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Abstrakt 

 

Syftet med den här uppsatsen är att ur ett genusvetenskapligt perspektiv undersöka hur 

kvinnligt genus skapas och reproduceras inom nutida kommersiell amerikansk film. Fiktiva 

karaktärer framställs som binära och dikotoma könskategorier vilka formar, förstärker och 

speglar rådande könsnormer i det västerländska samhället. I min analys beskriver jag hur 

kvinnor och kvinnlighet framställs (i kontrast till män och manlighet) i filmen Djävulen bär 

Prada, som ett exempel på populär amerikansk nutida film. Därutöver beskriver jag tematiskt 

återkommande likheter i fyra andra filmer inom genren för att därigenom förtydliga analysen. 

Med slutsatserna ämnar jag att illustrera och konkretisera hur media konstruerar ett för 

samtiden ”önskvärt” kvinnligt genus.  
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Inledning 

Bakgrund  
USA står idag som förgrundsnation i västvärlden, bland annat inom kulturella fenomen som 

film och musik. Landet har världens största ekonomi som de andra nationerna i väst och öst 

behöver förhålla sig till, delvis för att världsekonomin styrs i förhållande till dollarns värde i 

guld, delvis för att landets ekonomi under 1900-talet och framåt fått de kulturella och 

massmediala områdena att blomstra. Eftersom USA's export av Hollywoodfilmer har en 

internationell och global marknad (och därmed enorm genomslagskraft), anser jag att det är 

lämpligt att analysera just amerikansk kommersiell film i min kandidatuppsats.  

 

När jag valde Djävulen bär Prada som utgångsmaterial för min analys, gjorde jag det med 

tanke på att filmens huvudtema är kvinnors val inom yrkeslivet och hur dessa val ger 

konsekvenser för deras karriär och kärleksliv. 

 

De normer och sociala koder som visas i kommersiella filmer förkroppsligas av 

filmkaraktärerna genom tal, kroppsspråk, uttryck, utseenden samt kläder uppmärksammas av 

tittarna.  De lever sig in i filmkaraktärernas öden, särskilt om filmen utspelar sig i en samtida 

miljö som liknar ens egna, med personer som på ett eller annat sätt påminner dem om dem 

själva. Med hjälp av receptionsforskning visas vilken inverkan filmer har på tittarna på ett 

omedvetet plan genom deras kombination av ljud och bild, som via tidigare minnen och 

associationer berör människor känslomässigt. Effekten är mest påtaglig under själva 

filmupplevelsen.
1
  

   

I detta examensarbete ska jag analysera Djävulen bär Prada som huvudfilm och fyra 

bakgrundfilmer för att genom dessa beskriva, diskutera och undersöka vilka konflikter 

kvinnor hamnar i, vilka problem de ställs inför och vilka val de gör för att uppnå sina mål, det 

vill säga göra karriär och förverkliga sig själva samtidigt som de försöker finna/vårda sina 

kärleks- och andra privata relationer. Avslutningsvis ska jag lägga fram mina slutsatser och 

därigenom summera uppsatsarbetet.  

 

Jag har under flera års tid betraktat, funderat över och lagt märke till hur manliga och 

                                                 
1
 Se Carl Plantinga, Moving Viewers. American film and the spectator’s experience (University of California 

Press 2009), s. 75.   
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kvinnliga filmkaraktärer inom populär amerikansk film kommunicerar och agerar 

sinsemellan. I samband med mina genusvetenskapliga studier har jag mer noggrant reflekterat 

över vilken betydelse filmer och dess budskap har för mig. Historier om heterosexuella 

parrelationer med lyckliga slut sköljer över oss tittare i en strid ström av nutida filmer. Valet i 

filmerna står ofta mellan kärlek och karriär alternativt mellan vänskap/familj och kärlek (eller 

karriär). Hur ska en kvinna i karriären ställa upp på övertid och samtidigt lägga ned tillräckligt 

med energi och engagemang på sin kärlekspartner? Filmer som Djävulen bär Prada, Du har 

mail, Legally Blonde, Twilight och What happens in Vegas handlar om unga kvinnors liv samt 

om deras strävan efter karriär, kärlek och lycka vilket innebär att de hamnar i olika 

intressekonflikter. Ställs båda parter i en heterosexuell relation inför samma val och har de 

samma möjligheter? Kvinnor visas ofta vara mer förstående och accepterande än män inom 

relationer i fiktiv handling. De lägger återkommande ner stort engagemang och intresse på 

kärleken för att uppnå den.
2
 Både i huvudfilmen Djävulen bär Prada och i flera av de 

ovanstående filmerna som jag tematiskt analyserar syns återkommande exempel på vad 

kultur- och litteraturforskaren Roberta Garrett beskriver som askunge-syndromet.
3
 Detta 

innebär enligt henne att den kvinnliga huvudkaraktären till slut får drömprinsen. Samma 

fenomen kan enligt mig också skönjas i följande filmer. I Djävulen bär Prada är drömprinsen 

toppjobbet som Mirandas assistent på Runway, något som båda medarbetarna Emily och 

Nigel indignerat påpekar för Andy. I Du har mail blir Kathleen arbetslös men får tillslut den 

rika drömprinsen Joe. I Twilight får den alldagliga tjejen Bella drömprinsen Edward, som 

både är underskön och jätterik. I What happens in Vegas gifter Joy om sig med drömprinsen 

Jack, sedan han blivit miljonär. 

 

 

Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med examensarbetet är att beskriva, diskutera och analysera hur kvinnligt genus 

skapas i amerikansk populär film. Genom att djupanalysera filmen Djävulen bär Prada samt 

därutöver tematiskt analysera filmerna Du har mail, Legally Blonde, Twilight och What 

happens in Vegas ska jag illustrera hur ord och bild samverkar för att kunna ”skapa” kvinnor 

                                                 
2
 Exempel på amerikanska filmer där kvinnor lägger ner stor möda på den heterosexuella kärleksrelationen för 

att uppnå den är: Alla talar om Grace, Den lilla Sjöjungfrun, Djävulen bär Prada, Du har mail, The Twilight 

saga, What happens in Vegas, Two weeks notice, Hur man blir av med en kille på 10 dagar, Mona Lisa Smile, 

samt tv-serien Ally McBeal, m.fl. 
3
 Se Roberta Garretts resonemang om askunge-syndromet i romantiska kvinnofilmer. Roberta Garrett, 

Postmodern Chick Flicks.The return of the woman’s film, (Palgrave Macmillan: Hampshire and New York 2007) 

s. 99. 
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på bioduken. Dessa fiktiva kvinnliga filmkaraktärer reproduceras inom den populära 

filmgenren vilket på så vis upprätthåller en essentiell, naturaliserad och homogen bild av 

kvinnor.  

 

För att få möjlighet att genomföra analysen använder jag mig av följande frågeställningar: 

1. Hur porträtteras kvinnor i dessa filmer, betraktat ur ett genusvetenskapligt perspektiv? 

2. Vilka val ställs kvinnorna inför inom sina karriärer? 

3. Finns det några skillnader i villkoren för kvinnor och män i ett kärleksförhållande? 

4. Behöver kvinnor välja mellan karriär och kärlek/andra relationer? 

5. Gäller samma val även för män? 

 

 

Material/urval 
Nordamerikansk filmproduktion och export omsätter årligen mångmiljonbelopp. Då 

filmproduktion är en stor (och lukrativ) marknad, behöver filmmakarna fånga åskådarna 

genom att skapa intresse för att därigenom få in så mycket intäkter som möjligt. Då det 

generellt sett är män som har ledande positioner i filmskapande processer, påverkar det både 

filmutbud och filmernas handling. Den manliga dominansen återspeglas därmed inom 

porträtteringen av kvinnor på den vita duken. Artiklarna ”Få kvinnliga regissörer 2012” i 

Sydsvenskan,”Nicholas Wennö: Antal kvinnor i Guldpalmsracet: Zero. Nada. Rien” i 

tidningen Dagens Nyheter samt ”På väg mot en jämställd filmproduktion” från Svenska 

Filminstitutet, stödjer tanken om att det behövs flera kvinnliga filmskapare för att det är få i 

dagens läge av dessa som uppmärksammas och erkänns.
4
 

 

I första hand har jag använt mig av DVD-filmen Djävulen bär Prada som arbetsmaterial. Den 

valda filmen är mitt huvudsakliga material för filmanalysen då den tydligt illustrerar valet 

mellan kärlek, relation(er) och karriär. Filmen som jag har valt att fördjupa mig i är förstås 

bara en bland många av amerikanska filmer inom genrer som komedi och dramakomedi vars 

tema och handling kretsar kring karriär och/eller relationer. Djävulen bär Prada hör till 

filmgenren komedi (enligt skivomslaget), en genre som innefattar ett brett spektrum av 

                                                 
4
 Artikeln ”Få kvinnliga regissörer 2012” publicerades 2012-01-07 av Moa Geistrand i tidningen Sydsvenskan, 

hämtad 2012-05-14. Artikeln ”Nicholas Wennö: Antal kvinnor i Guldpalmsracet: Zero. Nada. Rien” publicerades 

2012-05-11 av Nicholas Wennö i dagstidningen Dagens Nyheter, hämtad 2012-05-14. Artikeln ” På väg mot en 

jämställd filmproduktion” publicerades: 2012-07-03 av Filminstitutet (sfi.se): http://www.sfi.se/sv/om-svenska-

filminstitutet/Jamstalldhet/ (Hämtad 2012-07-13).  

http://www.sfi.se/sv/om-svenska-filminstitutet/Jamstalldhet/
http://www.sfi.se/sv/om-svenska-filminstitutet/Jamstalldhet/
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humor, vilket gör genrebeteckningen ”komedi” väldigt generell. Jag ämnar undersöka vilka 

villkor och val som kvinnor ställs inför på film i sin strävan efter karriär och kärlek. För att 

ytterligare tydliggöra villkoren och valmöjligheterna när det kommer till karriär och 

relationer, samt eventuella brister på det sistnämnda som förekommer i komedier, 

dramakomedier och dramafilmer med inslag av romantik, har jag också valt att tematiskt 

analysera de fyra amerikanska Hollywoodfilmerna: Du har mail, Legally Blonde, Twilight och 

What happens in Vegas. Dessa filmer har inslag av romantik och drama, alltså bör 

genrebeteckningarna ses som en glidande skala och blir därmed subjektiva för tittarna.  

 

Jag vill även nämna fler exempel på filmer för att ge ytterligare exempel på vilka kvinnoideal 

som dessa filmer målar upp, hur kvinnor gestaltas och hur kärlek, relationer, karriär och 

utseende framställs i s.k. romantiska filmer.  Exempel på filmer med liknande teman nämns på 

sida 5. Även serien Sex and the City visar återkommande tydliga exempel på kärleksrelationer 

och karriär, som jag valt att inte analysera, då omfattningen av seriens alla säsonger/avsnitt 

skulle ha gjort tidsplaneringen orealistisk och materialomfånget ohanterligt i samband med de 

tidsramar jag haft till mitt förfogande. 

 

Filmen Djävulen bär Prada utspelar sig till stor del i modebranschen. Trots filmens tydliga 

koppling till mode väljer jag att lägga tyngdpunkten på kvinnors karriär och relationer i min 

analys. Hilary Radner diskuterar på vilket sätt kvinnor kopplas ihop med mode och hur modet 

blir en stor del av hur kvinnor framställs på bioduken. Filmkostymerna har en vidare funktion, 

dessa bör inte ses som enbart kläder att ha på kroppen, utan de fungerar som visuella verktyg 

som ger liv åt karaktärerna. Eftersom klädstylisten Patricia Field gjort stor succé när hon 

stylat karaktärerna till serien Sex and the City samt de två uppföljande biofilmerna (2008 och 

2010), valde producenterna att samarbeta med henne. Lönsamheten i nutida filmer riktade till 

kvinnor består dels i handlingens utformning kring relation och eventuell karriär, dels i att 

locka tittarna till att konsumera. När kläder av ett visst märke exponeras i filmerna, 

marknadsförs märket och dess värde. Samtidigt stärks även viljan hos tittarna att konsumera 

av samma varumärke.
5
 

 

 

                                                 
5
 Se Radners diskussion om modedesigners och kvinnliga tv-tittares syn på kvinnokultur. Hilary Radner, Neo-

feminist cinema. Girly films, chick flicks and consumer culture (Routledge/Taylor & Francis Group 2011), s. 

136-137. 
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Motivering 
Mina främsta kriterier för valet av filmer har varit att dessa skulle ha kvinnor som 

huvudkaraktärer samt att fokusera främst på kvinnor och deras karriärer och/eller kärleks- 

alternativt andra privata relationer. Filmerna skulle ge en inblick i kvinnornas liv, deras villkor 

inom arbetslivet samt vilka val kvinnorna ställdes inför.   

 

Kommersiella filmer från USA kan ses på biografer (nästan) över hela världen. De kan också 

köpas, lånas, streamas och hyras via internet eller i DVD-uthyrningsbutiker eller också fås 

förpackade som ”gåvor” tillsammans med kvällstidningar som Aftonbladet och Expressen 

eller kvinnomagasin som exempelvis Amelia, Elle, Femina och Tara.
6
  De lättillgängliga 

filmerna når ut till ett stort antal kvinnor. Mainstream filmer, det vill säga de filmer som 

räknas till den huvudsakliga genren är särskilt lämpade att göra djupdykningar i, då de 

generellt sett tilltalar majoriteten av filmtittarna. Kommersiella Hollywoodfilmer, så kallade 

”blockbusters” (storsäljare) inbringar stora intäkter till filmbolagen, eftersom dessa filmer är 

gjorda för att tilltala en bred publik. 

