
STOCKHOLMS UNIVERSITET  PK1/ HT 2005 
Filmvetenskapliga institutionen  Handledare: Louise Wallenberg 

  PK-uppsats framlagd av 
  Filip Holm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En feministisk studie av 

karaktärsrepresentationerna i 

Sergio Leones C'era una volta il West 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   2 

Titel:  En feministisk studie av karaktärsrepresentationerna i Sergio Leones C'era una 

volta il West 

Författare:  Filip Holm 

Institution:  Filmvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet 

Handledare:  Louise Wallenberg 

Framlagd: HT 2005 

 

Abstract: 

 

Tillskillnad mot de flesta Västernfilmerna valde manusförfattarna till C'era una volta il West 

att införa en kvinnlig karaktär i en av de större rollerna. Uppsatsen undersöker utifrån ett 

feministiskt perspektiv med texter av Laura Mulvey och Mary Ann Doane som utgångspunkt 

representationerna av filmens fyra huvudkaraktärer. I den första delen av uppsatsen diskuteras 

Västernfilmen i stort med extra fokus på Sergio Leones filmskapande. Därefter följer en 

redogörelse av de utvalda texterna vilka sedan används under läsningen av filmen i 

analysdelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   3 

 
 
Innehållsförteckning 
 
 
Inledning – Syfte............................................................................................... 1 

Metod.................................................................................................................. 3 

Historisk översikt av Västerngenren med fokus på  Leones filmskapande .. 4 

Feministisk filmteori ........................................................................................ 7 
”Visuell lust och narrativ film” och ”Eftertankar om ’Visuell lust och narrativ film’, 

inspirerad av Duell i solen” .................................................................................... 7 

Kritik mot Mulvey .............................................................................................. 10 

”Filmen och maskeraden: att bygga en teori om den kvinnliga åskådaren” ............... 12 

Handlingsreferat ............................................................................................ 13 

Analys ............................................................................................................. 14 

Slutsats – Sammanfattning ............................................................................ 26 

Källförteckning............................................................................................... 28 

Produktionsuppgifter..................................................................................... 27 

 

 



   1 

Inledning – Syfte 
 

Efter att Sergio Leone 1966 hade avslutat sin Dollartriologi med Il Buono, il brutto, il cattivo 

så kände han sig klar med Västerngenren.1 Han hade nått ett internationellt erkännande och 

ville nu resa till Amerika och förverkliga sitt drömprojekt Once Upon a Time in America.2 

Dollartriologins ekonomiska framgångar ledde dock till att de aktuella produktionsbolagen i 

Amerika ville att Leone först skulle göra ytterligare en Västernfilm. United Artists, som hade 

stått för den amerikanska distributionen av Dollartriologin, erbjöd en hög budget och flera 

välkända amerikanska stjärnor. Tillslut valde dock Leone att göra filmen för Paramount 

Pictures som utöver en hög budget erbjöd honom en konstnärligfrihet och den väletablerade 

veteranen Henry Fonda, vilken Leone hade önskat jobba med redan under sin första 

Västernfilm Per un pugno di dollari (Sergio Leone, 1964).  

              När Dollartriologin inspelningsschema enbart varit förlagt till Europa skulle nu vissa 

scener också spelas in i Amerika. Leone skulle alltså först nu få möjligheten att utnyttja 

autentiska miljöer på genrens hemmaplan. En större budget tillät också Leone att genomföra 

en del idéer som inte varit aktuella under tidigare filmer. Bland annat var Ennio Morricones 

musik färdigkomponerad redan innan själva inspelningen startade. Detta för att scenerna 

skulle anpassas efter musiken och inte tvärtom. Skådespelarnas rörelser, filmens rytm och 

scenkonstruktion är därför alltså en reflektion av Morricones musik.3  

              C'era una volta il West (Sergio Leone, 1968) blev dock inte den kommersiella 

framgång Paramount hade hoppats på. Kritikerna sågade den för sitt långsamma tempo vilket 

så klart avskräckte den typiska mainstreampubliken samtidigt som den inte upptäcktes av den 

mer intellektuella Antonioni-, Bergman-, Truffautcineasten.4 Filmens foto och mise-en-scene 

hyllades dock och man menade därmed att det enda Leone egentligen hade lyckats med var att 

visa prov på sin talang som Art Director.5  

              Efter allt Paramount gett Leone; budget, miljöer och Fonda, så gav han dem i 

gengäld en konstfilm som verkade näst intill omöjlig att krama några pengar ur. C'era una 
                                                
1 Dollartriologin utgörs av Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più och Il Buono, il brutto, il cattivo. 
I samtliga tre filmer spelar Clint Eastwood huvudkaraktären The Man with No Name.   
2 Leone skulle senare få möjligheten att förverkliga projektet men det skulle dröja nästan 20 år. Likt fallet med 
C'era una volta il West ansågs det långsamma tempot och den komplexa berättarstrukturen vara för vågad för att 
garantera en kommersiell succé. Detta ledde till att hans drömprojekt klipptes om av bolaget. Once Upon a Time 
in America (Sergio Leone, 1984) blev hans sista film som regissör.    
3 Christopher Frayling, Spaghetti Westerns Cowboys and Europeans from Karl May to Sergio Leone (London: I. 
B. Tauris & Co Ltd, 1981), ss. 196-197.  
4 Richard T. Jameson, “Something to do with Death – A Fistful of Sergio Leone”, i Film Comment, mars 1973, s. 
10. 
5 Frayling, Spaghetti Westerns Cowboys and Europeans from Karl May to Sergio Leone, s. 212.   
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volta il West påminner dock till stora delar om den egenartade stil Leone arbetade fram i 

Dollartriologin; extrema närbilder, långa scener, experimentell musik och en sparsmakad 

dialog. Tempot var dock som sagt betydligt långsammare och tiden mellan actionmomenten 

längre. 

              Paramount försökte åtgärda förlusten genom att klippa ned den nära tre timmar långa 

filmen med en halvtimme. Actionsekvenserna lämnades intakta men i intrigen uppstod flera 

logiska luckor. Trots Paramounts ingrepp fortsatte filmen floppa men den bortklippta 

halvtimmen innebar att biograferna i alla fall kunde pressa in ytterligare en visning per kväll.6 

Filmen visade sig dock vara riktigt lönsam i Frankrike, Italien, Tyskland, Schweiz och Japan 

där den mer eller mindre visades i sitt tänkta format. I Paris visades den konstant i nästan sex 

år.7   

              Manuset hade Leone skrivit tillsammans med de två yngre cineasterna Bernardo 

Bertolucci och Dario Argento. De hade likt Leone en enorm fascination för genren och var till 

på köpet också stora beundrare av Leones stil och ansåg att han var en av Italiens mest 

intressanta filmskapare under 60-talet. Tidigare Västerns av Leone hade spelat anspelat på och 

vidareutvecklat genrens givna konventioner. Nu var ambitionen att göra en ultimat Västern 

som också skulle referera direkt till klassikerna inom genren. De tre västernbeundrarna 

samlades inför manusarbetet hos Leone och närstuderade ett flertal av sina favoriter. 

Referenserna fungerade på olika sätt; ljussättning inspirerad av The Searchers (John Ford, 

1956), kostym som för tankarna till The Man Who Shot Liberty Valance (John Ford, 1962), 

repliker som anspelar på temat i High Noon (Fred Zinneman, 1952), citat hämtade från 

Johnny Guitar (Nicholas Ray, 1954), återanvändande av birollsskådespelare och miljöer 

karaktäristiska för Fords filmer etc.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

              Under manusstadiet lär Bertolucci ha uppmanat Leone att förnya sig genom att 

integrera en kvinnlig karaktär i handlingen. Enligt Bertolucci ska Leone först ha avfärdat idén 

men senare ångrat sig efter att ha fått en vision om hur hon skulle presenteras i filmen. Den 

kvinnliga karaktären skulle komma med ett tåg till en station. När hon klev av tåget skulle en 

kamera i grodperspektiv uppenbara att hon inte hade några underkläder på sig. I den färdiga 

filmen kliver den kvinnliga karaktären spelad av Claudia Cardinale under pompösa 

förhållanden av ett tåg när hon presenteras för publiken, men Leones idé kring avsaknaden av 

underkläderna förverkligades som tur var inte. Cardinale bär en allt annat än vågad klänning. 

                                                
6 Ibid., s. 197. 
7 Ibid. 
8 Ibid., s. 198. 
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Trots detta kan det vara intressant att se på hur den kvinnliga karaktären framställs när en man 

som uppenbarligen i första hand ser på en kvinnas funktion som ett erotiskt objekt står för 

regin. Syftet med uppsatsen är att undersöka representationen av den kvinnliga karaktären i 

C'era una volta il West. Detta ska jag göra genom att titta på hur hon och de andra tre 

huvudkaraktärerna, samtliga män, framställs. Jag är medveten om att västerngenren främst 

tilltalar en manlig publik. Detta gör dock inte min undersökning mindre intressant utan 

snarare tvärtom.  

