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Abstract 
Denna studie är en filmanalys av filmerna ”The Hunger Games”, ”Catching Fire” och 

”Mockingjay del 1” som ämnar bidra till en förståelse kring konstruktionen av de kvinnliga 

rollerna, konstruktionen av de manliga rollerna, men också medias konstruktion av dessa i 

filmerna. I studien analyseras samtida medierepresentationer med hjälp av teoretiska begrepp 

som hegemonisk maskulinitet, teorier om representationer och stereotyper, teorier kring genus 

i populärkultur samt teorier kring kvinnliga superhjältar som operationaliserats för att kunna 

applicera på vår analys. Analysen utgår ifrån Keth Selby och Ron Cowdery’s trestegsmodell. 

Vi menar att Selby och Cowderys analysmodell är ett sätt att tillämpa semiotik på rörlig bild 

och betraktar den vidare som en utveckling av semiotiken och framförallt Barthes teori kring 

denotation och konnotation. Analysen följs stegvis utifrån Selby och Cowdery’s två nivåer, 

det deskriptiva och det implicita. 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur kvinnliga och manliga roller konstrueras, samt hur 

media konstruerar dessa i den filmatiserade trilogin ” The Hunger Games”. Undersökningen 

fokuserar på den kvinnliga och manliga framställningen av genus men också medias 

konstruktion av manligt och kvinnligt. De utvalda teorierna ska således hjälpa oss upptäcka 

hur språket och kommunikationen fungerar för att vi vidare kunna upptäcka innebörder, 

relationer och strukturer. Med vår valda teori semiotik identifieras meningsbärande tecken 

bortom det som är uppenbart men undersöker också det som känns uppenbart på ett djupare 

plan. 

 

Resultatet har visat att trots att detta är filmer med en stark, kvinnlig heroisk 

huvudrollsinnehavare tillskrivs karaktärerna i filmerna kvinnliga och manliga roller utifrån 

inlärda mönster. Varje gång Katniss som har huvudrollen ska ”göras till kvinna” innebär det 

en förändring av hennes utseende och klädval. Detta är vad vi kan koppla till genus, 

medvetenheten om att olika könsnormer kan ses som sociala och kulturella konstruktioner, 

skapade av människor. Dock är filmen normbrytande då männen får utrymme att visa känslor 

och sårbarhet och kvinnor står som starka och självständiga individer.  
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1. Inledning 
	  

I dagens mediesamhälle är vi konstant bevakade och matas aktivt med intryck från olika 

medier och många gånger är vi inte ens medvetna om att media formar våra åsikter. Det är 

viktigt att vi stannar upp i vår vardag och funderar över vad media sänder ut. Media är en stor 

del i reproducerandet utav normer och ideal och det är omöjligt att på olika sätt inte bli 

påverkad. Vi kan tala från oss själva och beskriva hur vi många gånger känner eller har känt 

någon form av press på hur vi bör vara, tycka och se ut.  Medierna är dem som väljer hur 

händelser dels ska vinklas men också vad som generellt får visas och vad som inte får visas. 

Scener klipps och redigeras till någons fördel. Ett exempel på detta kan vara Facebook som 

gav alla medlemmar möjligheten att lägga en fransk flagga över sina profilbilder efter 

terrorattentat i Paris den 13e november 2015. Detta resulterade i en del starka reaktioner då 

medlemmar inte kunnat välja ha andra drabbade länders flaggor i sina profilbilder.  

 

Detta är en del av det som ligger till grund för valet av uppsatsämne, en analys av 

konstruktioner av genus The Hunger Games men också den mediala konstruktionen av dessa i 

filmerna. Vi tycker att det är intressant med en film som tar upp innebörden av hur medier 

väljer att vinkla händelser för att påverka människors uppfattning och åsikter. Valet av 

uppsatsämne kommer från vår gemensamma hjärtefråga jämställdhet. Vi tänker mycket i vår 

vardag på hur både kvinnor och män framställs i media. Att analysera dessa filmer känns 

relevant då de är aktuella och har en yngre målgrupp.  

För att vi ska komma närmre och förstå konstruktion av genus krävs det att vi förstår vad 

genus innebär och hur olika konstruktioner av det kan se ut. För att vi ska kunna genomföra 

detta krävs också att vi undersöker hur saker och ting får mening och hur detta vidare kan 

tolkas i en medietext.  

 

Vi ser också hur en film som The Hunger Games som klarat Bechdeltestet konstruerar manlig 

och kvinnligt. Vi vill se vad som sägs, hur det sägs, vad de har på sig och hur de beter sig och 

hur det i sin tur leder till konstruktionen av manligt och kvinnligt.  
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1.1 Syfte 
Uppsatsens syfte är att genom ett motiverat urval av olika scener undersöka hur de kvinnliga 

och manliga rollerna i den filmatiserade trilogin ”The Hunger Games” konstrueras, samt hur 

media i filmerna konstruerar dessa. Fokus kommer att ligga på både den kvinnliga och 

manliga framställningen av genus samt konstruktionen av medias roll. Utifrån detta har vi 

sammanställt nedanstående frågeställning. De utvalda teorierna ska således hjälpa oss 

upptäcka hur språket och kommunikationen fungerar för att vi vidare kunna upptäcka 

innebörder, relationer och strukturer.  

 

1.2 Frågeställningar 
- Hur konstrueras de kvinnliga rollerna i filmerna? 

- Hur konstrueras de manliga rollerna i filmerna? 

- Hur konstruerar media i filmerna manligt och kvinnligt? 

 

1.3 Material och Avgränsning 
De populära ungdomsfilmerna ”The Hunger Games” är baserade på romanen "The Hunger 

Games" av Suzanne Collins från år 2008 (Hungerspelen på svenska) och består av tre böcker 

samt fyra filmer. Filmerna handlar om den unga kvinnan Katniss Everdeen som tar sin systers 

plats i Hungerspelen.  

 

Vi har valt att utföra en kvalitativ innehållsanalys utifrån Keith Selby och Ron Cowderys 

trestegsmodell som är applicerbar när man studerar film. Analysen är baserad på ett urval 

scener ur filmerna The Hunger Games, Catching Fire och Mockingjay part 1 där vi tolkar att 

representation av genus och media är framträdande. Utifrån uppsatsens storlek har vi inte 

kunnat analysera filmernas alla scener som konstruerar eller antyder en konstruktion av genus 

och media. Vi har dock tagit alla tre filmer i beaktning och anser därefter att vi har goda skäl 

att kunna besvara mer övergripande frågor kring filmernas konstruktion av genus och media. 

 

Studien grundar sig på de tre filmerna The Hunger Games (2012), Catching Fire (2013) och 

The Mockingjay Part 1 (2014) (sf.se). De scener som valts ut som analysmaterial är scener 

som tydligt konstruerar manligt, kvinnligt eller medias konstruktion av dessa. Urvalet har 

gjorts representativt för att få en helhet från början till slut. Därefter ska vi kunna påstå att 
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analysen kan representera filmerna som helhet. Filmerna har analyserats tillsammans som ett 

enhetligt material.  

 

Sammanlagt har de tre filmerna noggrant analyserats. Dessa tre filmer ger tillsammans en tid 

på ca 7 timmar. Utifrån de direkta och indirekta scener med konstruktion som finns i serien 

valde vi tills slut 15 av dessa scener. Vi gjorde motiverade urval av scener som vi fann 

intressanta för vår frågeställning. Utifrån detta kan vi utgå ifrån att vi har en god kännedom 

angående vårt material och kan vidare motivera vår avgränsning. Motiveringen till att scener 

valdes bort berodde på att denna uppsats inte täcker upp för en så pass omfattande analys. 

 

Utifrån detta sammanställde vi de 15 scenerna samt vår övergripande kunskap vi hade kring 

filmerna. Vidare möjliggjorde detta en större förståelse för hur genus och media representeras 

i filmerna. Vi studerade filmerna i större drag och de utvalda scenerna har fått statuera som 

exempel för uppsatsen frågeställningar och resultat. 

 

Karaktären som kommer ta störst plats i vår analys är Katniss Everdeen men också Peeta 

Melark, Haymitch, Madame President Coin, Gale och Snow.  

 

1.4 Bechdeltestet 
Bechdeltestet eller Bechdel-Wallace testet utvecklades år 1985 av Alison Bechdel som skrev 

serietidningen “Dykes to Look Out For”. Testet kan ses som en indikator på aktiv närvaro av 

kvinnor i filmer och serier. Ungefär hälften av alla filmer klarar testet och det har inspirerat 

till andra liknande varianter av test (http://bechdeltest.com/).  

 

The Hunger Games-filmerna har klarat Bechdeltestet som således är ett test med vilken en 

films framställning av kvinnor kan bedömas. För att en film ska klara testet måste den 

uppfylla följande kriterier: 

 

1. Ha minst två namngivna kvinnliga rollfigurer 

2. … som pratar med varandra 

3. … om något annat än män 
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1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds med en beskrivning av filmerna The Hunger Games som är vårt utvalda 

material för analys. Därefter följs uppsatsen av utvald teori och en metodbeskrivning men 

också en kritik gentemot metoden för att visa på en medvetenhet i att det inte finns en felfri 

metod. Därefter utförs en analys av de utvalda scenerna som också stödjs av vår teori. 

Slutligen följs analysen upp med en diskussion och slutsats där vi problematiserar scenerna 

utifrån vår frågeställning och sammanfattar det vi kommit fram till.  

 

2. Filmernas handling  

I detta kapitel beskrivs kortfattat filmernas handling, först filmen The Hunger Games, sedan 

Catching Fire och avslutningsvis Mockingjay del 1.  

