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Abstract: The subject of my thesis is what I have chosen to call the “action babe cinema” of 

the 21st century, essentially action-movies featuring a female heroine in the lead role. Inspired 

by the theories of Vladímir Propp, author of Morphology of the Folktale, I have tried to reveal 

the underlying structure of these films. I have chosen eleven films which form my material, 

and from these extracted a number of functions (which means the actions of a character), that 

reoccur frequently. The heroines’ transformation can be seen as a central theme of the action 

babe cinema, and I have divided the films into two groups depending on the course of the 

transformation, either from soft to hard or the other way around. One of my findings is how 

there seems to be a constant need to explain the hard and tough characteristics of the female 

action-heroine, implying that it isn’t a natural trait for a woman. The functions have been 

further visualised and exemplified throughout the text, and I have found that the functions 

tend to be repeated in a similar pattern depending on which group they belong to. I also use 

the functions in an extended analysis of Kill Bill vol. 1 and Kill Bill vol. 2. The application of 

Propp is discussed and I present my point of view on the subject. Finally I discuss the results 

of my study, and what binds these films together and set them apart.  
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1. Inledning 

 

Kvinnliga hjältinnor i actionfilm har man tidigare skådat framför allt vid sidan av den manliga 

hjälten, men det blir allt vanligare att kvinnan framträder som huvudrollsinnehavare, och det 

blir här istället kvinnans roll att beskydda och rädda mannen i de fall han uppträder som 

birollsinnehavare. Det är dessa starka kvinnor och hjältinnor som jag vill ägna min uppsats åt 

att studera. Jag har valt att behandla ett tiotal filmer producerade under 2000-talet för att 

uppmärksamma den tillkomst av till synes starka och aktiva hjältinnor under senare år. Det är 

en trend som tar sin inspiration ur föregångare i film som Barbarella (Roger Vadim, 1968), 

Red Sonja (Richard Fleischer, 1985) och karaktärerna Ripley från Alien, (Ridley Scott, 1979) 

och Sarah Connor från Terminator 2: Judgment Day (James Cameron, 1991) men som kanske 

framför allt väckts av succéerna, 1990-talsserierna Xena: Warrior Princess (John Schulian, 

Robert G. Tapert, 1995-2001) och Buffy the Vampire Slayer (Joss Whedon, 1997-2003). Vad 

som binder samman filmerna är den kvinnliga huvudrollsinnehavaren, en hjältinna som 

uppvisar stor fysisk styrka. Filmerna har även starka kopplingar till andra medier såsom tv-

serier, tv-spel och serier, och med få undantag är filmerna jag har valt adaptioner av ett verk 

inom någon av dessa medieformer. Hjältinnorna agerar främst inom action- och 

äventyrsgenren, men i filmerna finner man också andra genreinfluenser där science fiction, 

fantasy och skräck är de mest återkommande. Marc O’day har tidigare uppmärksammat 

fenomenet med kvinnliga hjältinnor och ökningen av dessa filmer under senare år. O’day har i 

sin text kallat denna kategori av filmer för ”the contemporary action babe cinema”1 och det är 

framför allt hans förkortning som jag kommer att använda här, nämligen ”action babe 

cinema” eller än mer förenklat ”action babe”-filmer. I min uppsats kommer jag också att 

använda begreppet subgenre för att med enkelhet referera till den kategori av filmer jag 

analyserar, detta då ”action babe cinema” inte kan anses vara en genre frikopplad från 

actionfilmen och andra genreinfluenser utan istället snarare kan benämnas som en subgenre 

kopplad till den.  

 

1.1 Problemformulering 

 

Utöver tidigare nämnda exempel har företeelsen av en vacker och stark actionhjältinna 

föregåtts av fler och tidigare exempel. En tidig actionhjältinna skulle man kunna finna i Pearl 

                                                
1 Marc O’day,”Beauty in Motion: Gender, Spectacle and Action Babe Cinema”, Action and Adventure Cinema, 
red. Yvonne Tasker (New York: Routledge, 2004) s. 202.  
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White i The Perils of Pauline (Louis J. Gasnier, Donald MacKenzie, 1914) från 1914 där 

hjältinnan ständigt hamnade i olika farliga och extrema situationer. Yvonne Tasker har i 

boken Spectacular Bodies skrivit om actionfilm i relation till genusfrågor och den muskulösa 

kroppen och refererar främst till 1980- och 1990-talets actionhjältar och hjältinnor.2 Tasker 

menar att actionfilmen är en genre som i likhet med annan populärkultur har negligerats inom 

den akademiska kulturella sfären som om den vore utan mening och då den analyserats har 

den ofta värderats utifrån ett finkulturellt perspektiv.3 På samma sätt skulle jag påstå att 

actionhjältinnorna rönt relativt lite akademisk uppmärksamhet och granskning. Med min 

uppsats vill jag titta närmare på och uppmärksamma den våg av filmer med actionhjältinnor i 

huvudrollen som uppkommit under senare år. Även då det har gjorts både mer eller mindre 

seriösa analyser av flera av de filmer jag har valt så saknas det mer övergripande litteratur 

som ser till filmerna som en slags helhet. Min tanke är att det bör finnas mer utöver den 

actionbaserade handlingen och den kvinnliga huvudrollsinnehavaren som binder dessa filmer 

samman, något jag ämnar undersöka med min uppsats. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Jag kommer att i min uppsats systematiskt strukturera upp handlingen i valda filmer i syfte att 

finna vad som binder dem samman. Jag har valt att arbeta utifrån Propps strukturalistiska 

metod och delar därav in handlingen i ”funktioner”, dvs. en karaktärs agerande, något som 

förklaras mer utförligt i metod- och teoriavsnitten. Jag har försökt att finna vilka funktioner 

som är mest återkommande bland de filmer jag har valt, och då funnit att man enklast gör 

detta genom att dela in filmerna i två kategorier. Filmernas handling centreras ofta kring 

hjältinnan och hennes utveckling då det finns ett kraftigt tema av förvandling, denna 

förvandling är från mjuk till hård eller hård till mjuk och det är denna indelning jag har gjort 

för att enklare finna likheter bland filmerna. Syftet med min uppsats är att finna ett nytt sätt att 

tolka dessa filmer på, ett som går djupare än tidigare litteratur, jag har därför valt att 

strukturera upp filmerna och tolka dessa som en helhet utifrån de kvaliteter som de delar med 

andra filmer i subgenren, snarare än att analysera enskilda filmer. Jag kommer även att 

exemplifiera mina resultat med de filmer jag har sett och med en mer ingående analys av Kill 

Bill vol. 1 (Quentin Tarantino, 2003) och Kill Bill vol.2 (Quentin Tarantino, 2004).   

                                                
2 Yvonne Tasker, Spectacular Bodies: Gender, Genre and the Action Cinema (London, New York: Routledge, 
1993). 
3 Ibid., s. 5-6. 
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Mina frågeställningar är: vilka funktioner återkommer inom ”action babe cinema”-filmerna 

från 2000-talet och med vilken frekvens? Vilka slutsatser kan man dra utifrån dessa 

funktioner? Vilka likheter och skillnader kan man finna då man ser dessa filmer som en 

helhet? Vad kan man utifrån denna uppsats säga om användandet av Propps teori? 

 

1.3 Metod 

 

För utförandet av min uppsats har jag läst Vladímir Propps Morphology of the Folktale4 som 

behandlar ryska folksagor och dess narrativa struktur och som menar att dessa sagor följer ett 

återkommande mönster. Propp strukturerar upp handlingen i vad han kallar för ”funktioner”, 

vilket är liktydigt med en karaktärs agerande: ”Function is understood as an act of a 

character, defined from the point of view of its significance for the course of the action”.5 

Inom sagorna finner Propp ett antal återkommande funktioner som alltid följer på varandra i 

samma ordning oavsett vilka av funktionerna som återfinns i sagorna. Propps analysmetod 

och utformandet av funktioner har varit essentiella i mitt uppsatsskrivande, i ett första skede 

har de fungerat som inspiration för att sedan tillföra ett sätt på vilket man kan strukturera upp 

handlingen i valda filmer. Min förhoppning har varit att finna det som är specifikt för de 

filmer jag undersöker, vad som binder dem samman men också vad som möjligen skiljer dem 

åt. Genom att som Propp strukturera upp handlingen tror jag att man kan finna en 

återkommande narrativ struktur, däremot tror jag inte att denna struktur kan bli lika 

omfattande av flera skäl. Den mest självklara anledningen bör vara bristen på tid och utrymme 

för en sådan allomfattande studie som Propps. Jag har dessutom ett tiotal filmer att förlita mig 

på till skillnad från Propps etthundra folksagor, vilket naturligt ger en svagare grund att stå på.  

En misstanke är också att filmer, till skillnad från litteratur, inte kan struktureras upp med 

samma klarhet då handlingen inte nödvändigtvis skildras linjärt, istället kan många filmer 

vara fyllda med återblickar och andra tidsförskjutningar. Detta kan bidra till att filmen blir 

svår att tolka eller kanske inte alltid följer den givna narrativa strukturen. Min tanke är detta 

till trots att jag ska finna funktioner som är ständigt förekommande i dessa filmer och att jag 

sedan ska kunna tolka funktionernas frekvens och innebörd i relation till helheten, det vill 

säga ”action babe cinema”. 

 

                                                
4 Vladímir Propp, Morphology of the Folktale, (Austin and London: University of Texas Press, 1968). 
5 Ibid., s. 21.  
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I min uppsats har jag valt att använda mig utav Propps teorier och metoder vad gäller att finna 

en struktur utifrån de funktioner som representeras i texten, däremot är många av hans teorier 

bundna till hans analys av ryska folksagor vilken jag inte kommer att försöka tillämpa på de 

funktioner jag finner, även om jämförelser dem emellan kan vara av intresse. Anledningen till 

detta beslut är dels att jag inte tror att teorier baserade på ryska folksagor nödvändigtvis 

kommer att vara applicerbara på ”action babe”-filmer. Detta är en synpunkt som delas av 

David Bordwell då han diskuterar Propp, Bordwell hävdar att dennes teorier inte förmår 

förklara den narrativa strukturen i andra typer av genrer och medier.6 Även Propp själv ansåg 

sin analys vara tillämpbar endast på ryska folksagor, detta till trots har Propp använts i flera 

andra sammanhang.7 En annan anledning är att även om flera av hans funktioner återspeglas i 

dessa filmer så är det inte ett bevis på att funktionerna utformade av Propp därför skulle vara 

tillämpbara, snarare är det ett tecken på att människor ofta använder sig av liknande narrativa 

strukturer vid berättandet av en historia. Det jag försöker finna i ”action babe”-filmerna är inte 

en genomgripande struktur om hur man berättar en historia utan snarare vad som är specifikt 

för dessa filmer i meningen av funktioner. Med specifikt menar jag däremot inte att detta 

skulle vara sådant som endast återfinns i ”action babe”-filmerna, många av funktionerna kan 

vara sådana som även kan finnas i annan film, något jag inte kommer att gå närmare in på. 

Propps teorier har varit högst användbara då det är i indelandet av handlingen i funktioner 

som jag framförallt funnit vad man skulle kunna säga är specifikt för ”action babe”-filmerna, 

sådant som annars är lätt att missa om man inte använder en strukturerad metod. 

 

Mitt tillvägagångssätt har varit att se filmerna och samtidigt anteckna alla de funktioner som 

jag funnit, dessa anteckningar har sedan varit föremål för ett omfattande arbete för att 

utkristallisera de mest återkommande funktionerna och det har då skett en utrensning av de 

funktioner som inte återkommer i fler filmer och därav inte är relevanta för min undersökning. 

Jag har sedan fokuserat på de mest frekventa och talande funktionerna för denna subgenre och 

ställt upp dessa i tabeller för att förenkla jämförelser dem emellan. Jag har alltså inte som 

Propp använt mig av varenda funktion i varenda film då detta skulle innebära ett enormt 

arbete långt över gränserna för en magisteruppsats. Inte heller har jag fokuserat lika mycket 

på att funktionerna ska komma i en specifik ordning även om de i vissa fall gör det. Snarare 

finns det ett antal funktioner som ofta följer på varandra, oavsett om andra funktioner skildras 

                                                
6 David Bordwell, ”ApProppriations and ImPropprieties: Problems in the Morphology of Film Narrative”, 
Cinema Journal, vol. 27, no. 3, spring 1988. 
7 Vladímir Propp, s. xiv. 
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simultant med dem. Dessa har jag valt att referera till som händelsekedjor, då det är tydligt att 

vissa funktioner alltid följs av vissa konsekvenser. Propps funktioner kan i vissa fall ses som 

ganska allmängripande i vilka många olika händelser kan kategoriseras under, detta är ett 

problem som även jag har kämpat med, då det är lätt att dra likhetstecken emellan olika 

handlingar när det inte alltid handlar om samma funktioner. Därför har jag inte ”sökt” 

funktioner där de inte går att finna, och bara valt ut de som jag anser kan likställas med 

varandra på ett eller annat sätt. Jag har gjort valet att endast ta med de funktioner som är mest 

återkommande, detta därför att jag tror att de säger mer om filmerna som en helhet, jag anser 

att funktionerna framför allt blir intressanta i detta perspektiv, då man ser att det faktiskt är 

något som händer i var och varannan film. Jag har inte heller valt att ta med funktioner som 

känns alltför allmänna eller som inte tillför något till tolkningen av filmerna, som exempel 

kan nämnas att i många filmer så föregås den slutgiltiga konfrontationen med fienden av en 

mindre konfrontation, men dessa skiljer sig ofta i utformning och betydelse och känns inte 

direkt relevanta för en tolkning. De funktioner som sedan återkommit i en högre frekvens har 

jag slutligen valt att bygga min analys på. 

 

Vid uppsatsarbetet blev det tydligt att ”action babe”-filmerna i mycket handlar om 

förvandling då hjältinnans utveckling är en central del av historien. Hjältinnans förvandling 

sker framför allt i hennes inre i form av en emotionell förändring men tar sig ibland även 

uttryck i det yttre. Filmerna kommer därför att delas in i två grupper beroende på vilken 

förvandling det är frågan om, enkelt sett handlar denna förvandling om att hjältinnan antingen 

förändras till det hårdare eller mjukare. Anledningen till att jag väljer att dela in filmerna i två 

sådana grupper är att jag vid införandet av funktionerna i tabellform upptäckte att strukturen i 

filmerna skiljer sig åt beroende på vilken sådan grupp filmen kan sägas tillhöra. Filmerna 

inom samma grupp har däremot liknande uppbyggnad av handlingen och jag tror att en sådan 

uppdelning kan vara av gagn för uppsatsen, men jag kommer även att behandla subgenren i 

sin helhet genom att sammanföra samtliga funktioner i en tabell och diskutera denna. 

Uppdelningen av filmerna är i linje med Propp som skriver om indelandet av materialet i olika 

kategorier som ett av de första och viktigaste stegen inom en sådan studie. Propp talar även 

om vikten att vara införstådd med sitt material vid indelandet av det, vad Propp kallar för 

”classifications”, då det utgör en avgörande grund för det fortsatta arbetet.8 

 

                                                
8 Vladímir Propp, s. 5-11.  
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Ordvalen hårt och mjukt är valda på grund av den associationsrikedom och det spektra som 

kan representeras i dessa två ord. Orden hård och mjuk kan i vissa filmer med fördel ersättas 

med ord som manlig och kvinnlig eller ond och god osv., men det är i grundformen som man 

kan finna en större övergripande gemenskap mellan filmerna. Däremot måste jag poängtera 

att jag inte instämmer med den förenklade synen av kvinnligt/mjukt och manligt/hårt som så 

ofta återspeglas i film. Sherrie A. Inness diskuterar mjukt och hårt och menar att ”toughness”, 

vilket är det uttryck hon använder, används för att upprätthålla existerande könsroller genom 

att förstärka bilden av mannen som ursprungligen hård och kvinnans brist på samma 

karaktärsdrag.9 Inness undersöker därför ett antal hjältinnor ur olika medier för att se på vilka 

sätt man kan säga att de kan kategoriseras som hårda.  