 

Metod 
 

Jag kommer under analysen att använda mig av feministisk filmteori med Laura Mulveys 

inflytelserika text ”Visuell lust och narrativ film” som utgångspunkt. I det första kapitlet 

kommer jag att redogöra för Västernfilmen i allmänhet och Sergio Leones filmskapande i 

synnerhet. I det följande kapitlet kommer jag att redogöra för feministisk filmteori i stort och 

mer ingående för just ”Visuell lust och narrativ film” och även den uppföljande texten 

”Eftertankar om ’Visuell lust och narrativ film’, inspirerad av Duell i solen”. Därefter 

kommer jag att ta upp en del av den kritik som riktats mot Mulvey. Som komplement till 

Mulveys teorier ska jag också redogöra för Mary Ann Doanes text ”Filmen och maskeraden: 

att bygga en teori om den kvinnliga åskådaren”. Efterkommande kapitel ägnas åt ett 

koncentrerat handlingsreferat av C'era una volta il West. Därefter tillämpas feministisk 

filmteori på filmen och uppsatsen avslutas sedan med en sammanfattning av de slutsatser jag 

kommit fram till under analysen.   
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Historisk översikt av Västerngenren med fokus på Leones filmskapande 
 

Gemensamt för flera av legenderna, på båda sidor om lagen, under västerneran är att de valde 

att exploatera sina myter med hjälp av böcker, tidningar och filmer. Både Buffalo Bill Cody 

och Wyatt Earp hade karriärer inom filmbranschen. Emmett Dalton, den siste överlevande 

brodern i det berömda Daltongänget, arbetade på en bok som romantiserar om hur han dör 

under ett våghalsigt rån mot två banker samtidigt hela 45 år innan sin riktiga död.9 I händerna 

på bland annat John Ford, King Vidor och Howard Hawks blev legenderna populära bland 

den amerikanska befolkningen. 

              Ett av Fords mer berömda uttalanden lyder: “When the facts don’t fit the legend, 

print the legend”. Legenden anpassas med andra ord efter den amerikanska publiken för att ge 

så stor vinst som möjligt. Därför säger ofta Västernfilmen mer om samtidskontexten den är 

producerad i än den tid filmen egentligen behandlar.10  

              Det är sällan Västernfilmer anger specifikt under vilken tid och på vilken plats de 

utspelar sig. Klassiskt sett brukar det dock vara någonstans väster om Mississippi och någon 

gång mellan slutet av inbördeskriget och innan Amerikas inträde i första världskriget. Därav 

uppstår en inkonsekvens vad gäller historiska detaljer.11  

              Västernfilmen uppnådde en reflexiv självmedvetenhet på ett tidigt stadium. En av de 

största klassikerna, Stagecoach (John Ford, 1939), uppvisar tydligt en kännedom för arketyper 

och konventioner inom genren. Förhållandet till konventionerna är viktigare än den historiska 

förankringen. Det extremt konsekventa behandlandet av konventioner gör att Västernfilmen 

skiljer sig från andra Hollywoodgenrer. På grund av att formen är så oerhört väletablerad har 

även små avvikelser vad gäller ideologi, ikonografi, arketyper och narrativa grepp en tendens 

att få dramatiska effekter.12               

              Under 50- och 60-talet gick den amerikanska Västernfilmen på tomgång. En kritiker 

lär ha hävdat att det mest intressanta med filmerna var att se om dess åldrade stjärna, John 

Wayne, Henry Fonda, James Stewart etc., fortfarande kunde ta sig upp på en häst. Det fanns 

dock undantag. Fords The Man Who Shot Liberty Valance hyllades av kritiker och ansågs av 

västernälskaren Leone vara Fords bästa bidrag till genren. Under 60-talet rörde sig genren 

bort från den utopiska känsla den tidigare utstrålat. En framtid var ofta otänkbar och det 

romantiserades inte kring heroismen i samma utsträckning som tidigare. Redan i The 

                                                
9 Ibid., s. 192. 
10 Ibid., s. 193. 
11 Barry Langford, ”Revisiting the “Revisionist” Western”, i Film & History, nr. 2, 2003, s. 27. 
12 Ibid. 
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Magnificent Seven (John Sturges, 1960) ser de sju revolvermännen att deras tid börjar gå mot 

sitt slut.13 Även The Man Who Shot Liberty Valance framstår som mindre hoppfull. Många 

menar att Ford med filmen riktar kritik mot genrens förskönande av de verkliga legenderna. 

              När genren gick på tomgång i Amerika dök plötsligt Per un pugno di dollari upp på 

repertoaren. Filmen var producerad i Italien och blev en stor ekonomisk succé. Huvudrollen 

spelades av den då okände Clint Eastwood. Per un pugno di dollari antas ofta felaktigt vara 

den första Italienska Västernfilmen men faktum är att Italien och andra Europeiska länder 

hade gjort Västerns redan sedan mediets tidigaste år. De hade dock aldrig nått någon större 

internationell publik.14  

              Som tidigare nämnts ansåg många kritiker att Leones starkaste sida vara hans känsla 

för mise-en-scene. Under sin ungdom hade Leone arbetat som assistent till Vittorio De Sica 

under inspelningen av Ladri di biciclette (Vittorio De Sica, 1948). Christopher Frayling 

beskriver i sin Leonebiografi Something to do with Death hur han fascinerades av Cesare 

Zavattini och Vittorio De Sicas extrema känsla för detaljer.15 Leone fick under inspelningen 

upp ett intresse för en realistisk mise-en-scene. Han ansåg den nödvändig för att åskådaren 

skulle dras med i filmen. Västernfilmen var inget undantag. Han kritiserade amerikanernas 

rena, välklädda och finkammade cowboys. Karaktärerna i Leones Västernfilmer har istället ett 

utseende som är präglat av den miljö de verkar inom.  

              Leone ska ha beundrat Ford och den amerikanska Västernfilmens optimism men 

samtidigt funnit den en aningen naiv. Den pessimistiska syn som under 60-talet hade börjat 

märkas av inom de amerikanska Västernfilmerna blev än starkare under Leones regi. Hans 

berättelser utstrålar en dystopisk känsla. Till skillnad mot den amerikanska Västernfilmen 

kopplade Leone sina karaktärer till den sociala och ekonomiska kontext de verkade inom. De 

har ofta en cynisk inställning till tillvaron och gör sällan något för någon annans vinning. 

Clint Eastwoods antihjälte från Dollartriologin skiljer sig till stora delar från John Waynes 

heroiska rollfigurer. Leone fick ta emot kritik för att ha dragit Amerikas historia i smutsen. 

Själv menade han att hans filmer på många sätt stämde bättre överens med verkligheten än de 

amerikanska regissörernas. 

              Även om Leone inte delade amerikanernas ideologier och förskönande av sina 

legender så älskade han ändå Västernfilmen och dess förhållande till sina konventioner. 

Christopher Frayling menar att medvetenhet för och användandet och vidareutvecklingen av 

                                                
13 David Lusted, The Western (Harlow: Pearson Education Limited, 2003), s. 174. 
14 Ibid., s. 186. 
15 Christopher Frayling, Something to do with Death (New York: Faber Inc., 2000), ss. 50-51. 
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dessa konventioner är så extremt under Leones regi att hans filmskapande bäst kan definieras 

som en kinematografisk narcissism.16      

              Under sina år som regiassistent i Rom fick han möjlighet att träffa flera av sina 

amerikanska favoritregissörer. Detta med anledning av att Hollywood under 50- och 60-talen 

ofta förlade delar av sin inspelning till Italien. Detta var vanligast förekommande för episka 

mastodontproduktioner. Italiens miljöer, billiga filmteam och möjligheter med ett stort antal 

statister gjorde det attraktivt som inspelningsplats för storslagna strider.17 Leone fick på detta 

sätt god insikt i amerikanernas sätt att spela in actionsekvenser. Han var bland annat 

regiassistent under inspelningen av den klassiska slutsekvensen i Ben-Hur (William Wyler, 

1959). 

              Leones influenser begränsas inte bara till den amerikanska Västernfilmen och den 

italienska neorealismen. Han fascinerades mest av filmmakare som stod för mer 

alternativfilm; Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, Fritz Lange, Akira Kurosawa etc. 

Det är något som märks på hans filmskapande då hans Västerns på många sätt skiljer sig från 

de amerikanska. Hans orsaks-verkan-kedja är mindre tydlig och hans berättande inte alls lika 

dialogdrivet. Det framkommer också tydligt, till skillnad från flera av de amerikanska 

kollegorna, att han förhåller sig med en distans till sina berättelser.  

              Leone har på många håll fått erkännande för sin speciella stil men samtidigt har det 

också riktats kritik mot att han så länge har uppehållit sig inom en och samma genre. Värt att 

nämna kan då vara att han alltså redan 1968 ville bryta sig ur genren och att det var 

produktionsbolagen som höll honom kvar. Han lär bland annat ha haft planer på att göra en 

film i Thrillergenren och på samma sätt där vrida och vända på dess konventioner. Han 

menade att John Boorman hade lyckats göra det med Point Blank (John Boorman, 1967).18 

              I slutet av 60-talet återfick genren en viss nytändning i Amerika när en del 

nytänkande regissörer tog ut svängarna. Sam Peckinpah revolutionerade klipptekniken med 

sin The Wild Bunch (Sam Peckinpah, 1969) och den nu stora västernstjärnan Clint Eastwood 

återvände till sitt hemland för att både regissera och spela i Västernfilmer; Hang ’Em High 

(Ted Post, 1968), Joe Kid (John Sturges, 1972), High Plains Drifter (Clint Eastwood, 1973), 

The Outlaw Josey Wales (Clint Eastwood, 1976), Pale Rider (Clint Eastwood, 1985) etc. 

Eastwood förde med sig sin antihjälte men förhöll sig inte med den distans och humor som 

Leone gjort. 1992 regisserade Eastwood Västerndramat Unforgiven vilken blev en succé.  