 

Dramafilmer och dramakomedier med inslag av nära mänskliga relationer, romantik och 

mode har kvinnor som tilltänkt målgrupp. Av den anledningen anser jag att Djävulen bär 

Prada är ett passande val av film för min djupanalys då den faller inom ramen för alla 

kategorier av filmer riktade till kvinnor, det vill säga: romantisk dramakomedi, chick flick och 

fashion flick, vilka är de genrer och ämnesområden som tilltalar många kvinnor.
7
  Dessutom 

handlar temat i filmen till stor del om valet mellan kärlek och karriär, samt hur relationer 

påverkas när någons karriär tar fart. Givetvis finns det många fler filmer inom samma genre 

som också är intressanta att analysera. Fyra av dessa filmer (se föregående sida) har jag valt 

att analysera tematiskt för att ytterligare belysa och poängtera på vilket sätt filmerna 

cementerar samhällsnormer och hur dessa i sin tur upplevs av tittarna.  

 

Eftersom jag haft ett begränsat antal veckor till mitt förfogande för att skriva uppsatsen, har 

jag behövt avgränsa mitt material/urval och därmed behövt sålla bland och exkludera en del 

filmer som på olika sätt inte riktigt hört till de ämnesområden, genrer och kriterier som jag 

velat diskutera. Då vissa filmer inte kunnat illustrera kvinnor och kvinnlighet ur de synvinklar 

                                                 
6
 Streaming innebär enligt Nationalencyklopedin en överföring av datafiler med ljud, bild och video som har 

omedelbar uppspelning via dator eller mobiltelefon. 
7
 Se Radner (2011) Olika inriktningar inom kvinnofilmer illustreras, s. 7 och s. 134. 
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som jag huvudsakligen har velat undersöka och diskutera i min kandidatuppsats, har jag alltså 

valt att inte ta upp dessa. Ursprungligen har jag velat göra en intervju inom en kvinnlig 

fokusgrupp för att kunna observera gruppdynamik och ta reda på hur svenska kvinnor ser och 

reagerar på filmer inom den genre jag valt. Då de föreslagna tiderna inte gick att passa ihop 

för deltagarna blev jag tvungen att fortsätta uppsatsen utan deras input. 

 

 

Teori/Metod 
Jag har valt att göra en filmanalys av den amerikanska filmen Djävulen bär Prada med en 

genusvetenskaplig ingång i ämnet. I min uppsats använder jag några av de citat som finns i 

min förstudie ”For love or money: om kvinnligt genus i filmens värld”. Utöver filmanalysen 

ska jag nu/här även hänvisa till fyra andra filmer för att förstärka materialet till analysen. 

Analysen av filmernas innehåll (ord och bild) ska hjälpa mig att tematiskt gå igenom 

återkommande handlingsmönster, normer och företeelser vilka gör sig gällande i kommersiell 

film från USA. Begrepp som kvinnlighet, manlighet, vithet, heteronormativitet, 

kroppsnormativitet, arbete/karriär, och lycka är de saker jag ska granska och beskriva i min 

analys. Genusrepresentationerna och agerandet mellan filmkaraktärerna som sker med hjälp 

av kroppsspråk, ansiktsuttryck och språk liksom kamerans fokus kan vara avgörande för hur 

tittarna, både kvinnor och män ska komma att uppfatta och motta innehållet i filmen. 

 

Som huvudsaklig litteratur har jag använt mig av Hilary Radners bok Neo-Feminist Cinema 

och Postmodern Chick Flicks av Roberta Garrett. Därtill har jag använt mig av Judith Butlers 

poststrukturalistiska teorier och diskussioner i böckerna Gender Trouble samt Könet brinner! 

för att kunna beskriva, diskutera och analysera hur kvinnlighet skapas och reproduceras i en 

manlig patriarkal diskurs och hur dessa kvinnliga ideal reproduceras och porträtteras på film. 

 

Judith Butler räknas som en av frontfigurerna inom den poststrukturalistiska teoribildningen. 

Hennes teorier kring performativitet och exempelvis språkets betydelse för hur sociala 

kontakter formas och etableras, har fått stor genomslagskraft i västvärlden. Då Butlers 

diskussioner kring det talade språket och kroppsliga uttryck fortfarande är aktuella på 2000-

talet (fastän teorierna som återfinns i Gender Trouble introducerades för drygt 20 år sedan), 

anser jag att hennes förståelse av maktstrukturer mellan socialt konstruerade kön/genus, faller  
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inom ramarna för mitt ämnesområde.
8
 Bland Butlers mest grundläggande diskussioner finns 

begreppet ”den heterosexuella matrisen” som innebär att människor utgår ifrån en 

heteronormativ diskurs där kroppar delas in i två fasta könskategorier (man och kvinna). 

Dessa kön anses både samhälleligt och i kulturella sammanhang vara varandras totala 

motsatser eller dikotomier. Dessutom är dessa ytterligare åtskilda genom en hierarkisk 

definition som Butler menar är obligatorisk heterosexualitet. Eftersom heterosexualiteten är 

norm, tas det för givet att den är naturlig och att alla är heterosexuella.
9
 De personer som 

faller utanför ramarna för det som dikterar den heterosexuella matrisen riskerar att 

marginaliseras. Människor som på olika sätt/av olika anledningar inte passar in i den 

heterosexuella matrisen bestraffas av samhället generellt, då den utgör normen.
10

 Vidare anser 

Butler att man inte kan separera biologiskt kön från socialt konstruerat kön (det som vi kallar 

genus), då den heterosexuella matrisen genom kulturella praktiker fastställer vad båda ska 

innebära. Enligt Butler är båda definitoner av könen konstruerade.
11

 Eftersom människors 

handlingar är föränderliga anses de inte heller ha en fast essens eller natur. Människor formas 

av samhället och kulturen till binära genuskategorier (kvinnor och män), det är inget man föds 

till.
12

 Performativa och språkliga handlingar påverkar människors uppfattning av omvärlden 

vilket skapar normer vilka långsamt förändras över tid och rum.
13

 

 

Neo-feminism – som uttryck ska neo-feminismen ha uppkommit under 1960- och 70-talen i 

anknytning till kvinnors frigörelse. Hilary Radner anser att samhällskraven på kvinnor formar 

dem genom förmaningar om förnyelse och förbättrande åtgärder genom shopping. 

Konsumtionen skapar den ”nya” (bättre) kvinnan och är samtidens version av moderlighet.
14

 

Radner menar att uttrycket har flera betydelser, exempelvis som en motreaktion till post-

feminismen och även emot politiska reformer i anknytning till feminism. Radner uttrycker det 

som “a set of practices and discourses that define a certain position or ”identities” (that 

women may or may not take up) that have developed in the post-World War II period in the 

United States and in Western Europe”.
15

 

 

                                                 
8
 Se Judith Butler, Gender Trouble. Feminism and the subversion of identity (New York and London: Routledge 

1999). 
9
 Se Judith Butler, Könet brinner! (Stockholm: Natur och Kultur 2005) s. 10-11. 

10
 Se Butler (1999), s. 95. 

11
 Se Butler (2005), s. 22-23. 

12
 Se Butler (1999), s. 10-11. 

13
 Se Butler (2005), s. 100. 

14
 Se Radner (2011) Beskrivning av neo-feminismens uppkomst, s. 11-13. 

15
 Se Radner (2011), s. 6-9. 
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Berit Ås som namngivit begreppet härskarteknik, beskriver maktspelet inom exempelvis 

politiken genom att fastställa de fem vanligaste:  

1. Osynliggörande  

2. Förlöjligande  

3. Undanhållande av information  

4. Damned if you do and damned if you don’t (hur du än gör så gör du fel)  

5. Skam- och skuldbeläggning 

 

I boken Kvinner i alle land; hondbok i frigjøring diskuterar Ås teorin kring dessa 

härskningstekniker som ofta används av män för att förtrycka kvinnor eller som används av 

maktutövare mot marginaliserade grupper och synliggör därmed det som tidigare varit dolt.
16

  

 

 

Tidigare forskning 
Inom områdena kultur och -filmstudier/vetenskap finns det sedan tidigare en tämligen 

omfattande mängd forskning om kvinnor, femininitet och vilka positioner de haft i 

förhållande till män. Sambandet mellan film och feminism går att skönja med början på 1970-

talet, när man söker efter facklitteratur i LIBRIS och Stockholms Universitetsbibliotek (SUB). 

När jag sökte litteratur via LIBRIS med sökorden ”kvinnor och film” upptäckte jag att det 

från 1973-1988 gavs ut mellan 1-4 böcker i ämnet/år. År 1989-1999 gavs det ut mellan 8-12 

böcker/år och år 2000-2012 gavs det ut mellan 17-60 böcker/år i ämnena kvinnor och film 

(med genomgående feministisk och/eller genusvetenskaplig anknytning). Med sökorden 

”women, cinema and film” syns även där en ökning av litteratur från början av 1990-talet och 

fram till idag.
17

 Det går alltså att se en uppåtgående kurva när det gäller kvinnor i anknytning 

till film och filmstudier, särskilt under 2000-talet. 

 

Neo-Feminist Cinema av Hilary Radner hör till ämnena filmvetenskap/filmstudier och handlar 

bl.a. om filmatiseringen av Djävulen bär Prada, vilket gör boken både intressant och 

användbar till min djupanalys. Boken diskuterar flera samtida nordamerikanska filmer ur ett 

feministiskt perspektiv, vilket ger en nära koppling till min genusvetenskapliga infallsvinkel i 

                                                 
16

 Se Birgit Ås, Kvinner i alle land; håndbok i frigjøring (Oslo: Aschehoug 1981). 
17

 På 1980-talet fram till år 1990 gavs det ut mellan 2-20 böcker årligen. Från år 1991-2012 har det hittills getts 

ut mellan 25-93 böcker årligen inom ämnena ”women and film”. Sökorden ”women and cinema” ger inte lika 

höga resultat, vilket troligen beror på att film är en mer generell beteckning som också kan innebära television 

och inte bara biofilm. 
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ämnet kvinnor och film. Radner beskriver också vad uttrycket neo-feminism innebär enligt 

henne och hur den kommit att påverka nya generationer av feminismer. Postmodern Chick 

Flicks av Roberta Garrett hör till ämnena kulturstudier/film och kulturteori och diskuterar som 

namnet antyder; postmoderna ”tjejfilmer” ur ett vetenskapligt perspektiv med en feministisk 

infallsvinkel.
18

 

 

I Janice A. Radways litteraturvetenskapliga bok Reading the Romance diskuteras populär 

litteratur i genren ”kioskvältare” med romantik som huvudsakligt tema.
19

 Anledningen till att 

jag valt denna bok till mitt analysmaterial, är för att den konkret illustrerar vad som 

kännetecknar en ”bra” romans i romaner och hur dessa särskiljer sig från 

”dåliga/misslyckade” romanser. Analyserna som Radway gör, förtydligar inte enbart 

karaktäristika inom Harlequin-litteratur (romantisk genre), utan drar enligt mig tydliga 

paralleller till de romantiska filmer som vanligen visas på västerländska biografer.  

 

Carl Plantinga presenterar receptionsforskning kring film och dess tittare i boken Moving 

Viewers: American film and the spectator’s experience.
20

 Boken lägger framförallt 

tyngdpunkten på kommersiell Hollywoodfilm och tittarnas reaktioner på dessa i en samtida 

amerikansk miljö. 

 

Laura Mulvey tar upp det voyeuristiska i att betrakta i artikeln ”Visual Pleasure and Narrative 

Cinema.” (publicerad 1975) där hon särskilt tar upp ”the male gaze”, det vill säga hur män 

betraktar kvinnor på ett objektifierande sätt. Denna artikel har fått stor uppmärksamhet och 

därför är den intressant att ta upp eftersom den synliggör hur framförallt kvinnliga 

filmkaraktärer blir till objekt genom åskådarnas tittande och det sätt man väljer att framställa 

de kvinnliga karaktärerna genom kameralinsen.
21

 

Litteraturvetaren och forskaren Ingrid Lindell diskuterar filmutbud ur ett könsperspektiv i 

doktorsavhandlingen Att se och synas, som bland annat undersöker vem/vilka som får synas 

och ta plats på film och vilka som utelämnas ur filmutbudet. Hennes resonemang visar och 

                                                 
18

 Se Roberta Garrett, Postmodern Chick Flicks.  The return of the woman’s film (Hampshire and New York: 

Palgrave Macmillan 2007). 
19

 Se Janice A. Radway, Reading the romance. Women, patriarchy, and popular literature (The University of North 

Carolina Press 1991), s. 193-195 
20

 Se Carl Plantinga, Moving Viewers. American film and the spectator’s experience (University of California 

Press 2009).  
21

 Laura Mulvey 1975. http://imlportfolio.usc.edu/ctcs505/mulveyVisualPleasureNarrativeCinema.pdf (Hämtad 

2012-07-13). 

http://imlportfolio.usc.edu/ctcs505/mulveyVisualPleasureNarrativeCinema.pdf
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problematiserar de stereotypa iscensättningar av kvinnor och män som ofta förekommer på 

film. Vidare nämner Lindell även receptionsforskning och på vilket sätt könens representation 

på film berör maktstrukturer/perspektiv och vad dessa innebär för tittare som ser på film.
22  

 

Beskrivning av begrepp 

Chick Flick – chick är ett amerikanskt slanguttryck för tjej, enligt Nationalencyklopedin är det 

ett uttryck för ”ung kvinna”, medan flick betyder film. Filmer av detta slag vänder sig till unga 

kvinnliga tittare med intresse för främst heterosexuella relationer och karriär. Benämningen 

härrör från uttrycket chick lit, en populärkulturell litteratur-genre av kvinnliga författare för 

unga kvinnliga läsare, och som har relationer och karriär i storstaden som främsta tema. 

Därutöver tillkommer uttrycket fashion flick, som givetvis syftar på att filmen behandlar 

ämnet mode, utöver relationer (och ofta karriär). 