 

2.1 The Hunger Games 
The Hunger Games utspelar sig i en dystopisk framtid i Nordamerika. Varje år direktsänds en 

av de största mediala händelserna – The Hunger Games. Det finns 12 distrikt och varje år 

lottas två personer ut i åldrarna tolv till arton för att delta i tävlingen. Efter ”The reaping”, en 

ceremoni där en pojke och en flicka från varje distrikt väljs ut för att tävla i Hungerspelen, 

skickas ungdomarna direkt till huvudstaden för att förberedas. De förbereds genom styling, 

fysisk träning men visas även upp i direktsända intervjuer. Därefter deltar dem i spelet där det 

bara finns en vinnare – den som överlevt alla andra. Katniss Everdeen är sexton år och offrar 

sig själv genom att ta sin syster Prims plats i spelen då det är hennes namn som dras i 

lottningen (www.sf.se). 

 

2.1.1 Catching fire  
Efter att Katniss stod som vinnare i Hunger Games tillsammans med Peeta (också från distrikt 

12) trodde hon att allt var över men istället blev allt värre och ledde enbart till fruktan. ”The 

Capitol” är mycket missnöjda då Katniss prestationer i Hunger Games uppmuntrat rebellerna 

och en revolution börjar träda fram. I samband med att upproret eskalerar hamnar 

människorna i Katniss omgivning, dem hon älskar inklusive Gale och Peeta i fara. ”The 

Capitol” försöker att kontrollera befolkningen genom media med hot (www.sf.se) 
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2.1.3 The Mockingjay del 1 
Vi får fortsätta följa hjältinnan Katniss Everdeen där hon nu ska leda Panems tolv distrikt i ett 

uppror mot den korrupta huvudstaden ”The Capitol”. Kriget som kommer kommer att avgöra 

Panems öde eskalerar och Katniss tvingas nu bestämma sig för vem hon kan lita på. Hon 

måste göra allt som krävs för att skydda sin familj och sina vänner (sf.se). Stort fokus i denna 

film ligger på representationen av det mediala (www.sf.se) 

 

3. Teoretisk ram 

I detta kapitel presenteras de teorier som uppsatsen behandlar såsom representation i media, 

semiotik, representationer och stereotyper av Stuart Hall, ett flertal definitioner av genus 

samt kvinnliga superhjältar. 

 

3.1 Representation i media 
Med representation talar man om framställningar av fiktiva eller verkliga fenomen där man 

vidare utgår ifrån att texter, bilder och ljud står för något annat än just sig själva. Ett sätt att 

definiera tecken är med hjälp av semiotiken som vi kommer in på lite senare. Med andra ord 

kan vi lägga märke till att representation kan ses som en konstruktion av det som framställs. 

Medias bild av kvinnor kan exempelvis ses som ständigt föremål för olika sorters debatter och 

vi måste se hur pass viktiga medierna är i konflikterna kring våra identiteter. Mediernas 

representation av olika grupper kan framkalla starka känslor som blir starkare ju mer de 

enskilda medlemmarna av de aktuella grupperna relaterar till i identitet (Gripsrud 2002:27-

29). Jostein Gripsrud talar vidare om hur media får oss att vilja identifiera oss med 

filmstjärnor, idrottsstjärnor, våra idoler och menar på att detta spelar en viktig roll i vårt 

förhållande till mediernas texter och deras framställning av våra idoler. En oro som vi bör ha 

med oss är att vi antas identifiera oss med medieförmedlade hjältar. Detta är ett orosmoment 

då tanken är att vi imiterar våra hjältar och andra personer med tvivelaktiga inställningar 

exempelvis till det andra könet. Detta har att göra med medias grundläggande sociala 

funktioner, hur media reproducerar och förstärker ideologiska föreställningar som publiken 

har om manligt och kvinnligt, rätt och fel (Gripsrud 2002:29-32). 

 

Vi går vidare och ser på den mer generellt inriktade forskningen om den påverkan som kan 

finnas mellan medierna och publiken. Gripsrud förklarar kortfattat de tre kapitel som är 
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grunden i medieforskningen och uppfattningen kring den makt som media har. Det tredje och 

sista kapitlet/teorin åsyftar en förståelse för att media inte bestämmer hur publiken ska tänka 

utan vad de skulle tänka. Här myntades den nya forskningsinriktningen som innebär att 

medierna utövar en grundläggande politisk makt – dagordningsfunktionen. Ytterligare en av 

de senare forskningsinriktningarna berörs av amerikanen George Gerbners som brukar kallas 

långtidseffekterna. Gerbners forskning visar på att televisionen i USA dels gav en skev bild 

av verkligheten och att det vidare lett till ett resultat som visade på att de människor som tittar 

mest på tv övervärderar hur mycket kriminalitet och våld som faktiskt finns i samhället 

(Gripsrud 2002:71–73). 

 

Precis som Gripsrud förklarar är vi på många sätt utelämnade åt mediernas framställningar 

eller representationer av världen under den process då vi bildar oss medvetna och omedvetna 

uppfattningar om vår omvärld men också om oss själva. Således påverkar medierna oss när vi 

aktivt tar dem till oss exempelvis när vi går på bio, läser tidningen, tittar på tv eller lyssnar på 

radio. Medierna är ständigt med oss i vårt vardagsliv, i politiken, ekonomin och samhällslivet 

och denna närvaro får inte glömmas bort, den omedvetna närvaron (Gripsrud 2002:73). 

 

3.2 Semiotik 

Det centrala i begreppet semiotik förklaras som studiet av tecken och riktar främst sin 

uppmärksamhet till texten. Vad ett tecken är beror på kontexten där det inom semiotiken finns 

det olika motiveringar till vad ett tecken är, hur det skapar mening samt hur det interagerar 

med andra tecken. C. S. Pierce och Ferdinand de Saussure är två namn som du kommer att 

stöta på inom semiotiken och de försöker båda att förklara hur tecken på olika sätt förmedlar 

betydelse (Fiske 2010:61). 

 

C. S. Pierce utformade en modell som utifrån från tre teckenkategorier försöker förklara på 

olika sätt hur tecken förmedlar betydelse där varje kategori på olika sätt visar på hur tecknen 

skapar betydelse: Ikon, index och symbol. De kan ses som tre olika sorter av tecken som på 

olika sätt används för att hänvisa till en mental föreställning och används för att kunna 

hänvisa till en mental föreställning, det som tecknet ”står för” – objektet (Fiske 2010:62-63). 

 

Ikon - Ikonen ska utifrån tecknet likna objektet på något sätt, det ska antingen se ut som eller 

låta som tecknet, alltså rent fysiskt ska det likna objektet. Det kan vara lättast att förklara med 
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visuella tecken där ett fotografi av min katt är en ikon eller visuella tecken för stoppskyltar 

eller de visuella tecknen på offentliga toaletter för män och kvinnor, dessa är vad som 

definieras som ikoner. Index – Index är ett tecken som har ett direkt samband med objektet 

och som indirekt hänvisar till objektet. Exempelvis är rök ett index på eld. Symbol – 

Symbolen kan vara lite knepigare där dess samband med objektet är en fråga om konvention 

eller regler i vår kultur som symbolen får betydelse. Ord är vanligtvis symboler (Fiske 

2010:69-71). 

 

Metaforer och Metonymer är ytterligare två begrepp som figurerar inom semiotiken och som 

också kan fungera som betecknare men på två olika sätt. Fiske förklarar detta som att 

metaforer ”… utnyttjar överföring av egenskaper från ett verklighetsplan till ett annat” och 

metonymer associerar ”… betydelser inom samma verklighetsplan”, (Fiske 2010:130). Den 

grundläggande definitionen är att alltså att en metonym låter en del stå för helheten. 

 

3.3 Representation och stereotyper 
Vid analys av medieinnehåll är det centralt att titta på representationen av personer för att 

sätta materialet i en större kontext. Vad en medietext väljer att konstruera och vinkla är det 

som kommuniceras ut till mottagaren eller publiken. Ramen för tolkningen av en text är 

beroende av hur den är vinklad (Hall 1997:3). En medietext tolkas olika beroende på hur det 

kommuniceras, innehållets mening, avkodningen, är beroende av mottagaren och dennes 

sociala och kulturella förståelse av världen (Hall 1997:21).  

 

Hur representeras människor och platser som är signifikant annorlunda från oss? Människor 

som på något sätt utmärker sig från majoriteten, dom snarare än vi, representeras ofta binärt. 

De representeras genom polariserade binära ytterligheter. Bra/dålig, ful/vacker, 

civiliserad/primitiv, frånstötande för att de är annorlunda/tilldragande för att de är annorlunda 

och exotiska. Och ofta måste de vara båda delarna på samma gång (Hall 1997:229). I 

diskussionen av representation inom sociala grupper är det av vikt att förstå att det handlar om 

substansen av de åberopade idéerna inom den gruppen. Vad som faktiskt spelar roll är idéns 

representation i den kontexten som texten görs (Burton 2000:62). 
 

Enligt Stuart Hall kan stereotypifiering beskrivas som “reduced to a few essentials, fixed in 

Nature by a few, simplified characteristics” (Hall 1997:249). Egenskaperna reduceras och de 
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drag som finns hos en person överdrivs eller förenklas. Stereotyper är del i upprätthållandet 

av vår sociala och symboliska ordning och sätter upp en symbolisk gräns mellan det 

“normala” och det “avvikande”, det “acceptabla” och det “oacceptabla”, mellan Vi och Dom. 

Det som inte platsar in anses farligt eller tabu. Foucault kallade detta ett “makt/kunskaps-

spel” där man klassificerar människor enligt en norm där de exkluderade är De andra. Det 

finns makt i att representera något eller någon på ett visst sätt och att stereotypifiera den 

andre. Makt arbetar alltid under förhållanden av ojämlika relationer och är en viktig idé inom 

representation (Hall 1997:257).  

 

Stuart hall beskriver representation som en process där medlemmarna av en kultur använder 

språk för att skapa mening och beskriva något för någon. Orden vi använder för att beskriva 

en grupp av människor eller en bild är hur vi representerar dem. Denna mening ser olika ut i 

olika kulturer och kommer alltid att ändras beroende på kultur och tid. Alltså är en viktig del 

av representation att acceptera den kulturella relativismen mellan olika kulturer och ett behov 

av att översätta olikheter när man rör sig mellan olika kulturer (Hall 1997:61). För att skapa 

mening måste innehållet tolkas genom att avsändaren producerar något som mottagaren 

avkodar, encoding/decoding kallar Hall detta. 