                                                
16 Frayling, Spaghetti Westerns Cowboys and Europeans from Karl May to Sergio Leone, s. 215. 
17 Ibid., ss. 63-64. 
18 Ibid., s. 85. 
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Feministisk filmteori 
 

Feministisk filmteori började växa fram ur olika kvinnorörelser som uppstod i USA under 

slutet av 60- och början av 70-talen. Det finns flera perspektiv inom feministisk filmteori men 

de omfattar alla diskussioner kring könsskillnader och riktar sig oftast till kvinnliga 

perspektiv. I analyser av kvinnor kan det dock vara nödvändigt att även titta på hur män 

framställs. I början av 80-talet började man att titta specifikt på maskulinitet i film.19 När det 

gäller maskulinitetsstudier framhålls ofta Steve Cohan och Yvonne Taskers böcker. 

Feministisk filmteori har inte med skribentens kön att göra: män kan skriva feministiska 

analyser och kvinnor kan skriva analyser som inte är feministiska.20  

              Mulveys extremt inflytelserika text ”Visuell lust och narrativ film”, vilken jag nedan 

kommer att redogöra för mer i detalj, utkom i mitten av 70-talet och kritiserade den 

dominerande klassiska Hollywoodfilmen utifrån texter av Jacques Lacan och Sigmund 

Freud.21 Därmed blev psykoanalysen ett populärt redskap inom feministisk filmteori och det 

var först på 80-talet som användandet av den började ifrågasättas.22 Andra redskap i 

feministiska analyser kan t.ex. vara marxism, semiotik och strukturalism. Under 90-talet 

ökade den feministiska filmteorins intresse för etniska och homosexuella perspektiv.23 Även 

Queerteorin kom att växa sig stark där namn som Judith Butler, Alexander Doty, Chris 

Staayer Patricia White blivit viktiga.    

          

”Visuell lust och narrativ film” och ”Eftertankar om ’Visuell lust och narrativ film’, 
inspirerad av Duell i solen” 
 

Mulvey menar att den klassiska Hollywoodfilmen erbjuder åskådaren ett antal möjliga 

lustupplevelser. Enligt Freud finns det en lust i att betrakta andra människor som objekt. Han 

kallade denna lustupplevelse skoptofili. Freud menar att det finns en nyfikenhet på andra 

människors kroppsliga funktioner som till exempel närvaro eller frånvaro av penis. Mulvey 

hävdar att flera filmers strävan efter en sluten fiktionsvärld innebär en likgiltighet för 

åskådarens närvaro. Åskådaren kan då i biomörkret sägas få utlopp för dessa voyeuristiska 

                                                
19 E. Ann Kaplan, Feminism & Film (New York: Oxford University Press Inc., 2000), s. 1. 
20 Ibid. 
21 ”Visuell lust och narrativ film” publicerades första gången 1975 i den brittiska filmtidskriften Screen. 
22 Lisa Taylor, ”From psychoanalytic feminism to popular feminism”, i Approaches to popular film (red. Joanne 
Hollows och Mark Jancovich), (Manchester: Manchester University Press Oxford Road, 1995), s. 153.  
23 Kaplan, s. 10. 
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känslor när den ser in i denna slutna värld.24 En annan lustfylld känsla är den narcissistiska 

skoptofilin. Här ligger lusten i igenkännandet. Mulvey refererar till Jacques Lacans teorier om 

hur viktig spegelbilden är för barnets jag-utveckling. Detta stadium inträffar när barnets 

fysiska ambitioner överträffar de motoriska möjligheterna och spegelbilden av kroppen 

uppfattas som mer fulländad än den verkliga kroppens fysik. Spegelbilden blir ett slags ideal-

jag. Identifikationen med spegelbilden ligger också till grund för den identifikation med andra 

människor som uppkommer senare i livet. Mulvey menar att samma sak händer för åskådaren 

i biosalongen. Filmen har en stark fascinationskraft som kan bidra till en tillfällig jagförlust 

men samtidigt stärker den också jaget.25 Vi tappar alltså bort oss under identifikationen med 

stjärnorna på duken, vilka framstår som mer perfekta spegelbilder av oss själva.    

              Vidare hävdar Mulvey att den manliga karaktären är den aktiva och den kvinnliga 

den passiva. Mannen är den som för berättelsen framåt medan kvinnan ofta får berättarflödet 

att stanna upp och fungerar som erotiskt objekt för männen inom diegesen och för åskådaren i 

biomörkret.26 Vad gäller det erotiska objektets förmåga att frysa det narrativa flödet drar 

Mulvey exempel till Lauren Bacalls sångnummer i Howard Hawks film To Have and Have 

Not (Howard Hawks, 1945) och Marilyn Monroes första uppträdande i Otto Premingers River 

of No Return (Otto Preminger, 1954). Här sammanfaller åskådarens och de manliga 

karaktärernas blickar och berättandet avtar tills scenen är över.27  

              Mannen fungerar inte som ett erotiskt objekt utan snarare som ett ideal-jag som alltså 

styr och kontrollerar diegesens händelser. Eftersom den manliga karaktären är den aktive 

bidrar identifikationen med denna förstås till en större känsla av makt hos åskådaren.28 I de 

fall då den kvinnliga karaktären förälskar sig i den manliga kan åskådaren också indirekt se 

sig som ägare till henne.  

              Mulvey hävdar att kvinnan är bilden och mannen handlingen. När kvinnan ska visas 

upp som erotiskt objekt sker det ofta med hjälp av närbilder på till exempel ben (Dietrich) 

eller ansikten (Garbo). Dessa bilder bryter upp djupillusionen och får bilden att framstå som 

platt. Detta framkallar associationer till utsnitt eller ikoner samtidigt som realismen avtar.29 

De kvinnliga karaktärernas yttre är också kodat för att ge en visuell och erotisk verkan. De 

                                                
24 Laura Mulvey, ”Visuell lust och narrativ film” i Feministiska konstteorier (red. Peter Cornell, Gertrud 
Sandqvist, Roland Spolander och Sven Olov Wallenstein), (Lund: Wallin & Dahlholm Boktryckeri AB, 2004), 
ss. 51-52. 
25 Ibid., ss. 52-53. 
26 Ibid., s. 55. 
27 Ibid., s. 56. 
28 Ibid., ss. 56-57. 
29 Ibid., s. 56. 
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kan sägas konnotera egenskapen att-var-betraktad.30 Den manliga karaktären är dock i behov 

av illusionen av ett rum där han ska verka för att driva handlingen framåt. Djupledsfokus, 

kamerarörelser och en osynlig klippning utgör tillsammans denna arena för mannen.31 

              Trots att kvinnan verkar som erotiskt objekt för den manliga blicken så symboliserar 

hon även på grund av sin avsaknad av penis ett hot om kastration vilket i sin tur leder till olust 

hos åskådaren. Det manliga undermedvetna har två sätt att göra sig fri från denna olust. 

Antingen genom att avmystifiera objektet, vilket kan göras genom att objektet räddas, 

bestraffas eller nedvärderas; eller genom att förneka hotet och ersätta kvinnan med en fetisch, 

en perfekt avbildad, fragmenterad kropp som inte längre bär någon skuld utan är det direkta 

föremålet för åskådarens blick. Även hela kvinnan kan ersättas med en fetisch, därav följer 

övervärderingen av den kvinnliga filmstjärnan. På detta sätt framstår kvinnan snarare som 

lugnande än hotfull.32  

              Mulvey nämner Josef von Sternberg som expert på att skapa fetischer medan 

Hitchcock använder sig av både fetischism och skopofili i flera av sina filmer.33 von Sternberg 

lugnar den manliga blicken genom att, som ovan beskrivits, bryta djupillusionen och göra 

Marlene Dietrich till en perfekt avbildad utsnittsbild som framstår som en ikon. Hitchcocks 

filmer har ofta blicken som huvudtema i intrigen. I Rear Window (Alfred Hitchcock, 1954) 

oscillerar blicken mellan voyeurism och fetischism. Filmens handling kretsar kring den 

rullstolsburne voyeuren Jeffries (James Stewart). Hans blick, som är erotiskt präglad, utgör 

huvudtemat för narrativet. Grace Kellys karaktär Lisa har en uppenbar besatthet av kläder och 