 

Root-problems – Root-problems (rot-problem på svenska) är ett uttryck som myntats av 

Elizabeth Kamarck Minnich och som beskriver hur litteratur felaktigt grundar sig på teorier 

och empiri gjorda av män. Hon menar att framförallt akademisk litteratur i en historisk 

kontext reproduceras istället för förändras pga. ensidiga (manliga) åsikter som utelämnar eller 

förvanskar marginaliserade gruppers perspektiv. Samtidigt osynliggörs det att åsikterna härrör 

från en liten grupp människor (en elit) vars uppfattningar blir normerande för hela 

samhället.
23

 Då kvinnornas synvinkel saknas, exkluderas eller förändras genom manliga 

”företrädare/sändebud”, blir teorierna således felaktiga. 

 

Hegemoni – Innebörden av uttrycket hegemoni kan exempelvis kopplas till Antonio 

Gramsci’s studier av olika samhällsklasser, där en viss klass både gör anspråk på en ledande 

maktposition och håller sig kvar vid den och dominerar följaktligen de andra klasserna.
24

 I 

min analys använder jag mig av Raewyn Connell’s uttryck ”hegemonisk maskulinitet” för att 

diskutera mäns inbördes sociala och hierarkiska relationer i en relativt bred kontext som berör 

skärningspunkter genom klass, kultur, etnicitet och kön. 

                                                 
22

 Se Ingrid Lindell, Att se och synas. Filmutbud, kön och modernitet (Göteborg & Stockholm: Makadam Förlag 

2004). 
23

 Se Minnichs resonemang om root-problems. Elizabeth Kamarck Minnich, Transforming Knowledge 

(Philadelphia: Temple University Press 2005) s. 30 och s. 35. 
24

 Se Connells beskrivning av ordet hegemoni. R. W. Connell, Masculinities (Polity Press 1995) s.77. 
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Analys  
Djävulen bär Prada 

Jag ska nu analysera hur kvinnlighet skapas och upprätthålls i den amerikanska filmen 

Djävulen bär Prada och hur kvinnligheten bekräftas och därmed förverkligas genom filmens 

tematik samt genom ord och bild. Kvinnlighet ses oftast i förhållande till manlighet, det vill 

säga i en könskomplementär och binär form. Bilden av kvinnlighet som illustreras i filmen 

kan enligt mig kopplas ihop med de åtskillnader som ofta görs mellan kvinnor och män i form 

av dikotomier (exempelvis: mjuk/hård, känslig/okänslig). Inom den tematiska filmanalysen 

ska jag vidare diskutera kvinnlighet och dess representationer i ett urval av kommersiella 

amerikanska filmer. Därefter ska jag lägga fram mina slutsatser för att på så sätt beskriva 

genusnormer som är implementerade (men ändå fördolda) i film-mediet och hur dessa genom 

ord och bild kan beröra oss. Genusnormerna som jag uppfattat är en oavsiktlig biprodukt av 

filmen, men som ändå kommer fram genom den stereotypa skildringen av kvinnor. Dessa 

ligger i cementeringen och reproduktionen av den inskränkta och skeva bilden av kvinnor som 

återkommande visas i många så kallade kvinnofilmer. 

 

 

Teman för Djävulen bär Prada 
I den tematiska analysen ska jag utgå ifrån några på förhand utvalda teman som ska belysa 

intressanta aspekter av Djävulen bär Prada. Följande teman ska undersökas närmare:  

 

 Kvinnlighet – Vilka normer och krav ställs på kvinnorna? 

 Manlighet – Vad utmärker manlighet? 

 Vithet – Vem eller vilka representerar vitheten? 

 Heteronormativitet – Visas olika sexualiteter eller utesluts vissa? 

 Kroppsnormativitet – Vilka kroppar är tillåtna, hur bör dessa se ut? 

 Arbete/karriär – Hur ser karriären ut för karaktärerna? 

 Lycka – Vad gör huvudkaraktärerna lyckliga? 
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Referat och handling 
Huvudkaraktären Andrea ”Andy” Sachs bor ihop med pojkvännen Nate. Det unga paret bor 

tillsammans i en lägenhet i storstaden New York, USA på 2000-talet. Som tittare vet man inte 

mycket mer om dem än att Nate arbetar som kock och att Andy är nyligen examinerad 

journalist och vill arbeta med undersökande journalistik. Nate står för matlagningen även 

hemma, han gör ofta nattmackor åt sig själv och Andy. Hans största intresse enligt filmen är 

att träffa gemensamma vänner och gå ut med dem. Nate är van vid att Andy finns vid hans 

sida och att hon deltar i hans liv och intressen. 

 

När Andy får chansen till att arbeta som assistent på modemagasinet Runway, tar hon jobbet, 

trots oron för att det hela ska bli ett fiasko. Redan på intervjun visar det sig att 

chefsredaktören är otrevlig, kritiserande och krävande. Andy är först ganska negativt sinnad 

mot modebranschen i allmänhet och mot chefen Miranda i synnerhet, eftersom allt går fel 

under hennes första tid på tidningen. När Andy väl blivit varm i kläderna och lärt sig följa 

Mirandas nycker, blir hon mer och mer indragen i en jobbkarusell med arbetstider som 

sträcker sig över nästan hela dygnet. Det blir närmast omöjligt att jonglera med de missnöjda 

vännerna Lily och Dough, pappan Richard, den tjuriga pojkvännen Nate, jobbflirten Christian 

och chefen Miranda som alla pockar på hennes uppmärksamhet. Därmed förändras läget 

drastiskt i Andys och Nates förhållande. Innan Andy vet ordet av det, är hon fullt involverad i 

allt som händer på företaget. Modebranschens värld är på ljusårs avstånd från det liv som hon 

och Nate har levt innan. Trots att Andy enligt planerna skulle använda jobbet på Runway som 

språngbräda, känner sig Nate sviken och utanför. Eftersom han uppfattar sitt arbete som 

oviktigt, bara som ett sätt bland många att tjäna pengar på, kan han inte förstå varför Andy 

satsar allt på att göra Miranda nöjd. Han är ovillig att inse vilka krav det nya arbetet ställer på 

Andy. Nate ser bara den omedelbara förändringen som innebär att hans flickvän aldrig är 

hemma och att hon inte vill dela hans liv och intressen med honom längre.  Filmens händelser 

kulminerar under modeveckan i Paris dit Andy fått följa med istället för Emily. Innan Andy 

åker iväg har hon ett avgörande samtal med Nate, då hon föreslår att de ska göra ett uppehåll i 

förhållandet. I Paris blir Andy förförd av Christian Thompson. Efter deras natt hittar Andy ett 

dokument bland Christians papper som gör det klart för henne att det planeras en komplott 

mot Miranda, som skulle innebära slutet för hennes karriär som chefredaktör på Runway. 

Miranda som redan har kännedom om det hela, offrar sin kollega Nigel för att själv kunna 

behålla sin egen position på tidningen. Andy tar händelserna väldigt hårt och bestämmer sig  
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för att sluta på Runway med omedelbar verkan. 

 

Djävulen bär Prada illustrerar flera grundtankar, vilka utgör stommen i filmen. Huvudtemat 

består av karriär (arbete) och kärlek (relationer) i en storstadsmiljö i kombination med mode. 

Centrala motiv i filmen utgörs av Andy i förhållande till chefen, där Andy kan ses som ”den 

oerfarne naive ynglingen” och Miranda kan ses som ”den livserfarne mentorn”, fast i modern 

tappning. Ett annat motiv som också har viss betydelse i filmen är ”kärlekstriangeln”, som 

förekommer i två varianter. Dels finns en triangel mellan Andy, Miranda och Nate, dels en 

triangel mellan Andy, Christian och Nate. Kärlekstrianglarna kan ses som ”sidomotiv” för 

filmen. De är outtalade, fastän innebörden av relationerna inom triangelkonstruktionerna ger 

relevans som motiv och drivkraft för filmen Djävulen bär Prada.
25

 Jag finner begreppen som 

användbara verktyg även till filmanalyser, eftersom dessa hjälper till att belysa aspekter vilka 

tydliggör innehållet i olika genrer. Det gäller att finna metaforer för begreppen som Romberg 

tar upp, för att dessa ska kunna tillämpas på användbara sätt. 

 

 

Genusvetenskaplig filmanalys 
Kvinnlighet: När Andy vaknar på morgonen i början av filmen, visas samtidigt andra vackra 

avklädda kvinnokroppar som tar på sig (bildligt som bokstavligt) sexiga underkläder, smink 

och skor. Dessa visas på ett fragmentariskt sätt som tydligt framhäver kroppsdelar (objekt) 

och inte personerna bakom dessa. Inte heller ansiktena visas samtidigt som kropparna, vilket 

ytterligare distanserar åskådarna från personerna. Amy Lawrence menar att kameralinsen 

koncentrerar sig på sexualitet och på kvinnokroppar som ska betittas av män, vilket enligt mig 

blir paradoxalt för filmer som troligtvis tilltalar en kvinnlig publik.
26

 För att accepteras som 

kvinna, måste man göra sig till ett objekt som framförallt kan betraktas av män.
27

 

 

Kvinnorna i filmen Djävulen bär Prada är generellt sett vita västerlänningar, av medelklass.
28

 

De kvinnliga karaktärerna i filmen är unga (bortsett från Miranda som är äldre än sina  

                                                 
25

 Se Rombergs användbara begrepp till litterära analyser. Bertil Romberg, Att läsa epik (Lund: Studentlitteratur 

1987) s. 48-49 och s. 142-143. 
26

 Se Lawrence (1991) Diskussion kring kvinnokroppar som blir till fetischer att tittas på av män, s.106. 
27

 Se Lawrence (1991) Fortsatt resonemang om hur kvinnokroppen objektifieras i filmer, s. 148. 
28

 De tematiska analyserna visar att även de kvinnliga huvudkaraktärerna Kathleen i Du har mail och Bella i 

filmen Twilight är vita och av medelklass. 
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medarbetare av sin vita hårfärg att döma) och framgångsrika. Intresset för mode och kläder 

betonas som specifikt kvinnligt kodat då modemagasinet Runway vänder sig främst till 

kvinnor och det är också kvinnor som visas i alla kreationer i filmen. Huvudkaraktären Andy 

tycks inte ha förstått att modeintresse och kunskaper i modehistoria är ett underförstått måste 

när hon söker en tjänst på modetidningen Runway. Därmed blir hon föremål för negativa 

kommentarer på redaktionen angående hennes utseende och bristande intresse för mode. 

 

Kraven och förväntningarna på att Andy ska vara smal, kunnig inom mode och moderiktigt 

klädd, blir ett mer eller mindre uttalat krav som många kvinnor i västvärlden ställs inför. 

Därutöver visar filmen ett konsumtionssamhälle som återkommande (säsongsvis) matas med 

nya trender för köparna att konsumera. Grundtonen i Djävulen bär Prada visar en positiv 

inställning till materialism trots det att huvudkaraktären Andy tycks vara ointresserad av 

mode. Jag uppfattar inte Andys kritiska hållning mot modebranschen i början av filmen som 

helt trovärdig, eftersom hon snabbt omvänds till att intressera sig för kläder och utseende. På 

slutet av filmen återgår hon dock till sitt ursprungliga ”autentiska” själv, vilket ändå visar 

hennes ambivalens gentemot modevärldens ytlighet som innebär alltför stora 

(själv)uppoffringar för att Andy ska kunna förlika sig med dessa. 

 

När Andy börjar arbeta på redaktionen Runway klär hon sig i ganska oformliga kläder som 

varken har någon koppling till mode eller professionalism. Det ter sig egendomligt att Andy 

inte planerat för vilken klädsel hon ska ta på sig för att erkännas som professionell inom 

modebranschen. Särskilt med tanke på att filmen försöker måla upp en ambitiös bild av Andy. 

Utseendet är inget som Andy prioriterar inledningsvis och hon gör sig inte vacker för att bli 

omtyckt eller accepterad. Klädstilen hon ursprungligen har är flickaktig, präktig, komfortabel 

och oskuldsfull. Hon bär varken urringade, åtsittande eller eleganta plagg, vilket bidrar till att 

ge intryck av en okönad (asexuell) tjej, istället för en vuxen kvinna. Andy tycker att det hon 

kan och har i huvudet är det som ska räknas, inte vad hon har på sig för kläder. Första 

intrycket av Andy Sachs visar en nervös och felklädd kvinna (eller snarare flicka) som saknar 

både stil och värdighet. Efter att hon blivit omstylad från topp till tå av Nigel, övergår hon till 

att vara mer vuxen, kvinnlig, självsäker och ”förbättrad”. Samtidigt blir hon också 

objektifierad, eftersom de nya kläderna, accessoarerna och sminkningen gör henne sensuell, 

feminin och tilldragande för män (i en heteronormativ diskurs). 
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Hilary Radner menar att yrkesarbetande karriärkvinnor gör individuell frigörelse från 

förlegade könsnormer genom shopping. Det reproduktiva självförverkligandet (och 

självuppfyllelsen) skapar en femininitet och identitet som övertar moderlighetens centrala 

plats i kvinnors liv. Populärkulturella sammanhang byter närmast plats med det personliga, 

vilket avpolitiserar det tidigare radikalfeministiska uttrycket det personliga är politiskt. Enligt 

Radner blir populärkulturen inom det neo-feministiska perspektivet en arena för kvinnor där 

de kan söka självuppfyllelse genom materialism.
29

 Jag vill här kritisera det något 

positivistiska i Radners formulering, eftersom konsumtion inte bara är köparens utan också 

säljarens (producenternas) marknad. Om kvinnor enbart tillåts vara ”fria” inom ramarna för 

det västerländska samhällets shoppingstråk, kan det inte sägas vara särskilt jämställt i vår 

samtid och inte heller kan ”friheten” sägas omfatta viktiga sociala arenor som arbetsplats och 

hem. Andy får bekräftelse i form av avundsjuka blickar från kvinnor och komplimanger från 

(främst) män sedan hon ändrat sin klädstil till mer moderiktig och feminin enligt den 

heterosexuella normen. 