 

1.4 Material 

 

De filmer jag har valt ur subgenren är Aeon Flux (Karyn Kusama, 2005), Alias: Truth be Told 

(J. J. Abrams, 2001), BloodRayne (Uwe Boll, 2005), Catwoman (Pitof, 2004), Dark Angel 

(James Cameron, Charles H. Eglee, 2000), Elektra (Rob Bowman, 2005), Kill Bill: Vol. 1, 

Kill Bill: Vol. 2, Lara Croft: Tomb Raider (Simon West, 2001), Resident Evil (Paul W. S. 

Anderson, 2002), Ultraviolet (Kurt Wimmer, 2006) och Underworld (Len Wiseman, 2003). 

Två av filmerna, Alias: Truth be Told och Dark Angel, är i själva verket pilotavsnitt av tv-

serierna med samma namn, men då jag funnit att de utgivits fristående från serien har jag valt 

att ta med dem i min analys. Filmerna har jag valt utifrån tillgänglighet och en önskan att 

täcka så stor del av subgenren som möjligt. Jag anser att min studie har hög generaliserbarhet 

då jag har valt större delen av de filmer som släppts i Sverige under 2000-talet och som kan 

sägas höra till ”action babe cinema”.  

 

Jag har bortsett från filmer med kvinnliga actionhjältinnor då jag funnit att de inte innehaft 

huvudrollen, som i t ex Serenity (Joss Whedon, 2005), vars hjältinna annars på många sätt 

liknar de från valda filmer. Jag har inte heller valt att ta med de uppföljare som fyra av valda 

filmer har genererat, på grundval av att jag anser de första filmerna vara mer intressanta då 

karaktärer och handling etableras i en högre grad, samtidigt som jag ansett det vara en skälig 

avgränsning för min uppsats. Kill Bill vol. 2 har jag endast valt att ta med i analysen av de två 

filmerna i kapitel fem och inte i tidigare kapitel eller tabeller, detta på grund av att jag i andra 

                                                
9 Sherrie A. Inness, Tough Girls: Women Warriors and Wonder Women in Popular Culture (Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 1999), s. 10.  
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fall uteslutit uppföljare – även om Kill Bill vol. 1-2 snarare kan ses som en film i två delar. 

Men då jag i mitt uppsatsarbete har delat in filmerna i två grupper, på grundval av vilken 

struktur och vilket förvandlingsmönster filmerna följer, så har jag ansett det vara fördelaktigt 

att hålla dessa grupper mer jämna i antal, något inräknandet av Kill Bill vol. 2 skulle ha 

motverkat då Kill Bill-filmerna inte klassificeras inom samma grupp. Jag har endast valt 

filmer från 2000-talet då jag anser det vara, inte ett nytt fenomen, men vad man skulle kunna 

kalla en ny våg av så kallad ”action babe cinema” där filmerna har inspirerats av de tidigare 

men också utvecklats och skilt sig från sina föregångare. Jag har endast valt filmer 

producerade i väst och då valt bort asiatiska filmer där actionfilmer med hjältinnor i 

huvudrollen även förekommer, anledningarna till denna avgränsning är framför allt brist på 

tillgänglighet men också på grund av utrymmesskäl. Denna studie är således en studie i den 

”action babe cinema” som har sitt ursprung i västvärlden. 

 

1.5 Teori 

 

“The word ‘morphology’ means the study of forms. In botany, the term ‘morphology’ means 

the study of the component parts of a plant, of their relationship to each other and to the 

whole– in other words, the study of the plant’s structure”.10 

 

År 1928 kom Vladímir Propps Morphology of the Folktale ut på originalspråk ryska, ett 

omfattande verk som strukturerar upp och analyserar den ryska folksagans alla beståndsdelar i 

form av funktioner, som jag tidigare nämnt bör en funktion förstås som en karaktärs agerande 

och funktionen bör definieras utifrån den betydelse den har för historien. För att specificera 

Propps material bör det nämnas att han endast använde en specifik sorts folksagor, nämligen 

”wondertale”, något jag inte funnit en svensk översättning för och använder därav det 

förenklade begreppet folksagor eller till och med sagor. Propps studie går ut på att undersöka 

sagornas olika teman, för att göra det menar Propp att man först måste dela upp sagans olika 

komponenter för att sedan göra en jämförelse av sagorna baserade på dess beståndsdelar, vad 

man får då menar Propp är en morfologi (en framställning av sagans beståndsdelar och dess 

relation till varandra och till helheten).11 Gemensamt för dessa komponenter är att den aktion 

som genomförs är densamma inom en och samma funktion, på samma sätt som den effekt 

funktionen har för handlingen, däremot är det inte viktigt vem som gör det eller hur. Antalet 

                                                
10 Vladímir Propp, s. xxv. 
11 Ibid., s. 19. 
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funktioner kan inte räknas som speciellt stort men de som utför dessa funktioner däremot kan 

varieras i oändlighet, vilket förklarar sagans dubbelhet, man använder sig av en stor och 

färgrik variationsrikedom samtidigt som ett repetitivt mönster följs.12 Funktionerna bör därför 

utgöra sagans bas och de kan sägas vara oberoende av vem eller hur de utförs, det är dessa 

funktioner Propp försöker utforma. Vidare menar Propp att man kan fastställa att antalet 

funktioner i den ryska folksagan är begränsat. Propp använder i sin studie etthundra sagor och 

dess funktioner men menar att man även kan göra en mindre studie då antalet funktioner är 

begränsat, i det fall de tillförda sagorna inte längre ger några nya funktioner är det inte längre 

intressant att använda sig av ett större materialomfång. Vidare kan man säga att då det finns 

en stor repetition i det material man använder är det fullt möjligt att ta sig an ett mindre 

material då det är analysens kvalitet och inte materialets kvantitet som är av intresse.13 Detta 

kan sägas berättiga min studie med enbart elva filmer som analysmaterial, speciellt då det ter 

sig så att de funktioner man finner i materialet repeteras i en hög grad. Propp skriver om hur 

funktionerna alltid följer på varandra i en bestämd ordning, trots att alla sagor inte måste 

sägas innehålla alla funktioner så innebär uteslutandet av en funktion inte att ordningen därav 

skulle framträda annorlunda. Till det kan tilläggas att Propp fann med sin undersökning att 

alla sagor följer samma struktur, ingen funktion utesluter eller motsäger en annan, det vore 

därför fullt möjligt att en saga skulle kunna innehålla samtliga funktioner. Samtidigt menade 

Propp att sagor som innehåller samma funktioner skulle kunna sägas tillhöra en och samma 

typ.14 I min undersökning har jag valt att dela in filmerna i två grupper, filmerna i gruppen har 

jag funnit liknar varandra i högre grad vad gäller återkommande funktioner och kan därför 

sägas tillhöra två olika typer. Skulle fler filmer tillkomma till undersökningen är det möjligt 

att fler typer skulle uppstå, något jag inte har någon större möjlighet att undersöka då jag har 

valt större delen av subgenrens filmer från 2000-talet. Liksom Propp anser om sina sagor 

anser jag att det vore möjligt för en film att innehålla alla de funktioner jag utkristalliserat 

utan att de på något sätt skulle motsäga varandra. Funktionernas ordningsföljd i film kan 

däremot sägas vara av en mer flytande karaktär, vilket även kan sägas om filmens narrativa 

struktur, då film ofta använder sig i en högre grad av åter- och framåtblickar. Fokus i min 

studie ligger därför på funktionernas frekvens - inte sekvens.  

 

                                                
12 Ibid., s. 20-21. 
13 Vladímir Propp, s. 24. 
14 Ibid., s. 22. 
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Jag kommer nedan att nämna några av Propps 31 funktioner, då framför allt de jag anser vara 

mest centrala för hans teorier och dessutom de jag anser jämförbara med de funktioner jag 

tagit fram ur mitt material. Den första funktionen Propp anger benämner han som 

”absentation”, då en medlem ur familjen avlägsnar sig från hemmet.15 Denna funktion kan 

utspela sig på flera olika sätt, exempelvis då föräldrarna lämnar hemmet för att gå till arbetet 

eller då en yngre medlem i familjen t ex går och fiskar, en annan variant är då föräldrarna dör, 

en funktion som är vanlig i de filmer jag undersöker. Detta är en funktion som då den 

återfinns alltid inleder handlingen i de ryska folksagorna. Propps nästkommande funktion är 

”interdiction” vilket sker då hjälten uppmanas att inte göra något, funktionen bör paras ihop 

med den alltid påföljande ”violation” då hjälten gör vad han inte borde.16 En variation av 

funktionen är då hjälten istället ges en tillsägning om något han borde göra, men även denna 

funktion leder till samma konsekvens då den utförs. Det är i detta skede som antagonisten 

introduceras i sagan, vems roll det är att skapa någon form av olycka eller skada. Denna 

funktion kan mycket väl liknas vid den jag i min undersökning har valt att kalla för uppdrag, 

på samma sätt som i ”interdiction” och ”violation” så får hjältinnan en uppmaning eller ett 

uppdrag av sin onda uppdragsgivare, då hon utför det får hon utstå dess konsekvenser och i de 

fall hon avbryter uppdraget måste hon istället konfrontera uppdragsgivaren. Funktionen leder 

i de flesta fall till en negativ konsekvens och en sensmoral blir tydlig i berättelsen, i sagan kan 

denna vara att man bör lyssna på sina föräldrar, i ”action babe cinema” kanske det handlar om 

att man inte bör utföra uppdrag åt en organisation med ondskefulla mål. Funktionen uppdrag 

kan även liknas vid Propps ”complicity”, vilken innebär att hjälten blir lurad till att hjälpa sin 

fiende. En funktion som även den ger konsekvenser, funktionen ”villainy” menar Propp är 

den som alla de tidigare har lett fram till, han kallar därför de tidigare funktionerna för den 

förberedande delen av en saga.17 ”Villainy” kan se ut på flera olika sätt men den form av 

funktionen som har mest likheter med de filmer jag analyserar är då fienden begår ett mord.  

 

Den funktion som enligt Propp kallas för ”lack” och innebär att en familjemedlem antingen 

saknar eller eftersträvar något, exempelvis kan det hjälten saknar vara en person, kan liknas 

vid hjältinnorna i min undersökning som exempelvis kan sakna en förälder eller en annan 

familjemedlem.18 I de fall denna familjemedlem är död följs denna funktion av hjältinnans 

hämndbegär och slutligen den utförda hämnden. Närmare sagans slut brukar ett flertal 
                                                
15 Ibid., s. 26. 
16 Vladímir Propp, s. 26-27. 
17 Ibid., s. 30-31. 
18 Ibid., s. 35. 
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funktioner infinna sig om varandra, en som är direkt jämförbar med den jag i min 

undersökning valt att kalla för slutgiltig konfrontation kallar Propp för ”struggle”, en funktion 

som innebär hjältens konfrontation med sin fiende. Den efterkommande segern återfinns även 

hos Propp som ”victory”, och hjältinnans utlopp för hämnd skulle kunna jämföras med Propps 

funktion där hjältens ursprungliga avsaknad upphör, men också vid funktionen ”punishment” 

där fienden blir bestraffad för sina onda gärningar.19 Slutligen kan man även nämna 

funktionen ”transfiguration” där hjälten ges ett nytt utseende, något som även förekommer i 

de filmer jag undersöker, men hjältinnorna förändras framför allt till det inre, något som är så 

generellt för subgenren att jag har valt att bestämma klassificeringen av filmerna i grupper 

utifrån den förvandling hjältinnan i filmen genomgår.20  

 

En som tidigare använt sig av Propps teorier i samband med filmanalys är Peter Wollen vars 

artikel ”North by North-West: A Morphological Analysis” analyserar filmen North by North-

West (Alfred Hitchcock, 1959).21 Wollens analys skiljer sig däremot ansenligt från min egen 

då han tillämpar Propps funktioner ursprungligen utformade för att analysera den ryska 

folksagan. Wollens text kan därför sägas ligga väldigt nära Propp, och Wollen själv menar att 

Propps funktioner och analysmetod lät sig tillämpas förvånansvärt enkelt till North by North-

West vilket indikerar att teorierna torde vara tillämpbara i en större utsträckning än Propp 

själv ansåg.22  En som kritiserat Wollens applicering av Propps funktioner är David Bordwell 

i sin artikel ”ApProppriations and ImPropprieties: Problems in the Morphology of Film 

Narrative”. Bordwell kritiserar det sätt på vilket bland andra Wollen antar att Propps 

funktioner skulle vara generella för en stor variation av genrer och medier. Mer explicit; 

Bordwell ställer sig kritisk till att den narrativa strukturen skulle kunna delas av andra 

berättarformer och att man då genom Propps metod skulle kunna fastställa denna narrativa 

struktur i film och andra medier.23 Jag delar Bordwells kritiska inställning till användandet av 

Propps funktioner vid analys av andra genrer än den ryska folksagan, däremot anser jag 

Propps tillvägagångssätt och analysmetod vara en mycket fruktsam mall för liknande studier 

även hos andra genrer och medier. En utförligare diskussion kring Wollen och Bordwell i 

relation till Propp kommer att redogöras för senare i uppsatsen. 

 

                                                
19 Ibid., s. 51-53, 63. 
20 Vladímir Propp, s. 62. 
21 Peter Wollen, ”North by North-West: A Morphological Analysis”, Film Form, vol. 1, no. 1, 1976. 
22 Ibid., s. 34. 
23 David Bordwell, s. 5-6. 
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1.6 Tidigare forskning 

 

Som jag tidigare indikerat anser jag inte den tidigare forskningen rörande ”action babe 

cinema” alltför omfattande och mycket av den litteratur som finns att tillgå i ämnet förhåller 

sig relativt ytligt till den. De resonemang som förs kan ofta sägas vara ett slags 

cirkelresonemang om huruvida filmerna och dess hjältinnor kan anses störta eller upprätthålla 

existerande könsroller. Det finns däremot undantag till detta och forskning som kan vara värd 

ett omnämnande. En av de främsta filmteoretikerna inom modern actionfilm är Yvonne 

Tasker som skrivit ett flertal böcker och antologier i ämnet där hon även skriver om kvinnliga 

actionhjältinnor. Av hennes böcker bör nämnas Spectacular Bodies: Gender, Genre and the 

Action Cinema24 som behandlar kroppslighet och genus i förhållande till actionfilm och 

Working Girls: Gender and Sexuality in Popular Cinema25 i vilken hon skriver om olika 

roller spelade av kvinnor i den moderna Hollywood-filmen. Tasker är även redaktör för 

antologin Action and Adventure Cinema i vilken Marc O´days text återges ”Beauty in Motion: 

Gender, Spectacle and Action Babe Cinema” vilken behandlar flera av de filmer jag har valt 

till min undersökning.26 En annan som skrivit om gestaltningen av kvinnor på film är Carol J. 

Clover i Men, Women, and Chainsaws: Gender in the Modern Horror Film med sina teorier 

om skräckfilmens kvinnliga ”victim-hero”, en hjältinna inte alltför olik actionfilmens då hon 

både konstrueras som ett offer samtidigt som hon antar en aktiv roll, karaktären ges dessutom 

en central roll inom skräckfilmen.27 Sherrie A. Inness skriver om hårda kvinnor och hur de 

representeras i olika medier i sin bok Tough Girls: Women Warriors and Wonder Women in 

Popular Culture.28 Det finns även ett flertal antologier om hårda kvinnor inom populärkultur, 

delvis sådana som behandlar ämnet mer allmänt och andra som inriktar sig på endast en eller 

ett fåtal filmer eller TV-produktioner som kan vara av intresse för den som vill läsa mer inom 

ämnet, men dessa har efter genomläsning visat sig vara av mindre relevans för min uppsats. 

