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Mine eyes have seen
inverted, on the worshipped screen,
projection of deceit dimension.

Apologetically removed to the far rear
super-ventriloquist and super-seer
daily devoted, tells his thousand beads from twelve to twelve
tells his celluloid and speckled string by his lone star.

And I have heard the amplified, inflected word
recite the usual rosary:
reduce the triangle to two;
and with the fitting of the brittle shoe.

Circumlocation on the too real wheel
finds twice reflection:
once upon the screen
and once upon the transient, evacuated minds possessing pews.

Maya Deren (Deren i Valkola, 1993)
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Problem: Ett av mina stora intressen är film och dess sätt att fungera
och skapa betydelser. Utifrån detta breda ämnesområde
valde jag att fokusera på det ätt på vilket filmen överför
ideologier och värderingar om kvinnan. Den amerikanska
dominansen i dagens svenska filmutbud har inneburit att den
populära genren amerikansk actionfilm är bekant för de
flesta. Den amerikanska actionfilmen porträtterar i regel
kvinnan som ett passivt objekt och mannen som den aktive
hjälten. Dessa porträtt har lett till att jag velat undersöka hur
den amerikanska actionfilmen handskas med en kvinnlig
hjälte.

Urval: Mitt urval av filmer: Alien (US 1979 Scott), Aliens (US 1986
Cameron), Alien 3 (US 1992 Fincher) och Alien-återuppstår
(US 1997 Jeunet) kombinerar just en amerikansk
storbudgetactionfilm med en kvinnlig actionhjälte.

Syfte: Mitt syfte med uppsatsen är alltså att studera problematiken
kring en kvinnlig hjälte i den amerikanska actionfilmen och
de bakomliggande värderingarna och ideologierna.

Undersökningen: Metoden för min undersökning är en kvalitativ
innehållsanalys. Kvalitativ då jag anser denna metod vara
bäst lämpad för att nå de latenta och bakomliggande
meningar och ideologier som jag är ute efter.

Slutsatser: De slutsatser jag nått exponerar problematiken kring en
kvinnlig hjälte i amerikansk actionfilm och de värderingar
och ideologier som ligger bakom. Den kvinnliga hjältens
aktiva roll tvingar fram föreställningar om hur långt en
kvinna får gå. Hennes ledarskap undermineras ständigt av
hennes kön. Ju högre den kvinnliga hjälten klättrar på
makthierarkin desto färre representanter för samhället
överlever, vilket snarare gör henne till endast en
sadomasochistisk fantasi förankrad i en patriarkalisk
dominerande ideologi. Vidare har jag funnit att modern, både
som god och ond, är i högsta grad närvarande i filmerna.
Den kvinnliga hjältens handlingar är ofta resultatet av hennes
moderinstinkter. Avslutningsvis presenterar filmerna även en
problematisk inställning till hetero- och homosexualitet.



1

1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Min erfarenhet av kvinnorna i amerikanska filmer domineras av vackra kvinnor i
vackra kläder som till slut får sin älskade man. Betoningen har alltså legat på en
passivitet hos kvinnan samt hennes tillfredställelse via ett heterosexuellt
kärleksförhållande. Bildmässiga och narrativa konstruktioner som denna utgår
från dominerande ideologier med rötter i politiska och ekonomiska intressen hos
de styrande i samhället (Fiske, 1994).

Under 1970-talet kom den första filmen i Hollywood om de blodtörstande
alienmonstren med Ripley (Sigourney Weaver) som kvinnlig actionhjälte. Den
passiva och objektifierade kvinnobilden hade fått en motsats i den aktiva Ripley.
Men är Ripley ett undantag och kunde man även i dessa filmer se ett problem med
att göra kvinnan aktiv? Var hon lika självklar som hennes manliga motsvarighet?

Den amerikanska filmen är i majoritet i det svenska filmutbudet och en av
de genrer som dominerar den svenska biolistan är amerikansk actionfilm.
Grunderna till denna dominans återfinns i det västerländska kapitalistiska
tänkandet som kan sägas ha styrt det amerikanska inflytandets utveckling.
Förutsättningen är statens och de styrandes ekonomiska och politiska intresse att
etablera och behålla positionen som ledare inom marknaden och som dominant
ideologi (Miller i Hill&Gibson, 1998). De amerikanska filmbolagen går ihop med
andra nationella företag som t.ex. Sony, Coca Cola etc. och skapar multinationella
konglomerat, vilket leder till en ökad global dominans (Bignell, 1997).