 

Radner’s diskussion om neo-feminismen visar att individualismen genom köpkultur slår 

tillbaka mot feminismen som normkritiskt perspektiv.  Radners slutsatser är att neo-

feminismen inte är emot feminism som teori, utan att den snarare inte haft det som 

målsättning. Den ska snarare ses som en del av det neo-liberala perspektivet.
30

 Själv anser jag 

i likhet med Radners kritik att det inte kan kallas för en pro-feministisk inriktning. Neo-

feminismen bör istället kallas neo-femininitet för att inte skapa vilseledande associationer till 

feminism. Jag menar vidare att grundläggande samhällsproblem (inom en feministisk 

och/eller genusvetenskaplig diskurs) bara förflyttas genom den kvinnliga individens 

förnyelse. Det handlar inte om en feministisk renässans när media skapar, cementerar och 

reproducerar olika kvinnoideal. Ett fritt val av könsuttryck måste ske utan andras påverkan 

eller förmaningar och utan att det resulterar i negativa konsekvenser för individen, oavsett kön 

eller genus. Janice A. Radway menar att just kvinnligt kläd- och modeintresse utgör ett 

bakgrundsmaterial för romantisk litteratur. Jag anser att det också kan appliceras på filmen, 

vars syfte är att naturalisera intresset som en form av kvinnlig essens.
31

 

 

                                                 
29

 Se Radner (2011) Tar upp individens självförverkligande som neo-feminismens främsta målsättning, s. 11-12. 
30

 Se Radner (2011), slutkommentarer om neo-feminismen, s. 197.  
31

 Se Radway (1991), hon anser att kvinnor påstås ha klädintresset gemensamt vilket skapar en falsk 

universalism, s. 193-195.  
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Den feministiska filmteoretikern Constance Penley analyserar filmstudier och hur 

utformningen av klassiska Hollywoodfilmer fokuserar på sexualitet och framställandet av en 

essentiell kvinnlighet. Utseendefixeringen som kvinnorna i filmen manas till och sysselsätter 

sig med, är något som enligt Constance Penley leder till att kvinnor objektifieras medan män 

som betraktar dem är (och förblir) subjekt i en heteronormativ diskurs.
32

 I enlighet med vad 

Penley hävdar, slutar Djävulen bär Prada med att Andy lyckas övertyga Nate till att fortsätta 

tillsammans. Mannen (subjektet) får därmed kvinnan (objektet) på slutet av filmen, vilket är i 

enlighet med vad Penley för fram i sin diskussion. 

 

Miranda Priestly har länge arbetat som chefredaktör på Runway och driver tidningen med 

järnhand. Hon visas först som antagonist till Andy, men det kyliga och arbetsrelaterade 

förhållandet förändras så småningom, även om de två aldrig blir vänner. Miranda har uppnått 

toppen av sin karriär och manövrerar skickligt i en tuff bransch. Hennes kläder är exklusiva 

och välskräddade. Ytterkläderna slängs nonchalant till assistenten som får agera 

privatsekreterare och ta hand om chefens saker och ärenden utan gratifikation. Det intressanta 

är att filmen visar en kvinna (Miranda) i chefsposition som beter sig på ett sätt som ingen 

skulle ifrågasätta om chefen var en man. Hon utnyttjar sin auktoritet och dominans i 

förhållande till de anställda, särskilt gentemot Andy, men också gentemot de andra på 

redaktionen med hjälp av härskartekniker.
33

 Härskarteknikerna blir enligt min förståelse ett 

maktmedel vars syfte är att trycka ner, dominera och förlöjliga den andra parten för att den 

som dominerar ska visa sin makt och överlägsenhet. 

 

Den stil, de gester och det minspel som Miranda gör sig bruk av är en karikatyr av beteendet 

hos en manlig chef från ca 1950-talet. Den återkommande gesten när hon dumpar sin kappa 

och väska på assistentens skrivbord är en överderiven version av hur de manliga cheferna 

överlämnade sin rockar till sina sekreterares omsorger. (Se tv-serien Mad Men som exempel 

på detta). Att framställa en kvinnlig chef på det sättet kan ses som avskräckande för andra 

kvinnor i deras strävan efter karriär och chefskap. Utmålandet av kvinnor till överdrivna 

stereotyper och maktgalna översittare kan i sig ses som cementerande av rådande könsordning 

då filmen spär på de fördomar som finns mot kvinnliga chefer. Eftersom kvinnor som 

toppchefer fortfarande kan betraktas som något ovanligt, uppmärksammas deras ledarstil i  

                                                 
32

 Se Penleys hänvisning till en tidigare uppsats av Laura Mulvey, där hon menar att kvinnor skildras som 

männens raka motsatser. Constance Penley, The future of an illusion (London: Routledge 1989) s. 42. 
33

 Se Ås, (1981), beskrivning av de 5 olika härskarteknikerna.  
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större utsträckning och de själva är mer synliga än männen i motsvarande position.
34

 

 

Att Miranda dessutom talar med lågmäld röst, medverkar till att människorna på redaktionen 

verkligen behöver stanna upp för att kunna höra vad hon säger. Vanligtvis anses lågmälda och 

tystlåtna kvinnor vara blyga eller försagda, men i det här fallet ökar Mirandas pondus och 

auktoritet på ett sätt som jag anser kan jämställas med manliga dominanta stämmor.
35

 Vad 

som är mest slående i filmen är kontrasten mellan Mirandas närmast maskulina framtoning 

och hennes kvinnliga attribut som utseende, smink, klädsel och accessorarer. Jag upplever 

henne som en stark kvinna som inte agerar enligt de normer som det heteronormativa 

samhället förväntar sig av kvinnor. Mirandas självsäkra och arroganta beteende samt hennes 

auktoritära sätt liknar de metoder som manliga chefer ofta använder sig av, samtidigt som den 

lågmälda och tillbakahållna imagen skapar en ambivalens eller dikotomi mellan hennes 

”manliga” och ”kvinnliga” sida. Vidare vill jag lyfta fram att Mirandas aktoritära profil ökar 

den hierarkiska klyftan mellan henne som arbetsgivare och personalen på Runway. Mirandas 

stora erfarenhet i branschen gör henne nästan till en domare, vars auktoritet resulterar i 

uttalanden med konsekvenser som sträcker sig långt över tidningsredaktionens väggar. 

 

Det som Miranda säger förpliktigar, och gör personalen något fel, resulterar det i bestraffning 

som maktmedel.
36

 Butlers resonemang skiljer sig från mitt. Hon diskuterar framförallt den 

performativa handlingen i relation till personer som förkunnar eller utfärdar verkliga 

domar/kontrakt, som exempelvis präster/vigselförrättare, domare, poliser och arbetsgivare. 

Jag vill hävda att muntliga beslut eller uttalanden (domar) även kan förkunnas utan att dessa 

handlar om reella domslut i form av kontrakt eller andra skrivna dokument. Enligt mig sker 

den auktoritativa performativiteten i Mirandas fall genom exempelvis hennes ansiktsuttryck 

och mimik. När Miranda snörper på munnen under förhandsvisningen av James Holts nya 

kollektion innebär det ”katastrof”, ett ordlöst fördömande som art directorn Nigel förklarar för 

Andy. Designern blir då tvungen att göra om hela sin kollektion, för att inte förarga Miranda 

Priestly och förlora hennes välvilja. Hennes åsikt värderas så till den grad att ingen 

ifrågasätter den. Mirandas åsikt är lag och det ger henne makten att fortsätta förkunna tysta  

                                                 
34

 Diskussion om byråkrati på företag. Wahl Anna, Holgersson Charlotte, Höök Pia och Lindhag Sophie, Det 

ordnar sig. Teorier om organisation och kön, (Lund: Studentlitteratur 2001) s. 108. 
35

 Se Lawrences diskussion om hur auktoritativa kvinnoröster kan hjälpa till att belysa skillnaderna mellan 

kvinnors och mäns röster i Hollywoodfilmer. Amy Lawrence, Echo and Narcissus. Women’s voices in classical 

Hollywood cinema, (University of California Press 1991) s. 169. 
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 Se Butlers diskussion om performativitet i samband med auktoritativa uttalanden. Judith Butler, Könet 

Brinner! (Stockholm: Natur och Kultur 2005) s. 100. 
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domar, utan att ifrågasättas av andra. 

 

Emily, arbetar som modeassistent på redaktionen. Hon klär sig trendriktigt i figurnära kläder 

och sotad makeup som sammantaget skapar en feminin och sexig kvinna. Jag anser i enighet 

med Ingrid Lindell, att sexigheten som både Emily och den omgjorda Andy representerar, 

bildar en farlig sexuellt frigjord kvinna som ingen man kan bestämma över, en femme fatale.
37

 

Dessa kategorier, eller arketyper som Lindell kallar det, kan enligt mig även appliceras på 

filmen. Till en början känner sig Nate dragen till den omgjorda, sexiga Andy. Allt eftersom 

hennes förvandling fortsätter från klädsel till ett förändrat handlingsmönster, blir han mer och 

mer ambivalent inför sin nya, självständiga flickvän. Han dras till den farliga kvinnan inom 

henne men som flickvän föredrar han den ”gamla” nedtonade versionen av henne. Om man 

vill belysa Nates problem genom hora/madonna komplexet, snuddar den nya Andy i Nates 

fantasi vid horan, vilket Nate inte kan hantera och inte vill leva med och därför känner han sig 

obekväm i den omgjorda Andys sällskap. Hans reaktion bottnar möjligen i de falska 

associationer som finns mellan sexuell lössläppthet och viss typ av klädsel. Dessa behöver 

inte på något sätt stämma överens med kvinnors personlighet eller säga något om deras inre 

egenskaper. 

 

Enligt filmens sensmoral är en god kvinna arbetsam och duktig, men inte alltför karriärlysten.  

I filmen Du har mail skildras Kathleen som en god kvinna. Hon har oturen att bli 

utkonkurrerad av den rike Joe. Till och med efter det upplever hon att det var oberättigat att 

skälla ut honom och ber därför om ursäkt via mail. Undergivenhet framställs därmed som god 

kvinnlighet. Ambitioner är bra, såvida de inte inskränker på den privata arenan. Kärlek, familj 

och vänner bör komma i första hand, arbete och självförverkligande i andra. Huvudkaraktären 

Bella i filmen Twilight tycker att det är alldeles rimligt att ge upp sig själv (sitt eget liv i det 

här fallet) för att kunna leva med personen hon älskar. Även moderlighet och husmoderns 

goda egenskaper är något som skisseras som synnerligen kvinnliga essenser i de tematiskt 

analyserade filmerna. I What happens in Vegas visas det hur huslig Joy är, när hon städar i 

Jacks lägenhet medan han stökar till det. Filmen Twilight (men framförallt bokserien) visar 

hur Bella agerar som ett substitut för en husmor åt sin far Charlie. Bella både tvättar, handlar 

och lagar mat åt pappan. 

 

                                                 
37
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Klarar kvinnan livspusslet med både karriär och privatliv/familj utan att sambons/makens 

eller barnens behov blir lidande är det okej. Utöver det bör hon vara mån om sitt utseende, 

men inte så pass mycket att andra kan kalla henne för fåfäng/ytlig, för då är hon dålig. En 

dålig kvinna är dominant, siktar mot stjärnorna och vill ta för sig av livet. En sådan kvinna 

bryr sig inte om relationerna och de förpliktelser som hon har gentemot nära och kära, 

eftersom karriär och andra nöjen prioriteras före.
 
Miranda kan upplevas som en dålig kvinna 

eftersom hon bryter mot de könsnormer som det västerländska samhället dikterar. Hon 

avviker från de andra kvinnorna på kontoret och blir därmed utesluten ur gemenskapen som 

både gruppen kvinnor och gruppen kollegor utgör.
38

 Enligt Wahl et al avviker Miranda även 

som chef, just för att hon är kvinna. Hon kan även betraktas som dålig kvinna för att hon inte 

uppfyller sina förpliktelser gentemot familjen. Exempelvis skickar hon barnens far på 

utvecklingssamtal, istället för att gå dit själv. Kvinnor är i minoritet på den typen av poster 

och på den nivå som Miranda befinner sig på. Vidare menar Wahl et al att kvinnor som både 

är mödrar och chefer har dubbla stressmoment, dels att de behöver sköta privata åtaganden 

med familj och barn, dels att de är ensamma om att vara kvinnor i chefsposition.
39

 

 

När Andy har långa arbetsdagar med jobb-relaterade ärenden som sträcker sig över hennes 

fritid, är det tydligt att gränserna mellan offentligt och privat har luckrats upp. Dessa gränser 

är inte till för att brytas om man vill behålla sitt privatliv privat. När arbetet och fritiden 

smälter samman för en kvinna skapas problem, åtminstone när hon är i en kravfylld relation. 

En heterosexuell relation innebär alltså krav från männens sida. Själv ställer Andy inga krav 

eller ultimatum. Hon är glad så länge Nate är nöjd med henne och deras gemensamma 

tillvaro. Nate är däremot missnöjd både för att Andys tankar kretsar kring arbetet på Runway 

och för att hon har blivit mer självsäker, något som också påverkar hennes sexualitet och 

utstrålning. Andy har å ena sidan har skaffat sig en mer utstuderad och feminin stil (som 

tilltalar heterosexuella män), samtidigt som hon har blivit mer kraftfull i sina handlingar i och 

med att hon prioriterar arbetet framför sitt förhållande med Nate. Han föredrar däremot när 

Andy är på en mer okvinnlig och mer lätthanterlig nivå när hon utan vidare anpassar sig till 

hans sätt att leva. 