 

 

 

 

                                                
24 Yvonne Tasker, Spectacular Bodies: Gender, Genre and the Action Cinema. 
25 Yvonne Tasker, Working Girls: Gender and Sexuality in Popular Cinema (London New York: Routledge, 
1998). 
26 Marc O’day. 
27 Carol J. Clover, Men, Women, and Chainsaws: Gender in the Modern Horror Film (New Jersey: Princeton 
University Press, 1992). 
28 Sherrie A. Inness. 
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1.7 Disposition 

 

Jag har valt att klassificera filmerna i ”action babe”-genren i två grupper utifrån den 

utveckling och förvandling hjältinnan i filmen genomgår och jag kommer att börja min 

uppsats med att diskutera den första av de två, där hjältinnan förändras från mjuk till hård, och 

dess funktioner. Jag kommer sedan att redogöra för funktionernas frekvens i en tabell där 

filmerna tillhörande denna kategori redovisas och sedan kommer samtliga funktioner att 

förtydligas med hjälp av filmexempel. Nästa kapitel är i strukturen identisk med det tidigare 

men utreder den andra gruppens filmer och funktioner, nämligen den där hjältinnan 

förvandlas från hård till mjuk. I kapitel fyra kommer alla filmerna samlas i en sammantagen 

tabell och därefter diskuteras, detta för att ge en större helhetsbild av subgenren och för att 

tydligare visa på likheter och skillnader filmerna emellan. Nästa kapitel innehåller en analys 

av filmerna Kill Bill vol. 1 och Kill Bill vol. 2 utifrån de funktioner jag tagit fram, detta för att 

tydligare visa hur dessa teorier kan komma att användas. Slutligen avslutar jag min uppsats 

med en mer allmän diskussion och en sammanfattning.   
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2. Klass 1: Mjuk  Hård 

 

Jag kommer nedan att redovisa för vilka funktioner som återkommer i de filmer där hjältinnan 

genomgår en förvandling från mjuk till hård. Funktionerna kommer att definieras och 

förklaras, jag kommer sedan att redovisa mina resultat av studien i en tabell för att visa på de 

olika funktionernas frekvens och även förklara tabellen mer utförligt. Slutligen kommer jag 

att exemplifiera funktionerna med filmer i vilka de förekommer. Filmerna jag har valt att 

kategorisera i denna grupp är Alias: Truth be Told, BloodRayne, Catwoman, Kill Bill vol. 1 

och Resident Evil. 

 

2.1 Funktioner 

 

Filmerna inom denna kategori inleds ofta med en sekvens där hjältinnans lidande på något sätt 

görs tydligt, detta då bilderna är kopplade till död eller tortyr som ofta påverkar hjältinnan 

direkt eller som visar vad som komma skall. Denna funktion har jag valt att kalla för 

våldsdåd, en funktion som i flera fall formar hjältinnan till den hon senare kommer att bli. 

Vilket uttryck av lidande som visas i denna inledande scen är däremot olika, gemensamt är 

temat av död eller våld och tidvis även en känsla av att denna funktion definierar hjältinnans 

lidande och stundande jakt på hämnd. Funktionen återges i flera fall i form av en blick in i 

framtiden som vanligtvis är essentiell för en förståelse av filmens handling. Att en åter- eller 

framåtblick skulle kunna ses som en funktion är möjligen diskutabelt, men då film inte alltid 

följer en linjär tidsform har jag valt att bortse från tidsförskjutningar och enbart fokuserat på 

vad det är som visas.  

 

I de filmer där det förekommer antar hjältinnan tidigt i filmen ett uppdrag, detta uppdrag 

utförs till fördel för dem som senare visar sig vara hennes antagonister. Med uppdraget följer 

en specifik händelsekedja, då hjältinnan har utfört ett uppdrag med bakomliggande onda 

syften så får detta direkta eller indirekta konsekvenser. Dessa konsekvenser är alltid antingen 

sin egen eller en nära väns död, vid fallet då hjältinnan själv dör följs denna funktion av 

hennes omedelbara återuppståndelse, något som inte kommer att behandlas här men som 

kommer att förklaras närmare i nästkommande kapitel. Denna funktion har jag valt att kalla 

för uppdrag, och kan definieras som att hjältinnan inom sitt yrke får en direkt order att utföra 

ett uppdrag vid tiden ofta omedveten om dess onda natur. Denna funktion är intressant då den 

följer ett moraliskt tankemönster där onda handlingar för med sig ofördelaktiga konsekvenser. 
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Funktionen uppdrag och den händelsekedja som följer kan även liknas vid Propps funktioner 

”trickery”, ”complicity” och ”villainy”.29 Den första funktionen kan innebära att sagans 

antagonist försöker övertala hjälten till en handling som hjälten i nästkommande funktion 

utför, Propp menar att lömska förslag alltid accepteras och fullföljs, något som stämmer i 

denna kategori av filmer men inte i nästkommande där antagonistens uppdrag med ont uppsåt 

alltid avbryts. Den sista funktionen är enligt Propp den viktigaste, han menar att det är denna 

funktion som initierar berättelsen, medan tidigare funktioner fungerat förberedande fram till 

denna punkt. Funktionen ”villainy” kan medföra en mängd olika alternativ, gemensamt för 

dem är att de utförs av sagans antagonist och har en negativ effekt på hjälten. I jämförelse 

med de filmer jag studerar är funktionen likvärdig med den konsekvens som kommer av 

hjältinnans utförda uppdrag, en närståendes död eller till och med hennes egen, en variant 

som även återfinns i folksagans funktioner där antagonisten många gånger åsamkar smärta på 

eller dödar en familjemedlem. Propps uppfattning om den sistnämnda funktionen som 

uppbyggande för historiens fortsättning stämmer i flera av de filmer jag har valt till min 

undersökning, många gånger är det just en sådan gärning som initierar filmens handlingar. 

 

Tidigt i filmerna etableras ofta en emotionell förbindelse, som antingen fördjupas eller inleds 

under filmens gång. Objektet för hjältinnans kärlek är i de flesta fall en man men ibland även 

en grupp människor eller ett barn. Men hjältinnans kärlek och uppoffringar till trots så visar 

sig hennes tidigare gärningar eller hennes till viss del onda natur medföra konsekvenser. För 

objekten för hjältinnans kärlek innebär det ofta döden, för hjältinnan har denna händelse 

effekten av att den väcker hennes hämndbegär och en stor känsla av sorg och förlust. Det är 

också många gånger denna händelse som är ledande för filmens fortsättning, då det är genom 

detta uppvaknande som hjältinnan förändras. I denna kategori av filmer är handlingen ofta 

mer hämnddriven. Denna funktion har jag valt att benämna som emotionell förbindelse. 

 

En annan funktion som ofta förekommer och upprepas flitigt i dessa filmer är vad jag kallar 

för illgärning, något som alltid följs av hjältinnans bestraffning. Funktionen utförs av en 

fiende till hjältinnan, ofta med avsikt att skada henne. Det är möjligt att hjältinnan vid tillfället 

inte anser gärningsmannen vara sin fiende och i detta fall tar dådet även karaktären av ett 

svekfullt beteende från någon i hjältinnans närhet, men dessa illgärningar bestraffas alltid. 

                                                
29 Vladímir Propp, s. 28-35. 
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Denna gärning har funktionen att visa hjältinnan först som sårbar och hjälplös för att sedan ge 

henne upprättelse vid vedergällningen, och det är många gånger i detta skede som hennes 

förändring blir som mest tydlig, då hon så tydligt slår tillbaka mot dem som tidigare 

förödmjukat henne. 

 

Den förvandling hjältinnan genomgår sker ofta gradvis, men i de fall där hjältinnans 

förändring är från mjuk till hård så antar den ofta en mer märkbar fysisk karaktär. Förutom 

dess fysiska natur som kan bestå i en extrem hårklippning eller färgning så är den också mer 

plötslig och den gestaltas i mer negativa uttryck än i de filmer där den motsatta förvandlingen 

förekommer. I dessa fall där förändringen är mer plötslig och av en fysisk natur får den mer 

karaktären av en funktion, vilken jag har valt att kalla för extrem förvandling. En funktion 

som jag skulle påstå vill uppmärksamma det negativa och labila i hjältinnans sinnelag, en 

funktion som förstärker eventuella uppfattningar om att det för en kvinna vore negativt med 

en hård och maskuliniserad karaktär. Detta då hjältinnans förvandling från mjuk till hård ofta 

ses som onaturlig och hjältinnan som offer för omständigheterna omkring henne. Hjältinnan i 

dessa filmer bestraffas ofta med ett otillfredsställande slut och en isolation, hennes hårdhet är 

inte kompatibel med lycka, detta i kontrast till hjältinnorna i nästa kategori filmer som 

förändras till det mjuka, får livet tillbaka och ett lyckligt slut. 

 

Detta är en funktion som kan liknas vid Propps ”transfiguration” där hjälten ges en ny 

framtoning eller utseende. Detta kan enligt Propp ske på flera olika sätt, bland annat på 

magisk väg då hjälten på något sätt förvandlas eller genom att hjälten sätter på sig nya 

kläder.30 Men sagans förvandlingar är inte desamma som hjältinnornas, även om hjältinnorna 

också ibland förändras till det yttre så är denna ofta ett tecken på en mer omstörtande inre 

förvandling. 

 

En funktion som återfinns i de flesta action babe cinema filmerna är den jag valt att benämna 

vägskäl, en funktion som ofta är ledande i filmens fortsatta riktning. Hjältinnans ställs inför 

ett svårt val, en ofta uttalad konflikt, mellan vad man som åskådare skulle kunna beteckna 

som det goda respektive det onda valet. Det är hjältinnans val i detta skede som avgör filmens 

fortsatta riktning, i det fall hon väljer det onda alternativet får hennes val en negativ 

konsekvens, och i fallet där hon väljer den goda sidan så leder handlingen in hjältinnan i en 

                                                
30 Vladímir Propp, s. 62-63. 
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nödvändig konfrontation med sin nyfunna fiende. Vägskälet påminner om det tidigare nämnda 

uppdraget, med skillnaden att hjältinnan i det här fallet är medveten om sitt val och dess 

möjliga konsekvenser. Det är därför även vanligare att hjältinnan då väljer det bättre 

alternativet trots de bekymmer det medför då hon ofta ställs inför än större svårigheter. 

 

Sist kan man nämna den funktion som utgör slutet av filmen, nämligen den slutgiltiga 

konfrontationen med hjältinnans fiende och föremålet för hennes hämndbegär. Denna 

funktion leder i de allra flesta fall till en seger men filmerna ges många gånger en dyster 

avslutning där hjältinnan lämnas ensam kvar till följd av hennes vänners död, eller som i ett 

fall av eget val då hjältinnan väljer att följa sin egen väg fri från moraliska förpliktelser. Detta 

är en funktion som framför allt återfinns bland dessa filmer och inte i de fallen av ett motsatt 

förvandlingsmönster där filmerna sällan slutar med hjältinnans isolation. Den slutgiltiga 

konfrontationen medför förutom seger och isolation även att hämndbegäret släcks då 

hjältinnan slutligen förintar sin fiende och får sin efterlängtade hämnd. Något som kanske 

spär på hennes isolation då hon förlorar det hat hon tidigare levt för. 

 

Den slutgiltiga konfrontationen är en funktion som kan liknas vid Propps funktion ”struggle” 

i vilken hjälten och antagonisten ingår i en direkt strid. Precis som i de filmer jag har studerat 

så behöver denna strid inte vara av enbart fysisk karaktär, hjältinnan kan även vinna den 

genom slughet. De funktioner som följer är i vissa fall även desamma som i filmerna, Propps 

”victory” är likvärdig med vad jag valt att se som en del av en händelsekedja som initieras av 

konfrontationen med fienden, nämligen den vanligt återkommande segern.31 En annan av 

Propps funktioner menar han bildar ett par tillsammans med den tidigare nämnda ”villainy”, 

en funktion som innebär att det tidigare missödet eller avsaknaden upphävs.32 Denna vill jag 

likna vid den hämnd som hjältinnan vanligtvis får utlopp för i filmerna, en hämnd som 

vanligtvis beror på ett brott utfört av den fiende hon möter i slutet. De av Propps funktioner 

nämnda i detta stycke återkommer även i nästa kapitels filmer, då den slutgiltiga 

konfrontationen ofta ter sig relativt likartad i alla filmerna. 

 

 

 

 

                                                
31 Vladímir Propp, s. 51-53. 
32 Ibid., s. 53. 



 17 

2.2 Tabell 1: Mjuk  Hård 

 

Tabellen visar förekomsten av de funktioner som jag ovan diskuterat och definierat. Då 

funktionen förekommer anges detta med ett kryss, ett kryss inom parentestecken innebär att 

funktionen förekommer men att den inte är lika stark och flera kryss innebär att funktionen 

förkommer flera gånger – ett kryss per förekomst. De funktioner jag diskuterat ovan är 

skrivna i fet text, medan de konsekvenserna som kommer utav funktionerna (kons.) eller de 

möjliga alternativen av funktionens utkomst (alt.) står under respektive funktioner. I fallet av 

konsekvenser följer underkategorierna på varandra, medan de i fall av alternativ utesluter 

varandra och istället visar hur många som är av vilken sort. Avslutningsvis visar jag 

funktionernas frekvens genom att sammanfatta resultaten i procentform. 

 

 

Alias: 
Truth be 

Told BloodRayne Catwoman Kill Bill Vol. 1 Resident Evil 
Summa 

(%) 
1. Våldsdåd X X X X (X) 100,0 
2. Uppdrag X  X  X 60,0 
Kons. 2a. Död X  X  X  
Kons. 2b. 
Återuppståndelse   X  (X)  
3. Emotionell 
förbindelse X XX  X X 80,0 
Kons. 3a. Död X XX  X X  
Kons. 3b. Förvandling X XX  X X  
Kons. 3c. Föremål för 
hämnd X X  X   
4. Illgärning  XX XX X X 80,0 
Kons. 4a. Bestraffning  XX XX X X  
5. Extrem 
förvandling X  X X  60,0 
6. Vägskäl X  X  X 60,0 
Alt. 6a. Gott -> 
Konfrontation X    X  
Alt. 6b. Ont -> 
Konsekvens   X    
7. Slutgiltig 
konfrontation (X) X X X X 100,0 
Kons. 7a. Seger (X) X X X   
Kons. 7b. Hämnd X X X X   
Kons. 7c. Isolation X X X X X  
Summa (%) 85,5 57,0 85,5 71,5 85,5  
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2.3 Filmexempel 

 

I den första funktionen, våldsdåd, utsätts filmens hjältinna ofta för våld, död eller tortyr, 

exempel på detta kan vi finna inom kategorins alla filmer. I Alias: Truth be Told utsätts 

Sidney (Jennifer Garner) för tortyr i en framåtblick som inte direkt kan placeras tidsmässigt 

till en början, men tidsperspektivet och handlingens kontext blir tydligare då framåtblicken 

återkommer under filmens gång. Framtidens Sidney bildar en stark kontrast till den Sidney 

som gestaltas i filmens början, och den stundande förvandlingen blir i detta moment tydlig, då 

man får se en hjältinna med illrött hår med en hård attityd utstå olika former av tortyr för att 

nästa stund visa henne i brunt hår i färd med mer vardagliga sysslor som universitetsstudier, 

motion och bröllopsplaner. På detta sätt ges man tidigt en föraning om vad som komma skall, 

samtidigt som hjältinnans sätts i en offerposition vilken hon måste ta sig ur för att sedan 

kunna hämnas, vilket kan ses som konventionellt i dessa filmer. Kill Bill vol. 1 inleds precis 

som Catwoman med det moment som blir avgörande för filmens fortsättning, nämligen döden 

av hjältinnan eller de i hennes närhet. Det är också den scen som är nyckeln till hjältinnans 

förvandling och inleder hennes framtida jakt på hämnd. Inledningsscenen i Kill Bill vol. 1 är 

kanske mest minnesvärd då den visar ett totalt utplånande av hjältinnan och hennes liv, 

framför allt då hennes framtida man och barn blir mördade på hennes bröllop. Det är denna 

händelse som sedan blir ledande för hela filmen och motiverar hennes hämnd. En film som 

skiljer sig något från de andra i inledningsscenen är Resident Evil vilken börjar med ett 

massmord där ett stort antal människor blir instängda med ett virus på sin arbetsplats, en 

arbetsplats som för våld på sina anställda då datasystemet dödar dem alla. Även om filmens 

hjältinna Alice (Milla Jovovich) inte själv blir utsatt för detta så är det en förvarning om vad 

hon senare får tampas med i form av zombies. Precis som de instängda utsätts även Alice för 

en gas, men medan de dödas för att återuppstå som zombies så blir enda effekten för Alice en 

minnesförlust. Något som kan ses som ett angrepp på hjältinnan och som dessutom leder till 

en personlighetsförändring då hon under filmens gång upptäcker sin styrka och sina förmågor. 