 

3.4 Genus 
 

3.4.1 Begreppsdefinition 
Om vi ser till nationalencyklopedin, förklaras genus som ett begrepp inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning. Begreppet 

används för att förstå och urskilja de föreställningar och handlingar som 

sammantagna formar (www.ne.se).   

 

Helena Josefsson som är genusforskare menar, som Simone de Beavoir, att man: ”görs till 

kön” som en bild eller uppfattning skapad utifrån socio-kulturella erfarenheter. Genus utgår 

från vår biologiska könstillhörighet och är föreställningar, förväntningar, idéer och handlingar 

utifrån vår biologiska könstillhörighet. Begreppet används som ett ramverk för att försöka 

förstå och urskilja de konstruktioner och uppfattningar som finns kring ”manligt” och 

”kvinnligt”- beteende för att vidare förstå hur detta påverkar individ och samhälle (Josefsson 
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2007: 12-13). Josefsson menar på att människan sedan födsel lär sig att tillhöra den ena eller 

andra gruppen (män eller kvinnor) och vår könsindelning (Josefsson 2007:5).  

Detta dras således med fördel samman med de föreställningar kring de kvinnliga attribut som 

anses attraktiva och den manliga blicken där kvinnan blir till ett objekt, passiv och förförande. 

Kvinnans identitet är alltid i förhållande till den man/män som hon har runt omkring sig.  

 

Det vi upplever som manlighet kategoriseras vanligtvis som något värdefullt exempelvis 

styrka, logik, självsäker, makt, auktoritär och status. När vi pratar om egenskaper såsom 

osäker, passiv, känslosam, fnittrig eller sentimental eller bara svaghet generellt kategoriseras 

det oftast som något kvinnligt, något som ses som mindre värdefullt. De manliga 

egenskaperna anses helt enkelt mer värdefulla än de kvinnliga vilket vi förklarar med att vi 

lever i ett patriarkalt samhälle. Med patriarkalt samhälle menar vi ett samhälle där vi utifrån 

kön skapar varierande status som resulterar i att vi behandlas olika, vi får olika möjligheter. 

Vi vet att i de flesta strukturer och sociokulturella uttryck som vi kan urskilja från samhället 

är mannan oftast överordnad kvinnan (Josefsson 2007:9-10). 

 

Förr i tiden fanns det en mer stereotyp bild av vad som ansågs vara manligt och kvinnligt. 

Detta rör sig om allt från kläder och utseende till beteende. Men vi lever fortfarande kvar i 

dessa föreställningar där vi vill att pojkar ska klä sig i blått och flickor ska kläs i rosa, tjejer är 

mer känslosamma medan männen är starka och om en man gråter ses det som avvikande, 

likaså när det kommer till smink. En man kan inte bära smink idag utan att skapa reaktion. 

Detta är genus, medvetenheten om att olika könsnormer kan ses som sociala och kulturella 

konstruktioner, skapade av människor. Josefsson menar inte att vi ska bortse från biologiska 

skillnader som könsorgan exempelvis. Dock måste vi se att det gynnar ett ifrågasättande kring 

det som vi ”lär” oss utifrån kön (Josefsson 2007: 23). 

 

”Genusbegreppet som sådant utesluter inte biologiska skillnader mellan kvinnor och män, 

men betonar att det finns mycket starka och tydliga socialt och kulturellt konstruerade 

könsmönster. Alla samhällen har således någon typ av genusordning och alla institutioner, 

platser, relationer m.m. påverkas av kön på ett eller annat sätt” (Josefsson 2007:23) 

 

Judith Butler är erkänd inom forskning av genus och har otalat gånger blivit kritiserad som för 

radikal i sina teorier kring genus då hon till stor del bortser från de biologiska olikheter mellan 

kön. I förhållande till Josefssons mer allmänna syn på genus som säger att vi inte ska bortse 
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från de biologiska skillnaderna, är Butlers önskan att enbart fokusera på det språkliga (Butler: 

2005, refererad av Rosenberg i inkl. kapitel 11). De kroppsliga funktionerna åsidosätts inte 

helt, men hon använder det istället enbart som språkliga hjälpmedel och menar på att vi inte 

haft någon kropp utan språk. Butlers fruktan inför att se de biologiska skillnaderna alltså 

könens kroppar är att könskategorier som transsexuella och tvåkönade inte kommer att 

uppmärksammas överhuvudtaget (Butler: 2006, refererad av Rosenberg i inkl. kapitel 11). 

Begreppet genusperformativitet som Butler använder sig av utgår ifrån att skillnader mellan 

könen och normer således bygger på ett upprepande utav utföranden (Butler: 2005, refererad 

av Rosenberg i inkl. kapitel 11). 

 

3.4.2 Genus i populärkultur 
Populärkulturen har haft en tendens att representera och företräda kvinnor som enbart är i 

behov av kärlek, romans och relationer. Trots att kvinnors egen sexualitet allt mer börjar 

erkännas och deras egna sexuella behov blir tydliga fortsätter populärkulturen belysa mannens 

mål i livet som sex och kvinnans mål relationer och kärlek. Milestone och Meyer förklarar att 

Angela McRobbi studerade den brittiska ungdomstidningen Jackie där de viktigaste frågorna 

var hur man skaffade sig en pojkvän och hur man såg till att se bra ut. Tidningen Jackie ramar 

in frågan om att ha en pojkvän som extremt seriöst och mening med livet för unga tjejer. 

Samtidigt visar den hur unga pojkar spelar fotboll och har mål i livet, ser fram emot sina 

karriärer och att bli ekonomiskt självständiga. Flickorna däremot har inga av dessa 

önskningar, allt dom vill är att ha en man. Att skaffa pojkvän är bara början på en resa som 

slutar med ett frieri, bröllop och äktenskap. 

 

I denna värld representeras män enbart som potentiella romantiska objekt, aldrig som en vän. 

McRobbie undersöker även de nyare ungdomstidningarna och ser en ändring i attityd där den 

nya feminismen uppmuntrar flickor att prata om och njuta av sex, ha roligt, ta för sig och ger 

dem tillstånd att bete sig på sätt som förr bara var avsedda för män. Dock fortsätter 

tonårstidningar att betona vikten av relationer, ett vackert yttre och heterosexualitet som 

normen (Milestone & Meyer 2012:87-88). Det är inte enbart i tidningar som relationer och 

män beskrivs som det centrala i kvinnans liv. Inom populärkulturen kretsar kvinnans 

milstolpar i livet ofta kring att hitta en man, gifta sig och skaffa barn. Att vara singel är ett 

stort hot mot dessa mål då kvinnan har ont om tid innan hennes kropp åldras och hon inte kan 

få barn. Detta ses som ett misslyckande i de normativa stegen i en kvinnas liv. Filmer som 
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Bridget Jones dagbok (2001) och The Wedding Planner (2001) eller serien samt filmerna Sex 

and the City har i slutändan som mål att hitta en man (Milestone & Meyer 2012:92).  

Kvinnors utseende i populärkulturen har alltid spelat stor roll, kvinnor blir dömda utifrån 

formen på deras kropp, deras hår, hud och ålder. Kvinnan döms utifrån sitt utseende, något 

som inte är fallet i samma utsträckning för män (Milestone & Meyer 2012:93). Ett annat drag 

inom populärkulturen är att könsideologin visar femininitet som underlägsen maskulinitet där 

kvinnor har ett vackert utseende men män har karaktär, kvinnor är vackra men män har en 

karriär, kvinnor har nära till sina känslor medan män tänker och ses som intellektuella 

(Milestone & Meyer 2012:96).  

Representationen av kvinnor i dagens kultur är komplex och har ändrats genom historien. Det 

vi kan konstatera är att representationer är viktiga och de är inte endast ord och bilder utan 

reflekterar sätt vi tänker på och beter oss i relation till kvinnor. För en bättre förståelse av 

representationen av kvinnor måste vi jämföra med representationen av män.   

 

3.4.4 Kvinnliga superhjältar 
Under 1990-talet började kvinnor få huvudroller i filmer, serier och tv-spel, roller som innan 

dess var avsvedda enbart för män. Vi hittar kvinnliga läkare i huvudroller i sjukhusserier, 

kvinnor har huvudroller i actionfilmer och skriver och regisserar genrer som pornografi och 

”road movies” vilka tidigare ansetts som ”manliga”.  

 

Det finns många exempel på starka kvinnor inom populärkulturen, t.ex. Xena: 

krigarprinsessan, Charlies Änglar och Laura Croft: Tomb Raider. Men hur ska vi betrakta 

dessa hjältinnor? Är de positiva förebilder för den kvinnliga publiken eller är dem endast nya 

versioner av den gamla pin up-tjejen i nya kläder och i nya roller som anpassats efter dagens 

moderna samhälle? Schubart och Gjelsvik diskuterar det faktum att representationen av starka 

kvinnor väcker komplexa frågor som rör kön och genrer, identitet och identifikation, njutning 

och våld. Lockar dessa hjältinnor kvinnlig publik och på vilket sätt i så fall? Om de är 

avsedda för en manlig publik, är det möjligt att kidnappa en manlig fantasi och göra den till 

en feministisk ikon, göra ett aktivt subjekt av ett sexualobjekt? Författarna konstaterar att 

dessa är komplexa och svåra frågor och det finns inga enkla svar. Något som dock är säkert är 

att från tidigt 1970-tal har kvinnor trängt in i det ”manliga” media-terratoriumet inom film, 

television och tv-spel. Även om de kan anses vara falska produkter uppsprungna ur ett 

patriarkalt konsumtionssamhälle, så är de här för att stanna (Schubart & Gjelsvik 2004:9-10).   
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Ingrid Lindell undersöker representation av kön inom film och den upprepade bilden av den 

historiskt långlivade maktstrukturen. Gång på gång blir tittaren matad med bilden av den 

stereotypa mannen i dominanta roller. När vi tittar på undantag är det alltid viktigt att komma 

ihåg vad människor anser vara regeln och vad våra egna erfarenheter om film spelar för roll 

(Milestone & Meyer 2004:39).   