 

Nate bestraffar Andy genom att anklaga henne för att hon har blivit en ”Runway girl”. Han 

beskyller henne också för att inte ha något liv utanför jobbet. Nate blir mer och mer sur och  
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 Se Wahl & Holgersson m.fl. (2001) diskussion om kvinnliga stereotyper på företag, s. 109. 
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otillgänglig. Han blir hotad av Andy dels för att hon har blivit vuxen medan han är 

bekymmerslös och barnslig, dels för Andy rör sig i den ”stora världen”, medan Nate själv är 

kvar i det ”lilla livet” och i samma umgängeskrets som de haft från början. Nate ser att Andy 

är potentiellt attraktiv för okända män och att hon är mer dominant (både i deras sociala 

samspel som i deras sexuella samvaro) genom sitt förbättrade självförtroende.
40

 Faktum 

kvarstår dock att Andy tycks vara glad åt att göra ett bra jobb på Runway och göra Miranda 

nöjd. Rollfiguren Miranda representerar sinnebilden för den dåliga kvinnan, som pga. karriär 

(felaktiga prioriteringar) inte klarar av att behålla en man (hon har flera spruckna 

förhållanden/äktenskap bakom sig).
41

  Den bilden som filmen framställer Miranda Priestly 

som, lever upp till och ger näring åt de fördomar som människor ofta har om kvinnliga chefer. 

Hon framställs i filmen som bitchig och maktfullkomlig som håller sina medarbetare i skräck 

och företaget i sitt järngrepp. 

 

När Andy lyckas bättre i karriären än sin pojkvän, blir hon en dålig kvinna. Hon fortsätter på 

den ”dåliga” vägen genom att dessutom bli en vuxen, sexig och självständig kvinna, medan 

Nate fortfarande lever ett ansvarslöst ungdomsliv utan krav.
42

 Enligt Lindell framställs 

kvinnor i medierna som stereotyper, vilka antingen är goda eller dåliga. Dessa ytterligheter 

ger en onyanserad bild av kvinnor, som placerar dem i statiska kategorier. Den uppdelningen 

som Lindell skriver om, kan man enligt mig se även i filmen Djävulen bär Prada. I början av 

filmen framställs Andy som en god kvinna, vars främsta intressen är sitt förhållande med Nate 

och att bli en undersökande journalist. När Nigel stylar om henne blir hon en dålig kvinna, 

med fokus på sitt eget utseende och sin karriär. Slutligen blir hon åter en god kvinna genom 

att avstå från karriären på Runway där arbetet/arbetstiderna hindrade henne från att vårda sitt 

förhållande med Nate. För att bryta med den dåliga perioden i sitt liv ger hon bort kläderna 

som hon fått på modeveckan i Paris till den forna kollegan Emily. Kanske gör hon så för att 

Andy upplever sig ha svikit Emily genom att ta hennes plats på resan till modemetropolen. 

Det kan enligt mig ses som en symbolisk handling vars syfte är att befria henne från att vara 

en dålig och självisk kvinna. 
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Nate tycks ha tydliga arbetstider på restaurangen. På sin fritid vill han ha roligt med 

flickvännen Andy och med de gemensamma vännerna Lily och Doug. Jag anser att Nate 

varken kan eller vill acceptera de krav som ställs på Andy av Miranda. När han är ledig, borde 

rimligen Andy också vara det enligt honom. Han tycker framförallt att hon borde fokusera 

mer på honom och mindre på arbetet. Jag uppfattar att den inställningen både är själviskt och 

omogen. Om inte flickvännen jobbar så mycket som chefen förväntar sig, blir hon förr eller 

senare uppsagd. Andys arbete på Runway var inte tänkt att vara hennes slutgiltiga. Ett eller ett 

par års arbete på Runway skulle öppna upp för andra karriärmöjligheter någon annanstans för 

henne. Filmen visar att Nate inte klarar av att hantera den begränsade tidsperioden med mer 

arbete (för Andy) och mindre kvalitetstid tillsammans. 

 

Andy tillåter att Christian Thompson kysser henne på kinden, vilket kompisen Lily inte är sen 

med att klaga på. Andys passivitet är lika illa som om hon hade kysst Christian tillbaka. Trots 

att Andy och Lily är goda vänner, ställer sig Lily inte på kompisens sida, utan är lojal mot 

gemensamma vännen Nate. En puss på kinden innebär inte att man är otrogen, men filmens 

moraliska påbud säger oss tittare motsatsen. Samtidigt vet man som åskådare att Andy och 

Christian redan har träffats och att han har flörtat med henne. Denna laddning som Lily 

möjligen har uppfattat i den till synes oskyldiga kindpussen är troligen det som får henne att 

reagera så pass starkt som hon gör. Subjektiviteten i själva handlingen försvinner när Andy 

explicit blir anklagad för att ha gått över gränsen. Hon är en dålig kvinna. En kvinna som är 

god varken kan eller vill engagera sig i eller träffa flera män. Könsnormerna dikterar olika 

villkor för kvinnor och män och placerar könen ojämlikt i ett makthierarkiskt perspektiv. 

 

 

Manlighet: Filmen uppvisar vita, snygga och vältränade västerländska män av medelklass, det 

vill säga hegemoniska maskuliniteter. Nästan alla (och chefen Miranda inkluderad) i Djävulen 

bär Prada är mer eller mindre framgångsrika inom sina yrken. Nigel på modemagasinet 

Runway ser utåt sett väldigt lyckad ut karriärmässigt i och med att han har ett bra och kreativt 

arbete på redaktionen. Det visar sig dock i slutet av filmen att han inte kan röra på sig från sin 

anställning och få det karriärlyft som han drömt om men aldrig kunnat få. Nigel som troligtvis 

är homosexuell, hamnar i underläge dels gentemot de (heterosexuella) männen, dels gentemot 

chefen Miranda, som jag anser innehar den översta posten inom den  
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maskulina (hegemoniska) hierarkin i en manlig kulturell sfär (journalistik).
43

 

 

Connell beskriver detta inom begreppet hegemonisk maskulinitet ”Hegemonic masculinity is 

not a fixed character type, always and everywhere the same. It is, rather, the masculinity that 

occupies the hegemonic position in a given pattern of gender relations, a position always 

contestable.”
44

 Modemagasinet Runway handlar enligt mig om främst två saker. För det första 

handlar det om journalistik, som inom en historisk kontext varit förbehållen männen. För det 

andra handlar Runway om mode, som både estetisk inspirationskälla och som 

konsumtionsvara. Jag anser att även mode som kulturell verksamhet och produktion har 

manliga rötter, som fortfarande reproduceras. 

 

Enligt filmen tycks Miranda Priestly genom performativa handlingar ha lyckats inta (och 

uppnå) en dominant feminin position. Utöver det att hon innehar chefspositionen på Runway 

(som bidrar till att förstärka hennes auktoritet), visas hennes framtoning som ganska dominant 

när det kommer till handling. Genom att dominera både andra män (och kvinnor) med 

auktoritativa handlingar, förstärker hon sin ledande position som andra måste underkasta sig. 

Hennes auktoritet ger inget val för de personer som blir utsatta för hennes beslut, eftersom 

dessa riskerar att marginaliseras.
45

 Den största skillnaden mellan kvinnorna och männen som 

skildras i filmen, är främst åldern, som inte tycks vara av speciellt stor betydelse för deras 

strävan efter välgång. Männen tycks inte heller ställas inför samma val vad gäller 

privat/offentligt som Andy och Miranda. Nate och Christian tycks inte ha svårt att kombinera 

arbets- och kärleksliv. Framförallt diskuteras det aldrig att deras karriärer skulle ta för mycket 

tid i anspråk för att kunna kombineras med kärleksliv/andra relationer. Det är upp till männen 

i filmen om de vill ha privata relationer eller inte och hur mycket tid de anser sig ha att lägga 

ner på dessa. Det som räknas är ett välvårdat yttre (kritvita tänder) och en någorlunda 

hälsosam livsstil för att passa in i normen. Detta gäller också för männen i de andra filmerna. 
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I Djävulen bär Prada visas inte manligt ledarskap. Således är en jämförelse mellan kvinnligt 

ledarskap och dess manliga motsvarighet inte möjlig. I filmen Legally Blonde representeras 

manligheten genom pondus, auktoritet och framåtanda som närmast är osynligt inkorporerat 

men ändå ständigt närvarande i den (homo)sociala miljön på och kring den juridiska 

fakulteten då handlingen mestadels är förlagd till det välrenommerade universitet Harvard. 

Det prestigefulla lärosätet står för hårt arbete, engagemang, logiskt tänkande, framåtanda och 

argumentationsförmåga. Dessa saker är historiskt sett typiskt manligt kodade företeelser, då 

män under längre tid än kvinnor varit ute i offentlighet och yrkesliv. 

 

Andy gör slut då Nate har ledsnat på att hennes arbete tar upp för mycket av deras 

gemensamma tid. Pojkvännen anser att Andy borde prioritera honom och deras vänner 

framför arbetet på Runway. Under tiden som förhållandet ligger på is, får Nate arbete som 

biträdande köksmästare på en restaurang i Boston. Hans förbättrade arbetsposition presenteras 

i samma veva som Andy sagt upp sig från Runway, vilket förändrar den tidigare 

maktordningen dem emellan till Nates fördel. Nu är Nate framgångsrik och Andy söker jobb 

igen som i början av filmen. Att det är Andy och inte Nate som initierar att de ska bli 

tillsammans igen, ökar även det känslomässiga övertaget till Nates fördel. Medan Andy 

arbetade som framgångsrik assistent på Runway, tyckte Nate att hans jobb inte var viktigt för 

honom. Han fixade nattmackor åt Andy och prioriterade vännernas sällskap framför sin 

karriär. De till synes icke traditionella könsrollerna vänds till sin motsats i slutet av filmen. 

Andy påbörjar sin karriär som undersökande journalist medan Nate redan är etablerad inom 

sitt yrke. Därmed blir det en skarp kontrast mellan dem karriärmässigt. 

 

Bikaraktären Christian Thompson jobbar som tidningsskribent på väg uppåt i karriären och 

som har ett stort kontaktnät inom bland annat förlagsbranschen. Hans karaktär är charmig, 

flörtig och trevlig. Andy råkar på honom på ett mingelparty. Christian stöter på Andy trots att 

hon visar sig ha pojkvän. Hans smickrande komplimanger och positiva sätt gör att Andy 

attraheras av hans personlighet, likväl som av hans utseende. När Andy begär hans hjälp, visar 

sig Christian vara ett gott stöd. Han är också villig att introducera henne till bekanta inom 

förlagsbranschen.  
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Andy åker till Paris (för att närvara på modeveckan) strax efter uppbrottet med pojkvännen 

Nate. Väl i Paris råkar hon återigen på Christian och denna gång avvisar hon inte hans 

närmanden. Filmen försöker visa att hans ”dåliga” sidor överväger de goda, eftersom han låter 

bli att tala om vissa saker för Andy. Jag ifrågasätter dock den infallsvinkeln, i och med att han 

aldrig har ljugit för henne. Han har inte heller tvingat sig på Andy, hon hade ett fritt val. 

Hennes ilska dagen efter att de spenderat natten tillsammans är oproportionerligt stor. 

Christian är däremot arrogant då han ställs till svars för att ha låtit bli att berätta för Andy om 

planerna att avsätta Miranda och ersätta henne med Mirandas yngre rival Jacqueline Follet. 

Trots att Christian och Andy inte har någon seriös relation, avslöjar Christian allt för henne 

när hon konfronterar honom. Hon reagerar väldigt starkt när hon inser att mannen som 

intresserat sig för henne visar sig ha en hänsynslös sida. Hon känner sig chockad över sveket 

mot Miranda som Christian inte bara haft vetskap om utan också visar sig vara likgiltig inför. 

 

Bikaraktären Nigel har under många års tid jobbat för Miranda Priestly på modemagasinet 

Runway. Han söker jobbet som sammarbetspartner till en designer, eftersom han upplever sig 

ha gett tillräckligt av sina talanger på Runway, utan att egentligen komma någonvart. Nigel är 

en medelålders man som varit modeintresserad hela livet och vill nu utnyttja sin kreativitet till 

dess fulla potential medan han har chansen. Nigel framställs vara singel, vilket ger tittarna två 

tolkningsmöjligheter. Antingen är han inbiten (heterosexuell) ungkarl, eller så är han 

homosexuell. Med tanke på att homosexualitet synliggörs mer på film inom modebranschen, 

kan tittarna dra slutsatsen att Nigel är gay trots att det aldrig nämns explicit. 

 

 

Vithet: Både den huvudsakliga filmanalysen och de mer generella analyserna av de fyra andra 

filmerna visar vithet som norm. Det visas ett vithetsideal i dessa filmer som troligen bidrar till 

att skapa en västerländsk hegemoni gentemot människor av annan hudfärg och etnicitet då 

dessa inte visas lika frekvent som just de vita. Huvudrollsinnehavarna i alla de analyserade 

filmerna är vita. En designer i Djävulen bär Prada ser latinamerikansk ut och Andy’s 

vänninna Lily är mörkhyad. Alla andra är vita, vilket tydligt visar vithetsnormen i filmen och 

som inte återspeglar det mångkulturella samhället i dagens USA. Vita västerländska 

människor får på så sätt illustrera den nordamerikanska nationen som helhet, medan andra 

hudfärger och etniciteter utelämnas. Därmed bildas en vithetshegemoni, där en vit 

privilegierad elit för många amerikaners talan och marginaliserar den övriga delen av 
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befolkningen. Samma fenomen kännetecknar de fyra tematiskt analyserade filmerna. I Du har 

mail är alla karaktärerna vita, utom Joes mörkhyade assistent Kevin. Twilight skildrar 

generellt sett vita medelklass-amerikaner, men i indianreservatet lever ursprungsbefolkningen 

på sina egna premisser. What happens in Vegas visar två icke-vita personer: Psykologen Dr. 

Twitchell som är en mörkhyad kvinna och Chong (Joy’s kollega) som är av asiatisk härkomst. 

Legally Blonde visar en enda person i filmen som inte är vit, nämligen en poolskötare av 

latinamerikansk härkomst. 

 

 

Heteronormativitet: I de valda filmerna är alla huvudkaraktärer heterosexuella. 

Heterosexualitet och heterosexuell kärlek visas som det vanligast förekommande i 

Hollywoodfilmer. I de valda filmerna visas inga samkönade kärleksrelationer. Även i 

vänskapsrelationer mellan två kvinnor, diskuteras framförallt män och heterosexuell kärlek. 