 

Funktionen uppdrag återkommer inte i alla filmer men det finns tydliga likheter i de filmer 

där den återfinns. I dessa filmer är uppdragsgivarna alltid onda, ofta till hjältinnans ovetskap, 

därav leder ett fullföljande av uppdraget till negativa konsekvenser, vilka i dessa filmer alltid 

är döden, hjältinnans eller någon annan karaktärs. Både Alice i Resident Evil och Sidney i 

Alias: Truth be Told är agenter vars uppdrag är av tvivelaktig grund, för Sidney blir resultatet 

att hennes fästman mördas av hennes uppdragsgivare, Alice förlorar istället fyra av sina 
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vänner då det ursprungliga uppdraget utförs. I Catwoman är det istället Patience (Halle Berry) 

själv som dödas då hon utför sitt uppdrag, att marknadsföra en hälsofarlig hudvårdskräm, Men 

då hon återuppstår kan hon komma att hämnas sin egen död. Funktionen fungerar som en 

bestraffning för hjältinnans, om än omedvetna, onda gärning och den sätter många gånger 

igång den kedja av händelser som leder till hjältinnans förvandling och hämnd. 

 

I filmerna inom den här klassen återfinns nästan i varje fall en emotionell förbindelse av något 

slag, ofta en man som är objektet för hjältinnans kärlek, men även ibland ett barn eller en 

grupp människor. För att hjältinnan slutligen ska förändras och blir hård krävs det i allmänhet 

av handlingen att denna eller dessa personer dör, vilket ofta sker i dessa filmer. Alice i 

Resident Evil lämnas att sörja ett stort antal vänner, men det skildras framför allt två 

emotionella förbindelser som befästs starkast, nämligen de till den civila polisen Matt (Eric 

Mabius) och den kvinnliga agenten Rain (Michelle Rodriguez). Då hon under filmen, från att 

framför allt ha varit åskådare, tydligare sätts i en ledar- och beskyddarposition ser hon sig 

själv som ansvarig för att ha misslyckats i sitt uppdrag att rädda de andra. Då den sista av 

hennes vänner dör förvandlas hon ytterligare, utan någon att beskydda blir hon hård och 

hennes nya mål är hämnd och överlevnad, vilket filmen öppnar för i en uppföljare. Mer 

klassiska fall av funktionen kan man finna i filmerna Alias: Truth be Told och Kill Bill vol. 1 

där hjältinnorna förlorar den person som utgör den viktigaste rollen i deras liv, en förlust som 

initierar hjältinnans förvandling och stundande hämnd. BloodRayne skiljer sig från de andra 

filmerna då objekten för hjältinnans kärlek inte är samma som föremålet för hennes hämnd. 

Denna är istället hennes mor som blev kallblodigt mördad och våldtagen av hennes far som är 

vampyr. Detta visas i tillbakablickar och är alltså något som ska ha hänt innan filmens början, 

ändå spelar hämnden en väldigt central roll i historien till det att Rayne (Kristanna Loken) 

slutligen dödar sin far. Under filmens gång möter hon de människor med vilka hon skapar 

emotionella band men de faller slutligen alla offer för vampyrerna i den slutgiltiga 

konfrontationen och Rayne lämnas ensam kvar, utan någon att hämnas eller någon att älska. 

 

Funktionen illgärning är ständigt förekommande, men yttrar sig på olika sätt. I några av 

filmerna kan man se kopplingar till rape-revenge, en subgenre som Carol J. Clover har 

behandlat i vilken den kvinnliga protagonisten hämnas sina våldtäktsmän grundligt. Exempel 

på det kan man finna i både BloodRayne och Kill Bill vol. 1 där hjältinnorna tidigt blir utsatta 

för brutala våldtäktsförsök, detta då de befinner sig i en ytterst sårbar situation, den ena 

förväntas ligga i koma på ett sjukhus medan den andra hålls instängd som cirkusattraktion. 



 20 

Men båda hjältinnorna ger igen kort därefter, i likhet med filmer ur rape-revenge så bestraffas 

männen med döden, en ofta brutal sådan. Clover skriver om hjältinnans bestraffande roll: ”the 

avenger or self-defender will become as directly or indirectly violent as her assailant, and, as 

we shall later see, these films are in some measure about that transformation”.33 Citatet 

uppmärksammar en annan likhet mellan de två subgenrerna, det vill säga handlingens fokus 

på kvinnans förvandling. Clover talar även om den kvinnliga protagonisten i slasher-film och 

rape-revenge som ”the victim-hero”, en karaktär som binder samman kvaliteterna hos det 

lidande offret med den hämnande hjälten, inte olikt de hjältinnor jag undersöker.34 Hjältinnan 

som både offer och hjälte, och förvandlingen dem emellan är en del utav vad som utmärker 

filmerna även inom ”action babe cinema”. 

 

Men det mindre hämndmotivet diskuterat ovan har ingen del i det större, det är inte våldtäkt 

eller försök till en sådan som är hjältinnornas huvudmotiv för hämnd och dramat ges inget 

större utrymme i dessa filmer, istället är det med få undantag en nära anhörigs död som väcker 

hjältinnans hämndbegär i slutändan. Detta kan antyda att ett brott mot hjältinnan inte ses som 

likvärdigt med ett brott mot någon av karaktärerna i hennes närhet, vilket ger att hon framför 

allt är beroende av andra människor i sin närhet och antas beskydda dem. Ett undantag ser vi i 

Catwoman, där Patience hämnas sina egna mördare och inte någon annans ur vilket man 

skulle kunna tolka att hon sätter sig själv främst och tillåts vara egoistisk. Filmen skiljer sig 

även på andra punkter, exempelvis då det är hon själv som frigör sig från pojkvännens band 

och söker friheten och självständigheten istället för att bli berövad kärleken, ett ovanligt slut 

för de filmer jag undersökt. Hennes frigörelse sker i anda med hennes förvandling, den är inte 

anledningen till den så mycket som resultatet av den, genom att ha antagit en katts egenskaper 

söker hon sig till friheten. Andra exempel på illgärningar är som i BloodRayne och Resident 

Evil, en person som begår ett svek mot filmens hjältinna och hennes följeslagare blir i ett 

senare skede mördad av densamma. I Catwoman är konflikterna mindre på samma sätt som 

bestraffningarna är lindrigare, Patience har en ljudlig granne vars högtalare hon senare förstör, 

och en oförskämd och elak chef som hon sedan skäller ut och säger upp sig ifrån. För att inte 

blanda ihop denna illgärning med en större sådan, nämligen hjältinnans förlust av sina 

närmaste och efterkommande hämnd, bör nämnas att illgärningen ofta sker tidigare i filmen, 

och att den även får sin upplösning tidigare, medan det andra hämndmotivet blir centralt för 

filmen och behandlas under filmens gång för att först få sin upplösning i slutet. 

                                                
33 Carol J. Clover, s. 123. 
34 Ibid., s. 17. 
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Hjältinnorna undergår stora förändringar i filmerna, i vissa fall är denna förändring framför 

allt centrerad till ett ögonblick i filmen, medan den i andra fall sker gradvis under filmens 

gång. En extrem förvandling återkommer i flera av filmerna, i Catwoman är det Patiences 

nyvunna krafter som förändrar henne, då hon allt mer antar en katts egenskaper, detta både i 

beteende och till utseende. Denna förändring är plötslig och ofrivillig, en förvandling som till 

skillnad från de andra inte är ett resultat av hjältinnans själsliga tillstånd och förlust och som 

därför inte heller är lika negativt förknippad. I Alias: Truth be Told och Kill Bill vol. 1 är det 

hjältinnornas extrema sorg och förlust som förändrar dem, förlusten föder starka hämndbegär 

centrala för filmens berättelse, och förvandlingen blir plötslig. Sidney i Alias: Truth be Told 

genomgår en fysisk förvandling då hon antar en annans identitet, intressant hur denna person 

antas vara transsexuell, då även Sidney genomgår förändringar över gränserna för 

traditionella könsroller. Då Sidney förändras blir hennes karaktär och klädesval mer 

maskuliniserade samtidigt som den person hon efterhärmar är en man som klär sig som en 

kvinna, de kan därför båda sägas vara karaktärer med obestämd genustillhörighet.  

 

I den senare delen av filmen brukar hjältinnan ibland stå inför ett vägskäl där hon måste välja 

mellan det goda och det onda, precis som i den tidigare nämnda funktionen uppdraget så ger 

onda val dåliga konsekvenser medan goda val leder till en konfrontation med fienden. Här är 

hjältinnan medveten om sitt val varpå hon ofta väljer det goda alternativet. Så sker i både 

Alias: Truth be Told och Resident Evil, Sidneys val står mellan att fortsätta som agent i den 

byrån som mördat hennes pojkvän eller själv falla offer för dem, varpå hon väljer att utge sig 

för att arbeta för dem för att istället förstöra för verksamheten på insidan genom att även agera 

agent på ”den goda” sidan. I Catwoman väljer Patience istället ofta det sämre alternativet, till 

exempel då hon en morgon vaknar med svaga minnen från nattens begångna juvelstöld, då 

hon istället för att lämna tillbaks allt stöldgods väljer att behålla några för att pryda sig och sin 

dräkt med. Detta leder då till att hennes pojkvän som är polis får sina misstankar bekräftade, 

då han finner stöldgods i hennes lägenhet och senare kan ta fast henne för stöld och även 

mord. Intressant är att samma tre filmer som innehåller funktionen vägskäl även innehåller 

funktionen uppdrag, vilket kan tyda på att de liknar varandra mer vad gäller strukturen än de 

andra två filmerna. 

 

Den funktion som avslutar filmen är vanligen den slutgiltiga konfrontationen, en 

konfrontation som inte sällan leder till hjältinnans seger och hämnd, men kanske framför allt 
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till hennes isolation och totala ensamhet. I de flesta filmerna ter sig funktionen som så att 

hjältinnan möter sin fiende i en sista strid ur vilken hon går segrande. I Alias: Truth be Told är 

Sidneys konfrontation mindre fysisk i jämförelse med de andra filmerna, då hennes seger sker 

genom att hon lyckas överlista sin fiende, och då han inte är helt besegrad så öppnar filmen 

upp för uppföljande kapitel med en utdragen hämnd. Även Resident Evil skiljer sig något från 

de andra filmerna, då Alice slutligen efter att ha bekämpat och besegrat det största monstret 

av dem alla, kidnappas tillsammans med sin vän Matt av samma organisation som skapat 

zombieviruset. Hon blir därav förnekad ett lyckligt slut, förlorar sin vän, och vaknar slutligen 

upp ensam i en värld övertagen av zombies. Som i Resident Evil slutar även de andra filmerna 

med hjältinnans isolation, i de andra filmernas fall rör det sig många gånger om en bitterljuv 

seger då den lämnar hjältinnan ensam och då hämnden inte förändrar det faktum att hon 

förlorat sina nära. 
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3. Klass 2: Hård  Mjuk 

 

Likt tidigare kapitel har jag valt att här redovisa de återkommande funktionerna som återfinns 

i filmerna där hjältinnan genomgår den motsatta förvandlingen från ovan, nämligen från hård 

till mjuk. Dessa funktioner kan i vissa fall likna varandra eller till och med vara desamma, 

men då de allra flesta ändock skiljer sig åt har jag valt att förklara funktionerna åtskilda från 

varandra för en bättre överblick av filmerna. Även här kommer funktionerna först definieras 

och förklaras för att sedan redovisas i tabellform för att visa på dess frekvens och slutligen 

exemplifieras. Filmerna jag har valt att kategorisera i denna grupp är Aeon Flux, Dark Angel, 

Elektra, Lara Croft: Tomb Raider, Ultraviolet och Underworld. 

 

3.1 Funktioner 

 

Den första återkommande funktionen inom denna kategori av filmer tenderar att vara vad jag 

kallar för styrkeprov, nämligen ett moment där hjältinnan får visa sin styrka eller sina 

speciella krafter. Styrkeprovet är ofta av fysisk karaktär och visar på hjältinnans 

överlägsenhet, men också hennes förhärdade tillstånd då hon ofta porträtteras som samvetslös. 

Denna funktion, då den sker i filmens början, omöjliggör en placering inom kategorin som 

förespråkar den motsatta förvandlingen då hjältinnan redan från början befästs som stark och 

hård. Funktionen kan också likställas med det tidigare nämnda våldsdådet, skillnaden är att 

här är hjältinnan den som utför våldshandlingen, medan det i den andra kategorin filmer är 

hjältinnan som är offer för den. 

 

Hjältinnans förhållande till sina föräldrar följer ett specifikt mönster i dessa filmer, ett 

mönster som kan delas in i två mer specifika varianter. I de filmer som utspelar sig i en samtid 

är föräldrarna döda sedan tidigare, vilket framgår som en anledning till hjältinnans hårda 

karaktär samtidigt som föräldrarnas mördare ofta är hjältinnans fiende och föremålet för 

hennes hämnd. I de filmer som utspelas i framtiden och som kan ses ha starka kopplingar till 

science fiction-genren är hjältinnan ofta en föräldralös klon och här är istället hennes skapare 

och hennes fiende ofta samme man, en slags fadersfigur vilken hjältinnan måste besegra. 

Likheten mellan dessa två varianter är hjältinnans status som föräldralös och hur det har 

påverkat hennes karaktär till det hårdare. Jag har valt att kalla denna funktion för avsaknad av 

föräldrar, det är en funktion som kan komma att ifrågasättas då den inte alltid passar in under 

beskrivningen för vad en funktion är bland annat då den endast förkommer i återblickar. Jag 
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har ändå valt att ta med den då jag anser den vara en central del av berättelsen som även är av 

vikt för hjältinnans utveckling och slutgiltiga hämnd. 

 

Funktionen kan även liknas vid en av Propps funktioner betecknad ”absentation”, vanligtvis 

står den för att en medlem i familjen lämnar hemmet, men i en mer extrem tappning kan den 

även bestå av föräldrarnas död. Propp menar att funktionens innebörd skulle vara att den 

skapar en situation vilken resulterar i missöden, då föräldrarna saknas kan sagans protagonist 

lätt göra misstag som slutar i olycka.35 Men de hjältinnor jag undersökt skiljer sig från sagans 

hjältar, i deras fall resulterar ofta föräldrarnas död i en förhårdnad karaktär och ett starkt 

hämndbegär. Samtidigt som avsaknaden av föräldrar många gånger försätter dem i ett labilt 

tillstånd vilket kan leda till att de hamnar i ofördelaktiga situationer. Funktionerna påminner 

således om varandra även om deras innebörd inte är helt överensstämmande. 

 

Även i dessa filmer antar hjältinnan ofta ett uppdrag som i de flesta fall är av ond karaktär, 

men till skillnad från funktionen med samma namn i tidigare kategori så avbryter hon 

uppdraget då hon blir medveten om dess onda avsikter. Uppdraget leder därför inte till några 

konsekvenser utan i likhet med i de fall hjältinnan väljer att utföra ett uppdrag med goda 

ändamål, vilket återfinns även bland dessa filmer, så leder detta i förlängningen till en konflikt 

och konfrontation med den nyfunna fienden. Denna händelsekedja repeteras i ett flertal av 

filmerna och bidrar med att i även denna kategori av filmer upprätthålla en tydlig moralistisk 

tankegång där onda handlingar bestraffas medan goda belönas. Funktionen innebär också ofta 

ett avbrott i det liv som hjältinnan lever då hennes tidigare uppdragsgivare tydligt måste 

ifrågasättas, och det är ibland detta handlingsmönster som initierar hjältinnans förvandling 

från hårdare till mjukare karaktär. 