 

Maja Mikula diskuterar Lara Croft och beskriver henne som mitt emellan en feministisk ikon 

och en manlig fantasi. Hon är hjältinnan i filmen Tomb Raider, en film som utspelar sig i 

exotiska miljöer med mycket action och med uppdrag på liv och död. Lara är rik, intelligent 

och vältränad. Hon har kvinnliga former och tighta kläder. Hennes kropp har ansetts vara 

anpassad för en manlig publik men hon är å andra sidan en självständig, stark, intelligent och 

en seriös karaktär med all potential att vara en åtråvärd feministisk förebild. Lara Croft är 

säker, självsäker och framför allt en ensamvarg. Hon ogillar lagsporter och föredrar sporter 

bergsklättring, extremskidåkning och skytte. Relaterar man detta till kön kan det framstå som 

kvinnlig självständighet. Hon litar inte på att en manlig karaktär ska leda eller rädda henne, 

hennes allierade är ofta kvinnor som är lika självständiga och intelligenta som hon. Lara Croft 

är också en videospelskaraktär. Fram till nyligen var de enda kvinnliga karaktärerna i tv-spel 

”jungfrur i nöd”, sårbara offer som skulle räddas av manliga hjältar. Lara behöver däremot 

aldrig räddas utan är protagonisten i spelet och hon har inspirerat tv-spelsvärlden att skapa fler 

kvinnliga videospelskaraktärer (Schubart & Gjelsvik 2004:57-58). 

 

3.4.5 Hegemonisk maskulinitet 
Begreppet hegemonisk maskulinitet infördes under 1980-talet och har enligt Connell gett 

riktning åt en stor mängd forskning. För att kunna undersöka genusrelationer män emellan 

menar Connell att man bör titta på olika maskuliniteter. Connell definierar hegemonisk 

maskulinitet som ”den konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället 

accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet” (Connell 2008:115). Vidare 

garanterar detta männens dominans och kvinnans underordnade ställning i samhället och ses 

som en allmänt accepterad strategi. Begreppet hegemoni kommer ursprungligen från 

Gramscis analys av klassrelationer och går ut på en dominerande kulturell position i samhället 

som vidare kan kopplas till status och anses som en eftertraktad roll. Enligt Connell är 

maskulinitet uppbyggt kring denna hegemoni och menar att i den västerländska kulturen finns 

det i genusrelationer under- och överordning mellan olika grupper av män. Inom den 
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hegemoniska maskuliniteten anses vissa egenskaper och beteenden som normbildande, 

naturliga och positiva. Den hegemoniska maskuliniteten är idealet som få män kan leva upp 

till då den ständigt är flytande och skiljer sig från kontext till kontext (Connell 2008:115).  

 

 

4. Metod  

I detta kapitel redovisas den valda metoden semiotisk bildanalys, begrepp som denotation och 

konnotation, samt metodkritik. Vidare beskrivs Selby och Cowderys analysmodell och 

slutligen tillvägagångssätt och urval. 

 

4.1 Val av metod 
Uppsatsens syfte är att genom ett motiverat urval av olika scener undersöka hur de kvinnliga 

och manliga rollerna i den filmatiserade trilogin ”The Hunger Games” konstrueras, samt hur 

media i filmerna konstruerar dessa. Då vi vill se hur konstruktionerna gestaltas har vi valt att 

göra en kvalitativ innehållsanalys och mer specifikt en semiotisk bildanalys av vårt utvalda 

material. Vi kommer i vår analys att utgå ifrån Keith Selby och Ron Cowderys tre-stegs 

modell som lämpar sig i analyserandet av filmmaterial. 
Utifrån den denotativa och konnotativa nivån vill vi argumentera för vårt val av analysmodell. 

Vi menar på att Selby och Cowderys analysmodell är ett sätt att tillämpa semiotik på rörlig 

bild och betraktar den vidare som en utveckling av semiotiken och framförallt Barthes teori 

kring denotation och konnotation. 

 

4.1.1 Metodkritik 

Semiotiken som analysmetod kan kritiseras men är en metodkombination vilket ger ett 

objektivt resultat. Dock är semiotik som metod ofta kritiserad så sanningshalten i det som 

tolkas kan ifrågasättas. Kritik mot semiotiken är att beroende på vem som studerar texten blir 

resultatet olika, det går inte inom tolkningslära att stå utanför som observatör och endast 

observera, tolkningen är alltid beroende av den som tolkar.  

 

4.2 Denotation och Konnotation  
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Pierce och Saussure skapade som ovan nämns förklaringsmodeller som visar på hur det 

betecknande skapar mening åt det betecknade där man via tecken refererar till objekt. 

Saussure var framförallt intresserad av det lingvistiska systemet och hade vidare inget intresse 

för läsarens sociala och kulturella situation. Roland Barthes som också benämns som 

Saussures efterträdare har utvecklat Saussures teorier där han gestaltat ordningar av 

beteckningar som också kan ses som kärnan i Barthes teori–föreställningen om två ordningar 

av beteckning. 

 

Saussure och Peirces har i nutid kommit att förklaras som beteckning av den första graden – 

denotation. Konnotationen beskrivs som beteckningen av andra graden. Ett ords denotation 

kan förklaras som vad det faktiskt betecknar. Konnotationen är de subjektiva innebörder som 

man anknyter till. Exempel på detta kan vara en glittring klacksko och smutsiga Dr Martens 

kängor som båda representerar samma typ av plagg (denotation) men ger helt olika 

konnotationer (Fiske 2004:117-118). Konnotationer kan även förändras. Vad ett tecken ger 

för konnotation idag kan om fem år ge en annan konnotation. Fiske menar att man som 

tolkare av en medietext ofta inte är medveten mellan den denotativa och den konnotativa 

nivån: 

 
”Eftersom konnotation arbetar på den subjektiva nivån är vi ofta inte medvetna om den. Den 

svartvita, hårda och ogästvänliga bilden av gatan kan alltför ofta tolkas i den denotativa 

betydelsen: att gator verkligen ser ut på det viset. Det är ofta lätt att tolka konnotativa värden som 

denotativa fakta; ett av den semiotiska analysens huvudmål är att förse oss med en analytisk metod 

och ett synsätt som skyddar oss mot denna typ av misstolkning” (Fiske, 2010:120) 

 

4.3 Analysmodell 

 

4.3.1 Selby och Cowdery’s tre-stegsmodell 
Keith Selby och Ron Cowdery skriver i sin bok How to Study Television om ett användbart 

verktyg i genomförandet av en analys av ett filmmaterial genom att tydligt dela upp analysen i 

tre delar. 

Detta gör man för att underlätta struktur och genomförande av sin analys genom att: 
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1. Beskriva vad som händer i berättelsen 

2. Tolka den explicita betydelsen av berättelsen 

3. Tolka den implicita betydelsen av berättelsen 

 

I steg 1 är syftet att gå igenom det deskriptiva i berättelsen där man ska förklara och 

genomgående gå igenom handlingen utan att lägga någon värdering eller tolkning av 

materialet. Detta går att koppla till begreppet denotation. 

I det andra steget tolkas det som vi ser som uppenbart, de explicita meningsuppbyggnaderna i 

berättelsen. Viktigt här är att hålla fokus på att titta på representationen, hur visas upp/spelas 

upp berättelsen för tittaren (Cowdery & Selby 1995:30-32). Detta begrepp kan vi vidare 

koppla till denotation. 

 

Steg tre innefattar en djupare tolkning än steg två där man istället funderar över det implicita 

vi finner i den sekvens som studeras. Här ligger fokus på att se till de sociala strukturerna, den 

dominanta hegemonin men också relationer kring kvinnor och genus överlag (Cowdery & 

Selby 1995:33-34). 

 

4.3.2 Tillvägagångssätt och urval 
 
I nuläget finns alla fyra filmer av The Hunger Games tillgängliga, den fjärde släpptes i mitten 

på november 2015 och går i skrivande stund enbart att se på bio. Filmerna är i snitt ca 2:20 h 

långa och som helhet vet vi som tittare inte hur historien kommer att sluta. Dock baseras 

filmerna utifrån böcker, så har man läst böckerna, vet man antagligen slutet. Att vi inte 

använder oss utav slutet och därefter inte vet något om slutet kommer inte att påverka vår 

analys då vi fokuserar på representationen av genus som återfinns i serien. Vi har utifrån de 

tre första filmerna gjort ett motiverat urval av scener från filmerna och valt att använda oss av 

de som är störst och mest meningsskapande för den fortsatta intrigen och skedet. 

Tillvägagångssättet kommer följa den analysmodell som ovanstående författare framhåller. 

De utvalda scenerna som vi fokuserat på kommer först att beskriva scenens syfte för att sedan 

gå in på de explicita och implicita nivåerna. Analysen börjar med scener ur alla tre filmerna 

som konstruerar de kvinnliga rollerna, fortsätter sedan med de manliga rollerna och avslutas 

med medias konstruktion av de manliga och kvinnliga rollerna.  
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Nedan följer analysen av det insamlade materialet. Vi har inledningsvis valt att göra en mer 

genomgående beskrivning av de karaktärer vi fokuserat på. Detta har vi gjort för att få en 

bättre förståelse för det implicita och explicita i scenanalysen som kommer senare i samma 

kapitel. 

I dessa beskrivningar kommer vi att gå igenom karaktärens person och hens roll i filmen. Vi 

anser detta vara ytterst relevant då detta kommer att skapa och öppna upp för en förståelse 

kring karaktärerna och handlingen. 

4.3.3 Karaktärer 

Här presenteras ett urval av de karaktärer som är med i filmerna. Vi har valt att beskriva de 

sex olika karaktärer som medverkar i de scener som vi analyserar, både manliga och 

kvinnliga.  