 

Moderedaktören Nigel är intresserad av mode, kläder, färg och form, vilket gör honom 

avvikande från den manliga normen. Modeintresset i kombination med att han inte tycks ha 

någon kärlekspartner/relation skapar homosexuella konnotationer. Trots det nämns aldrig  

homosexualiteten, utan den snarare slätas över och döljs.
46

 Likaså kan tittarna få en känsla av 

tvetydighet vad gäller flockmedlemmarnas sexualitet i filmen Twilight. Sammanhållningen i 

varg/varulvsflocken ger en homoerotisk känsla, i och med att medlemmarna i flocken 

uteslutande är pojkar/män (i första filmen). Vargarna/varulvarna visas barbröstade och 

muskulösa. De kan också höra varandras tankar då de befinner sig i djurskepnad, vilket skapar 

ett nära homosocialt band, männen emellan. Ingen av dem presenteras dock som uttalat 

homosexuell. What happens in Vegas skildrar inga homosexuella eller avvikande personer i 

filmen. Alla passar in i den rådande heteronormen, vilket återspeglar de gängse 

samhällsidealen. 

 

Jag är enig med Wahl och Holgersson om att avvikare osynliggörs. Jag anser att 

osynliggörandet är ett faktum som inbegriper samhället generellt. Det är alltså inte specifikt 

för just företag och arbetsplatser. Utöver det vill jag också lyfta fram att normbrytare (som 

hbtq-personer) i vissa sammanhang utpekas som dåliga (eller rentav onormala) människor, där  
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 Se Wahl & Holgersson m.fl. diskussion om hur avvikare osynliggörs på företag. Wahl Anna, Holgersson 

Charlotte, Höök Pia och Lindhag Sophie, Det ordnar sig: teorier om organisation och kön (Lund: 

Studentlitteratur 2001) s. 154-155. 
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de får statuera exempel på moralisk dekadens och samhällets förfall, medan den enskilda 

avvikaren blir ett med tapeten i andra kontexter. 

 

 

Kroppsnormativitet: Vikten av att ha en smal kvinnokropp är ett återkommande tema i filmen 

som tas upp gång på gång genom handlingen. Ju smalare man är, desto mer avundsvärd och 

åtråvärd blir man som kvinna. Miranda, Nigel och Emily tar alla upp Andys vikt. Trots att 

Andy är smal/normalviktig redan i början av filmen anses hon vara överviktig. Miranda 

Priestly säger praktiskt taget omedelbart till Andy att hon är tjock. ”So I told myself, go 

ahead. Take a chance. Hire the smart fat girl”.
47

 Förvisso förväntas modeller vara supersmala, 

men att Miranda förväntar sig detsamma av sina medarbetare är orimligt. Emily säger ”I'm 

just one stomach flu away from my goal weight”. Kan man inte gå ner i vikt med hjälp av 

vanliga dieter, bör man ta till vilka knep man än kan tillgå för att bli smal som kvinna. I 

filmen Legally Blonde visas Elle på Harvard, medan hon använder en träningsmaskin 

(crosstrainer) på sitt rum. Elle skryter i en annan scen om att ha gått ner 1,5 kg i vikt under ett 

enda gympapass med aerobicstränaren. I What happens in Vegas tränar huvudkaraktären Joy 

och väninnan Tipper boxning (i aerobics stil). Därutöver visas det hur Joy dagligen dricker 

nyttiga smoothies till frukost. Ännu ett exempel på viktfokuset ser man när Joys make Jack 

träffar hennes f.d. fästman Mason, som då frågar Jack ifall Joy har lagt på sig en massa i vikt 

sedan han har lämnat henne. Kroppsnormativiteten blir enligt mig tvingande och gör att 

många kvinnor i västvärlden känner sig manade att förhålla sig till den osunda kroppskulturen 

som illustreras i Djävulen bär Prada (och som reflekterar samhällets skeva kvinnobild). Som 

kvinna går det inte att vara perfekt, men man kan alltid försöka, genom förbättrande åtgärder, 

förändringar och korrigeringar.  Männen i Djävulen bär Prada varken diskuterar eller oroar 

sig för sin vikt. 

 

Ingen av männen i de tematiskt analyserade filmerna oroar sig för att inte duga som de är eller 

ser ut. Alla av männen rör på sig eller motionerar i någon mån, men det tycks för övrigt inte 

handla om utseendemässiga orsaker. Snarare visas män som sportiga och muskulösa för att 

visa en essentiell bild av män som dominanta och starka alfahannar, som i sin tur cementerar 

ett ideal som närmast blir allmängiltig för många män. 
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 Detta citat liksom nästkommande finns också i min förstudie och är enbart avsedd för att förtydliga 

kroppsnormativiteten som illustreras i filmen Djävulen bär Prada. 
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Arbete/karriär: Arbetet och karriären är av största vikt för de båda kvinnliga 

huvudkaraktärerna, Miranda och Andy. Båda gör betydande uppoffringar i privatlivet för att 

lyckas professionellt. Andy lyckas tillslut med att arbeta som undersökande journalist, mycket 

tack vare Miranda Priestlys goda vitsord. Andy slutar eftersom hon anser att Miranda är illojal 

mot arbetskollegan Nigel, men Miranda visar samtidigt sin lojalitet gentemot Andy, genom att 

lovorda henne. Chefsredaktören Miranda har uppnått allt i karriären och försöker nu som 

medelålders kvinna hålla sig kvar i konkurrensen bland unga karriärister och i en snabbt 

föränderlig bransch. Hennes mångåriga erfarenhet och gedigna kunskaper inom mode har 

gjort det möjligt för henne att behålla toppositionen på Runway. Hon ”offrar” Nigels 

karriärmöjligheter för att själv kunna stanna kvar vid makten, något som Andy inte kan 

acceptera. Frågan är då om Nigel skulle ha avsagt sig makten för att ge Miranda en bättre 

position ifall relationen hade varit omvänd. 

 

Filmen visar glimtar av privatpersonen Miranda, som likt många människor har problem med 

kärlekslivet och med familjen. Hon är inte bara affärskvinna utan även mor till två småflickor 

(tvillingar). Moderskapet visas bara i förbigående, men glimtarna understryker att Miranda 

faktiskt är mänsklig och sårbar som privatperson. Miranda nämner för Andy att döttrarna 

förlorat ”ännu en fadersfigur”, något som antyder att mannen som lämnat Miranda är ännu en 

i raden av män som lämnat henne eller som hon har brutit med. Det går följaktligen inte att 

både ha en karriär och samtidigt ha intakt kärleks/familjeliv. Filmmakarna visar tydligt att 

båda goda ting inte går att kombinera friktionsfritt, särskilt inte för den kvinna som också har 

barn. Då blir kvinnan lämnad av mannen som hon lever med, istället för att få stöd och hjälp. 

 

Andy och Miranda stöter båda på problem i privatlivet på grund av sina långa arbetsdagar och 

odefinierade arbetstider. Hur lång tid är det rimligt att arbeta för en kvinna? När gränsar det 

till för lång arbetstid? Det framgår av filmen att båda jobbar mer än åtta timmar per dag. De 

gör ett väl utfört arbete och har långa och otydliga arbetsdagar som flyter ihop med fritiden. 

Dessutom är Miranda genuint intresserad av sitt yrke så till den grad att det har blivit hennes 

kall (i filmen What happens in Vegas arbetar Joy enligt egen utsago 80-timmars arbetsveckor 

som börsmäklare). Andy och Miranda tycks båda trivas trots fullspäckade scheman, men 

deras privata relationer ifrågasätter deras arbetstider, karriärer och arbetsglädje. Kvinnornas 

”respektive” kräver mer tid av dem. De bör lägga ner mer energi på männen och på sina 

förhållanden istället för på karriären. Varken Miranda eller Andy ställer några uttalade krav på 

sina respektive. Att kvinnorna ändå har krav eller önskemål blir bara tydligt när
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förhållandena börjar knaka i fogarna. Andys och Mirandas implicita krav är att deras 

respektive ska förstå dem och inte kräva lika mycket tid av dem som deras karriärer gör. 

 

 

Lycka: Att lyckas med det hon föresatt sig att klara av, innebär lycka för Andy. Hon är en 

ambitiös ung kvinna som alltid vill göra saker på bästa möjliga sätt. Att hjälpa andra/stå till 

tjänst för andra eller ge andra saker till sina vänner (att vara generös) skänker henne också 

stor glädje. I filmen Du har mail visas huvudkaraktären Kathleen som väldigt serviceinriktad. 

Hon blir glad av att hjälpa andra med att hitta lämplig litteratur och ställer frivilligt upp som 

”sagotant” i sin bokaffär där hon har högläsning för barnen. Hon älskar böcker och är väldigt 

kunnig inom sitt yrke. Filmen Legally Blonde visar att Elle söker omgivningens gillande och 

mår som bäst när hon är omtyckt eller kan hjälpa andra. I Twilight tar huvudkaraktären Bella 

hand om sin pappa och sköter hushållet. I filmen What happens in Vegas blir Joy lycklig av att 

göra andra glada. Hon blir också glad av att ha det rent, godluktande och prydligt i hemmet. 

 

Roberta Garrett anser att samtidens romantiska komedier framställer singelkvinnor som 

inkompletta eller som att de saknar något. Vidare menar Garrett att kvinnornas strävan efter 

ekonomisk självuppfyllelse och självständighet står i motsatt proportion till deras 

kärleksrelationer med män. När de lyckas träffa någon, degraderas/prioriteras de egna 

önskemålen och karriären som mindre viktiga, vilket understryker traditionella normer och 

patriarkala värderingar.
48

 Som jag tidigare nämnt använder Garrett askunge-syndromet för att 

illustrera hur kvinnan lyckas få drömprinsen på slutet av filmen. Jag går här ett steg längre i 

min argumentation och hävdar att kvinnor för att få drömprinsen i filmerna, behöver göra 

personliga uppoffringar, vilka inte alltid är självvalda. I Djävulen bär Prada “offrar” Andy 

karriären på Runway för att leva ihop med drömprinsen Nate. I Du har mail blir Kathleen 

arbetslös men vinner rika drömprinsen Joe, som också orsakat hennes arbetslöshet genom att 

konkurrera ut henne från marknaden. I Twilight offrar Bella sin mänskliga tillvaro med familj 

och vänner för att istället leva ett odödligt liv med rika drömprinsen Edward. I What happens 

in Vegas säger Joy upp sig från sitt välbetalda jobb som börsmäklare men vinner och gifter sig 

med den rika drömprinsen Jack. Uppoffringarna som kvinnor gör för att få drömprinsen vägs 

upp av kärlek i många filmer. Som Butler uttrycker det ”Genusnormer verkar genom att kräva 

att vissa femininitets- och maskulinitetsideal förkroppsligas; ideal som nästan alltid är 
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 Se Garretts resonemang om kvinnor i romantiska komedier som väljer heterosexuella kärleksförhållanden 

framför individuell lycka. Roberta Garrett, Postmodern Chick Flicks (Palgrave Macmillan 2007) s.94. 
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besläktade med idealiseringen av den heterosexuella alliansen.”
49

 

 

Lyckan som en kärleksrelation innebär kan däremot inte ersätta den lyckan som 

självförverkligande ger (exempelvis lyckan i att man lärt sig något nytt på egen hand eller 

lyckats i karriären). Kärlekslyckan bygger inte kvinnors karriärer och ger inget 

självförverkligande. Kärleken ger troligen viss kompensation för bristen på dessa i form av 

lycka, men bör inte blandas ihop med självuppfyllelse och självförverkligande. Eftersom 

drömprinsarna i tre av de analyserade filmerna varit rika, stämmer dessa med Garretts 

resonemang om att askunge-syndromet förstärker traditionella och patriarkala värderingar 

som utnämner männen till familjeförsörjare och kvinnor till hemmafruar eller männens 

bihang. 

 

Även om huvudkaraktären Andy hade valt att sluta eftersom hon inte ville jobba på en 

modetidning utan med mer seriös journalistik, kan jag som åskådare ifrågasätta varför hon 

valde att gå tillbaka till ett förhållande som inte var positivt och stöttande, utan snarare 

negativt och krävande. Andrea Sachs kunde likväl ha valt att vara singel eller valt att träffa en 

ny man medan hon byggde upp en karriär inom journalistyrket.  Andys lycka tycks ha 

försvunnit sedan hon börjat på Runway. Sedan arbetet har tagit över nästan all hennes tid, gör 

hon slut med Nate. Lyckan kommer inte tillbaka förrän hon slutat på modemagasinet och Nate 

återigen är en del av hennes liv. Andy ville egentligen jobba med undersökande journalistik, 

men det arbetet var varken lika glamoröst eller lika välbetalt som ett arbete på Runway. Till 

slut lyckas hon även uppnå sitt karriärmål. 
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Slutsatser & sammanfattning 
Jag har analyserat filmen Djävulen bär Prada och fyra bakgrundsfilmer för att sedan bedöma 

och beskriva hur normer för kvinnliga rollfigurer skapas, visualiseras, reproduceras och 

upprätthålls med filmernas hjälp. Det har inte skett någon nämnvärt förändring under de 

senaste åren angående hur kvinnor porträtteras i film. Visserligen ser vi kvinnor som har 

karriärer och de har varierande framgångar i sina yrken. Deras fokus i livet ligger ändå kring 

kärlek och hur de kan få sina förhållanden att fungera. Det kan konstateras att yttre 

egenskaper som skönhet, vikt, hudfärg och kläder tillsammans med inre egenskaper som 

snällhet och tjänstvillighet är det som sammantaget utgör den samhälleligt önskvärda 

kvinnligheten. Filmen förespråkar också ett skönhetsideal där låg vikt och snyggt utseende 

premieras (och ger hög status) för de kvinnliga rollfigurerna.
50

 Dessa saker samverkar till att 

bilda ett särskilt västerländskt hegemoniskt kvinnoideal som ständigt reproduceras med hjälp 

av filmer som dessa. Valet för många kvinnor med karriär gäller främst hur tiden ska räcka till 

för både yrkesliv och privatliv. Prioriteringen är inte så lätt, eftersom kvinnor fortfarande till 

stor del behöver organisera sina liv kring familj och sina (heterosexuella) parrelationer 

samtidigt som de också förväntas lägga ner minst lika mycket tid på sina karriärer som män 

gör.  Dessa dubbla krav ställer kvinnor inför ganska många och svåra val. Det tycks vara 

nästan omöjligt för yrkesarbetande kvinnor att göra val som inte leder till problem antingen 

inom privatlivet eller inom karriären, inte sällan inom båda. Skillnaderna i villkoren för män 

och kvinnor i ett kärleksförhållande är ganska svårtolkade. Det är männen i filmerna som har 

makten över relationerna och kvinnorna står och väntar på deras beslut, det vill säga vad 

männen vill med relationen. Därtill förväntas och uppmuntras kvinnor till att föredra att 

organisera sina liv kring den privata sfären och kring kärleken till män istället för att bygga 

karriärer och på så sätt skapa sig självförverkligande, ekonomisk självständighet och trygghet. 