 

Funktionen emotionell förbindelse återfinns även här men får en annan betydelse för 

historiens utveckling än funktionen i tidigare kapitel. En likhet kan man finna i hur hjältinnan 

på grund av denna relation förvandlas men vägen dit är annorlunda. Objektet för hennes 

kärlek är även här framför allt en man eller ett barn, en person hon möter tidigt i filmen med 

vilken relationen senare fördjupas. Denna relation leder till en förvandling av hjältinnan, från 

att tidigare ha styrts av själviska syften till att sedan visa mer empati och en rättfärdighet i sitt 

sätt att agera. Denna person bryter i vissa fall även hjältinnans isolation och är en styrande 

                                                
35 Vladímir Propp, s. 26-27. 
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kraft i hjältinnans gradvis förändrade karaktär varför den är viktig i de filmer hjältinnan 

genomgår förvandlingen från hård till mjuk. Medan det viktiga i den tidigare kategorin filmer 

är denna karaktärs död och hjältinnans jakt på hämnd så fokuserar handlingen i filmerna inom 

denna kategori på deras växande relation och dess påverkan på hjältinnan. Samtidigt kan man 

märka en tendens i filmerna att vilja förklara hjältinnans grundkaraktär, hennes hårda 

personlighet förklaras då precis som filmerna ur den tidigare kategorin med en nära anhörigs 

död, ofta en förälder eller annan medlem ur familjen. Detta visas med ständiga återblickar där 

hjältinnans bakgrund kartläggs. En händelse som ofta följer på den tidigare är hur hjältinnan 

vid ett eller flera tillfällen räddar den man eller barn som hon har tagit under sitt beskyddande. 

Genom att hon räddar objektet för sin kärlek räddar hon även sig själv, både till själ och till 

kropp då denna person innebär en själslig förvandling och ofta ges tillfälle att även fysiskt 

rädda hjältinnan undan faror. Filmerna försöker dock allt som oftast att upprätthålla 

hjältinnans fysiska överlägsenhet genom att ge henne fler möjligheter att rädda än att bli 

räddad ifrån. Det är också avsaknaden av denna karaktärs död som gör att hjältinnan inte 

förändras i en motsatt riktning. 

 

Döden och den så vanligt förekommande återuppståndelsen som följer därpå är en intressant 

återkommande funktion som jag har valt att kalla för död/återuppståndelse. Många gånger är 

det hjältinnan själv som är föremålet för denna funktion men den sker även för personerna i 

hennes närhet. Döden i sig kan te sig på olika sätt, på samma sätt som återuppståndelsen ges 

många disparata förklaringar, allt från magi till vampyrism, men det är tydligt att det är en 

funktion som återkommer inom dessa filmer, ibland upp till så många som tre gånger i en och 

samma film. Denna funktion kan vara svårdefinierbar då döden egentligen utgör ett slutgiltigt 

stadium och karaktärerna i filmerna inte alltid kan uppfylla kriterier för vad döden innebär, 

men jag har valt att ta med alla de fall där en karaktär sägs vara nära döden och till och med 

ett fall då en hjältinna iscensätter sin död för att sedan återuppstå. 

 

En av de funktioner som förekommer i de flesta filmerna är det redan nämnda vägskälet. 

Denna kan definieras som så att hjältinnan ställs inför ett medvetet val där hon måste välja 

mellan vad man kan förenkla som gott och ont. Hjältinnan tenderar att även här välja det goda 

framför det onda och genom det bevisa sitt värde och sin godhet. Man kan i vissa fall även 

finna mindre vägskäl igenom filmen, där hjältinnan från början utsätts för de konsekvenser 

som medföljer ett dåligt val för att sedan välja rätt den andra gången. 
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Även här slutar filmerna framför allt med en slutgiltig konfrontation men den tenderar att 

skilja sig från den förra. Skillnaden kan man finna i att hjältinnan genom att mjukas upp och 

bli en godare karaktär också får ett godare och mer tillfredsställande slut som en konsekvens 

av detta. Hon har getts livet tillbaka istället för att ha fått det tagit ifrån sig. Därför 

förekommer inte samma isolation som så ofta följer på filmerna med det motsatta 

förvandlingsmönstret. Hjältinnan i dessa filmer tenderar istället att ställas inför en 

konfrontation som alltid leder till en slutgiltig seger och hämnd, då till skillnad från sin 

mörkare medsyster som så ofta bestraffas - för sin förvandling till det hårdare och sitt 

vältrande i hat och hämnd - med ett mer otillfredsställande slut. 

 

3.2 Tabell 2: Hård  Mjuk 

 

För en närmare förklaring av tabellen läs den text som förgår tabellen i det tidigare kapitlet. 

 

 Aeon Flux Dark Angel Elektra 

Lara 
Croft: 
Tomb 
Raider Ultraviolet Underworld 

Summa 
(%) 

1. Styrkeprov X X X X X X 100,0 
2. Avsaknad av 
föräldrar (X) (X) X X  X 83,5 
Kons. 2a. Föremål 
för hämnd   X X  X  
3. Uppdrag X  X XX X  66,5 
Alt. 3a. Gott -> 
Konfrontation    X    
Alt. 3b. Ont -> 
avbryts -> 
Konfrontation X  X X X   
4. Emotionell 
förbindelse X X X X X X 100,0 
Kons. 4a. 
Förvandling X X X X X X  
Kons. Räddning X X X  X X  
5. Död/ 
återuppståndelse X (X) XXX XX XX (X) 100,0 
6. Vägskäl  XX X X X X 83,5 
Alt. 6a. Gott -> 
Konfrontation  X X X X X  
Alt. 6b. Ont -> 
Konsekvens  X      
7. Slutgiltig 
konfrontation X X X X X X 100,0 
Kons. 7a. Seger X X X X X X  
Kons. 7b. Hämnd X X X X X X  
Summa (%) 85,5 85,5 100,0 100,0 85,5 85,5  
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3.3 Filmexempel 

 

Den funktion som tidigast förekommer i filmernas handling i denna kategori filmer är den jag 

har valt att benämna som styrkeprov, d v s en uppvisning i hjältinnans styrka och speciella 

krafter. Funktionen visar också ofta på hjältinnans redan hårda karaktär och relativa brist på 

känslor och ett samvete. Styrkeprovet är vanligen av fysisk karaktär, men det kan även finnas 

undantag, ett sådant finner vi i Dark Angel där hjältinnan Max (Jessica Alba) tidigt i filmen 

visar sina förmågor vilka hon använder för att lura människor på pengar och begå stölder. Då 

hon är en genetiskt framställd klon är hon fysiskt överlägsen andra människor och är 

synnerligen förmögen att utföra ett mer fysiskt styrkeprov, men fokus läggs istället på hur 

hennes krafter används i ett egoistiskt syfte. Hennes förvandling sker från hård till mjuk, men 

även från egoism till idealism, och hon blir i slutet av filmen mer benägen att använda sina 

krafter för att hjälpa andra. En vanlig typ av styrkeprov är de som man kan finna i Aeon Flux, 

Elektra, Ultraviolet och Underworld, då hjältinnan utför ett uppdrag vanligen som agent eller 

lönnmördare och skoningslöst dödar sina fiender. I Lara Croft: Tomb Raider återges 

funktionen annorlunda, hjältinnan Lara (Angelina Jolie) inleder filmen med att strida mot en 

robot som sedan visar sig skapad för att ge hjältinnan den träning hon behöver, samtidigt som 

hon tydligt finner ett nöje i denna lek. Denna scen anspelar inte som de andra på hjältinnans 

hjärtlösa karaktär, istället framställs Lara tidigt i filmen som arrogant och maskuliniserad. 

Hennes överlägsenhet kan ses som befogad, men det förstärkt manliga i hennes karaktär 

ifrågasätts, bland annat då butlern räcker fram en klänning menande att den skulle vara mer 

passande klädsel för en dam. Laras förvandling skiljer sig även från de andras, det är framför 

allt en inre förvandling i vilken hon släpper taget om sin döda far och sorgen efter honom.  

 

En funktion som gör sig märkbar filmen igenom är hjältinnans avsaknad av föräldrar, inom 

denna funktion kan man finna framför allt två varianter. I filmerna Aeon Flux och Dark Angel 

är hjältinnorna klonade och därför till synes föräldralösa, istället har de en fadersfigur eller en 

man som är ytterst ansvarig för deras liv som även tidvis agerar som deras fiende. Hjältinnan 

Aeon (Charlize Theron) har som uppdrag att döda Trevor, den man som, tillsammans med sin 

bror, är ansvarig för den ständiga reproduktionen och kloningen av stadens befolkning, detta 

då de alla antas vara sterila och oförmögna att reproduceras på naturlig väg. Men Trevor visar 

sig vara en klon av hennes man i ett tidigare liv, hon förstör istället den DNA-bank som är 

essentiell för denna procedur och med den mannen som klonade henne och som rent bildligt 

kan ses som hennes fader. I Elektra, Lara Croft: Tomb Raider och Underworld är hjältinnorna 
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föräldralösa och den ena eller båda föräldrarnas död kan ses som motivet bakom deras hämnd. 

Samme man som utgör deras största fiende är även förälderns mördare och genom att döda 

honom blir de fria från sitt hämndbegär. Men hämndmotivet är endast sekundärt i dessa 

berättelser, dels för att fienden sent uppdagas som förälderns mördare men också för att det 

alltid finns ett primärt skäl till att bekämpa fienden. Ändå är förlusten av föräldrarna en 

central del i berättelsen och anges många gånger som ett skäl till hjältinnans hårda karaktär. 

En stark koppling till fadern, och en förlust av modern återges också ibland som en orsak till 

hjältinnans manliga egenskaper. 

 

Funktionen uppdrag återkommer i flera av filmerna och består ofta av ett uppdrag som 

befrämjar onda syften. Då hjältinnan medvetandegörs om detta dolda ändamål avbryter hon 

dock uppdraget vilket leder till en konfrontation med uppdragsgivaren. Men det finns även ett 

undantag där uppdraget besitter goda avsikter, dess fullföljande leder även det till en 

konfrontation med fienden. Exemplen från filmerna ter sig relativt lika, i Aeon Flux, Elektra 

och Ultraviolet är uppdragets måltavla även de personer, en man eller ett barn eller både och, 

som blir föremålet för hjältinnans kärlek. På detta följer naturligt nästkommande funktion, 

den om emotionell förbindelse, då hjältinnan på grund av denna person slutligen förändras. 

Lara Croft skiljer sig även här från övriga hjältinnor, hon antar tidigt ett uppdrag med goda 

intentioner som ges av hennes döde far. Men under filmens gång ställer hon sig tidvis på sin 

fiendes sida i jakten på ett magiskt föremål som kan styra tiden, Lara antar då uppdraget att 

finna detta föremål med förevändningen att få möta och ge livet åter till sin döde far. Men då 

hon, genom faderns inblandning, medvetandegörs om faran som ett sådant föremål kan 

innebära, avbryter hon sitt uppdrag och dräper slutligen sin fiende. Man kan då i fallet Lara 

Croft: Tomb Raider tala om två skilda uppdrag som står i motsats till varandra, slutligen 

avbryter hon det onda för att slutföra det goda, och båda leder oundvikligen till en 

konfrontation med sin fiende och tidigare uppdragsgivare. 

 

Funktionen emotionell förbindelse är en väsentlig del i händelsekedjan som leder till 

hjältinnans gradvisa förvandling, den går ut på att hjältinnan möter en person som väcker 

hennes känslor och med detta förändrar henne. I de flesta fall är denna person en man eller ett 

barn med vilken relationen fördjupas under filmens gång. Exempel på funktionen går att finna 

i alla filmerna men mest märkbart är det i Elektra och Ultraviolet. Hjältinnan och 

yrkesmördaren Elektra (Jennifer Garner) möter i filmen med samma namn en man och ett 

barn, i detta fall en ung flicka, som visar sig vara föremålen för hennes uppdrag. Men då hon 
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vid det laget hunnit skapa en emotionell förbindelse med de två väljer hon att avbryta 

uppdraget, och räddar dem istället för att döda dem. Att de blir avgörande för hennes 

förvandling framgår om inte innan så i slutet då Elektra i dialog fastställer att flickan har gett 

henne livet tillbaka. I Lara Croft: Tomb Raider är det istället fadern som står för denna 

förvandling, hans för tidiga död har lämnat henne i ett något labilt tillstånd och det är först i 

mötet med honom och hämnden av honom som hon får ro. Samtidigt är hennes förvandling 

intressant då den går från maskulin till feminin, tydligt markerat med klädesval. Hennes 

tidigare så maskulina beteende verkar för ögonblicket förändrat då hon i sista scenen ses iförd 

klänning och hatt, men hon återgår snabbt till sin ”träningsmaskin” och sina våldsamma lekar, 

varmed filmen slutar som den börjar. Detta antyder ett brott av könsroller där hjältinnan visar 

att hon även som kvinna kan vara hård och samtidigt kvinnlig. Tasker analyserar i sin text 

sista scenen i filmen Strange Days (Kathryn Bigelow, 1995), som är nästan identiskt med 

slutscenen i Lara Croft: Tomb Raider, med dess ”maskulina” hjältinna iklädd klänning, men 

med sitt vapen fortfarande fastspänt mot sitt innerlår. Vapnet antyder enligt Tasker att en 

feminisering av hjältinnan inte är så nära som man först tillåts tro.36  

 

En händelse som är förbunden med den tidigare funktionen, då den kan sägas vara ett led i 

samma händelsekedja, är hur hjältinnan räddar objektet för den emotionella förbindelsen. 

Händelsen är också avgörande för hjältinnans förvandling, då det är genom att rädda de hon 

hyser känslor för som hon får möjligheten att uppleva de fördjupade känslor som leder till 

förvandlingen. Om denna person istället skulle dödas av hjältinnans fiende så skulle den 

motsatta förvandlingen utifrån denna teori förmodligen äga rum och hjältinnan skulle bli 

hårdare istället för mjukare. Personen som utgör objektet för hjältinnans kärlek ses alltid som 

svagare och mer sårbar än henne och hamnar i en position där hjältinnans beskyddande är 

väsentlig för dennes överlevnad. Lara Croft: Tomb Raider är ett undantag bland dessa filmer, 

då hennes far, som är föremålet för hennes kärlek, redan är död kan hon inte rädda honom. 

Hon har dock möjligheten att ge honom livet åter med hjälp av det magiska föremål som jagas 

i filmen, men detta framställs som oetiskt, då ett missbruk av detta föremål kan leda till 

oanade konsekvenser. Slutligen väljer hon istället att rädda sin vän och vad man förmodar är 

hennes förre älskare Alex (Daniel Craig) genom att använda samma föremål, genom att vrida 

tiden tillbaka några minuter till kort innan hans död kan hon ändra den dödande knivens 

riktning vilken istället hugger fienden. Det är intressant hur det även här förekommer en 

                                                
36 Yvonne Tasker, Working Girls: Gender and Sexuality in Popular Cinema, s. 87. 
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situation så lik de i de andra filmerna, men då förhållandet mellan Lara och Alex inte ges 

samma innebörd i jämförelse med andra filmer kan den inte räknas till funktionerna. Men 

Lara räddar slutligen den som räddas kan och försonas med sin faders död, vilket i hennes fall 

leder till hennes förvandling och sina sorgers befrielse. 

 

I filmerna förekommer det även att hjältinnans hårda grundkaraktär förklaras ytterligare, 

framför allt med återblickar på en nära anhörigs död, vilket ger att filmerna även innehåller 

den motsatta förvandlingen som man kan se i det tidigare kapitlet och samma typ av 

emotionell förbindelse som återfinns där. Anledningen till hjältinnans hårda karaktär anges 

ofta vara en förälders eller annan familjemedlems död, men det finns även varianter på detta. 

Gemensamt för filmerna är att få av hjältinnorna ses som i grunden hårda varelser, det är på 

grund av yttre omständigheter som de blivit sådana och det ses många gånger som en för dem 

onaturlig egenskap. Violet (Milla Jovovich) i Ultraviolet och Selene (Kate Beckinsale) i 

Underworld är vampyrer vilket förklaras vara anledningen till deras hårdhet, detta 

tillsammans med den fullständiga slakten av deras tidigare familj som motiverar deras 

hämndbegär och gjort dem hårda i jakten på den. I Elektras fall kombineras mordet på hennes 

mor med hennes faders stränga uppfostran och hårda fysiska träning vilket på samma sätt som 

Lara Crofts avsaknad av modern och överidentifikation med fadern har resulterat i en hårdare 

och mer maskulin karaktär. Slutligen kan man finna undantag i filmerna Aeon Flux och Dark 

Angel, i vilka båda hjältinnorna är kloner och innehar en hårdare grundkaraktär som inte i lika 

hög grad behöver förklaras. Aeons syster och en vän till Max dör under filmens gång och blir 

då föremålen för hjältinnans hämndbegär då deras fiende bär skulden till deras död, men 

förvandlingen därav är inte stor då båda hjältinnorna redan är hårda från grunden. Detta kan i 

deras fall även förklaras med att de är kloner placerade i en futuristisk värld vilket ger 

utrymme för hjältinnorna att porträtteras som hårda, i en värld där det existerar klonade 

människor och flygande tefat kanske inte hårda kvinnor behöver vara en abnormitet.  

