter sig som manliga actionhjältar, det är inte så 

vi kommer att uppnå jämlikhet i actionfilmerna. Om filmbolagen tror att de når ut till en 

bredare och nöjdare publik genom att låta kvinnorna hålla i vapnen och få blodet på sina 

motståndare att spruta istället för männen, så har de tänkt fel. Jag vill istället att kvinnorna ska 

få synas och höras i filmer just därför att de är starka kvinnor och inte en kvinnlig 

representation av vad som anses vara en stark/mindre svag man. Låt kvinnorna representeras 

som starka kvinnor, låt kvinnor skriva rollerna åt kvinnorna och låt kvinnor regissera 

kvinnorna.  

Under min analys hade jag inte analyserat en karaktär som varit stereotypisk för kvinnliga 

actionhjältar, tills jag kom fram till Sara Connor. Precis som Martha McCaughey och Neal 

King skrev i boken Reel Knockouts Violent Women in the Movies så är en ”female sidekick” 

en kvinna som hamnar i en annan typ av actionroll, hon är ofta en mindre kapabel slagskämpe 

och hon förlitar sig oftare på den manlige hjältens hjälp. Detta är precis vad som händer med 

Sarah Connor som t.o.m. själv påpekar sina, redan för publiken, uppenbara svagheter då hon 

framstår som väldigt svag och hjälplös. Skillnaden mellan Sarah Connor Terminator och 

Katniss Everdeen The Hunger Games är stora. Kanske är det just dessa två exempel som visar 

på 1970- och 1980-talets stereotypiska, hjälplösa kvinnliga actionhjälte och 2000- och 2010-

talets mer uppdaterade och modigare variant. Det är inte svårt att välja sida när det kommer 

till vilken karaktär jag helst vill se på filmduken. Katniss Everdeen speglar det som många 

nämnda författare, feminister, journalister och professorer i min uppsats söker efter; en 

självständig, stark, påklädd, modig, ödmjuk kvinna. Hon har alltså det bästa av både det 

maskulina och det feminina i sig. 

 



35	  
	  

Den danske filmforskaren Rikke Schubart hade rätt i vikten av att se på en film utan sexistiska 

eller feministiska glasögon när den ska analyseras, att alltså inte lägga fokus på utseende, 

etcetera. Actiongenren är numera en genre där männen till stor del blir lika objektifierade som 

kvinnorna. Svaret på hur filmbolagen, på ett mer rättvist sätt, ska representera kvinnliga 

actionhjältar kan knappast ha varit att göra mannen lika illa objektifierad som kvinnan.  

Det verkar som att kvinnliga karaktärer är så pass svåra och komplicerade att lyckas med så 

när filmbolaget väl skapat en stark kvinnlig huvudkaraktär som representeras på ett bra sätt så 

är de tveksamma eller kanske för orkeslösa för att skapa ytterligare en. Det verkar lättare och 

snabbare att skriva ihop en manlig actionhjälte till en film då dessa har betydligt färre kritiskt 

granskande ögon på sig än vad en kvinnlig actionhjälte har. Men faktum är att om de inget 

vågar så har de inget vunnet.  

Vid en närmare titt på budgeten bland dessa actionfilmer där kvinnorna får dela hjälterollen 

med en man eller helt själv stå som hjälten, ser vi en viss likhet mellan en liten budget. De 

tidigare nämnda filmerna Charlies Änglar, Lara Croft, The Heat och The Hunger Games är 

alla filmer med kvinnor i huvudrollerna. Detta fick mig att ställa mig själv frågan; är 

kvinnliga huvudroller lika med liten budget? Är filmbolagen fortfarande så pass rädda för att 

förlora pengar på att göra filmer med kvinnor i huvudrollerna att de inte vågar satsa på en 

större budget från början? Det verkar som att det läggs ner mindre pengar i budgeten för 

filmerna om kvinnliga actionhjältar och därför spelar de in mycket mer pengar än de filmerna 

med manliga actionhjältar. Filmerna som har analyserats i den här rapporten har inte en 

avsevärt liten budget, det är också svårt att jämföra då majoriteten av filmerna som 

analyserats också har en stark manlig huvudkaraktär. The Hunger Games (2012) däremot har 

en väldigt liten budget på 78 miljoner dollar i jämförelse med hur mycket den spelade in, över 

400 miljoner dollar. Kanske kan sådana siffror skicka ett budskap till filmbolagen om att det 

lönar sig att satsa på filmer med starka kvinnor i huvudrollerna. Kvinnor som inte är hjälplösa, 

svaga eller ett offer för en man att hjälpa och rädda. . 

Även om Tasker skriver att det var under 1970-talet som den kvinnliga actionhjältens 

handlingar alltid skulle förklaras eller ursäktas, antingen var hon tvungen att ta över sin fars 

roll som slagskämpe eller så hade hon blivit utsatt för ett hemskt brott och skulle därför 

hämnas, så existerar det fortfarande. Detta ser jag tydligt, efter att ha gjort min egen analys. 

Det känns som att det gäller för både kvinnliga och manliga actionhjältar. Vi behöver se på en 

hjälte och känna sympati och empati för vad denna har gått igenom eller måste gå igenom för 
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att komma till slutet av resan. Det är väl det som är meningen med hela actiongenren, att se 

någon annan uppnå och klara av de mest omöjliga uppdrag för att tittaren i några timmar ska 

få chansen att fly verkligheten och se hur overklig styrka blir verklig och hur omöjliga 

uppdrag blir möjliga. 

Med filmteoretiker som Laura Mulvey så har vägen fram till den rättvist representerande 

kvinnliga filmrollen kommit en bra bit på vägen. Det svåra blir att hitta den sanna, kvinnliga 

actionhjälten. Men inte ens professorerna, filmkritikerna eller journalisterna i denna rapport 

kan komma fram till den perfekta representationen av den kvinnliga actionhjälten. Antingen 

så slåss hon får mycket, eller så slåss hon för lite, antingen så är hon för maskulin eller för 

feminin, o.s.v. Att ha fått chansen att belysa ett ämne, som nästan alltid känns lika aktuellt 

oavsett årtionde, har varit ett nöje. Att få göra en djupdykning in i de kvinnliga 

actionfilmernas djungel skulle kännas spännande men något som känns ännu mer viktigt och 

spännande är att få gå framåt. Lära av det som har varit, vad som inte ska vara och vad som 

bör vara med i representationen av de kvinnliga actionhjältarna. Det finns en lång väg kvar att 

gå och på vägen dit kommer filmbolagen fortsätta att trampa i klaveret men det är med en 

känsla av hopp som jag lämnar ifrån mig detta arbete och inser att det faktiskt finns folk där 

ute som har en känsla av vad som bör göras. Det är bara att hoppas på att någon av dem/oss 

tar steget in på filmbolagen där chansen att påverka finns. 
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