Katniss Everdeen 

Katniss Everdeen är huvudkaraktären i filmerna. Hon är sexton år i den fösta filmen och bor 

tillsammans med sin mamma och lillasyster Prim i distrikt 12 i Panem. Katniss är väldigt 

självständigt, duktig på att jaga och tillbringar mycket tid i skogen och ofta med hennes bästa 

vän Gale. Katniss figurerar i filmerna mycket som en symbol för revolutionen efter att ha tagit 

sin systers plats i spelen. Hennes karaktär är stark men också väldigt känslosam när det 

kommer till människor hon älskar och hon ses som en av de goda (IMDB 2015).   

Madame President  

Presidenten Alma Coin är president för distrikt 13 och därmed ledare för ”rebellerna”. Hon 

uppfattas som en kall person och hon ger inte att ge vika utan gör vad hon måste för att nå 

sina mål. Madame Presidents önskan är att Katniss ska vara symbolen för revolutionen 

(IMDB 2015). 

Peeta Melark 

Peeta Melark är även han en av huvudkaraktärerna i filmerna. Han är vid lanseringen av första 

filmen också 16 år gammal och bor i distrikt 12 där han arbetar som bagare och bor 

tillsammans med sin familj. Peeta har genom sitt arbete i bageriet blivit duktig på att måla 
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genom att han har dekorerat tårtor vilket i filmerna gör att han karaktäriseras som en mjuk 

kille. Han är också väldigt stark vilket han blivit genom att bära säckar fyllda med mjöl och 

annat. Detta lyfts dock inte fram lika mycket och han förblir den mjuka mannen i filmerna. 

Katniss och Peetas kärleksrelation är till en början en bluff för att längre in i filmerna 

avanceras och deras relation blir mer komplicerad och bluffen inte lika självklar. Peeta har 

varit kär i Katniss redan innan starten av Hungerspelen och han ses som en av de goda (IMDB 

2015).  

Gale 

Gale som också är en av huvudkaraktärerna är vid lanseringen av filmerna 17 år gammal och 

Katniss bästa vän. Gale bor också i distrikt 12 med sina två bröder samt sin mamma. Även 

Gale är kär i Katniss. Gales karaktär fyller mer kvoten för den manliga stereotypen och hans 

svartsjuka för den relation som växer fram allt mer mellan Katniss och Peeta är tydlig. Gale 

ansluter i den tredje filmen till rebellerna i distrikt tretton som varit ett undangömt distrikt för 

oss fram tills den tredje filmen. Distrikt trettons syfte är att kämpa emot och besegra president 

Snow och han ses som en av de goda (IMDB 2015).  

Haymitch 

Haymitch är en tidigare vinnare av Hungerspelen och kommer från distrikt tolv. Han är en 

alkoholiserad medelålders man som ska fungera som mentor åt Katniss och Peeta inför 

hungerspelen. Han kommer nära både Katniss och Peeta och har en betydande roll i filmerna 

och han ses som en av de goda (IMDB 2015). 

President Snow 

Snow är President i Panem och en tyrann. Han har också en betydande roll i filmerna och kan 

ses som en av huvudkaraktärerna. Snow är en väldigt maktlysten och stereotypiskt ”manlig” 

karaktär som driver en stark, tydlig och ondskefull propaganda och han ses som en av de onda 

(IMDB 2015).  

 

 



	  

	  

22	  

5. Analys 

I detta kapitel kommer vi att analysera de utvalda scenerna. De första fem scenerna fokuserar 

på konstruktioner av kvinnliga roller, sedan kommer analys av konstruktioner av manliga 

roller och avslutningsvis scener med fokus på medias konstruktioner av manligt och kvinnligt.  

5.1 Konstruktion av kvinnligt 

5.1.1 Att göra Katniss till kvinna  

Film 1 

Tid 00:08:53-00:09:43 

Scenens syfte 

Att göra Katniss duglig och accepterad inför medborgarna från the Capitol inför ”The 

Reaping”. Mer direkt gör man Katniss till en mer stereotyp kvinna genom att fixa hennes hår 

och genom att hon tvingas ta på sig en klänning. Ett skäl till detta kan vara att man vill göra 

Katniss till en mer duglig kvinna. 

Det deskriptiva/explicita  

Prim står i köket och säger ”Mom” då hon har klätt upp sig genom att sätta på sig en klänning 

och suttit upp håret. Mamman tittar på Prim utan att säga något. Kameran zoomar in på 

Katniss som kommer fram till henne och sätter sig på huk framför och säger ”You look 

beautiful”. 

Mamman säger att hon lagt ut något till Katniss som ligger på hennes säng.  Tittaren flyttas 

från köket till en sekvens där Katniss sitter i en badtunna av trä fylld med vatten som hon 

häller över sig och gör rent sig själv. Nu flyttas vi till ett sovrum och får vi se en blå klänning 

som ligger framlagd på en säng. Katniss betraktar klänningen ovanifrån, den är blå. Katniss 

har satt på sig klänningen och hennes mamma står bakom henne och sätter upp hennes hår i 

flätor. Båda tittar in i en spegel och Katniss har på sig den blå klänningen i silke som drar till i 

midjan för att visa hennes former. Mamman säger ”Now you look beautiful too”. ”I wish I 

looked like you” säger Prim. ”Oh no, I wish I looked like you, little duck” svarar Katniss. 
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Det implicita 

Stämningen är tung och vi förstår att något kommer att hända. Katniss som oftast ses som den 

aktiva hamnar nu i ett mer passivt tillstånd där hon görs till kvinna för att tillfredsställa 

publiken. Det är tydligt att hon är missnöjd och genom hennes kroppsspråk förstår tittaren att 

Katniss egentligen inte gör detta utifrån egen vilja. När hennes mamma sätter upp Katniss hår 

i flätor och efteråt säger att hon också är vacker nu förtydligar kvinnans skönhetsideal. Det är 

inte enbart ett ideal som bör eftersträvas men för att bli accepterad så måste du följa detta 

ideal. Att Prim säger att hon vill se ut som Katniss och Katniss besvarar med att hon vill se ut 

som sin lillasyster kan tolkas som att kvinnor lär sig tidigt att inte ska tycka om sina egna 

kroppar. De ska ständigt eftersträva något bättre. 

Detta kan man koppla till Helena Josefsson som påstår att man: ”görs till sitt kön” som en bild 

eller uppfattning skapad utifrån socio–kulturella erfarenheter. Detta är en scen där genus 

tydliggörs då vi utifrån Katniss biologiska kön upptäcker de föreställningar och idéer som där 

omgivningen förväntar sig att hon ska bete sig kvinnligt. Vi som tittare kan också känna 

tillfredsställelse då vi också är uppväxta utifrån dessa normer. 

 

5.1.2 Katniss får sin ”makeover” 
 

Film 1 

 

Tid: 00:29:00–00:29:40 
 

Scenens syfte 
Katniss ska göras om där syftet är att hon nu ska visas upp inför ”the Capitol” och hon ska nu 

göras vacker och anpassas efter huvudstadens ideal. 

 

Det deskriptiva/explicita 
Katniss ligger på en brits i ett stort rum iklädd något som liknar ljusblå sjukhusdress med 

många britsar på rad och mellan varje brits är det ett skynke på vardera sida om britsen. 

Rummet liknas en väldigt stor avlång korridor. Människor i vita och blå rockar tvättar hennes 

kropp, borstar och klipper hennes hår, noppar hennes ögonbryn, skrubbar henne, vaxar hennes 

ben.   
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Det implicita 

Vi vet nu bakgrunden, att Katniss har tagit sin systers plats och offrat sig som deltagare i 

Hungerspelen. När det kommer till utseende och klädval är Katniss passiv. Katniss tvingas att 

samarbeta i förskönandet utav sitt utseende då hon är beroende av det för att lyckas överleva. 

Specifika mönster kopplas till kön här då hon tvingas vaxa bort sin kroppsbehåring. De som 

stylar Katniss är invånare från huvudstaden, det vill säga överklassen som använder 

kosmetika och utsmyckning. Katniss tvingas att anpassa sig själv utseendemässigt för att 

figurera. Det är det biologiska som avgör vad du får för makeover och man gör en 

isärhållning mellan könen i sättet som de blir stylade. 

 

5.1.3 Konstruktion av kvinnor i relation till män 
 

Film 1 
 

Tid: 01:31:40-01:33:54 
 

Scenens syfte 
Här ska tittaren försöka få ett grepp om Katniss känslor gentemot Peeta. Tittaren lämnas 

undrande då Katniss känslor för Peeta är något hon inte har tid att tänka på för hon måste 

fokusera på att överleva. 

 

Det deskriptiva/explicita 
Katniss och Rue sitter i skogen och äter, solen skiner och fåglarna kvittrar. Katniss ger det 

sista av sin mat till Rue och får reda på att Rue har tagit hand om hennes sår då hon varit 

utslagen i två dagar. Rue informerar Katniss om att två deltagare hittills dött. Katniss frågar 

Rue om pojken från hennes distrikt. Rue ler och säger att han är okej, hon tror att han är nere 

vid floden. Rue frågar ”… is all of that true?” ”What?” säger Katniss. Rue ler, skakar lätt på 

huvudet och säger ”… you and him”. Katniss skrattar och byter ämne. ”So where are Cato 

and the others?”. 
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Det implicita 
Här är det två kvinnor som talar med varandra och det är inte framför en publik. Män kan tala 

mer öppet om vad de vill ha medan kvinnan ska hållas mer passiv och vara åtråvärd för 

mannen. Samtidigt så skrattar Katniss vid frågan som kan tolkas som en kvinnlig egenskap. 

För Katniss är det viktigare att behålla sin integritet bakom kameran än framför kameran. 

Katniss tolkas som två personer. Den verkliga Katniss och den Katniss vi får se framför 

kameran. 