är mån om sin egen skönhet. Hon framstår klart som ett tydligt passivt objekt som utstrålar 

visuell fulländning.34      

              Mulveys text har, som ovan nämnts, blivit kritiserad för att använda psykoanalysen 

som redskap i sitt argumenterande. Psykoanalysen anses ibland vara förlegad och har bland 

annat fått kritik för sitt kuvade sätt att se på kvinnan. Den största frågan kretsade dock kring 

varför Mulvey inte diskuterade den kvinnliga åskådaren i sin text. Sex år efter ”Visuell lust 

och narrativ film” skrev Mulvey ”Eftertankar om ’Visuell lust och narrativ film’, inspirerad 

av Duell i solen” vilken bland annat går in på just den kvinnliga åskådaren.35  

                                                
30 Ibid., s. 55. 
31 Ibid., s. 57. 
32 Ibid., ss. 58-59. 
33 Ibid., s. 59. 
34 Ibid., ss. 61-62. 
35 ”Eftertankar om ’Visuell lust och narrativ film’, inspirerad av Duell i solen” publicerades första gången 1981 i 
Framework. 
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              Mulvey menar där att den kvinnliga åskådaren kan reagera på två olika sätt inför 

filmen. Antingen lyckas hon inte sugas med i filmen eftersom att hon inte intresseras av den 

lust som erbjuds eller så kan hon omedvetet njuta över den kontroll över diegesen som 

identifikationen med den manliga karaktären innebär.36  

              Mulvey menar att hjältinnor i melodramen har problem att uppnå en stabil sexualitet 

vilket återspeglas hos den kvinnliga åskådaren.37 Mulvey exemplifierar med den kvinnliga 

hjältinnan Pearl i Duel in the Sun (King Vidor, 1946). Pearl kan inte finna en kvinnlighet i 

vilken hon och den manliga världen kan mötas.38  

              Berättarstrukturen i de flesta populära berättelser placerar åskådaren i hjälten. Detta 

kan underlätta identifikationen för den kvinnliga åskådaren. Genom identifikationen kan hon 

få möjligheten att lämna den äkta passiva kvinnligheten.39  

              Mulvey hävdar slutligen att den enda egentliga narrativa funktionen som den 

kvinnliga karaktären har är att avrunda berättelsen genom ett giftermål med den manlige 

huvudkaraktären. I Västernfilmen kan dock hjälten uppnå en högre status genom att förneka 

giftermålet och lämna kvinnan ensam. Det förhärligar en livsstil utan de krav och det ansvar 

som familjelivet kan stå för.40  

 

Kritik mot Mulvey 
 

Utöver användandet av psykoanalysen fick Mulvey som sagt kritik för sitt förutsättande av en 

manlig och heterosexuell protagonist och en manlig och heterosexuell åskådare. I The Female 

Gaze: Women as Viewers of Popular Culture framförde Lorraine Gamman och Margaret 

Marshment några frågor kring Mulveys text. Är verkligen blicken alltid manlig? Vad händer 

när protagonisten är en kvinna? Vad händer när det i stor utsträckning förekommer kvinnliga 

blickar? Vad händer när det bara förekommer män på duken, som till exempel i krigsfilm och 

Västerns eller i andra typer av filmer när deras yttre mer uppenbart är erotiskt kodat? Vad 

                                                
36 Laura Mulvey, ”Eftertankar om ’Visuell lust och narrativ film’, inspirerad av Duell i solen”, i Feministiska 
konstteorier, ss. 69-70. 
37 Ibid., s. 70. 
38 Ibid., s. 79. 
39 Ibid., s. 72. 
40 Ibid., s. 75-76. 
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innebär representationer av homosexuella förhållanden? Vad kan sägas om åskådare som inte 

är manliga eller inte heterosexuella?41 

              Mulveys enkelspåriga syn på åskådaren som man och heterosexuell har också 

kritiserats av andra forskare. Många menar att meningen åskådaren skapar av texten inte 

enbart beror på själva texten; kön, etniskt ursprung, klass och sexuell läggning spelar också in. 

Jackie Stacey menar i sin text ”Desperately Seeking Difference” att den feministiska 

filmteorin bör gå ifrån teorin om en maskulin, heterosexuell åskådare. Med den 

utgångspunkten finns det bland annat inte möjlighet att analysera kvinnors åtrå för kvinnor. 

Stacey kritiserar också likt flera kollegor användande av psykoanalysen i feministiska texter. 

Hon menar att psykoanalysen är begränsad när det gäller att definiera lustupplevelser. Det 

finns lustupplevelser som inte faller under kategorierna åtrå och identifikation.42 

              Personligen tycker jag att Mulveys kritik mot Hollywoodfilmen på många punkter är 

slående. Hennes texter pekar på konventioner som är så väletablerade att de för många 

åskådare är så självklara att de inte ifrågasätts. Dock finns det såklart undantag. Mulvey 

nämner Greta Garbo som ett föremål för fetischering. I Camille (George Cukor, 1936) spelar 

Garbo kurtisanen Marguerite Gautier som är narrativets huvudkaraktär. Där är det hela tiden 

hon som för berättelsen framåt. Hon är här inte bara ett skådespel för en manlig blick utan en 

nyanserad karaktär som är tänkt att åskådaren ska identifiera sig med. Garbos yttre är såklart 

kodat för visuell verkan men det är också den manliga birollsinnehavaren Robert Taylors 

utseende. Att hans yttre visuellt sett är tilltalande skulle enligt Mulveys teorier innebära en 

mer attraktiv identifikation för åskådaren men eftersom att berättelsen som sagt snarare 

inbjuder till en identifikation med Garbos karaktär så är han i detta fall inget ideal-jag. De 

utsnittsbilder som Garbo förknippas med förekommer även under avbildningarna av honom. 

Därför skulle han kunna sägas vara föremål för en kvinnlig blick. Filmen ifråga skulle alltså 

kunna sägas tillfredställa båda könens behov. Jag är dock medveten om att detta är ett 

undantag och ser man på Hollywoodfilmen i stort tycker jag att Mulveys kritik fungerar 

utomordentligt. 

              Som komplement till Mulveys diskussioner ska jag också redogöra för Mary Ann 

Doanes text ”Filmen och maskeraden: att bygga en teori om den kvinnliga åskådaren”.43 Hon 

bygger vidare på Mulveys idéer och försöker, precis som titeln antyder, skapa en teori om den 

                                                
41 Lisa Taylor redogör för Lorraine Gamman och Margaret Marshments åsikter i ”From psychoanalytic feminism 
to popular feminism”i Approaches to popular film (red. Joanne Hollows och Mark Jancovich), (Manchester: 
Manchester University Press Oxford Road, 1995), s. 153. 
42 Ibid., ss. 153-154. 
43 Doanes text utkom 1982 och publicerades likt ”Visuell lust och narrativ film” första gången i Screen. 
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kvinnliga åskådaren. Doane nämner intressant nog i sin text att det finns få teorier om den 

kvinnliga åskådaren och att det såklart leder till eftertanke.44 Likt Mulvey använder Doane 

psykoanalysen som redskap.  

 

”Filmen och maskeraden: att bygga en teori om den kvinnliga åskådaren” 
 

Freud lär under sin föreläsning om kvinnan ha uteslutit de kvinnliga åhörarna. Han menade att 

intimiteten mellan betydelsebärare och betydelseinnehåll gjorde kvinnan för insnärjda i sin 

egen gåta. Doane menar att kvinnan av samma anledning också kan sägas nekas tillträde till 

filmen. Hon menar att filmen kan ses som en skrift i bilder på kvinnan men inte för kvinnan.45  

Även filmer som riktar sig till en kvinnlig publik verkar inte erbjuda någon lust för en 

kvinnlig åskådare. Doane exemplifierar med Now, Voyager (Irving Rapper, 1942) där Bette 

Davis yttre vid ett tillfälle genomgår en förvandling. Hennes utseende uppnår en visuell 

fulländning och Doane menar att det som alltid är den manliga åskådaren som erbjud lust. 

Filmen kan alltså sägas förneka en kvinnlig blick trots att den utger sig för att tilltala en 

kvinnlig publik.46 

              Den kvinnliga åskådarens möjligheter att finna lust försvåras av att män som 

uppenbart är erotiskt kodade, till exempel gigolos, i sig symboliserar avvikelse. Detta visar 

tydligt hur den manliga subjektiviteten under det förhärskande systemet förknippas med 

tittandets instans. När det manliga begäret kopplas till voyeurismen kan det kvinnliga begäret 

snarare beskrivas som en form av narcissism. Detta på grund av att den kvinnliga åskådaren är 

själva bilden.47  

              När Mulvey menar att den kvinnliga åskådaren antingen kommer i ofas med den lust 

filmen erbjuder eller genom berättarstrukturens upplägg lyckades identifiera sig med den 

manlige protagonisten och på så sätt kan finna njutning i makten över den diegtiska världen 

hävdar Doane att den kvinnliga åskådaren oscillerar mellan kvinnlig och manlig position, 

vilket framkallar en transvestitmetafor. En identifikation med den kvinnliga karaktären gör att 

den kvinnliga åskådaren måste anta en passiv eller masochistisk position. Genom att fantisera 

sig in i en manlig position kan den kvinnliga åskådaren inte bara uppnå samma maktkänsla 

                                                
44 Mary Ann Doane, “Filmen och maskeraden: att bygga en teori om den kvinnliga åskdaren”, i Feministiska 
konstteorier, s. 135. 
45 Ibid., ss. 131-132. 
46 Ibid., ss. 134-135. 
47 Ibid., s. 137. 
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över diegesen som den manlige åskådaren utan också komma i fas med den maskulina blicken 

och på så sätt erhålla ytterligare en njutning.48  

              När män klär ut sig till kvinnor skrattas de ut medan omvänd ordning fungerar bättre. 

Detta tydliggör att ingen trivs i en kvinnas kläder, en kvinnas position. Därför borde 

transvestismen vara harmlös då det är självklart att man vill fly från den kvinnliga positionen. 

Kvinnor som representerar sig själva med ett övermått av kvinnlighet framhäver maskeraden. 