Samtidigt förväntas män av samhället ge sina karriärer högsta prioritet. I filmerna skildras 

kvinnor som känslomässiga, irrationella, svaga, medan män anses vara känslokalla, rationella 

och starka. Jag syftar på att kvinnor och män ofta framställs som motsatspar (dikotomier) 

vilka avser att förstärka de biologiska olikheterna hos könen, likväl som mellan de socialt 

skapade genusen. Kvinnor bör enligt samhällsnormerna välja och föredra kärlek och 

relationer framför framgång och karriär (tänka med hjärtat istället för med hjärnan). Genom 

att kvinnor placeras i mallar som emotionell, mjuk och sårbar (mjuka värden), formas kvinnor 
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till att tycka och tänka på ett visst sätt, vilket förespråkar vissa värderingar medan det 

samtidigt utesluter andra. Visserligen behöver inte kvinnor alltid välja mellan kärlek och 

karriär men att kombinera dessa är inte så lätt alla gånger. Däremot förväntas de prioritera 

kärleken framför andra relationer som familj, släkt och vänner. Männen i kommersiella 

Hollywoodfilmer är självständiga och fria medan kvinnorna är bundna till männen och de 

heterosexuella parrelationerna de förväntas eftersträva att leva i. De har lättare att kombinera 

karriär med kärleksliv eftersom de inte behöver ta lika stort ansvar för 

parförhållandet/relationen som kvinnor förväntas ha. Kravlösheten från kvinnornas sida 

gynnar männen inom arbetslivet, då de inte behöver lägga ner samma tid och möda på 

privatlivet i och med att ansvaret för detta tycks vara kvinnornas. 

 

Jag menar att det behövs en större samhällelig acceptans för kvinnors självuppfyllelse. Det i 

sin tur fordrar respekt för kvinnors integritet och att alla människor värderar och värdesätter 

kvinnornas plats i offentligheten som lika självklara och viktiga som männens. En annan 

aspekt av det hela är kvinnors avsaknad av tid. De förväntas lägga ner mer resurser i form av 

tid än män på privatliv, relationer och hushållsarbete. 

 

Jag uppfattar det som att filmernas handling utspelar sig i liknande miljöer som påminner om 

vårt nutida västerländska samhälle vilket också gör det möjligt för filmskaparna att lättare nå 

fram till tittarna. Som jag tidigare diskuterat, föredrar många kvinnliga tittare filmer inom den 

romantiska genren.  Om kvinnor avsätter stor del av sin tid och energi till att drömma om och 

eftersträva heterosexuella kärleksförhållanden med män, har de inte lika mycket av sin tid och 

energi, till exempelvis karriär och medvetandehöjning. Min slutsats är att de kvinnliga 

rollfigurerna genom dessa filmers olika (audiovisuella) strategier manas emotionellt till att 

fokusera på kärleksrelationer, utseende och konsumtion, men inte på självförverkligande 

genom ekonomiskt oberoende. Det ständiga förändrandet och förbättrandet av kroppen och 

utseendet blir ett substitut för självförverkligande. Istället för att tänka på sin egen utveckling, 

karriär och sina mål, formas kvinnliga rollfigurer till att tänka på sina och varandras kroppar 

och utseenden på ett negativt och kritiskt sätt. Dessutom uppmuntras och formas de av 

samhälleliga könsnormer till att betrakta heterosexuella relationer som det mest åtråvärda. 

Således skapas, cementeras och reproduceras ständigt männens dominans över kvinnor och 

deras beroendeställning till män.  
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Samhället stödjer de traditionella könsrollerna eftersom samhällsstrukturen bygger på 

patriarkala värderingar. Jag menar i likhet med Elizabeth Minnich att vi enbart kan förändra 

samhället (och kulturen) om vi förändrar teorierna och åsikterna från grunden.  

 

Elizabeth Kamarck Minnich diskuterar hur uttrycket ”mankind” har kommit att stå för hela 

mänskligheten, trots att ordets två delar ”man” innebär man och ”kind” betyder sort (enkelt 

beskrivet: en särskild/specifik typ/art). Män bör alltså ses som normen i den talade och 

skrivna diskursen medan kvinnor är undantag från det ”normala”. Därmed menar Minnich att 

kvinnor anses vara en egen ”kind/art” vilka återkommande exkluderas ur det talade och 

skrivna språket till följd av att akademisk litteratur baseras på tidigare, redan skriven litteratur. 

Minnich resonerar vidare att vi inte bara kan addera feministisk kritik till redan skriven 

historia eller ny litteratur för att på så vis bredda innehållet i kanon (litteratur/texter skrivna av 

män och som anses vara universell fakta). För att kunna förändra invanda kulturella 

föreställningar och bryta mot samhällsnormer, måste vi förändra all litteratur från grunden 

(rötterna) istället för att ”lägga till” feministiska teorier som varken anses vara 

likställda/likvärdiga med vetenskaplig ”fakta” eller höra ihop med rådande teoribildning och 

normer. Teorin om rot-problem som Minnich presenterar, kan enligt mig kopplas ihop med de 

kulturellt relaterade samhällsnormer som många kvinnor dagligen behöver förhålla sig till 

inom både offentlig och privat sfär. 

 

Rollfigurer återspeglar inte bara nutidens samhällsnormer, utan skapar troligen även nya ideal 

för kvinnor att leva upp till. Jag anser att det bildas en dynamik mellan verklighet och fiktion 

som båda förändras med tiden i takt med det västerländska samhällets utveckling. Ingrid 

Lindell reflekterar ännu mer kring seendet i sin doktorsavhandling Att se och synas, då hon 

diskuterar att seendet inte bara handlar om hur åskådarna ser på filmkaraktärer utan också hur 

seendet blir olika beroende på vilket kön personen har som tittar på filmen, i en social och 

kulturell kontext. Dessutom relaterar tittarna till sig själva när de ser på filmerna, vilket enligt 

Lindell påverkar självbilden hos åskådarna. Kvinnliga åskådare ser att männen i filmen 

betraktar kvinnorna i filmen, vilket tittarna kopplar till sig själva. De både betraktar och 

betraktas.
51

 Lindell säger såhär: 

  

Hur vi upplever och tolkar det vi ser är således betingat av en social sida och hör parallellt samman 

med filmtittandets och berättandets konventioner. När jag sätter mig för att titta på en film träder 
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jag in i ett åskådarskap som omfattar båda dessa aspekter. Jag går in i rollen att titta på film och de 

konventioner som har med filmtittande att göra, samtidigt som jag sitter där som social varelse och 

medlem i en kultur. Att se på film innebär en mer eller mindre uppslukande upplevelse – 

upplevelser som i olika omfattning leder till en komplex förhandling hos individen om vad det är 

man varit med om. Filmåskådarna har skaffat sig en medierad erfarenhet och den läggs till andra 

medierade och levda erfarenheter. Dessa basala mänskliga livsbetingelser kring seendet får 

konsekvenser när man studerar film som meningsskapande praktik och åskådarens 

identitetsprocess. Det får också betydelse för vilka aspekter man beaktar i teorier och empiriska 

undersökningar kring filmåskådandet, liksom vilka man bortser ifrån.
52

 

 

Många kvinnor förhåller sig till orealistiska visioner av kvinnlighet. Eftersom dessa 

”visioner” är normgivande, behöver också ett stort antal av dessa kvinnor anpassa sig efter 

normerna för att kunna accepteras av det samhälle som de lever i. Många anser att 

kvinnokroppar ständigt behöva förbättras vilket resulterar i att ett stort antal kvinnor bantar i 

sin strävan för att leva upp till det smala skönhetsidealet. Exempelvis i början av filmen 

Djävulen bär Prada förfäras både Miranda och Nigel över Andys vikt och likaså över hennes 

nonchalanta hållning till sin vikt. Emily berättar för Andy att hon alltid bantar. 

 

Filmerna upprepar särskilda beteendemönster, vilka förstärker och bekräftar rådande normer 

kopplade till kön/genus.
53

 När kvinnor tittar på populärkulturella och lättillgängliga filmer, 

associerar de till filmkaraktärernas handlingar, värderingar, personlighet och utseende men 

förhåller sig till dessa på olika sätt. Carl Plantinga analyserar hur filmer uppfattas av de 

amerikanska tittarna. Trots att filmkaraktärer är fiktiva, dras tittarna in i filmer genom 

känsloskapande tankeprocesser (kognition) som skapar psykologiska band mellan 

filmkaraktärer och åskådare. Plantinga menar vidare att det är paradoxalt att människor både 

vet och inte vet att filmer är fiktiva.
54

 Jag argumenterar för att man som åskådare är medveten 

om att karaktärerna är påhittade och att deras exakta motsvarighet inte existerar. Tittarna kan 

däremot genom syn, hörsel och andra kognitiva receptorer uppfatta verklighetstrogna 

personlighetsdrag hos filmkaraktärerna. Empirin visar att både kvinnliga och manliga tittare 

kopplar ihop vackra utseenden med framgång, eller karriär med uteblivet kärleksliv (för de 

kvinnliga rollfigurerna) då dessa företeelser/saker är vanligt förekommande i amerikanska 

filmer. 

                                                 
52

 Se Lindell (2004), s. 200. 
53

 I enighet med Butlers resonemang, särskiljer jag inte begreppen kön/genus. 
54

 Se Plantinga (2009), diskussion om hur människor påverkas av film. s. 55 samt s. 64-65. 
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Filmer som exempelvis Djävulen bär Prada inger kvinnor hopp om lyckliga parförhållanden 

(sett inom en heteronormativ kontext) om de anstränger sig tillräckligt. I filmerna Du har 

mail, Twilight samt i What happens in Vegas får kvinnorna även rikedom utöver kärlek. 

Kvinnor tycks välja kärlek framför allt annat. Filmanalyserna jag gjort visar att kvinnorna 

oftast ”vinner” männen på slutet av filmerna, vilket också tycks vara den största anledningen 

till deras lycka. Alla filmer som jag analyserat visar också slutet av filmen ur ett närmast 

manligt perspektiv. I Legally Blonde beskriver sluttexterna hur karaktären Emmet ska fria till 

Elle dagen då hon tar sin juridiska examen, vilket närmast obemärkt skapar ett manligt 

perspektiv, utan att mannen ens visas i bildrutan. I de övriga filmerna är både kvinnorna och 

männen kvar i bilden, men det är männen själva som visas som det största priset och det är 

dem som avgör ifall de vill ha ett förhållande eller inte, vilket troligen är det som gör att 

männen hamnar i kameralinsens huvudfokus. Även filmmusik kan sägas innehålla 

heterosexuella konnotationer om giftermål. Med hjälp av sångtexter förstärks och 

implementeras traditionella (gammaldags) värderingar, samtidigt som andra synsätt 

utelämnas.
55

 

 

Filmer blir en sorts måttstock för hur vi ska förhålla oss till och uppfatta omvärlden samtidigt 

som dessa ofta skildrar men även ifrågasätter det samhälle som vi lever inom. Kommersiella 

Hollywoodfilmer bygger på välbeprövade koncept som är tänkta att skapa ekonomiska 

framgångar och samtidigt passa till en bred publik. Dessa filmer bygger enligt mig på manlig 

förförståelse eller ”rötter” som skisserar en specifik essentiell kvinnlighet där kvinnor 

underordnar sig mäns viljor och prioriterar heterosexuella kärleksrelationer med män, framför 

karriär (och/eller andra relationer, som exempelvis vänskap). 

 

Trots att en del Hollywoodfilmer idag både produceras och regisseras av kvinnor, projicerar 

och reproducerar fortfarande filmerna manliga åsikter och teorier om manlighet och 

kvinnlighet som obemärkt kan leta sig in i tittarnas medvetande. Eftersom det främst är 

kvinnor som ser på filmer som handlar om relationer och (heterosexuella) 

kärleksförhållanden, är det också de som främst påverkas av filmerna.
56

 Den manliga 

                                                 
55

 Filmen Du har mail använder sig av äldre sångtexter, som exempelvis ”Somewhere over the rainbow” för att 

lyfta fram de samhälleligt givna värderingarna hos huvudkaraktärerna Kathleen och Joe. Filmmusiken sjöngs 

ursprungligen av Judy Garland i filmen Trollkarlen från Oz år 1939, låttexten skrevs av Yip Harburg och 

musiken av Harold Arlen. Utöver dessa filmlåtar vill jag också nämna låten ”Single Ladies (Put a Ring on It)”, 

som sjöngs av Liza Minelli på gay-bröllopet i Sex and the City 2 för att ytterligare förtydliga hur filmmusik 

påverkar tonen i romantiska filmer. Låten sjöngs ursprungligen av artisten Beyoncé Knowles. 
56

 Se Rob Schaaps diskussion, No Country for old women. Gendering cinema in conglomerate Hollywood, i 
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vinklingen anser jag vara den som främst påverkar kvinnornas vardag, i och med att mäns 

förståelse och tolkning av världen ofta uppfattas som allmängiltig. Det manliga perspektivet 

har bildat en hegemoni i västvärlden, där männens åsikter är normgivande vilket har en 

ganska stor inverkan på hur kvinnor bör se ut, hur de bör bete sig och vilka val de bör göra. 