 

5.1.4 Hur kvinnan inte ska älska mannen 
 

Film 2 
 

Tid: 00:33:51–00:34:40 
 

Scenens syfte 
Att visa att Katniss bryr sig om Gale men att romantik inte är hennes prioritet, hon har 

viktigare saker att tänka på. 

 

Det deskriptiva/explicita 
Katniss och Gale går på en gata men Katniss tar Gale åt sidan. Katniss vill rymma iväg. Snow 

har hotat med att döda Gale. Gale frågar Katniss ”Do you love me?” och Katniss svarar ”Gale 

you know how I feel about you, but I can’t think about anyone that way right now, the only 

thing that I can think about every day every waking moment since the reaping is how afraid I 

am. There’s no room for anything else …” 

 

Det implicita 
Inom populärkulturen är ofta kvinnors mål att hitta en man, gifta sig och skaffa barn. I denna 

scen är det tydligt att den kvinnliga huvudkaraktären inte prioriterar detta. Hon bryr sig om 

Gale, men hon har viktigare saker att tänka på än sina kärleksrelationer. Det är mannen i 

denna scen som frågar om hon älskar honom, inte kvinnan. Hon säger inte heller att hon 

älskar honom tillbaka.   
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5.1.5 ”Madame President” 

Film 3 

Tid: 00:04:00-00:04:46 

Scenens syfte 

Scenens syfte är att introducera Katniss för Madame President som är president i det hemliga 

distrikt 13.  

Det deskriptiva/explicita 
Katniss går in i ett rum där Bogs sitter i en rullstol vid ett bord. Plutarch kommer in i rummet 

med en kvinna som går framför honom som han presenterar som ”Madame President”. 

Kvinnan säger ”What an honor it is to meet you. You’re a courageous young woman”.  

 

Det implicita 

Kvinnan går framför mannen. Plutarch (mannen) är den som presenterar kvinnan. Han 

betonar också att det är en kvinnlig president genom att han säger ”madame”, vilket inte är 

vanligt och därför blir det problematiskt att när det är en kvinnlig president att man ska betona 

det. I denna scen är det språket som står i centrum för konstruktionen av kvinnan. Vidare 

bidrar även presidenten som kvinna till konstruktionen av kvinna när hon påpekar att Katniss 

är en ”modig ung kvinna”. Det tydliggörs alltså när det är en kvinna som gör något. Katniss är 

inte modig utan också modig som kvinna. Kameran är även vinklad så att de båda männen i 

rummet syns där de iakttar de båda kvinnorna som talar. Om vi ser till Bechdeltestet är detta 

en scen där två kvinnor talar om något annat än en man. Trots det så är två män närvarande 

genom hela scenen. 
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6. Konstruktion av manligt 

6.1 Mannen i kontroll 

Film 2 

Tid: 00:10:01–00:10:19 
 

Scenens syfte 

Syftet är att visa att Snow avslöjat Katniss och Peetas bluff och att Snow nu återtagit 

kontrollen. 

 

Det deskriptiva/explicita 
Katniss sitter i ett rum och pratar med Snow vid ett stort skrivbord. Bakom Snow ser vi stora 

fönster med färgade glasrutor. Snow har på sig en stor svart päls. Snow förklarar att han inte 

tror på att Katniss och Peeta faktiskt är kära. Snow ställer sig upp och trycker på en knapp och 

en liten skärm dyker upp i luften och vi förstår att Katniss och Gale filmades då Gale kysser 

Katniss. Detta betyder att Katniss och Peeta har avslöjats. Katniss står kvar och tittar på 

filmen medan Snow lämnar rummet.  

 

Det implicita 

Katniss är här på många sätt i underläge i förhållande till Snow. Delas på grund av det som 

händer i scenen, han har kameror överallt i landet och ingenting undgår honom, men också då 

han ställer sig upp och lämnar rummet och hon blir sittandes kvar. Han är en mäktig man med 

stort inflytande och han har precis fått henne att inse att han avslöjat hennes bluff, det enda 

som räddat henne hittills. Nu har Snow övertaget och kan styra Katniss framtid. 

 

 

 

 



	  

	  

28	  

6.1.1 Mannen bestämmer kvinnans kläder 

Film 2 

Tid: 01:08:33–01:14:23 

Scenens syfte 

Syftet är att visa att Snow är den som bestämt vad Katniss ska ha på sig och att hon inte får 

bestämma det själv. 

 

Det deskriptiva/explicita 
Deltagarna ska intervjuas av programledaren Caesar. När det är dags för Katniss tur att gå upp 

pratar hon med Joanna, en av de andra deltagarna, och förklarar att Snow tvingat henne att 

bära den bröllopsklänning hon skulle haft när hon gifte sig med Peeta. Katniss går upp på 

scenen och ler och skojar med Ceasar. Snow tittar på från sitt kontor där han sitter bakom sitt 

skrivbord. Caesar pratar med Katniss om hennes tänkta klänning. Katniss säger att Snow 

tänkte att alla ville se hennes bröllopsklänning. Caesar uttrycker att Snow som vanligt har rätt 

och skrattar högt. 

 

Det implicita 

Snow är i maktposition då Katniss tvingats bära en klänning vilket vi förstår då hon uttrycker 

sitt missnöje. Detta är också för att få folket att tro att hon enbart bryr sig om sitt utseende. 

Detta är något som mannen vidare då bestämmer–att kvinnan enbart bryr sig om det yttre och 

att hennes bröllopsklänning är det viktigaste hon någonsin kommer att bära. Detta kan 

kopplas till det som Milestone och Meyer skriver om att kvinnor alltid förväntas vilja gifta sig 

och skaffa barn. Vidare förstärks mannens position och mer direkt Snows maktposition då 

Caesar säger att Snow som vanligt alltid har rätt. Detta kan kopplas till de ideologiska 

föreställningar vi har om manligt och kvinnligt, rätt och fel och så vidare som Gripsrud 

skriver om.  
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6.1.2 Mannen som skuldbelägger kvinnan 

Film 3 
 

Tid: 01:05:30-01:06:43 
 

Scenens syfte 

Scenens syfte är att visa att Gale är svartsjuk. 

 

Det deskriptiva/explicita 
Katniss och Gale är i Katniss hus i distrikt tolv. Katniss plockar saker från ett skåp och lägger 

i sin väska och Gale står bredvid ett bord med en knuten näve lutandes mot bordsskivan. Han 

tittar på Katniss, sväljer och säger ”This is where you kissed me”. Kameran går till Katniss 

som säger ”I didn’t think you remembered that”. Hon går fram till Gale som säger ”I’d have 

to be dead to forget that, maybe not even then”. Katniss kysser Gale men han tar bort sitt 

huvud. Katniss tittar på honom och han säger ”I knew you’d do that”. ”How? I didn’t” svarar 

Katniss. ”Because I’m in pain. That’s the only way that I can get your attention”. Katniss är 

tyst och Gale säger ”Don’t worry kid, it will pass” och går därifrån.   

 

Det implicita 

Gales knutna näve indikerar att han är frustrerad. Han är arg för att han tror att Katniss är kär i 

Peeta och skuldbelägger henne genom att ta upp att de tidigare kyssts på samma ställe som 

dem står nu men att Katniss endast gjorde det av sympati. När Katniss sedan initierar till en 

kyss vänder han sig om och går. Han kallar också Katniss för ”kid” och kan tolkas som att 

han förminskar henne då genom att sätta henne i ett barndomstillstånd. 
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6.1.3 Mannen i maktposition 

Film 3 
 

Tid: 00:16:01-00:17:52 
 

Scenens syfte 

Syftet är att visa på president Snows maktposition. 

 

Det deskriptiva/explicita 
I ett stort rum med högt i tak och marmorväggar, stora kristallkronor, en storartad spegel, röd 

matta, tjocka röda gardiner och med människor uppradade längs med sidorna av rummet sitter 

president Snow vid ett skrivbord, bakom honom syns en örn i guld med utspridda vingar. 

Snow pratar om att radikala människor sprider våld och om hur länge de levt i fred. Han 

förklarar att människor som väljer denna väg inte förstår hur samhället är uppbyggt.  

Snow säger att huvudstaden är hjärtat av Panem, och att ingenting överlever utan ett hjärta. 

Han offentliggör nu att alla bilder av ”The Mockingjay” är förbjudna, att bära eller äga en 

sådan symbol kommer att betraktas som förräderi. Snow pratar om ordning och rättvisa och 

för att betona detta avrättas två eller tre personer i varje distrikt på en scen framför 

folkmassorna. 

 

Det implicita 
Det stora rummet med högt i tak, den röda mattan, marmorväggarna och örnen i guld för 

tankarna till makt och pengar då de kan beskrivas som härskartecken. Då Snow refererar till 

huvudstaden som hjärtat av Panem kan det tolkas som att han även menar sig själv. The 

Mockingjay som hotar hans position väljer han att förbjuda. Snow är ett praktexempel på en 

konstruktion av manlighet, en man i maktposition, den ”sanne mannen” som utnyttjar sin 

makt till den grad att han tar sig rätten av avrätta människor. 
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6.1.4 Den svartsjuke mannen 

 

Film 2 

 

Tid: 00:03:38–00:04:18  
 

Scenens syfte 
Att framställa Gale som svartsjuk och sur över Katniss beteende i det första Hungerspelet då 

hon låtsats vara kär i Peeta och kysst honom. 

 

Det deskriptiva/explicita 
Katniss och Gale står och pratar om att Katniss ska åka bort i några veckor. Katniss säger att 

det kommer gå fort och Gale svarar med att mycket kan hända på några veckor och sedan 

”Are we going to do this again? Gale it was an act” Gale svarar ”Yeah it was a good one” 

Katniss säger ” I did what I had to do to survive, if I didn’t I’d be dead” varpå Gale kysser 

Katniss och säger sedan ”I had to do that, at least once”.  