Maskeraden är inte lika harmlös som transvestismen eftersom att den visar att kvinnligheten 

är konstruerad som en mask, ett dekorativt ytterlager som döljer en icke-identitet. Doane 

hänvisar till Joan Rivière som menar att framhävandet av maskeraden kan ses som en reaktion 

mot den könsöverskridande identifikationen. En slags kompensation för lånad mannlighet.49 

              Under den tidigare nämnda förvandlingen i Now, Voyager fråntas Davis karaktär 

vissa mindre attraktiva attribut, bland annat sina glasögon. Doane menar att glasögonen inte 

symboliserar ett defekt seende utan snarare ett aktivt och analyserande tittande. En kvinna 

med glasögon representerar ett seende subjekt istället för ett betraktat objekt vilket såklart 

utgör ett hot mot den manliga blicken.50 Under förvandlingen som är en av filmvärldens 

tydligaste klichéer så blir kvinnan ett skådespel. Att en kvinna som tillägnar sig blicken utgör 

ett hot mot det dominerande systemet framkommer tydligt i skräckfilmgenren då hon ofta 

bestraffas med döden. En aktivt seende kvinna framstår nämligen precis som monstret som 

något avvikande.51 

               

Efter det kommande handlingsreferatet ska jag utifrån Mulveys och Doanes texter göra en 

närläsning av C'era una volta il West. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
48 Ibid., s. 141. 
49 Ibid., s 142. 
50 Ibid., ss. 144-145. 
51 Ibid., s. 145. 
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Handlingsreferat 
 

Jill (Claudia Cardinale) anländer med tåg till den avlägsna staden Flagstone för att träffa sin 

blivande make Brett McBain och hans familj. Hon blir konstigt nog inte uppmött vid 

stationen och tvingas därför anlita en kusk som för henne till Bretts bostad i Sweetwater. Väl 

där visar det sig att Brett och hans barn har blivit ihjälskjutna. Anledningen till massakern är 

till en början oklar men det visar sig snart att Sweetwater, Bretts mark, är guld värd. Det finns 

tillgång till vatten och järnvägen som håller på att dras fram är tänkt att passera i närheten. 

Eftersom att ångloken är beroende av vatten är Sweetwater attraktiv mark. Bretts plan var att 

bygga upp en stad i anslutning till järnvägen. Frank (Henry Fonda) som anlitats av 

järnvägsbaronen Mr. Morton är den som står ansvarig för massakern av familjen McBain. Mr. 

Mortons tanke var att Frank skulle skrämma bort familjen från Sweetwater så att han på så 

sätt skulle kunna komma över marken. Ingen av dem hade dock räknat med att Jill som nu 

står som ägare till Swetwater skulle dyka upp. Jills situation ser mörk ut men till undsättning 

dyker den mystiske Harmonica (Charles Bronson) och gentlemannaskurken Cheyenne (Jason 

Robards) upp. Tillsammans spelar de ut Frank och Mr. Mortons olika försök att komma över 

Sweetwater. Både Cheyenne och Harmonica har också egna motiv till att motarbeta Frank. 

Cheyenne vill hämnas på Frank eftersom han, genom att plantera falska bevis, försökt sätta dit 

Cheyenne för massakern av familjen McBain. Harmonicas motiv är oklara ända fram till 

slutet då han duellerar mot Frank i Sweetwater. Det visar sig genom tillbakablickar att 

Harmonica är ute efter att hämnas sin brors död. När Harmonica har gått segrande ur duellen 

avvisar han ett erbjudande om giftermål från Jill. Han lämnar tillsammans med Cheyenne 

Sweetwater. Efter en bit på vägen faller Cheyenne av sin häst. Han avslöjar innan han död 

faller ihop att han blivit skadad under en sammandrabbning med Mr. Morton. I Sweetwater 

bygger man nu under ledning av Jill upp en stad i anslutning till järnvägen. När Frank nu är 

ute ur bilden fullbordar alltså Jill sin döde makes vision. 

 

Analys 
 

Det framkommer tydligt redan från början att Jill befinner sig i en miljö hon inte passar in i. 

När hon kliver av tåget utan att bli uppmött står hennes vackra kläder i stark kontrast mot 

övriga karaktärers. Ständigt följs hon av trånande blickar från männen inom diegesen. När Jill 

presenteras som en vilsen karaktär utelämnad i en farlig och främmande miljö väljer Leone att 
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presentera sina manliga huvudkaraktärer på ett helt annat sätt. Gemensamt för de tre manliga 

karaktärernas presentationer är att de visar sig vara ytterst skickliga med sina vapen och har 

utöver det i motsats till Jill en tillsynes total kontroll över situationen de befinner sig i. De 

agerar på ett säkert och avslappnat sätt och är till skillnad från Jill erfarna av den miljö 

narrativet utspelar sig i. 

              När Mulvey diskuterar kring kvinnor som fetischer och männens behov av en arena 

som bland annat utgörs av djupledsfokus, kamerarörelser och en osynlig klippning kan det 

vara intressant att nämna att de manliga karaktärerna i min mening faktiskt uppnår en ännu 

högre grad av kontroll över den diegetiska världen när de inte förekommer inom det synliga 

rummet. Denna företeelse är mest förekommande för Cheyennes del. Under hans presentation 

vid ett värdshus i början av filmen hör man först bara ljud som hans handlande ger upphov 

till. När kameran vilar på de förvånade värdshusbesökarnas ansikten hörs pistolskott, 

richochetter och dunsar. Kort därefter slår han upp dörrarna och kliver in. Att det är han som 

för tillfället styr i den diegetiska världen är det inget tvivel om. Denna typ av grepp tycker jag 

personligen bidrar till att man uppfattar Cheyennes färdigheter som ännu större än vad de 

hade uppfattas om Leone till exempel hade valt att visa Cheyennes åtaganden med bilder.  

              Vid ett senare tillfälle i filmen befinner sig en tillfångatagen Harmonica bakbunden 

och omgiven av Franks kumpaner i Mr Mortons privata tågvagn. Plötsligt får Harmonica syn 

på att Cheyenne hänger uppochned utanför vagnens fönster. Cheyenne ska frita Harmonica 

och börjar på olika finurliga sätt att förvirra och lura Franks kumpaner medan han skjuter dem 

en efter en. Den större delen av händelseförloppet är skildrat genom den för stunden totalt 

passiva Harmonicas perspektiv. Med hjälp av offscreen ljud anar åskådaren var Cheyenne 

befinner sig och vad han tar sig för. Vid ett tillfälle ligger också Cheyennes tema på 

ljudbandet vilket indikerar att karaktären ifråga har något på gång. Även i detta fall regerar 

Cheyenne över den diegetiska världen trots att han till stora delar befinner sig utanför det 

synliga rummet. Denna typ av stilistiska grepp formar klart åskådarens uppfattning av 

karaktären.  

              Liknande grepp används när Frank första gången presenteras för åskådaren i scenen 

där familjen McBain massakreras. Massakern är skildrad ur familjens perspektiv. De blir 

varse om att något inte står rätt till när ett påtagligt ljud från syrsor plötsligt avtar. De tittar sig 

förvånat omkring och plötsligt börjar skott att avlossas. Precis som i Cheyennes fall regerar 

alltså Frank över den diegetiska världen utan att förekomma i det synliga rummet.  

              Även i representationen av Harmonica använder sig Leone av vissa närbesläktade 

stilistiska grepp. Christopher Frayling nämner att Harmonica tillskillnad från de andra 
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karaktärerna vid flera tillfällen, ofta i närbild, glider in i bild från sidan när han första gången 

förekommer i en scen. På detta sätt menar Frayling att åskådaren uppfattar Harmonica som en 

karaktär som alltid befinner sig utanför det synliga rummet och bara kliver in när det är 

lämpligt.52 På detta sätt uppnår han en nästan övernaturlig kontroll över den diegetiska 

världen och tycks ständigt vara närvarande. Han tycks också alltid befinna sig på rätt plats vid 

rätt tillfälle och tillskillnad från de andra karaktärerna skildras aldrig hans transport mellan 

olika miljöer. 

              För det mesta befinner sig såklart de manliga karaktärerna inom det synliga rummet 

och är beroende av de filmiska tekniker Mulvey nämner. Men de används också för att 

avbilda Jill. Jill är alltså inte endast förvisad till de utsnittsbilder som bryter djupillusionen 

och verkar för fetischering. 

              När Jill befinner sig på männens arena och driver handlingen framåt är det ofta under 

ledning av männen. Harmonica är den karaktär som vet vilka drag som är lämpliga i deras 

gemensamma kamp mot Frank. Han använder Jill som lockbete under en underlig scen som 

diskuteras nedan och han skickar ut henne för att spela ett spel mot en av Franks kumpaner 

med mål att ta reda på var Frank befinner sig. Under tiden övervakar Harmonica 

händelseförloppet och låter Jill vara den aktiva. När Jill efter sitt samarbete med Harmonica 

ger sig av tillbaka till Sweetwater får hon under en liten stund, utan någons inverkan, vara 

aktiv och fatta egna beslut. Jill visar sig då vara driftig och ha ambitioner. I samband med att 

virket, som man ska bygga staden av, levereras till Sweetwater visar en av byggarbetarna upp 

en skylt som Brett tydligen ska ha varit väldigt mån om. Jill känner genast igen formen på 

skylten från en miniatyrbyggnad hon funnit i Bretts bostad. Hon brister ut ”…print station!”. 

Jill har alltså för avsikt att fullfölja Bretts planer. Narrativet låter dock inte Jill vara den 

drivande karaktären alltför länge. Hon tillfångatas inom kort av Frank. Under Franks kontroll 

blir hon passiv och narrativet flyttar över fokus till de manliga karaktärernas kamp mot Frank.   