 

Yvonne Tasker talar om tre olika typer av hjältinnor, vars konstruktion är avsedd att förklara 

(och bortförklara) deras extrema styrka, dessa typer är den maskuliniserade hjältinnan, 

modern och den sexualiserade hjältinnan.37 I Laras fall kan man tydligt koppla hennes 

karaktär samman med den maskuliniserade hjältinnans, Tasker beskriver denna som 

identifierad med fadern och hennes hjältemod är berättigat utifrån förlusten eller kärleken till 

                                                
37 Yvonne Tasker, Working Girls: Gender and Sexuality in Popular Cinema, s. 69. 



 31 

fadern, i Laras fall båda. Även exempel på de övriga två stereotyperna av kvinnliga hjältinnor 

som Tasker diskuterar kan man finna bland alla de hjältinnor jag behandlar, moderliga motiv 

finner vi framför allt bakom hjältinnornas handlingar i Ultraviolet och Kill Bill vol. 1. Den 

överdrivet sexualiserade hjältinnan, som framstår som en fetischistisk fantasifigur med 

kopplingar till seriefigurer och mjukpornografi, återges framförallt i Catwoman. Men de flesta 

hjältinnorna kan ses som tillhörande en eller flera av dessa stereotyper vid något tillfälle i 

filmernas handling. 

 

Att hjältinnan eller någon i hennes närhet dör och återuppstår är något av en konvention inom 

kategorins filmer, vilket utgör en funktion jag har valt att kalla död/återuppståndelse. I 

funktionen har jag räknat med alla fall som anspelar på döden, detta för att döden kan vara 

svår att definiera och för att den behandlas olika i olika filmer. Det logiska borde vara att 

döden är slutgiltig och att det inte är något man kan återuppstå ifrån, men ändå lyckas dessa 

filmer finna vägar ut ur denna återvändsgränd. I filmen Elektra har vi så många som tre 

dödsfall som återföljs av återuppståndelser, två av dessa innefattar hjältinnan och en tredje 

den unga flickan Abby (Kirsten Prout), som blir dödad men sedan förd tillbaka till livet av 

Elektra. I både Ultraviolet och Underworld är temat av återfödelse närvarande då filmerna 

behandlar varelser som vampyrer och varulvar, varelser vars mänskliga sida delvis dör och 

ger plats för ett annat väsen. Samtidigt finns flera exempel på personer i båda filmerna som 

återuppstår från de döda. Ett mer tvivelaktigt exempel finner vi i Dark Angel, här är det 

hjältinnan Max som använder sina speciella förmågor för att iscensätta sin död, detta som ett 

led i en strategi som sedan leder till fiendens död, funktionen kan därför i detta fall inte sägas 

ha samma betydelse även om det kan vara av intresse att funktionen återkommer även här. 

 

Även bland dessa filmer återfinns funktionen vägskäl där hjältinnan står inför ett val, som 

tidigare nämnt får ett dåligt val negativa konsekvenser, medan hjältinnan i de fall där hon 

väljer det goda alternativet hamnar i en direkt konflikt med sin fiende vilket slutligen leder till 

en konfrontation. Hjältinnan tenderar att välja det goda framför det onda och visar därmed på 

den förvandling hon genomgått och den godhet som hon antas ha inom sig. Ett exempel finner 

vi i Dark Angel där Max först ställs inför en förfrågan om att hjälpa till att beskydda ett vittne, 

konsekvenserna av hennes nekande blir att ett barn kidnappas, två män skjuts till döds och 

hennes vän blir rullstolsbunden för livet. Hennes reaktion nästa gång hon får en förfrågan 

visar på närvaron av ett samvete då hon denna gång väljer att hjälpa till, varpå hon räddar 

barnet och utplånar sin fiende. Liknande vägskäl uppstår även i de andra filmerna, ofta måste 
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hjältinnan vid något skede välja, och valet står många gånger mellan att rädda sig själv eller 

de under hennes beskydd. Lara ställs inför ett annorlunda beslut i Lara Croft: Tomb Raider, 

för henne står valet mellan att få tillbaka sin fader till livet, eller göra det rätta och förinta det 

magiska föremål som gör detta möjligt och som så lätt kan missbrukas. Även Lara gör 

slutligen det rätta valet efter ett möte med sin döde far och visar slutligen vilken sida hon står 

på genom att dräpa sin fiende och tidigare uppdragsgivare. 

 

Den sista funktionen slutgiltig konfrontation återkommer i alla för det här kapitlet nämnda 

filmerna, så gör även de funktioner som följer i händelsekedjan, nämligen seger och hämnd. 

Den slutgiltiga konfrontationen i dessa filmer skiljer sig från de där hjältinnan förändras i 

motsatt riktning, det är framför allt ett lyckligare slut som inte nödvändigtvis leder till 

hjältinnans isolation. I Elektra avslutas filmen med en utmaning och påföljande konfrontation 

med antagonisten, det blir då Elektra som går segrande ur striden och då hon dödar sin 

motståndare får hon även hämnas sin mor som blev mördad av samme man. Elektra är också 

den film som i slutet mest liknar den tidigare kategorins filmer då Elektra beslutar sig för att 

lämna de människor som hon kommit att bli så fäst vid, istället går hon sin egen väg fri från 

förbindelser, och man kan därför hävda att denna film slutar med hjältinnans, om än 

avsiktliga, isolation. 
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4. Sammantagen undersökning 

 

I detta kapitel har jag samlat tidigare nämnda filmer under ett och samma kapitel. 

Klassificeringen av filmerna har varit viktig för studiens resultat och genom den har de 

återkommande funktionerna inom filmerna blivit tydligare. Men jag vill även se filmerna som 

en helhet, något jag ämnar göra i detta kapitel då jag har valt att nedan sammanföra 

funktionerna och filmerna inom en och samma tabell, för att sedan diskutera subgenren i sin 

helhet. För en närmare förklaring av tabellen läs den text som föregår tabell 1. 

 

4.1 Tabell 3: Sammantagen tabell – Action babe cinema 

 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 
S:a 
(%) 

Våldsdåd X X X X (X)       45,5 
Styrkeprov  X  X  X X X X (X) X 72,5 
Avsaknad av 
föräldrar/förälder X X    (X) (X) X X  X 63,5 
Uppdrag X  X  X XX  X X X  63,5 
Alt. Gott -> konfrontation         X    
Alt. Ont -> avbryts -> 
konfrontation     (X) X  X X X   
Alt. Ont -> utförs -> 
konsekvens X  X  X X       
Emotionell förbindelse X X(X)  X X XX X(X) XX X XX XX 91,0 
Alt. Död -> Förvandling -> 
hård X X(X)  X X X (X) X X X X  
Kons. Föremål för hämnd X X  X  X (X) X X X X  
Alt. Relation -> 
Förvandling -> mjuk  (X)    X X X X X X  
Kons. Räddning      X X X  X X  
Illgärning  XX XX X X       36,5 
Kons. Bestraffning  XX XX X X        
Extrem förvandling X  X X     X   36,5 
Död/återuppståndelse   X X (X) X (X) XXX XX XX (X) 82,0 
Vägskäl X  X  X  XX X X X X 72,5 
Alt. Gott -> konfrontation X    X  X X X X X  
Alt. Ont -> konsekvens   X    X      
Slutgiltig konfrontation (X) X X X X X X X X X X 100,0 
Kons. Seger (X) X X X  X X X X X X  
Kons. Hämnd X X X X  X X X X X X  
Kons. Isolation X X X X X   (X)     
Summa (%) 70,0 60,0 70,0 70,0 70,0 60,0 60,0 70,0 80,0 60,0 60,0  
 

Filmförteckning: 1.1 Alias: Truth be Told; 1.2 BloodRayne; 1.3 Catwoman; 1.4 Kill Bill vol. 

1; 1.5 Resident Evil; 2.1 Aeon Flux; 2.2 Dark Angel; 2.3 Elektra; 2.4 Lara Croft: Tomb 

Raider; 2.5 Ultraviolet; 2.6 Underworld. 
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4.2 Diskussion 

 

Vid sammanförandet av samtliga funktioner i en tabell framträder framför allt skillnaderna 

mellan de två klassernas filmer än mer tydligt. De funktioner framför allt sammanbundna med 

den ena eller den andra klassens filmer är ofta överrepresenterade i just de filmerna. Även 

händelsekedjorna skiljer sig i många fall åt beroende på den form av förvandling som 

hjältinnan i filmerna genomgår. Detta bör visa att en sådan klassificering är berättigad och väl 

underbyggd. Samtidigt finns det även funktioner som återfinns inom båda klassens filmer till 

skillnad från dem som bara återfinns i den ena. Till dessa kan räknas funktioner såsom 

emotionell förbindelse, död/återuppståndelse och den slutgiltiga konfrontationen. Att 

funktionen emotionell förbindelse ges en central roll i filmerna är inte förvånande då den 

vanligtvis ligger till grunden för hjältinnans förvandling, filmens riktning bestäms i mycket av 

just denna funktion då denna funktions utveckling är avgörande för om hjältinnan förvandlas 

till att bli hård eller mjuk. Fascinationen inom ”action babe cinema” för temat av död och 

återuppståndelse är också intressant, denna funktion kan tolkas på olika sätt, ofta används den 

i film för att skapa ett moment av spänning, samtidigt kan den även uttrycka hjältinnans i det 

närmaste oövervinnliga styrka då hon lyckas undgå döden. En annan möjlighet är att 

funktionen bekräftar hjältinnans förvandling då döden kan ses som en form av förändring, en 

som för hjältinnan aldrig är slutgiltig då hon ständigt fortsätter förändras och på samma sätt 

alltid återuppstår. Alla filmerna innehåller någon form av den sista funktionen som utgörs av 

den sista konfrontationen med fienden, en konfrontation som ger filmen en avslutning, medan 

den för vissa även öppnar för en fortsättning. Andra funktioner som framför allt illgärning 

och extrem förvandling har endast förkommit i ett fåtal filmer och då främst i den kategori av 

filmer de är utformade ifrån. Den låga frekvensen för dessa funktioner kan antyda en mindre 

betydelse för handlingen i stort, i fallet av illgärningar är det sedan tidigare tydligt att detta 

hämndmotiv och tillika bestraffning inte är del av eller ses som lika viktigt som filmens större 

hämndmotiv. Medan en förvandling kan sägas inträffa i samtliga filmer så är den extrema 

förvandlingen desto ovanligare, denna är mer tydlig till det yttre och sker ofta plötsligt till 

skillnad från den mera gradvisa förändringen som de flesta hjältinnorna ger uttryck för, och 

den kan ses som en förstärkning av filmens förvandlingstema.  

 

Tabellen påvisar också en relativt hög frekvens av funktionernas förekomst inom filmerna 

med ett genomsnitt på ca 66 procent. Den höga förekomsten bland filmerna underbygger mina 

funktioner samtidigt som det visar på en tendens till upprepning i handlingen inom filmerna 
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tillhörande ”action babe cinema”. De funktioner jag utformat tar fram och belyser det 

essentiella i filmernas handling, speciellt då man vill tolka dessa filmer som en helhet, men 

funktionerna ger även en givande analysmall för enstaka filmer. Propps teorier har vid 

uppsatsens utformande visat sig vara väldigt givande, genom att dela in filmernas handling i 

funktioner har det varit möjligt att finna en allmän struktur vars delar återkommer med hög 

frekvens i samtliga filmer. Mitt förhållningssätt skiljer sig i mycket från det Peter Wollen 

anammar i sin text och analys av North by North-West, detta då Wollen använder sig av 

Propps funktioner utformade för att visa strukturen hos ryska folksagor medan jag utformar 

mina egna funktioner i relation till de filmer jag analyserar. Bordwell kritiserar det sätt på 

vilket Wollen, och andra filmteoretiker som försökt applicera Propps funktioner på film, 

modifierar handlingen i de filmer som analyseras för att den ska vara kompatibel med Propps 

funktioner.38 Bordwell menar också att Propps funktioner bör ifrågasättas då andra kritiker av 

Propp har funnit flera fall där även Propp manipulerar sagornas handling för att passa in i 

hans teorier.39 Bordwells kritik blir däremot inte lika relevant i relation till min uppsats då jag 

undkommer denna problematik genom utformandet av egna funktioner i relation till de filmer 

som analyseras. Däremot bör man i en studie av detta slag fundera på Bordwells 

grundläggande kritik, nämligen manipulerandet av text för ett anpassande till tesen, något jag 

i min text försökt undvika med alla medel. Detta kan till trots ligga i betraktarens öga, en 

annan åskådare kanske väljer att tolka handlingen eller funktionerna på ett annat sätt. På 

grund av filmseendets subjektiva natur är det svårt att leverera fullständiga sanningar. Mina 

funktioner har dock varit föremål för ett ständigt ifrågasättande och vid de fall jag funnit att 

resonemanget för funktionens förekomst varit svag har denna antingen tagits bort helt eller 

eventuellt markerats i tabellen genom parentestecken. Jag har även genom mina filmexempel 

försökt förklara mitt resonerande och varför jag anser exemplen vara riktiga.  

 

Trots Bordwells hårda kritik av Propp, och användandet av Propp i filmteori, så ger han även 

en öppning för Propps metoder och hur dessa skulle kunna användas. I sin kritik av Wollen 

påstår han att en jämförelse mellan North by North-West och den ryska folksagan vore möjlig 

på endast två sätt, att antingen föra ihop filmen tillsammans med ett antal sagor och försöka 

finna ett gemensamt mönster av dess innehåll, eller att skapa en liknande strukturell mall för 

North by North-West tillsammans med en grupp filmer för att sedan göra en jämförelse med 

                                                
38 David Bordwell, s. 12-13. 
39 Ibid., s. 10-11. 
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folksagornas struktur.40 En inställning inte helt olik det förhållningssätt jag har haft i relation 

till Propp. Med detta inte sagt att Bordwell ansåg att en sådan undersökning borde tillämpas, 

då detta framför allt skrivs som kritik till Wollen, tidigare i texten framhåller han: ”[t]here are 

good reasons to regard the ’Proppian’ approach to film narrative as a dead end”.41 Trots att 

mycket av Bordwells kritik bör anses vara berättigad så instämmer jag inte med detta 

uttalande, jag anser det finnas mycket i Propps teorier som är tillämpbart, däremot inte på det 

sätt detta tidigare har gjorts. Att företa sig en applicering av Propps funktioner på film anser 

jag vara fruktlöst, men Propps tankegångar och metoder, hans sätt att strukturera upp 

handlingen, kan bidra med ett intressant sätt att se på och tolka film.   

 

 

                                                
40 David Bordwell, s. 15-16. 
41 Ibid., s. 5. 
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5. Filmanalys av Kill Bill vol. 1-2 

 

Syftet med detta kapitel är att sätta min teori på prov genom en analys av filmerna Kill Bill 

vol. 1 och Kill Bill vol. 2 utifrån de funktioner jag har upprättat i min undersökning. Kapitlet 

inleds med ett handlingsreferat där båda filmerna återges med intentionen att presentera dem 

samt ge en större förförståelse för det sammanhang som de stycken som analyseras är tagna 

ifrån. I nästa del kommer jag att diskutera klassificeringen av filmerna och även filmernas 

återkommande funktioner. 

 

5.1 Handlingsreferat 

 

Quentin Tarantino har regisserat filmerna Kill Bill vol. 1 och Kill Bill vol. 2, vilka även kan 

ses som två delar av en och samma film då den ena inte är helt fullständig utan den andra. 