 

Det implicita 
I populärkulturella filmer är det ofta kvinnor som är svartsjuka eller som blivit lämnade och 

männen som varit bortresta och otrogna eller begått misstag. I den här scenen måste kvinnan 

försvara sitt beteende och förklara sina handlingar och mannen är den som är ledsen. Katniss 

säger att hon varit tvungen att ha framstå som kär och därför kysst en annan kille för att 

skydda sitt liv, ändå är Gale svartsjuk och missnöjd, känslor som inte så ofta visas hos en 

manlig karaktär. Gale framstår oftast som en stereotyp man, stark och beskyddande, här får 

han visa känslor vilket kan anses som normbrytande.  
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6.1.5 Den manlige konstnären 

Film 1  

Tid: 00:42:42–00:43:06 

Scenens syfte  

Scenens syfte är att visa Peetas olika egenskaper, att han använder sin kunskap till något som 

kan hjälpa att rädda hans liv samt väcka intresse hos Katniss.  

Det deskriptiva/explicita 

Katniss och Peeta tränas inför Hungerspelen. Peeta målar på sin hand med en pensel och det 

ser ut som handen är gjord av trä. Katniss kommer fram till Peeta och frågar hur han gjort. 

Peeta berättar att han brukade dekorera tårtorna på bageriet, han säger att han kan visa henne 

hur man gör och lägger sin hand mot ett träd. 

Det implicita 

Peeta framställs inte som den stereotypiskt manliga mannen. Det faktum att han tidigare 

jobbat på ett bageri och dekorerat tårtor är intressant då det vanligtvis anses vara en kvinnlig 

roll, särskilt inom populärkulturen. Hans talang att kunna använda kroppsmålning ses dock 

som en styrka och hans manlighet tar ingen skada då Katniss som kvinna fortfarande blir 

imponerad. Dock kvarstår det faktum att filmerna konstruerar män med egenskaper som 

avviker från normen.  
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7. Medias konstruktion av manligt och kvinnligt 

7.1  ”Hur många hann se?” 

Film 2 

 

Tid: 00:44:22–00:44:36 
 

Scenens syfte 
Scenens syfte är att visa att Snow kontrollerar de mediala plattformarna. 

 

Det deskriptiva/explicita 
Vi får se ett klipp där Gale piskas och Katniss kliver emellan. Filmen pausas av Snow. 

Plutarch står bredvid skrivbordet som Snow sitter vid och säger ”The broadcast cut out here 

before any of the excitment happened”. Snow frågar hur många som hann se. Plutarch 

förklarar att de inte har några siffror men att det tog fem sekunder innan de hann stänga av. 

 

Det implicita 
Här tydliggörs att dem som styr media sitter på makten att välja vad som ska visas för den 

stora massan. Uppenbarligen har något skett men som inte passar den rådande makten och där 

av stängs kameror av och vi kan se hur de konstruerar media. Detta går att koppla till 

Gripsruds argument kring medias representation av olika grupper där han menar på att olika 

grupper kan framkalla starka känslor som blir starkare ju mer de enskilda medlemmarna av de 

aktuella grupperna relaterar till identitet. Detta kan man tänka sig är just det som Snow oroar 

sig för. Att folket ska ställa sig på ”rebellernas” sida. Både Snow och Plutarch är män i 

maktposition därför kopplar vi till att dem styr media och hur Katniss som kvinna ska 

framställas. 
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7.1.1  ”We must feed the monster” 

 

Film 2  

 

Tid: 00:11:50–00:13:25 
 

Scenens syfte 
Att få publiken att fortsätta tro på att Katniss och Peeta är kära i varandra, även när de kommit 

hem till distrikt 12.  
 

Det deskriptiva/explicita 
Katniss och Peeta ska intervjuas. Vi får se hur Katniss har sminkats och bytt kläder och leds 

mot en dörr. Effie säger ”She’s done, she’s lovely, we must feed the monster… You’re 

excited you’re in love. Big smiles for the camera in three, two, one…” Katniss går ut genom 

dörren och möts av futuristiska kameror. Peeta kommer ut från en annan dörr och går nedför 

en trapp iklädd en mörkfärgad rock. Det går nedför trapporna och möts upp. När de möter 

varandra riktas kamerorna mot dem båda. Dem står utomhus på en frusen gräsmatta. Peeta 

ramlar och Katniss faller över honom. Katniss skrattar, kastar sitt hår bakåt och tar initiativet 

till att kyssa Peeta. Dem reser sig upp och Katniss ställer lite försynt bakom Peeta och vinklar 

på sitt ben som gör att hon framställs som kortare och de båda ler onaturligt. Katniss säger 

”… Thanks to the generosity of the Capitol we’ve never been closer”. Peeta säger ”25 yards 

to be exact” och Katniss skrattar till samtidigt som hon tittar in i kameran. När kamerorna väl 

stängs av tar båda två ett demonstrerande steg ifrån varandra. 

 

Det implicita 
Det är tydligt att Katniss egentligen inte vill vara med i TV eller intervjuer men hon går med 

på att byta kläder och sminka sig, göra sig fin för kameran för att upprätthålla lögnen att hon 

och Peeta är kära. Att Effie säger ”… we must feed the monster” indikerar att tittarna är som 

monster som måste matas med bilden av det unga perfekta paret och Katniss onaturliga sätt 

att bete sig är mycket annorlunda från hur hon beter sig när inte kamerorna ser.  Det är viktigt 

hur Katniss och Peeta båda framställs framför kameran. Deras respektive kön ska förstärkas 

genom att de blir tvingade att göra onaturliga saker som att Katniss ler fast hon inte känner sig 



	  

	  

35	  

glad. Scenen visar på att det är onaturligt samtidigt som filmerna vill visa på hur media 

konstruerar manligt och kvinnligt. 

 

7.1.2 Media styr känslor 
 

Film 2 
 

Tid: 00:32:46–00:33:20 
 

Scenens syfte 
Att visa hur dem som styr de mediala plattformarna även kan styra folkets åsikt om Katniss 

och Peeta. 

 

Det deskriptiva/explicita 
Snow sitter och samtalar med Plutarch. De planerar hur de ska förgöra Katniss. De diskuterar 

hur de ska porträttera henne i media genom att fokusera på bröllopet, ”ytliga” saker som 

hennes klänning och sända mord i live-TV. 

 

Det implicita 
Här är målet för Snow och Plutarch att framställa Katniss som självupptagen och som att hon 

inte bryr sig om vad som pågår i resten av Panem. Hon ska bara verka vilja ha ett grandiost 

bröllop med allt vad det innebär och ha blivit del av huvudstaden. Bilden av henne är alltså 

väldigt lätt att styra genom media. Snow och Plutarch väljer vad de vill visa i medierna av 

Katniss samt av vad som pågår i resten av landet. Att sända mord live i TV sänder också ett 

starkt budskap om vem som besitter makten samt sprider skräck. Här bestämmer två män som 

båda faller innanför ramarna för hegemonisk maskulinitet hur Katniss som kvinna ska 

framställas. Hon ska framstå som ytlig och som att hon bara tänker på sig själv. 
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7.1.3 De godas propaganda 
 

Film 3 

 

Tid: 00:34:26-36:26 
 

Scenens syfte 
Syftet är att visa på den problematik som finns kring hur propaganda bör framställas för att 

övertyga sin publik. 

 

Det deskriptiva/explicita 
Katniss har gått med på att vara symbolen för revolutionen, ”The Mockingjay”. Effie kommer 

fram till Katniss (som har klätts upp för att bli filmad) med en svart mockingjay-brosch som 

hon sätter på hennes dräkt och säger ”Everyone is either going to want to kiss you, kill you or 

be you”. Plutarch säger i en högtalare ”It’s absolutely perfect”. Dom slår på fläktar så Katniss 

hår fladdrar lite och ber sedan Katniss att sätta sig på ett knä, sedan ställa sig upp med en stor 

flagga i högra handen. Hon ska låtsas att hon precis stormat huvudstaden, arm i arm med sina 

bröder och systrar. Katniss glömmer sina repliker och ingen verkar tycka att det känns äkta. 

Haymitch kommer in i rummet och klappar i händerna två gånger långsamt och säger ”And 

that my friends, is how a revolution dies”. 
 

Det implicita 
All propaganda utförs inte med onda baktankar, ibland vill man få fram ett budskap med goda 

intentioner. I denna scen betonas dock att då det inte är äkta så faller det. Man vill visa på att 

rent medialt så kan det vara lättare att få med sig folk om man kommer med ett budskap som 

känns genuint. Syftet med deras inspelning är att uppmuntra folket till att stå upp mot 

huvudstaden och slåss med dem. Detta kan kopplas till Gripsruds teori kring hur vi 

identifierar oss med superhjältar och vidare hur det också förväntas av oss att vi ska 

identifiera oss med medieförmedlade hjältar. Detta är dem som ska producera filmen om 

Katniss också väldigt medvetna om vilket förstärks när Haymitch träder in i rummet och 

förklarar att det är så en revolution dör. Sättet de framställer Katniss på är också ett medvetet 

val då de främre delarna från hennes hår får hänga nere vilket hon aldrig har förutom när hon 
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står framför kameran. De sätter även på fläktar för att hennes hår ska fladdra i vinden. Detat 

är inte enbart ett sätt att att få det att framstå som så verkligt som möjligt utan även ett sätt att 

konstruera kvinnlighet. 

 

7.1.4 De ondas propaganda 
 

Film 3 

 

Tid: 00:16:02-00:17:52 
 

Scenens syfte 
Scenens syfte är att sprida propaganda och skrämma folket. 

 

Det deskriptiva/explicita 
I ett stort rum med kristallkronor och en röd matta sitter president Snow vid ett skrivbord och 

framför Snows skrivbord står en futuristisk kamera som han talar genom till folket i alla 

distrikt. ”Citizens, tonight I adress all of Panem as one. I sekvens två ser vi president Snow på 

en storbildsskärm i de olika distrikten. Folkmassor är samlade framför skärmar i olika distrikt. 

På en storbildsskärm pratar Snow om att radikala människor sprider våld och om hur länge de 

levt i fred. Han förklarar att människor som väljer denna väg inte förstår hur samhället är 

uppbyggt.  