              Claudia Cardinales yttre är som sagt kodat för visuell och erotisk verkan. Hennes 

skönhet står i stor kontrast mot resten av filmens mise-en-scene. Detta är intressant nog något 

som påpekas redan innan hon förekommer i bild. När Brett McBains äldste son Patrick ska ge 

sig av till stationen i Flagstone för att möta upp Jill frågar han Brett hur han egentligen ska 

känna igen henne. Patrick har nämligen aldrig träffat Jill. Brett svarar då ”You can’t make no 

mistake, Patrick. She’s young and she’s pretty and she’s a lady.” Medan Brett drar sig till 

minnes detta med ett varmt leende på läpparna så vecklar han samtidigt ut ett brev från Jill där 

                                                
52 Frayling, Spaghetti Westerns Cowboys and Europeans from Karl May to Sergio Leone, s. 203. 
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han läser ”For travelling, I’ll be wearing a black dress and the same straw hat that I was 

wearing when we met.” Bretts röst tonar långsamt bort medan han fullföljer meningen. 

Tankarna kring Jills skönhet visar att han nu befinner sig långt bort ifrån verkligheten. Patrick 

tittar förvånat på sin far och springer sedan bort för att hämta häst och vagn. Tyvärr så hinner 

Patrick inte mycket längre förrän han och hela hans familj skjuts ned av Frank och hans 

kumpaner. I scenen efter anländer Jills tåg till stationen i Flagstone. När passagerarna börjar 

gå av från tåget så framgår det klart och tydligt för åskådaren vem Jill är. Hennes kläder och 

skönhet står precis som Brett har sagt i stor kontrast mot övriga karaktärer och den smutsiga 

och dammiga miljö narrativet utspelar sig i. Under filmens gång förekommer det inte några 

andra kvinnor i de större rollerna. De som rör sig i periferin är till skillnad mot Jill nedtonade 

genom smink och klädstil. De har alla ett betydligt mer vardagligt utseende än Jill. Denna 

kontrast gör så klart att Jills skönhet framhävs ännu mer. 

              Eftersom att Jill är representerad med ett sådant övermått av skönhet förknippad med 

konstruktionen av kvinnlighet blir de tydligt att Leone väljer att framhäva maskeraden och 

skapa en kontrast mellan könen. Det blir sedan ännu tydligare när han genom dialog vid ett 

flertal tillfällen pekar på de attribut som inom genren förknippas med manlighet. Bästa 

exemplet är i slutet av filmen när Frank har sökt upp Harmonica för en sista duell i 

Sweetwater. Dialogen dem emellan visar på en förståelse och ett kall som förenar dem. Denna 

förståelse leder till att mystiken kring dem ökar. 

 Dialogen lyder: 

Frank:  ”Morton once told me I could never be like him. Now I understand why.                                       

Wouldn’t have bothered him, knowing you were around somewhere alive.” 

Harmonica:  ”So you found out you’re not a businessman afterall?”  

Frank:  ”Just a man.” 

Harmonica:  ”An ancient race.” 

[···] 

Frank:  ”The future don’t matter to us. Nothing matters now. Not the land, not the 

money, not the woman. I came here to see you. Cos I know that now you’ll tell 

me what you’re after.” 

Harmonica:  “Only at the point of dying.” 

Frank:  “I know.” 

              Trots Leones vision om en kvinnlig karaktär utan underkläder förblir Jill under större 

delen av filmen helt påklädd. Det finns dock undantag. När Jill anländer med tåget är hennes 

klädsel inte speciellt vågad så där skulle man kunna säga att hennes yttre främst har en visuell 



   18 

verkan. Vid de tillfällen då hon hennes yttre är mer erotiskt kodat är det intressant nog under 

påverkan av de manliga karaktärerna. När hon vid ett tillfälle är tillfångatagen av Frank 

tvingas hon ha sex med honom för att klara sig undan med livet i behåll. Frank ser dock 

igenom Jills spel. Han skrattar ondskefullt och njutbart när han berättar för henne om hur han 

förvånas över hennes starka livskraft som gör att hon är beredd att stå ut med vad som helst 

för att överleva. Han klär långsamt av överdelen av hennes klänning. Jill ligger dock på 

magen så allt för mycket av hennes kropp visas inte men under hela scenen förblir Frank fullt 

påklädd. Man tar alltså gärna tillfället i akt att visa upp en lättklädd kvinnokropp och låter 

mannen förbli påklädd. Detta tyder på att det faktiskt finns ambitioner att tillfredställa en 

manlig blick. Trots allt har scenen en narrativ funktion som går ut på att öka åskådarens förakt 

mot Frank.  

              Det andra exemplet är betydligt svårare att motivera narrativt. När Jill vid ett tillfälle 

inte ser några ekonomiska fördelar med Sweetwater så packar hon resväskorna för att fara 

hem till New Orleans. När hon har gått ut till stallet och börjat göra i ordning häst och vagn 

hör hon några bekanta toner från ett munspel. Harmonicas silhuett syns på andra våningen i 

stallet. Han går långsamt ned för trappan som leder ned till Jill och hindrar henne sedan från 

att ge sig av. Efter detta följer ett för karaktären obegripligt beteende. Harmonica börjar på 

något som liknar en våldtäkt av Jill när han med sin kroppsstyrka trycker ned henne mot en 

höbal. Efter detta börjar han slita bort delar av hennes klänning så att den blottar mer av 

hennes bröst. Under detta moment tittar Harmonica helt oförklarligt med jämna mellanrum ut 

mot gården. Helt plötsligt avslutar han handlingarna och ber Jill att hämta vatten från brunnen 

en bit ut på gården. En förvånad Jill gör som Harmonica säger. Väl ute vid brunnen attackeras 

de av två beväpnade män på häst. Harmonica säger åt Jill att söka skydd på marken varpå han 

sedan skjuter ned de båda ryttarna. Harmonicas ytterst underliga handling i ladan kan tolkas 

på olika sätt. Antingen har han helt enkelt planer på att våldta Jill men avbryter försöket efter 

att ha fått syn på de båda revolvermännen ute på gården. Detta skulle dock ligga helt i ofas 

med karaktären i övrigt med tanke på att han vid flera andra tillfällen under filmens gång 

begår handlingar som tyder på att han har moraliska värderingar. Det visar sig till exempel 

senare att han vill hjälpa Jill att komma igång med gården och bygget av staden och skydda 

henne från Frank och hans kumpaner. Det andra alternativet, vilket Christopher Frayling 

framhåller som det riktiga, är att Harmonica sliter bort tygstycken från hennes klänning för att 

hon inte ska vara en lika enkel måltavla för Franks utskickade revolvermän. Tygstyckena är 

vita och Frayling menar att Jill framstår som ett tydligare mål med denna vita inramning kring 
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sitt ansikte.53 Filmvetaren Loren P. Quiring har ytterligare en teori kring händelseförloppet. 

Han menar likt Frayling att Harmonica inte har för avsikt att själv våldta Jill utan att han 

istället har som mål att inbjuda de båda revolvermännen till en våldtäkt av en mer lättklädd 

Jill för att öka sina chanser mot dem. Quiring menar att det är Frank som har format denna 

känslokyla som Harmonica visar prov på. Även om Harmonicas avsikter är goda så skyr han 

inga medel för att nå dit han vill och saknar empati.54 Dessa alternativ kan verka en aning 

långsökta men trots allt tyder Harmonicas flackande blick mellan Jill och gården på att han 

redan tidigare har registrerat de båda revolvermännen. Är fallet sådant så skulle en våldtäkt av 

Jill verka ytterst olämplig eftersom att han då skulle vara en enkel match för dem. Även om 

Harmonicas handlade rent narrativt är tvetydigt så är det klart att det verkar för att 

tillfredställa en manlig blick för åskådaren i publiken. Hela händelsen känns onaturlig och 

effekten blir att Jills utseende är mer erotiskt kodat. En från början välklädd Jill har nu mot sin 

vilja ett mer vågat utseende.  

              Till skillnad från det första exemplet när Frank under tvång har sex med Jill så skulle 

scenen med Harmonica eventuellt kunna erbjuda ytterligare en lust för åskådaren. Mulvey 

nämner att de flesta berättelserna arbetar för att åskådaren ska identifiera sig med 

protagonisten. Frank är förvisso en av huvudkaraktärerna men han är snarare en antagonist. 

En identifikation med Harmonica är dock enklare. Även om åskådaren i detta tidiga skede inte 

har fått reda på så mycket om honom så bär han på de attribut som kännetecknar en 

protagonist i en Leonevästern. En identifikation med Harmonica skulle alltså kunna innebära 

att åskådaren kan se sig som ägare av Jill. Eftersom att Jill förnedras i de båda scenerna kan 

de också sägas ha en avmystifierande effekt. 

              Vid ett tredje och sista fall framstår Jills yttre som mer erotiskt kodat. Det är i den 

sista scenen som utspelar sig i Sweetwater här verkar hon ha på sig denna, efter Harmonicas 

utfall, mer vågade klänning. I detta fall är det alltså inte någon av de manliga karaktärerna 

som ligger bakom hennes mer vågade utseende. Anledningen till hennes val av klänning kan 

verkligen ifrågasättas. På detta sätt känns Jill som karaktär knappt trovärdig. 

              De tre manliga huvudkaraktärerna är alla betydligt äldre än Cardinale. Fonda hade 

passerat 60, Bronson och Robards närmade sig båda 50 medan Cardinale knappt hade fyllt 30. 