Uma Thurman spelar filmens hjältinna vid namn Beatrix Kiddo, även kallad ”Black Mamba”, 

”The Bride” och slutligen också ”Mommy”, men jag kommer att i analysen referera till henne 

som Kiddo. Filmen inleds med en massaker i en kyrka där höggravida Kiddo, hennes blivande 

man Tommy (Christopher Allen Nelson), hennes vänner och kyrkans anställda mördas brutalt 

under deras bröllopsrepetition. Gärningsmännen består av yrkesmördare och tidigare kollegor 

till Kiddo tillsammans med hennes tidigare älskare och uppdragsgivare Bill ”Snake Charmer” 

(David Carradine). Fast Bill skjuter ett skott rakt mot hennes huvud så dör inte Kiddo, istället 

hamnar hon i koma under fyra år och vaknar slutligen till ett tomt liv utan sitt barn och med 

ett starkt hämndbegär. Kiddo hämnas sitt förlorade barn genom att döda dess mördare en efter 

en, fem namn har hon antecknat på sin dödslista. Den första att dödas i filmen är Vernita 

Green, även kallad ”Copperhead” (Vivica A. Fox), en kvinna som har lyckats med det som 

Kiddo aldrig fick göra, att slå sig till ro tillsammans med sin dotter (detta sker genom en 

framåtblick så Vernita är egentligen det andra namnet på listan som dör). 

 

Första filmen visar också uppvaknandet ur den fyra år långa koman, då Kiddo vaknar med 

ångest över sitt förlorade barn. Samtidigt blir hon också medveten om att hennes kropp har 

utnyttjats och våldtagits under hennes sjukdomstid, varpå hon dödar en man och den 

sjuksköterska skyldig för koppleriet, efter att ha återtagit kontrollen över sin kropp flyr hon i 

hans bil. Första kvinna och mördare på listan är O-ren Ishii, ”Cottonmouth” (Lucy Liu), vars 

livsöde vi får följa i ett tecknat stycke som stilmässigt påminner om japansk animé. Innan den 

planerade hämnden möter hon en beryktad tillverkare av samurajsvärd i Japan vid namn 
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Hattori Hanzo, en man som svurit att aldrig mer färdigställa ett svärd, och får honom att 

tillverka ett svärd till henne i syfte att döda Bill. Kill Bill vol. 1 slutar med Kiddos fullbordade 

hämnd av O-ren och med tre namn kvar på listan, detta då det andra mordet på Vernita visats 

tidigare i filmen. Men det är inte endast O-ren som dör, många av hennes undersåtar faller 

också för Kiddos svärd då de försöker beskydda sin chef och överhuvudet bland Tokyos 

kriminella kretsar. Hennes bästa vän Sophie Fatales (Julie Dreyfus) liv besparas dock, fastän 

hon förlorar en arm, och det blir slutligen hon som kan berätta för Bill att Kiddo lever och att 

hon lever för hämnden. Slutligen får vi reda på att Kiddos dotter lever, något Kiddo är helt 

omedveten om. 

 

Den andra filmen börjar med en återblick på massakern och handlingen återupptas från den 

tidigare filmen. Med varje återblick ges man mer information och man får nu se Bill och 

Kiddo mötas innan massmordet. I nästa scen varnas Budd ”Sidewinder” (Michael Madsen) av 

Bill, sin bror, om Kiddos förestående hämnd. Budd blir därför den som lyckas skada och 

tillfångata Kiddo, då han är väl medveten om hennes ankomst. Han begraver henne levande 

och låter nummer fyra på dödslistan, Bills nya enögda flickvän Elle Driver ”California 

Mountain Snake” (Darryl Hannah), lägga ett högt bud på hennes Hanzo-svärd. Väl under 

jorden visar en återblick Kiddos hårda träning hos den kinesiske mästaren Pai Mei (Chia Hui 

Liu), en gång i tiden även Bills mästare och ökänd för sitt dåliga humör och sin dödliga ”Five-

point palm - exploding heart technique” med vilken mästaren med endast fem handrörelser får 

sin motståndares hjärta att explodera efter fem tagna steg. Kiddos träning utgörs delvis av att 

på kort avstånd slå hål i en träplanka med endast knogarna som redskap. Det är denna teknik 

hon får användning av då hon lyckas ta sig ur sin träkista och fly döden. Samtidigt som Kiddo 

går tillbaka genom öknen i riktning mot husbilen, dödar Elle Budd med ett ormbett genom att 

tidigare ha placerat en orm i den väska full med pengar som hon överräcker, anledningen 

antas vara för att slippa betala ut summan på en miljon för svärdet. Då Kiddo kommer fram 

inleds en strid, man får veta att det var Pai Mei som tog ut Elles ena öga och att Elle därefter 

dödade Pai Mei. Striden slutar följaktligen med att Kiddo sliter ut det andra ögat och lämnar 

Elle skrikande i husbilen. Kiddo hämnas därmed likväl sig själv som sin tidigare mästare. 

 

Sist på listan står Bill och det är då hon öppnar hans lägenhetsdörr som hon för första gången 

får se sin dotter ”BB” (Perla Haney-Jardine) och görs medveten om hennes existens. Det blir 

ett kärt återseende, Bill och Kiddo uppför sig som goda föräldrar tills det att BB sover. Kiddo 

beskjuts med ett sanningsserum och hon berättar om sin graviditet och beslutet att lämna 
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honom och sin karriär som yrkesmördare. Då de påbörjar striden gör hon processen kort och 

använder den teknik som Pai Mei en gång lärde henne, en teknik han inte lärt någon annan, 

inte ens Bill. De tar avsked och han tar sina fem sista steg och faller sedan död ned. Filmen 

slutar med mor och dotter tillsammans och en lycklig Kiddo som återtagit sin modersroll. 

 

5.2 Analys 

 

Jag har tidigare i undersökningen gjort en klassificering där filmerna har delats in i två 

grupper beroende på den form av förändring som hjältinnan genomgår, klass ett har bestått av 

de filmer där hjältinnan förvandlas från att vara mjuk till hård medan klass två omfattar de 

hjältinnor som genomgår den omvända förvandlingen. Även i Kill Bill-filmerna kan man göra 

denna klassificering, Kill Bill vol. 1 har jag sedan tidigare räknat som tillhörande klass ett 

medan Kill Bill vol. 2 skulle kunna sägas höra till klass två. Denna klassificering kan 

motiveras med att Kiddo i första filmen blir berövad sitt liv i stillhet med man och barn, hon 

förvandlas och blir hård och målmedveten i sin jakt efter hämnd. I andra filmens början är hon 

redan hård och hämndlysten men blir förändrad mot slutet vid mötet med sin dotter, hon får 

sin hämnd men även sitt liv tillbaka.  

 

Den första funktionen som återges i den första filmen är våldsdådet, momentet då hjältinnan 

utsätts för våld eller död vilket motiverar hennes stundande förändring och ger henne ett starkt 

hämndbegär. I Kill Bill vol. 1 sker detta då Kiddo själv, barnet hon bär på, hennes blivande 

man och gäster och anställda blir beskjutna under hennes bröllopsrepetition i kyrkan. Kiddos 

tidigare kärlek Bill och de fyra andra vars namn sedan utgör hennes dödslista är de skyldiga 

till denna gärning, men det är Bill som slutligen tror sig döda Kiddo genom att skjuta henne 

genom huvudet, sekunderna efter att hon berättar att barnet är hans. Det är också på Bills 

order de andra agerar, samtidigt som Bill är den person i filmen som Kiddo visas ha det 

starkaste bandet till frånsett hennes dotter. Hämnden fokuseras därför på Bill, både i filmtiteln 

och i dialogen då hans svek ses som det högsta. Det är denna händelse som inleder hjältinnans 

förvandling, Kiddo vaknar upp ur koman till en ny verklighet med djupa emotionella sår som 

förändrar hennes karaktär ansenligt.   

 

Funktionen styrkeprov återfinns även den i Kill Bill vol. 1, direkt efter våldsdådet, 

representerat av massakern i kyrkan, får vi se Kiddo hämnas Vernita, det andra namnet på 

Kiddos dödslista. Scenen som visas inträffar egentligen inte förrän efter slutet på första filmen 
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och innan den andra, så det åskådaren visas är en blick in i framtiden. Här får vi se ett verkligt 

prov på Kiddos styrka i en välkoreograferad scen där Kiddo och Vernita slåss med varandra 

med endast omgivningen, i form av eldgafflar, möbler och köksknivar, som vapen. Scenen 

visar också på Kiddos hårda karaktär och brist på medkänsla och förlåtelse. Trots Vernitas 

upprepade vädjan för sitt barn visar Kiddo att hämnden inte är förhandlingsbar. 

 

Den funktion som behandlar avsaknaden av föräldrar återges här på ett flertal sätt. Kiddo 

nämner inte uttryckligen sina föräldrar eller sina uppväxtförhållanden. Men under en av flera 

återgestaltningar av den scen som visar massakern i kyrkan blir Kiddo tillfrågad om hon inte 

har någon familj som kan sitta vid hennes sida vid bröllopet. Kiddo svarar då nej trots 

påtryckningar och man får då anta att hon inte besitter emotionella band till sin familj eller 

eventuellt inte har någon i livet. Då Bill dyker upp blir det istället han som får representera 

hennes familj, hon presenterar honom intressant nog som sin far. Det finns även andra 

indikationer på att Bill ses som en fadersfigur, i filmen omtalas han även som hennes mästare 

och man förstår att det är han som gett henne lärdom i stridens konst. Bortsett från att vara 

den som lärt upp Kiddo är han även betydligt äldre än henne, så pass att han utan problem kan 

refereras till som hennes far. Bill själv porträtteras även han som faderlös, i filmen beskrivs 

hans ständiga sökande efter fadersfigurer men det reflekteras däremot inte över Kiddos eget 

sökande efter detsamma. Även förhållandet till Pai Mei ger en antydan till Kiddos önskan att 

finna en fadersfigur, till skillnad från Elle blir Kiddo fäst vid den äldre mannen och ser även 

på honom som sin läromästare. Pai Mei lär slutligen ut sin speciella och dödliga teknik till 

Kiddo exklusivt vilket antyder att han även i henne ser något som han inte funnit i sina andra 

studenter, däribland Elle och Bill.  

 

Då O-ren Ishiis bakgrund återberättas sker detta i ett animé-inspirerat tecknat stycke under 

vilket hennes föräldrars död förändrar henne från barn till lönnmördare. Hennes svurna hämnd 

utförs slutligen på den man som dödade dem. O-rens bakgrund antas förklara hennes hårda 

karaktär, då hennes blodshämnd utfördes vid endast elva års ålder, och vi finner i henne ännu 

en föräldralös antihjältinna. Även Vernita Greens dotter Nikki blir moderlös på grund av 

Kiddos hämnd, då Kiddo har mördat hennes mor blir hon upptäckt av flickan. Kiddo förklarar 

då att hennes mor fick vad hon förtjänade och att om Nikki när hon växt upp fortfarande 

känner sig stött så kommer Kiddo att vänta på henne, näst intill säker på att hon kommer att 

vilja ta ut sin hämnd så småningom.  Genom dessa exempel kan man fastställa att det i Kill 

Bill-filmerna finns en koppling mellan avsaknad av föräldrar och den konsekvens det 
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förväntas ge, nämligen en hård karaktär benägen till att utföra mord med hämnd som syfte 

eller endast för betalning. Det är ett försök till att förklara en yrkesmördares beteende 

samtidigt som man rättfärdigar hjältinnans aktioner med hämnden som motiv, åskådaren 

tillåts njuta av våldshandlingarna utförda i filmen då de utsatta för dem inte ses som offer utan 

förövare.  

 

Funktionen uppdrag återfinns i den andra filmen och består i likhet med andra filmer som 

följer samma förvandlingsmönster av en händelsekedja där ett uppdrag av ond karaktär 

avbryts vilket leder till att hjältinnan hamnar i en konflikt och senare även en konfrontation 

med sin tidigare uppdragsgivare. Intressant är att denna scen även då den visas i andra filmen 

är en återblick på en händelse som inträffar innan den första filmen. Funktionen utspelar sig 

då Kiddo innan ett uppdrag finner att hon är gravid, en upptäckt som förändrar hennes 

inställning till sitt yrke och sitt uppdrag. Det är menat att Kiddo ska döda Lisa Wong, men då 

hennes offer är medveten om Kiddos uppdrag skickar hon själv en yrkesmördare för att mörda 

Kiddo. Kiddo övertygar denna mördare om att hon bär på ett barn, något som totalt förändrar 

situationen, varför hon inte ämnar utföra sitt uppdrag och ber kvinnan som är där med avsikt 

att döda Kiddo att avstå. Från att tidigare ha varit en hård yrkesmördare blir Kiddo en annan 

person, barnet hon bär på innebär ett avbrott med det tidigare livet och en inledning på det 

nya, och det är i denna stund hon beslutar sig för att fly från Bill och sin tillvaro som 

yrkesmördare. Det är denna mjukare version av Kiddo som förvandlingen i den första filmen 

har sin utgångspunkt ifrån, innan hon och barnet hon bär på utsätts för massakern. Men det är 

först i samband med den andra filmen där förvandlingen liksom i funktionen går från hård till 

mjuk som denna funktion utspelas, på samma sätt som det är i slutet av denna film som hon 

slutligen konfronterar sin mördare och får sin hämnd i enlighet med den händelsekedja som 

vanligtvis följer på funktionen.  

 

Det är Kiddos dotter BB som är objektet för hennes kärlek och det är detta band som utgör 

funktionen emotionell förbindelse. I första filmen är det förlusten av sin dotter som driver 

Kiddo till hämnd och förändrar henne medan det i andra filmen är återfinnandet av sin dotter i 

livet som förändrar henne till att återigen ta sig an modersrollen och ändra sin livssituation. 

Man kan här även nämna den förvandling som sker innan den första filmen, då hon för första 

gången blir medveten om sitt barn och förändras från hård till mjuk. Man kan därför tala om 

så många som tre olika förvandlingar som återges under filmernas gång, och dotterns varande 

eller icke varande som den oberoende variabeln i förhållande till moderns förvandling. Då 
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Kiddo är i sin dotters närhet är hon mjuk och moderlig medan hon utan henne är hämndlysten 

och våldsbenägen. Något man tydligt kan se i den andra filmens slutscen då hon återser sin 

dotter tillsammans med Bill, den man som utgör objektet för och det slutgiltiga steget i hennes 

hämnd. Medan dottern är i samma rum uppför de sig båda som tillhörande en och samma 

familj och det är först då flickan somnat som Kiddos hämndbegär väcks på nytt och hon till 

slut dödar Bill. Samma förvandling kan man se i den första filmen då Kiddo och Vernita 

inleder en strid i Vernitas hem, men det är här istället Vernitas dotter Nikki som de stridande 

justerar sin karaktär utifrån. Då Nikki kommer hem från skolan låtsas de vara gamla vänner 

och de gömmer båda sina knivar bakom ryggen, först då Nikki är borta kan striden fortsätta 

som vore de båda under en tyst överenskommelse. Yvonne Tasker talar om moderskapet som 

en motiverande faktor för actionhjältinnan, genom moderskapet kan hennes hårda karaktär 

förklaras då hon agerar för att antingen försvara sitt barn eller, som i Kiddos fall, till minnet 

av sitt döda barn.42  

 

Funktionen illgärning har tidigare i uppsatsen diskuterats i samband med Kill Bill vol. 1, 

illgärningen består av en eller flera personer som utför en handling som är ämnad att skada 

hjältinnan. Men hjältinnan bestraffar alltid de som begår denna gärning och på så sätt visar 

hon sin nyvunna styrka. Funktionen återfinns i den första filmen då en manlig sjuksköterska 

säljer Kiddos kropp medan hon ligger i koma. Man förstår av dialogen att detta är något som 

hänt vid flera tidigare tillfällen, och det är innan ännu en våldtäkt på hennes livlösa kropp som 

Kiddo vaknar upp. Då hon blir medveten om den situation hon befinner sig i ligger hon kvar 

för att sedan övermanna den man som angriper henne, hon dödar både honom och 

sjuksköterskan och hämnas på så sätt de upprepade våldtäkter hon utsatts för under sin tid på 

sjukhuset. Men detta hämndmotiv ses som underordnat det större hämndmotivet, nämligen 

mordet på Kiddos dotter, och hon reflekterar inte vidare på det inträffade. Trots de grova 

övergreppen på Kiddo och hennes kropp är det inget som diskuteras vidare i filmen, fokus 

ligger på de illgärningar begångna mot hennes dotter och inte lika starkt på dem som utförs 

mot henne själv.  