Snow offentliggör nu att alla bilder av ”The Mockingjay” är förbjudna, att bära eller äga en 

sådan symbol kommer att betraktas som förräderi. Kameran zoomar in på en ung flicka som 

står i samma rum som Snow som tar bort tofsen från sin fläta och slätar ut håret. Snow pratar 

om ordning och rättvisa och för att betona detta avrättas två eller tre personer i varje distrikt 

på en scen framför folkmassorna. 

 

Det implicita 
I denna scen talar Snow till folket i Panem på storbildsskärmar, alla är tvungna att titta och 

man bokstavligen tvingar på folket den propaganda som sprids. Här sitter en man i 

maktposition som genom en kamera talar till folket om hur dem kommer att straffas om dem 

inte lyder de lagar och regler han satt upp. Detta kan kopplas till hur Gripsrud beskriver att 
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media inte bestämmer hur publiken ska tänka utan vad det ska tänka samt till 

dagordningsfunktionen som förklarar att medierna utövar en grundläggande politisk makt 

vilket vi ser tydligt i denna scen. Snow förklarar att ”radikala” människor som inte förstår 

bättre sprider våld och höjer därmed upp människorna i huvudstaden som bättre vetande. 

Media använder uppenbarligen övervakning och kontroll men här visas också en man i 

maktposition som utnyttjar systemet för egen vinning. Han förklarar inte varför eller vad 

rebellernas syfte är och förbjuder utan förklaring att Mockingjay-symbolen numera betraktas 

som förräderi. Det faktum att han är farlig tydliggörs då flickan inte längre vågar ha sitt hår i 

en fläta samt att människor avrättas i live-sändning. Han ger således en skev bild av 

verkligenheten och sätter skräck i människor, precis det som Gerbners forskning visat på.  

 

7.1.5 ”It’s a television show!” 
 

Film 1  
 
Tid: 01:00:22-01:00:51 
 

Scenens syfte 

Scenens syfte är att visa vilken typ av bild av Katniss och Peeta som media sänder ut och hur 

den medvetet vinklas för bästa resultat. 

 

Det deskriptiva/explicita 
Katniss dras bort av Haymitch och säger att Peeta fick henne att se svag ut. Haymitch säger 

”He made you look desireable, which in your case can’t hurt sweetheart”. Haymitch säger att 

om de spelar ett förälskat par så kommer det bli lättare för dem att få sponsorer. Katniss säger 

med hårt tonläge att ”We are not star crossed lovers”, Haymitch viftar med sina armar och 

utbrister ”It’s a television show!”. 

 

Det implicita 

I denna scen förtydligas att den bild media sänder ut ska anpassas efter vad folket vill se. Det 

faktum att Katniss är en stark kvinna som säger vad hon tycker är inte önskvärt, folk vill se ett 

ungt kärlekspar och kommer på så vis få fler sponsorer. Detta gör Katniss upprörd men 

Haymitch avfärdar hennes utbrott med att förklara att det är TV och menar då att på TV visas 
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inte verkligheten utan endast det folk vill se. Medierna visar oss en framställning av världen 

som vi själva förlikar oss med och aktivt måste ta ställning till. Haymitch förklarar att Katniss 

framställs som åtråvärd vilket hon behöver vara för att bli omtyckt. Detta är ett krav som 

ställs på Katniss som kvinna, då man genom media vill konstruera hennes kvinnliga sidor. 

 

8. Diskussion och slutsats 

I detta kapitel presenteras vår diskussion kring analysen samt slutsats. Vi går 

igenom de tre frågeställningarna och besvarar dem samt diskuterar våra valda 

teorier i relation till resultatet. Uppsatsen avslutas med diskussion kring vidare 

forskning. 

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka konstruktion av manligt och kvinnligt samt 

medias konstruktion av manligt och kvinnligt i dessa filmer. I denna del kommer våra 

slutsatser presenteras samt en diskussion som främst kommer att kretsa kring de 

frågeställningar som uppsatsen hade som mål att besvara. Studiens tre frågeställningar som 

presenteras i uppsatsens inledning lyder: 
 

-    Hur konstrueras de kvinnliga rollerna i filmerna? 

-     Hur konstrueras de manliga rollerna i filmerna? 

-    Hur konstruerar media i filmerna manligt och kvinnligt? 
 

För att besvara fråga 1 har fokus genom analysen främst legat på Katniss Everdeen som är 

den kvinnliga huvudrollsinnehavaren. Något som är intressant är att varje gång som Katniss 

ska presenteras för en större publik måste hon, för att hon ska duga som kvinna, förändra sitt 

utseende genom kläder och smink. Katniss kön konstrueras delvis genom sina anhöriga, då 

hon kläs i klänning för att passa in i rollen som kvinna och delvis av media som alltid ser till 

att hon är fin och fixad innan hon visas upp på TV eller i intervjuer, oftast utan Katniss 

fullständiga samtycke. Det är ofta val av kläder och hennes utseende generellt som hon 

måste ändra på för att accepteras som kvinna. Hon ska förfina sitt språk genom att tala 

mjukare framför kameran, skratta mer och framstå som lycklig. Trots att detta är filmer med 

en kvinnlig heroisk huvudrollsinnehavare ligger mycket fokus på hennes utseende.  

Milestone och Meyer beskriver just detta, kvinnan blir inom populärkulturen dömd efter sitt 

utseende. Något som inte är fallet i samma utsträckning för män, vilket vi också tydligt 
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kunnat se i denna analys. Dock ligger inte Katniss största fokus på att hitta en pojkvän och 

gifta sig, en uppenbar skillnad från Milestone och Meyers teori om kvinnor i 

populärkulturen. Filmen konstruerar därmed en mer nyanserad bild av kvinnan än vad 

publiken är van vid. 

Om vi går vidare och ser till fråga 2 som inriktar sig på hur de manliga rollerna konstrueras 

så ser det annorlunda ut. Här har fokus delvis legat på en av de manliga 

huvudrollsinnehavarna President Snow. Det centrala här är inte utseende utan fokus ligger 

mer på utövande av makt. Snow är ständigt omringad av maktsymboler som stärker hans 

hegemoniska maskulinitet. Han är med hjälp av denna makt den karaktär som kommer 

närmast att uppnå den hegemoniska maskulinitet som för tillfället är idealet. Peeta kan anses 

vara den man som är mest underordnad av alla män i filmerna då han inte är den 

stereotypiskt manliga mannen. Däremot får han visa känslor och vara en mångsidig karaktär 

vilket visar en nyanserad och normbrytande konstruktion av mannen. Detta är även sant om 

Gale, en man som visar känslor och sårbarhet inför kvinnan.  
 

Som Hall förklarar vid analys av medieinnehåll är det centralt att titta på representationen av 

personer för att sätta materialet i större kontext. För att förtydliga så tillfredsställs även vi 

som tittare av filmerna genom att man konstruerar könen på ett omedvetet plan. Det är inte 

förrän vi gör vår analys som vi ser mönstren för detta och att vi faktiskt njuter och blir glada 

och känner spänning i att Katniss “görs fin”. Det är inte enbart män som konstruerar 

kvinnligt, även kvinnor gör detta på grund av invanda mönster, det sker omedvetet helt 

enkelt. Inte heller tittaren kan alltid se de normativa mönster som visas upp rakt framför 

näsan på oss. 

Under själva undersökningen av filmerna blev det framförallt tydligt hur media är den 

drivande faktorn i konstruktionen av manligt och kvinnligt. Vilket leder oss in på vår sista 

frågeställning, hur konstruerar media manligt och kvinnligt i filmerna? 

 

Vad en medietext väljer att konstruera och vinkla är det som kommuniceras ut till 

mottagaren eller publiken. Ramen för tolkingen av en text är beroende av hur den är vinklad. 

En medietext tolkas olika beroende på hur det kommuniceras, innehållets mening, 

avkodningen, är beroende av mottagaren och dennes sociala och kulturella förståelse av 

världen. Tydligt i dessa filmer blir att oavsett var man kommer ifrån, ett fattigt distrikt eller 

huvudstaden, är förståelsen av vad som anses vara manligt och kvinnligt densamma. Medias 
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roll i filmerna förstärker manligt och kvinnligt ytterligare samtidigt som media är medvetna 

om publikens implicita tolkning av konstruktionen av manligt och kvinnligt.  
 

Vad gäller ” The Hunger Games” som filmer har det i sig varit spännande att fokusera på 

konstruktionen av manligt och kvinnligt samt medias diskussion av dessa då detta är filmer 

med en kvinnlig hjältinna som anses självständig och stark. Det är intressant att hon är mindre 

intresserad av relationer än de två män som visar intresse för henne är. Trots detta tillskrivs 

karaktärerna i filmerna kvinnliga och manliga roller utifrån inlärda mönster som följs. 

Omgivningen tvingar Katniss till exempel att bära bröllopsklänning och varje gång hon ska 

“göras till kvinna” innebär det en förändring av hennes utseende och klädval. Detta är vad vi 

kan koppla till genus, medvetenheten om att olika könsnormer kan ses som sociala och 

kulturella konstruktioner, skapade av människor. Judith Butlers begrepp genusperformativitet 

blir också centralt då det utgår ifrån att skillnader mellan könen och normer således bygger på 

ett upprepande av utföranden. Dock är filmen normbrytande då männen får utrymme att visa 

känslor och sårbarhet och kvinnor står som starka och självständiga individer. 
 

 

Förslag till vidare forskning 

Vad gäller vidare forskning skulle det vara intressant att göra studier med ett annat urval ur 

filmerna då alla filmer inte hade släppts så var det således inte en möjlighet för denna uppsats. 

Även en tematisk analys skulle vara intressant och på så vis välja scener utifrån utvalda teman 

men samtidigt koppla till teorier kring hegemonisk maskulinitet och genus. 

Ett intersektionellt perspektiv skulle också vara applicerbart på dessa filmer då en tydlig 

uppdelning i filmerna synliggörs mellan etnicitet, kön och klass.  
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