Att männen kan vara äldre medan kvinnan måste vara ung och vacker för att hon ska ha 

egenskapen att-vara-betraktad stämmer helt överens med Mulveys teorier men man kan ändå 

                                                
53 Ibid., s. 201. 
54 Loren P. Quiring, ”Once Upon a Time in the West: Gender and Consumption”, i Film & History, nr. 1 2000, s. 
46. 
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tänka sig att en identifikation med de manliga karaktärerna hade blivit än mer attraktiv för 

åskådaren ifall de också hade varit unga och vackra. Eftersom att Fondas karaktär är skurken i 

filmen är berättarstrukturen är inte på något sätt formad för en identifikation med honom. Så 

är dock inte fallet med Bronsons och Robards karaktärer. Deras mer gamla och slitna utseende 

tyder dock på att de har erfarenhet av miljön narrativet utspelar sig i alltså att de bemästrar 

den arena som Mulvey nämner. Kontrollen över diegesis är ju som sagt det viktigaste. Jills 

uppenbara intresse för både Harmonica och Cheyenne i slutskedet av filmen visar på att hon 

trots allt tilltalas av deras utseenden.  

              I Dollartriologin var det den ca 10 år yngre före detta fotomodellen Clint Eastwood 

som styrde i den diegetiska världen. En identifikation med honom kan tyckas vara långt mer 

tillfredställande. Att använda sig av äldre manliga skådespelare var dock vanligt för genren 

under 60- och 70-talen i Amerika. Flera amerikanska veteraner som slagit igenom på 30- och 

40-talen hade hållit sig kvar i branschen och fortsatt göra ungefär samma typ av roller; Gary 

Cooper, John Wayne, James Stewart, Randolph Scott, för att bara nämna några.55 Chris 

Holmlund nämner i sin genusstudie Impossible Bodies – Feminity and Masculinity at the 

Movies att narrativet ofta också kretsade kring just åldrandet. Holmlund exemplifierar med 

Man of the West (Budd Boetticher, 1958), The Man Who shot Liberty Valance, Ride the High 

Country (Sam Peckinpah, 1962), The Wild Bunch, Rio Lobo (Howard Hawks, 1970) och The 

Shootist (Don Siegel, 1976). Holmlund nämner att åldrandet i västerngenren inte är ett 

problem för manliga karaktärer, men att det däremot är viktigt att de är vita och 

heterosexuella.56  

              C'era una volta il West problematiserar eller diskuterar inte kring åldrandet i någon 

större utsträckning. Harmonica och Cheyennes ålder reflekteras det aldrig över. Man 

uppmärksammar dock Franks ålder vid några tillfällen. I inledningsscenen har Harmonica 

stämt möte för en uppgörelse med Frank. Frank har istället för att anta uppgörelsen skickat tre 

av sina kumpaner för att likvidera Harmonica. När Frank och Harmonica senare möts i filmen 

påpekar Harmonica denna förändring hos Frank. Han insinuerar att Frank har blivit för 

gammal för att själv våga ge sig in i dueller. Frank har istället börjat skicka sina män för att 

göra grovjobbet. Själv börjar han allt mer att agera som en affärsman och alltmer börjat ta 

över Mr. Mortons plats. När Frank väl är i strid visar han sig dock vara lika skicklig som 

Harmonica och Cheyenne, med undantag för slutduellen mot Harmonica. 

                                                
55 Chris Holmlund, Impossible Bodies – Feminity and Masculinity at the Movies (London & New York: 
Routledge, 2002), s. 143. 
56 Ibid., s. 144. 
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              Mulveys iakttagelse angående kvinnas enda egentliga narrativa funktion, att verka 

som avslutning på berättelsen genom giftermålet och västernhjältens avstånd från detta, är 

något som också Leone verkar vara medveten om. Han väljer nämligen att parodiera 

företeelsen. När Jill i slutskedet av filmen befinner sig i sitt hus i Sweetwater tillsammans 

med Cheyenne verkar hon vara intresserad av att slå sig ihop med vem som av Cheyenne eller 

Harmonica. Cheyenne berättar dock att män som han och Harmonica inte är lämpade för 

giftermål. De har något speciellt inom sig, något som har med död att göra. Efter denna 

abstrakta förklaring kommer Harmonica in genom dörren för att hämta sina tillhörigheter. Jill 

frågar förtvivlat om han någon dag kommer att komma tillbaka varpå han lågmält svarar 

”Someday”. Efter detta ger sig de båda revolvermännen iväg. Leone är här alltså extra tydlig 

när han förmedlar omöjligheten för en revolverman att slå sig ihop med en kvinna eftersom att 

han väljer att förtydliga det med dialog. Av de manliga karaktärerna är bara Harmonica den 

överlevande. Känslomässigt hämmad, oförmögen att slå sig ned och leva ett stillsamt 

familjeliv med Jill rider han ensam iväg med en avliden Cheyenne över hästryggen.  

              Enligt genrens regler skulle då Harmonica vara den som uppnår mest status. Å andra 

sidan problematiserar filmen kring den livsstil de manliga karaktärerna står för. Deras 

funktion upphör när samhället de lever i tar allt större tekniska steg mot att bli en civilisation. 

Harmonica påpekar detta inför den avslutande duellen mot Frank i Sweetwater. ”Other 

Morons will be along and they’ll kill it of.” säger han och blickar samtidigt ut mot 

järnvägsarbetet. Jill som däremot kommer från civilisationen, New Orleans, välkomnar den 

infrastruktur som sakta men säkert börjar binda samman öst och väst. När Jill under filmens 

gång har skildrats som en vilsen själ börjar hon mot slutet att uppnå en trygghet i den miljö 

hon befinner sig i, en miljö som alltmer börjar påminna om den hon är van vid. Den makt de 

manliga karaktärerna har över diegesen avtar i takt med att den miljö de känner till och kan 

bemästra börjar försvinna. De har nu tillskillnad mot Jill ingen plats och ingen framtid. När 

narrativet lämnar karaktärerna är det i min mening Jill som har uppnått mest status. Trots 

bortstötning av Jills önskan om giftermål så avslutas filmen med att Jill bär ut en hink vatten 

åt arbetarna som lägger rälsen över hennes mark. Jill lyckas inte med giftermålet men när 

narrativet lämnar henne är hon en stark och själständig kvinna som håller på att bygga upp 

den stad som hennes avlidne man hade påbörjat.    

              Även om både Cheyenne och Harmonica förnekar giftermålet så är det tydligt att Jill 

sexuellt sett attraherar samtliga män inom diegesen. Kanske med undantag av Harmonica, den 

karaktär som hon själv verkar känna mest för. Hans tvetydiga handlande i ladan verkar som 

tidigare nämnts vara ett strategiskt handlande istället för en väg till sexuell upphetsning. Att 
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Frank attraheras är uppenbart då han under en hotfull situation har sex med Jill. Inte heller han 

verkar dock vara intresserad av något giftermål med Jill. Han nämner i förbifarten att det 

skulle vara ett praktiskt sätt att på så vis bli delägare till Sweetwater. Hans tankar kring 

giftermål är alltså grundade kring ekonomisk vinst, inte familjeliv. Han ironiserar snarare 

kring giftermålet då han säger att Jill säkert skulle bli en perfekt hustru, han låtsas senare 

komma på sig själv med att han själv inte skulle bli någon bra make. Giftermålet med Frank 

blir dock aldrig verklighet. Han kommer på ett betydligt smidigare sätt att komma över 

Sweetwater. Han låter iscensätta en auktion. Franks strategiska tänkande kring giftermålet 

påminner på sätt och vis om Harmonicas strategiska inbjudan till våldtäkt av Jill.                        

              Cheyenne har dock inga tankar kring att utnyttja Jill vare sig för sexuell upphetsning 

eller för ekonomisk vinning. Hans syn på Jill som ett erotiskt objekt är dock uppenbar. Mot 

slutet av filmen när järnvägen håller på att dras fram genom Sweetwater står han och Jill och 

språkas vid medan de tittar på arbetarna. Han uppmuntrar Jill till att gå ut till arbetarna med 

lite vatten. ”You can’t imagine how happy it makes a man to see a woman like you. Just to 

look at her. And if one of them should pat your behind,… just make believe it’s nothing. They 

earned it.” Jill tittar förbluffat på Cheyenne och går sedan därifrån. När Cheyenne en stund 

senare gör sig redo för att ge sig iväg med Harmonica så daskar han till henne i rumpan. Jill 

tittar då förundrat på honom varpå han säger, ”Make belive it’s nothing” och ger sig sedan 

iväg med Harmonica.     

              Att Jill visar intresse för Cheyenne kan vara klart förståeligt. Även om han till stora 

delar ser henne som ett erotiskt objekt så har de flera diskussioner där de verkar förstå 

varandra bra. Han verkar också utöver hennes skönhet se kvalitéer med hennes orädda och 

självständiga framtoning. När Cheyenne först söker upp Jill tror hon att han har onda avsikter 

med sitt besök. ”I’m here alone in the hands of a bandit who smelled money. If you want to 

you can lay me over the table and amuse your self. And even call in your men. Well, no 

woman ever died from that. When you’re finished all I’ll need will be a tub of boiling water 

and I’ll be exactly what I was before. With just another filthy memory.” Cheyenne som inte 

alls haft några planer på att våldföra sig på Jill svarar häpet ”You make good coffee, at least.”.         

              Cheyenne är den karaktär som Jill kommer närmast under sin tid i Sweetwater. Hon 

berättar om sitt liv i New Orleans och sin längtan efter ett meningsfullt familjeliv på landet. 