 

En extrem förvandling kan man finna framför allt i Kill Bill vol. 1, förändringen sker plötsligt, 

från att vara en kvinna lycklig över sin graviditet och det stundande bröllopet blir Kiddo 

hämndgirig och samvetslös i sin jakt på dem som skadat henne och dödat hennes barn. 

                                                
42 Yvonne Tasker, Working Girls: Gender and Sexuality in Popular Cinema, s. 69. 
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Förändringen är däremot inte lika fysiskt märkbar, även om en viss kroppslig förvandling 

krävs då hon ligger orörlig i koma i fyra år för att sedan vakna upp, bli rörlig och börja leva 

igen. Funktionen kan därför lätt bli lite vag i detta fall då den inte återföljs av en ny hårfärg 

eller frisyr exempelvis, men den psykiska förvandlingen är desto mer märkbar. Detta finner 

man framför allt vid återblickarna som skildrar hjältinnan kort innan massakern, de 

karaktärsdrag som utmärker henne senare är här inte märkbara och hon verkar totalt 

oförmögen att hantera situationen och försvara sig trots att hon senare i första filmen klarar av 

en strid där hon ensam dödar 57 män. Framför allt är det Kiddos egenskap av mördare som 

förändras i förhållande till hennes dotters närvaro. En annan intressant detalj i Kiddos 

förvandling är hur hennes kläder skiftar i förhållande till den och även de många namnen som 

uttrycker olika delar av hennes person. Som yrkesmördare heter hon ”Black Mamba”, en orm 

med ett dödligt bett, medan hon då hon ska hämnas massakern i kyrkan går under namnet 

”The Bride” något hon skulle ha blivit om det inte vore för den. Slutligen heter hon 

”Mommy”, då hon återfår sin dotter och hennes liv inte längre drivs av begäret efter hämnd. 

Då hon repeterar inför sitt bröllop bär hon som brukligt en vit klänning för att senare i filmen 

och under sina andra hämnduppdrag vara klädd i byxor, intressant är att hon inför sin sista 

hämnd och vid mötet med Bill och dottern än en gång är iklädd klänning, något som styrker 

mitt resonemang kring hennes förvandlingar från mjuk till hård till mjuk igen.  

 

Det är intressant hur Kiddo förvandlas genom filmerna, från hård till mjuk till hård och 

slutligen mjuk igen, det blir tydligt att förvandlingen därav är en central del av historien och 

nödvändig för en utveckling av berättelsen åt endera riktningen. I de filmer jag undersökt har 

förvandlingen varit något som binder de samman, man kan även se det som att den ena 

förvandlingen tar av där den andra slutar i en ändlös cirkel. Kill Bill-filmerna genomför hela 

cirkeln vilket gör dem än mer intressanta som analysobjekt.  

 

Man kan finna flera fall av funktionen död/återuppståndelse i Kill Bill-filmerna. Det första 

sker då Kiddo under massakern i kyrkan skjuts i huvudet för att sedan vakna upp ur en fyra 

års lång koma, även om hon inte egentligen dör så blir hon tagen för död, både av sina 

gärningsmän och av poliserna vid platsen. Kiddo blir även tagen för död i den andra filmen då 

hon begravs levande i en igenspikad kista, men också ur denna annars säkra död lyckas hon 

återuppstå för att fortsätta sin jakt på hämnd. Denna funktion bidrar i filmerna till att 

framställa Kiddo som hård, närmast odödlig, samtidigt som hämndmotivet blir starkare ju mer 

hon plågas av sina fiender. Det starkaste hämndmotivet utgör däremot hennes dotters död och 
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här kan man finna ännu en version av funktionen, då dottern i slutet av den sista filmen visar 

sig vara högst levande och därigenom på sätt och vis återuppstår. 

 

Funktionen vägskäl anser jag vara frånvarande i båda filmerna, hjältinnans väg till sin 

slutgiltiga och fullbordade hämnd är rak och inget får henne att tveka inför sitt mål. Inte heller 

finns det någon klar linje mellan vad som är gott och ont, Kiddos onda handlingar rättfärdigas 

med hämnden och ställs emot de våldshandlingar hon själv utsätts för. Kiddo blir snarare 

konsekvensen av de andras ondska då hon bestraffar sina mördare vilka hon en gång var en 

del av. Det är slutligen moderskapet som återigen räddar henne från ett liv som mördare, då 

hon utkrävt sin hämnd kan hon återgå till det stilla liv som hon hade i åtanke för sig och sin 

dotter. Både Vernita Green och Bill försöker väcka Kiddos sympati genom sina döttrar, men 

Kiddo klargör redan i första filmen för Vernita att hon ämnar fullborda sin hämnd och inte 

låter sig påverkas av dotterns närvaro. Inte heller då hon återser sin dotter blidkas hennes 

hämndbegär och även Bill får slutligen dö för hennes hand. Då hon efter mordet på Vernita 

lämnar dennas hus får man höra rösten från Kiddos mästare som talar om krigaren i strid. Om 

denna säger han att en krigare endast kan tänka på att besegra sin fiende, mästaren uppmanar 

Kiddo att undertrycka alla mänskliga känslor och sympatier och att döda alla som står i 

hennes väg. Vägledningen följer hon väl, obevekligt söker hon sitt mål – hämnden. 

 

En slutgiltig konfrontation kan man säga återfinns i båda filmerna, men då filmerna följer på 

varandra så är det först i andra filmen som hjältinnan ges en mer definitiv avslutning. 

Funktionen då den återges i den första filmen är mer spektakulär då den avslutas med en stor 

stridsscen som hjältinnan går segrande ur samtidigt som hon under filmens gång har 

fullbordat sin hämnd på två av de fem personerna på sin lista. Men hjältinnan har ännu en 

lång väg att gå innan hon kan få sin slutgiltiga hämnd. Precis som de andra filmerna tidigare 

nämnda i uppsatsen, vars förvandling går från mjuk till hård, så har Kill Bill vol. 1 ett mörkare 

slut och händelsekedjan återföljs av hjältinnans isolation då hon står ensam kvar vid filmens 

slut. I den andra filmen är slutet av en annan karaktär då hon återfunnit sin dotter vid livet och 

med henne fått livet tillbaka. Trots sin dotters återkomst tar hon ut sin hämnd och vinner sin 

seger över Bill. Men det är en skonsammare och mjukare hjältinna vi finner i andra filmen, 

sitt samurajsvärd får hon exempelvis ingen direkt användning för då hon endast dödar en 

person. Det är Elle som dödar Budd, förvisso med ett bett från en svart mamba vilket är 

Kiddos täcknamn som yrkesmördare, men Kiddo själv bär ingen skuld till hans död. Hämnden 

mot Elle blir våldsam men inte dödlig, då hon besparar hennes liv men istället rycker ut Elles 
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enda öga och lämnar henne skrikande och blind. Det blir slutligen Bill som får representera 

den slutgiltiga hämnden men inte heller här blir hämnden särskilt våldsam då hon dödar 

honom snabbt och skonsamt med endast fem slag genom fempunkts-tekniken. Även fast 

Kiddo först återser sin dotter i den slutliga scenen med Bill så kan Kiddos mer skonsamma 

och mindre dödliga natur ses som tecken på den riktning hon är på väg mot då denna film bär 

många likheter med andra filmer vars hjältinna genomgår en förvandling från hård till mjuk.  

 

Utav denna analys kan man hävda att Kill Bill-filmerna innehåller en stor andel av de 

funktioner jag tagit fram i samband med ”action babe cinema”. Det är anmärkningsvärt hur 

många av funktionerna som återfinns i båda filmerna och ofta inom ramen för den typen av 

film funktionen är vanligast inom. Funktioner vanligare inom den första klassens filmer är i 

Kill Bill vol. 1 mer frekventa och detsamma kan sägas om Kill Bill vol. 2 och den andra 

klassens funktioner. Jag hävdar utifrån ovan framställning att användandet av Propps 

analysmetod med funktioner för att klargöra en genres narrativa struktur är mycket givande 

och att den i fallet med ”action babe”-filmer kan tillämpas med fruktbara resultat. 

Funktionerna kan sägas utgöra en stor del av de element centrala för subgenren, och en analys 

av dess funktioner säger därför mycket om subgenren i sig.  
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6. Avslutning 

 

Mitt syfte med denna uppsats har varit att utifrån Propps metoder finna ett sätt att tolka 

”action babe cinema”. Genom utformandet av funktioner har jag i filmerna velat finna en 

genomgående narrativ struktur. Funktionerna representerar således vad filmerna har 

gemensamt men visar också på sätt som de skiljer sig åt. I detta kapitel kommer jag att 

diskutera vad jag med min uppsats kommit fram till och huruvida jag har besvarat mina 

frågeställningar. Slutligen återges en kort sammanfattning av uppsatsens tillvägagångssätt och 

struktur. 

 

6.1 Slutsats 

 

I mitt uppsatsskrivande har jag framför allt arbetat utifrån fyra frågeställningar, eftersom jag 

har besvarat dessa löpande i texten och tillämpat en väldigt diskuterande text vore en 

repetering av dessa svar inte meningsfull då den endast skulle bidra med en tröttsam 

upprepning. Jag kommer här istället att resonera för att jag i min uppsats besvarat mina 

frågeställningar. Den första berör vilka funktioner som kan sägas återkomma i filmerna jag 

analyserar, och med vilken frekvens. Denna frågeställning anser jag vara väl besvarad, 

framför allt i de tabeller som figurerar i min uppsats. Den tredje tabellen radar upp samtliga 

funktioner och det framkommer även i vilka filmer de förekommer. Intressant är hur pass 

många av funktionerna som återges i filmerna, då frekvensen för dem kan sägas vara ganska 

hög. Därför kan funktionerna anses vara väl underbyggda och genom dem borde man kunna 

finna det som är essentiellt för handlingen i ”action babe cinema”. Funktionerna förklaras 

även mer utförligt i min text, och här besvaras även den andra frågeställningen om vilka 

slutsatser som man kan dra utifrån dessa funktioner. Jag diskuterar även vad funktionerna har 

för betydelse för handlingen, och tillämpar filmexempel för att tydligare visa hur de fungerar. 

Funktionerna har ofta till uppgift att föra handlingen framåt och fungerar som upptakten till 

hjältinnans förvandling. Andra funktioner tillämpas framför allt för att förklara denna 

förvandling, kring vilken filmerna centrerar sin handling. Yvonne Tasker menar att man ofta 

finner ett behov efter att förklara eller till och med bortförklara hjältinnans hårda och starka 

karaktär, vilket ger att denna inte anses vara naturlig för en kvinna.43 Taskers uppfattning 

                                                
43 Yvonne Tasker, Working Girls: Gender and Sexuality in Popular Cinema, s. 69. 
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finner jag väl befogad då jag i min text har funnit flera exempel på sådana förklaringar som 

hon omnämner.  

 

I min tredje frågeställning ställs frågan om vilka likheter och skillnader som man kan finna 

om man ser på filmerna som en helhet. En frågeställning jag anser mig besvara löpande då jag 

diskuterar de funktioner som förekommer, och det styrks ytterligare av den sammantagna 

tabellen som visar samtliga funktioner och filmer. Bland de tio funktioner som jag har 

utformat, återges vissa framförallt i den ena eller andra kategorin filmer, beroende på 

förvandlingen som hjältinnan genomgår, men många av funktionerna är även generella för 

båda gruppernas filmer. Flera av de mer vanligt förekommande funktionerna föregår en 

variation av händelser, detta är vad jag har valt att kalla för en händelsekedja, som ofta beror 

på vilken grupp av filmer de tillhör. Exempelvis är det vanligare att den första klassens filmer, 

där förvandlingen går från mjuk till hård, utför det onda uppdraget, det vill säga funktionen 

uppdrag. Medan de hjältinnor som förvandlas från hård till mjuk vanligtvis avbryter 

uppdraget och på det sättet väljer att slåss för den ”goda” sidan. För de första hjältinnorna 

innebär deras val en konsekvens, i regel döden för någon de bryr sig om, medan de andra 

hjältinnorna genom sitt val konfronteras med sin fiende. Skillnaderna inom subgenren 

föreligger framför allt i hur handlingen utvecklas olika beroende på hjältinnans förvandling, 

och hur denna förvandling kan förklaras. Likheter kan man finna i filmernas fokus på 

förvandling som tema, och även hur denna framför allt kretsar kring en emotionell förbindelse 

och dess utkomst. Även historiernas centrering kring moraliska dilemman kan ses som 

närvarande i flertalet filmer, ofta i form av valet mellan det goda och det onda.  

 

Den sista frågeställningen behandlar Propp och vad man utifrån min uppsats kan säga om 

användandet av hans teori. I kapitel fyra diskuterar jag tillämpandet av Propp, både i relation 

till min egen text, men även i förhållande till Wollens och Bordwells artiklar. Jag anser att 

mitt förhållningssätt till Propp har varit väldigt givande, framför allt då jag använder mig av 

hans tankegångar om funktioner, och sättet att strukturera upp text på, och inte hans 

funktioner i sig. Peter Wollen har däremot ett annat förhållningssätt då han i sin analys av 

North by North-West använder sig utav Propps funktioner. Wollen kommer slutligen fram till 

att dessa funktioner skulle kunna förklara strukturen hos flera olika former av berättelser och 

medier, samtidigt som han även menar att den film han analyserar kan anses ha vissa likheter 
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med ryska folksagor.44 Dessa slutsatser anser jag, i likhet med David Bordwell, vara ett slags 

önsketänkande från Wollens sida. Bordwell riktar stark kritik mot Wollen, Propp och även 

andra filmteoretiker som tillämpat Propps funktioner, då han menar att dessa funktioner 

endast bör kunna förklara strukturen hon ryska folksagor, om ens det. Bordwell kritiserar även 

hur applicerandet av Propp ofta föregås av en manipulation av texten för att den ska passa in i 

Propps teorier, att tillämpa Propp inom film menar han är att tillämpa våld på Propps teorier 

på ett eller annat sätt.45 Även Propp själv ansåg att hans funktioner endast var tillämpbara för 

en analys av ryska folksagor.46 Mitt förhållningssätt till Propp framhåller slutligen ett tredje 

perspektiv, trots att jag instämmer med större delen av Bordwells kritik av tillämpningen av 

Propp och Wollen, så anser jag inte Propp vara den återvändsgränd som Bordwell ser det som. 

Istället anser jag Propp inneha ett flertal viktiga insikter angående texters struktur och hur 

man genom att utforma funktioner kan finna en sådan. Propps teorier har varit ledande för den 

riktning min uppsats har tagit och är att tacka för många intressanta aspekter som 

framkommit.  

 

6.2 Sammanfattning 

 

I min uppsats har jag försökt finna en återkommande narrativ struktur i de filmer från 2000-

talet som utgör ”action babe cinema”. Min studie är i hög grad inspirerad av Vladímir Propp 

och hans teorier och metoder, framför allt utformandet av funktioner, det vill säga en 

karaktärs agerande. Ett av de första stegen i min undersökning har varit klassificeringen av 

materialet, jag har delat in filmerna i två grupper beroende på vilken form av förvandling 

hjältinnan genomgår, detta då förvandlingen kan ses som ett centralt tema. Den ena 

förvandlingen går från mjuk till hård medan den andra är den motsatta. Inom de två grupperna 

kan filmernas struktur sägas vara mer lika varandra än då man analyserar dem som en helhet. 

Jag har utformat funktionerna genom att se till vilka av filmernas händelser som var vanligast 

förekommande, dessa har jag sedan definierat och tolkat utifrån deras betydelse för filmens 

helhet. Funktionerna har jag sedan exemplifierat med mina filmer för att tydligare visa hur de 

är beskaffade. Jag har också använt mig av tabeller där jag redovisar för funktionernas 

förekomst i filmerna och deras frekvens i stort. Jag har också haft som syfte att diskutera 

tillämpandet av Propp och mitt förhållningssätt till densamme. Slutligen har jag använt 

                                                
44 Peter Wollen, s. 32-34. 
45 David Bordwell, s. 15. 
46 Ibid., s. 12.  
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funktionerna i en analys av filmerna Kill Bill vol. 1 och Kill Bill vol. 2, för att visa hur mina 

funktioner kan användas i analyssammanhang. 
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