Tittarnas åsikter och omdömen färgas och formas enligt mig av män i en ständigt pågående 

och reproduktiv könsförtryckande process som ålägger kvinnor ett essentialistiskt ”vara” och 

som enbart gynnar män. Kvinnorna behöver förhålla sig till ojämställda, dikotoma 

könskategorier vilka formar och förstärker en essentialistisk, naturaliserad och homogen bild 

av kvinnor och kvinnlighet.
57

 

 

Filmens huvudkaraktär i Djävulen bär Prada, Miranda Priestly anses ha makt både som 

chefredaktör för tidningen Runway och inom modebranschen generellt. Hon ställer lika höga 

krav på sina medarbetare som på sig själv. Hennes ord är lag, hon har makten att lyfta en 

designer till berömmelse eller förkasta dennes skapelser och därmed försvåra personens 

fortsatta karriär.  Ändå tvingas Miranda att offra sin vän och trogna medarbetare Nigel för att 

förhindra att hon själv avsätts som chefredaktör. Hon gör det sistnämnda med tidningens bästa 

framför ögonen. Miranda uppfattar inte sitt handlande som svek, hon är väldigt medveten om 

den stenhårda konkurrensen som råder inom branschen. Hon gör det som vilken annan 

handlingskraftig chef skulle göra för att förhindra att tidningen skulle bli lidande och för att 

behålla sin egen position. Miranda framställs i filmen som ganska militant, en av de vanligt 

förekommande stereotyper som kvinnliga chefer framställs som.
58

  

 

Det sker generellt sett ensidiga kompromisser och uppoffringar i Hollywoodfilmer inom 

genrer som komedi, dramakomedi och romantiskt drama vilket gynnar män på kvinnors 

bekostnad. Jag kan inte låta bli att undra hur den här typen av filmer skulle framställa kvinnor 

och relationer om dessa var producerade, regisserade och filmade av kvinnor. Skulle samma 

gamla stereotyper reproduceras om och om igen eller skulle vi kunna se annorlunda 

kvinnoöden, annorlunda kärlekshistorier och flera kvinnor som gör karriärer eller annorlunda 

val? Skulle kvinnor framställas som mer ambitiösa och mindre kärlekstörstande, vilka 

                                                                                                                                                         
Feminism at the movies. Understanding gender in contemporary popular cinema, red. Hilary Radner och 

Rebecca Stringer (New York & London: Routledge: Taylor & Francis Group 2011) s. 156. 
57

 Se Lindells diskussion om hur könsordningen befästs med essentialism. Ingrid Lindell, Att se och synas. 

Filmutbud, kön och modernitet (Göteborg & Stockholm: Makadam Förlag 2004), s. 30-31. 
58

 Se Wahl & Holgersson m.fl. diskussion om hur avvikare osynliggörs på företag. Wahl Anna, Holgersson 

Charlotte, Höök Pia och Lindhag Sophie, Det ordnar sig: teorier om organisation och kön (Lund: 

Studentlitteratur 2001) s. 111. 
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prioriteringar skulle de göra för att uppnå sina mål? Laura Mulvey skriver i artikeln Visual 

Pleasure and Narrative Cinema om att man genom att analysera skönhet och njutning skulle 

förstöra dessa. Då kvinnor står för skönhet och njutningen består i hur männen betraktar 

kvinnorna/skönheten på filmduken, frågar jag mig om en sådan analys skulle kunna förändra 

den manliga blicken och hur den ser på kvinnor? Dessa frågeställningar väcker tankar som 

inte enkelt kan omsättas i handling men vore intressanta att undersöka vidare.   
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Appendix - Filmfakta 

Filmfakta: Djävulen bär Prada  

The Devil Wears Prada (originaltitel), Djävulen bär Prada (svensk titel).  

Genrebeteckning: Komedi. Filmatisering (2006), filmbolag: 20
th

 Century Fox, regissör: David 

Frankel, producenter: Wendy Finerman och Karen Rosenfelt. Filmen är 109 minuter lång och 

baseras på boken The Devil Wears Prada skriven av Lauren Weisberger. Filmmanus: Aline 

Brosh McKenna. 

 

Filmens karaktärer 

Huvudroller 

Anne Hathaway - Andrea ”Andy” Sachs  

Meryl Streep - Miranda Priestly  – Runways chefredaktör 

 

Biroller 

Adrian Grenier - Nate Cooper, Andrea's pojkvän 

Emily Blunt – Emily, redaktörsassistent 

Stanley Tucci – Nigel, moderedaktör & stylist 

Simon Baker – Christian Thompson, tidningsskribent i karriären 

Tracie Thoms – Lily, Andrea's bästa väninna som driver ett/arbetar på ett konstgalleri 

Rich Sommer – Doug, gemensam vän till både Andrea och Nate. 

David Marshall Grant - Richard Sachs, Andrea's pappa  
(Det finns flera biroller i periferin som enbart visas sporadiskt, vilket gör dem ovidkommande för analysen). 

 

 

Filmfakta: Du har mail 

You've got mail (originaltitel), Du har mail (svensk titel).  

Genrebeteckning: Romantisk komedi. Filmatisering 1998, filmbolag: Warner Bros., regissör: 

Nora Ephron, producenter: Nora Ephron och Lauren Shuler Donner. Filmen är 119 minuter 

lång och baseras på boken Parfumerie, skriven av Miklós László. Filmmanus: Nora Ephron 

och Delia Ephron. 

 

Filmens karaktärer 

Huvudroller 

Meg Ryan – Kathleen ”Shopgirl” Kelly 

Tom Hanks – Joe ”NY152” Fox 

 

Biroller 

Greg Kinnear – Frank Navasky, Kathleen’s sambo 

Parker Posey – Patricia Eden, Joe’s sambo 

Steve Zahn – George Pappas, arbetar i Kathleen’s bokhandel 

Dave Chappelle – Kevin Jackson, Joe’s assistant 
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Du har mail utspelas på 1990-talet i USA i storstaden New York. Kathleen Kelly har tagit 

över sin mors lilla men välsorterade bokaffär med inriktning på barnböcker. Hon arbetar hårt 

för att få ekonomin att gå ihop, sedan rika Joe Fox öppnat en jättelik lågprisbutik för böcker 

på andra sidan gatan. Utöver böcker, älskar Kathleen att mailväxla med människor genom 

AOL under ett alias kallat ”Shopgirl”.
59

 En dag får hon email av någon som kallar sig 

”NY152”, vilket blir startskottet på mailväxling och chattande dem. Varken Kathleen eller Joe 

vet om att de nästan dagligen mailar varandra på vänskaplig basis, medan de i verkliga livet är 

allt annat än vänner. Efter att NY152 (Joe) föreslagit en träff med Shopgirl, inser han att 

Kathleen är kvinnan som han mailväxlat med. 

 

 

Filmfakta: Twilight 

Twilight (originaltitel).  

Genrebeteckning: Romantisk drama/thriller. Filmatisering 2008, filmbolag: Goldcrest 

Pictures, regissör: Catherine Hardwicke, producenter: Mark Morgan, Greg Mooradian och 

Wyck Godfrey. Filmen är 121 minuter lång och baseras på boken Twilight, skriven av 

Stephenie Meyer. Filmmanus: Melissa Rosenberg. 

 

Filmens karaktärer 

Huvudroller 

Kristen Stewart – Bella (Isabella) Swan 

Robert Pattinson – Edward Cullen 

 

Biroller 

Billy Burke – Charlie Swan, Bellas far.  

Taylor Lautner – Jacob Black, Bellas nära vän. 

Gil Burmingham – Billy Black, Jacobs far. 
 (Resterande biroller är oviktiga för analysen). 

 

Filmen som utspelar sig i ett nutida USA (2000-talet) och handlar om den 17 årig tjejen kallad 

Bella Swan som bestämmer sig för att tillfälligt flytta till sin pappa Charlie för att Bellas 

mamma Renee ska kunna resa på tu man hand med sin nya man Phil som är baseballspelare. 

Bella flyttar alltså från soliga Jacksonville i Kalifornien till gråmulna lilla staden Forks som 

ligger i delstaten Washington. Bella har egentligen inga vänner men känner via sin pappa 

Charlie en indian kallad Billy Black och dennes son Jacob som går skola på indianreservatet, 

medan Bella går i skola i staden. Snart får hon upp ögonen för en annorlunda kille som bara 

                                                 
59

 AOL betyder internetleverantören America Online, som även har chattfunktionen ”AOL Instant Messenger”. 
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umgås med sina adoptivsyskon. Den snygga Edward Cullen är märklig på flera sätt, med 

ovanligt ljus hud, ögon som skiftar färg och ett snabbt varierande humör. Edward får nästan 

genast upp ögonen för Bella, som dras till honom samtidigt som hon känner att hon borde 

hålla sig undan från en upplevd ”mörkare sida” hos honom. Det visar sig att Edward är 

vampyr och han törstar lika mycket efter hennes blod som hennes kärlek. 

 

 

Filmfakta: Legally Blonde 

Legally Blonde (originaltitel).  

Genrebeteckning: Komedi. Filmatisering 2001, filmbolag: Marc Platt Productions, Metro-

Goldwyn-Mayer, regissör: Robert Luketic, producenter: Ric Kidney och Marc E. Platt. 

Filmen är 96 minuter lång och baseras på boken Legally Blonde, skriven av Amanda Brown. 

Filmmanus: Karen McCullah Lutz och Kirsten Smith. 

 

Huvudkaraktärer och viktiga biroller 

Reese Witherspoon – Elle Woods 

Matthew Davies – Warner Huntington III, f.d. pojkvän till Elle, därefter förlovad med Vivian 

Selma Blair – Vivian, förlovad med Warner 

Luke Wilson – Emmet Richmond, advokat/lärarassistent, gillar Elle 

Victor Garber – Callahan, lärare vid Harward och tuff advokat 
 (Resterande biroller är oviktiga för analysen). 

 

Elle Woods tror att pojkvännen Warner ska fria till henne. Istället gör han slut då han anser att 

hon inte passar ihop med honom i framtida sammanhang (han vill arbeta som politiker och bli 

senator). Då han ska studera vid Harvard University vill han istället träffa en seriös tjej som 

passar in de politiska kretsar som han vill delta i. Elle blir förkrossad över att Warner tycks se 

henne som ett dumt, blont, ytlig våp. Warner kallar henne för en Marilyn och inte en Jackie.
60

 

Hon måste därför klara inträdesprovet till Harvard och vinna Warner tillbaka genom smarthet. 

Väl inne på Harvard visar det sig att Warner under sommaren förlovat sig med 

barndomskärleken Vivian och båda av dem går nu i samma klass som Elle som varken kan 

briljera med några som helst juridiska facktermer eller klä sig passande. Kan Elle vinna 

tillbaka drömprinsen eller borde hon ge upp? 

 

 

                                                 
60

 Syftar på skådespelerskan Marilyn Monroe som under sin samtid ansågs vara en ”femme fatale”, medan 

Jacqueline (Jackie) Kennedy var en societetskvinna som gifte sig med president John Kennedy. 
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Filmfakta: What happens in Vegas 

What happens in Vegas (originaltitel).
61

 

Genrebeteckning: Romantisk komedi. Filmatisering 2008, filmbolag: 20
th

 Century Fox,  

regissör: Tom Vaughan, producenter: Michael Aguilar, Shawn Levy och Jimmy Miller. Filmen 

är 99 minuter lång. Filmmanus: Dana Fox. 

 

Filmens karaktärer 

Huvudroller  

Cameron Diaz – Joy McNally 

Ashton Kutcher – Jack Fuller 

 

Biroller 

Rob Corddry – Hater (Jack’s bästa vän) 

Lake Bell – Tipper (Joy’s bästa vän) 

Jason Sudeikis – Mason (Joy’s f.d. fästman) 

Queen Latifah – Dr. Twitchell (psykolog, arbetar som parterapeut) 

Treat Williams – Jack Fuller Sr.(Jack’s far) 

Michelle Krusiec – Chong (arbetskamrat till Joy) 

Dennis Farina – Banger (Joy’s chef) 

 

 

Joy är den kvinnliga huvudkaraktären som arbetar som framgångsrik börsmäklare. Hon blir 

lämnad av fästmannen Mason på sin födelsedag. Väninnan Tipper föreslår att de ska åka till 

Las Vegas med biljetterna som Joy tänkt ge till sin fästman. Precis i samma ögonblick 

kommer snickaren Jack Fuller och hans kompis kallad Hater på samma idé. Joy och Jack 

råkar på varandra i syndernas stad Las Vegas när deras rum blir dubbel-bokat.
62

 Efter 

kompensation i form av uppgradering på hotellet och förmåner (i form av V.I.P.-biljetter) till 

olika evenemang i staden festar Joy och Jack loss under natten. På morgonen vaknar de upp i 

samma säng och upptäcker att de gift sig. Båda vill snabbt ordna med skiljsmässa eftersom de 

inte ens känner varandra. Väl nere i lobbyn begär Jack en slant av Joy för att kunna spela vid 

en ”enarmad bandit”. Med hjälp av hennes peng vinner Jack tre miljoner dollar. Joy vill ha 

hälften av pengarna eftersom de är gifta, medan Jack inte vill dela med sig. De blir tilldömda 

6 månaders ”straffäktenskap” och tvingas alltså leva ihop i ett halvår. Hur ska de stå ut med 

varandra? 

 

 

                                                 
61

 Filmtiteln baseras på en slogan som tidigare gjort reklam för den amerikanska staden Las Vegas, ”What 

happens in Vegas stays in Vegas” skrevs av marknadsföringsbyrån R & R Partners. 
62

 Syndernas stad kallas i USA även för Sin City och är synonymt förknippat med staden Las Vegas. 
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