Cheyennes fascination för Jill är uppenbar. Vid ett tillfälle berättar han om likheterna mellan 

Jill och sin mor. ”You know, Jill, you remind me of my mother. She was the biggest whore in 

Alameida and the finest woman that ever lived. Whoever my father was, for an hour or for a 

month,… he must have been a happy man.” Det visar sig senare att Jill faktiskt var 
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prostituerad under sin tid i New Orleans. Detta har hon undanhållit för människorna i 

Flagstone. Det är Frank som under sin påtvingade akt med Jill nämner att han med hjälp av en 

telegraf fått reda på att hon jobbat vid en bordell i New Orleans.  

              Jills intresse för Cheyenne kan man alltså förstå men däremot kan man verkligen 

ifrågasätta hennes intresse för Harmonica. Även om Harmonica likt Cheyenne hjälper Jill mot 

Frank och hans kumpaner så tyder hans beteende i ladan på en känslomässig avtrubbning. Jill 

borde alltså snarare känna rädsla och förakt mot Harmonica. 

              Tania Modleski nämner i sin bok Old Wives’ tales and other Women’s Stories att 

Västerngenrens fasad är känslig. Det finns en rädsla bland manliga åskådare att det ska 

uppenbaras att Västernfilmen inte är något annat än en show. Modleski menar att kaos skulle 

uppstå i den värld Västerngenren verkar inom ifall det visar sig att kvinnor kan lämna sina 

vanliga roller för att också bli revolvermän och cowboys. En förvirring uppstår hos den 

manliga åskådaren om inte fallosen är på sin vanliga plats.57 Modleski hänvisar till Jim Kites 

som påpekar att detta är anledningen till att västernfilmer med kvinnor i huvudrollen sällan 

går hem bland manliga kritiker och filmfantaster.58  

              Som tidigare nämnts genomgår Jill en utveckling från utsatt och försvarslös till mer 

självständig. Trots detta utgör hon inget hot om kaos mot showen för att använda Modleski 

uttryck. Hon genomgår en utveckling till att bli en mer självständig individ men trots detta gör 

hon aldrig anspråk på att bli en revolverman. Det finns möjligtvis ett undantag. När Jill mitt i 

natten vaknar upp av tonerna från ett munspel plockar hon ned ett av Brett gevär från väggen. 

Hon tittar ut genom fönstret men kan inte se någon i det becksvarta mörkret. Efter ett tag 

upphör tonerna och plötsligt tänds en tändsticka. Jill avlossar i desperation ett skott. I scenen 

efter är det morgon och när Jill under ljusa förhållanden har förvissat sig om att det inte finns 

någon därute packar hon sin väska och beger sig ut till stallet för att åka därifrån. Det är nu 

hon råkar utför den ovan beskrivna avmystifieringen som Harmonica står för. 

Avmystifieringen kan alltså sägas komma lämpligt. När Jill genom användandet av Bretts 

gevär har visat sig vara redo att använda sig av männens metoder, förnedras hon och visas 

hjälplös i närstrid med Harmonica. Jill utgör alltså efter Harmonicas handlande inte något hot. 

Fallosen är på sin plats, Jill förnekas tillträde till männens metoder och är också fysiskt sett 

svagare än honom.  

                                                
57 Tania Modleski, Old Wive’s Tales and Other Womens Stories (New York: New: York University Press, 1998), 
s. 155.  
58 Ibid. 
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              När Jill vid ett annat tillfälle får i uppgift av Cheyenne att koka kaffe så misslyckas 

hon med att göra upp en eld. Cheyenne roas av hennes misslyckade försök och uppmanar 

henne att istället gå och hämta kaffet och låta honom göra upp elden. Han tar därmed över 

arbetet och lyckas galant. Att göra upp eld förknippas också med manlighet och eftersom att 

Jill misslyckas kan det ses som att hon även här nekas tillträde till det som kännetecknar 

manlighet. 

              Modleski nämner också att de kvinnliga karaktärerna måste förklaras. Deras motiv, 

känslor och härkomst får inte vara otydliga. Detta krav ställs inte på de manliga karaktärerna 

som snarare uppnår en högre status ju mindre självklara deras handlingar är.59 Leones 

västernkaraktärer utmärker sig särskilt på denna punkt. Clint Eastwoods karaktär i 

Dollartriologin gick i USA under namnet The Man With No Name vilket antyder vilken 

knapp information åskådaren får om honom. Harmonica är den karaktär som till största delen 

påminner om The Man With No Name men när Eastwoods karaktär förblir lika hemlighetsfull 

när narrativet lämnar honom avslöjar Leone mot slutet av filmen Harmonicas motiv. Detta gör 

han genom tillbakablickar helt utan dialog. Tillbakablickarna spelas upp tre gånger under 

filmens gång. De två första gångerna i slowmotion och sådan oskärpa att det är svårt att se 

vad som avbildas. Dessa filmiska tekniker bidrar till att tillbakablickarna också kan sägas ha 

en mystifierande effekt på Harmonica. Den ovan beskrivna dialogen mellan Frank och 

Harmonica bidrar som sagt också till denna mystik. 

              Precis som Modleski har registrerat är Jills känslor, motiv och härkomst tydligare än 

alla de manliga karaktärernas. Åskådaren vet redan innan hon förekommer i bild att hon är på 

väg till Sweetwater för att gifta sig med Brett och man vet att hon kommer ifrån New Orleans 

och så småningom också att hon har jobbat som prostituerad. Hennes känslor för Cheyenne 

och Harmonica är också uppenbara. Jill är alltså lätt för åskådaren att förstå sig på och hon 

utgör därför inget hot mot en manlig åskådare.      

              Leone verkar likt von Sternberg och Hitchcock ha som ambition att skapa en fetisch 

av Jill. I vissa scener är klippen på Jill nämligen svagt softade. Detta förekommer aldrig under 

de klipp som avbildar de manliga karaktärerna. Under en dialogscen mellan Cheyenne, 

Harmonica och Jill i slutet av filmen blir detta tydligt då de softade bilderna på Jill står i stor 

kontrast mot de skarpa bilderna av Harmonica och Cheyenne. Med tanke på att Leones 

ambition med filmen till en stor del byggde på att referera till tidigare verk så är det möjligt 

att detta grepp också är en typ av referens. 

                                                
59 Ibid. 
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              Doane nämner att flera klassiska Hollywoodproduktioner utger sig för att tilltala en 

kvinnlig publik. Västernfilmen är en av de mest mansdominerade genrerna så valet av att 

integrera en kvinnlig karaktär grundas förmodligen i att locka fler män till biograferna. Även 

om Jill visar sig ha svar på tal och vid vissa tillfällen visar prov på mod så kan en 

identifikation med henne knappast vara attraktiv. Hon är ett offer för förnedring och är nästan 

alltid under kontroll av Harmonica när hon befinner sig på den arena som krävs för att föra 

narrativet framåt. Utöver detta nekas hon som sagt också tillträde till de metoder och den 

rekvisita som krävs för att regera i den diegetiska världen. När hon till slut uppnår en status 

och en identifikation med henne skulle kunna vara attraktiv är filmen nästan slut.  
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Slutsats – Sammanfattning 
 

Mitt mål med uppsatsen var att med hjälp av feministrisk filmteori undersöka 

representationerna av de fyra huvudkaraktärerna i C'era una volta il West. Jag redogjorde för 

de texter jag valt att utgå ifrån och applicerade dem sedan på filmtexten.  

              Det märks tydligt att produktionen har varit mansdominerad och att man riktar sig till 

en manlig publik. Jills utseende är kodat för visuell och erotisk verkan. Vid de tillfällen då 

hennes yttre framstår som mer erotiskt laddat är det ofta männen som ligger bakom 

förändringen. Narrativt sett är dessa scener vagt motiverade och de skiner igenom att målet är 

att tillfredställa en manlig blick i biosalongen.  

              Leone väljer att på olika sätt framhäva maskeraden vilken är nödvändig för att den 

manliga åskådaren ska känna att fallosen är där den ska. Han representerar sin kvinnliga 

karaktär med ett övermått av kvinnlighet och sina manliga karaktärer med ett övermått av 

manlighet. För de manliga karaktärerna sker detta mestadels genom dialog men även vissa 

stilistiska grepp används. Jills skönhet och kvinnlighet framhävs genom smink och en i övrigt 

nedtonad mise-en-scene.  

              Under filmens gång genomgår Jill en utveckling men hon utgör aldrig något hot mot 

maskeraden. När hon vid vissa tillfällen har gjort anspråk på de manliga attributen och 

metoderna bestraffas eller misslyckas hon. Detta är nödvändigt för att den manliga åskådaren 

inte ska bli förvirrad över att fallosen inte befinner sig på sin vanliga plats. 

              Jill kan som karaktär på många vis ifrågasättas. Trots att Harmonica har behandlat 

henne på ett hänsynslöst sätt är hon intresserad av att slå sig ihop med honom. Hon är också 

den karaktär som tilldelas minst plats på den arena som krävs för att föra narrativet framåt. 

Utöver detta är hon också offer för förnedring. Dessa tre faktorer gör att hon inte blir attraktiv 

för en identifikation. För att en kvinnlig åskådare ska få behållning av filmen krävs en 

identifikation med någon av de manliga karaktärerna. En identifikation med dem är betydligt 

mer intressant eftersom att de visar prov på en uppenbar kontroll över den diegetiska världen. 

Jill uppnår en status i takt med att infrastrukturen och civilisationen byggs fram, detta är dock 

i slutskedet av filmen.  
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