Filmens betydelse när det gäller att överföra dominanta ideologier och den
amerikanska globala dominansen har fått mig att undra vilka värderingar och
ideologier som den amerikanska actionfilmen förmedlar ifråga om kvinnan.
Redovisar filmen hur kvinnan egentligen ska bete sig och behandlas? Är den
självständiga kvinnan ett hot mot den naturliga balansen, enligt amerikansk
filmideologi? För att få svar på och lyfta fram dessa frågor, valde jag att analysera
hur den kvinnliga hjälten porträtteras i den amerikanska actionfilmen. Av tids-
och utrymmesskäl har jag begränsat mitt urval till de fyra filmerna Alien (US 1979
Scott), Aliens (US 1986 Cameron), Alien 3 (US 1992 Fincher) och Alien-
återuppstår (US 1997 Jeunet) med den kvinnliga actionhjälten Ripley i
huvudrollen. Filmerna kan sägas tillhöra den amerikanska actiongenren.

Vad jag kommer att analysera är alltså den kvinnliga actionhjälten: vilka
ideologier och värderingar som ligger bakom och hur dessa förmedlas genom
filmerna. Detta kommer att ske genom en kvalitativ innehållsanalys. Eftersom den
amerikanska filmen är så dominerande i både Sverige och andra länder kommer
delar av uppsatsen att enbart beröra amerikanska förhållanden.

1.2 Aliens- en kort historik

Jag tror att det kan vara bra att redan här ge en kort beskrivning av alienfilmerna
innan jag går in mer i detalj på min undersökning. Alien (US 1979 Scott), Aliens
(US 1986 Cameron), Alien 3 (US 1992 Fincher), Alien-återuppstår (US 1997
Jeunet) har generellt sätt varit både publik- och kritikersuccéer. Filmerna är
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regisserade av etablerade och framgångsrika regissörer i Hollywood. Ridley Scott
har bl a regisserat Blade Runner (US 1982 Scott) medan James Cameron skapade
Titanic (US 1998 Cameron), vilken vann tolv Oscar. David Fincher regisserade
Fight Club (US 1999 Fincher)som blev en stor publik- och kritikerframgång.
Jean-Pierre Jeunet är den minst kände av de fyra, troligen då han varit mest
verksam utanför Hollywood.

Jag har valt att kategorisera filmerna som amerikansk storbudgetactionfilm
efter Taskers definition (Tasker, 1998). För enkelhetens skull så har jag valt att
förkorta begreppet amerikansk actionfilm till endast actionfilm, eftersom det
faktum att den är amerikansk är underförstått genom mitt syfte och efterföljande
undersökning.

Filmerna utspelar sig i en framtid där människor befolkar även andra
planeter förutom jorden. De grundar sig på konflikten mellan Ripley, ett kvinnligt
rymdskeppsbefäl och aliens, de blodtörstande monstren som förintar allt i sin väg.
Handlingen går i stora drag ut på att Ripley upptäcker dessa monster, tar upp
kampen mot dem och tillslut dödar dem. I kommande kapitel kommer jag att ge
en betydligt mer utförlig beskrivning av filmernas uppbyggnad.

1.3 Problemformulering

Denna uppsats handlar om den förmedlade bilden av kvinnan inom genren
amerikansk actionfilm. Kopplingen mellan den förmedlade bilden av kvinnan och
den amerikanska actionfilmen är av stort intresse. Detta av två skäl. När man vill
lära sig mer om hur filmen fungerar, dess speciella sätt att skapa betydelser, dess
språk, dess olika genrer etc. så är den amerikanska actionfilmen en av de absolut
mest konventionella filmgenrerna, både vad gäller form och innehåll. De
dramaturgiska element som finns i en actionfilm är grundläggande och
händelseförloppet i en actionfilm är linjärt, enkelt och följer oftast samma
mönster. Vidare är de ideologier och värderingar som formar innehållet i en
actionfilm mycket tydliga och påvisbara. Dessa värderingar är alltid närvarande
vare sig man i actionfilmen försöker befästa dem eller sträva bort från dem
(Tasker, 1998).

Vikten av att studera den förmedlade kvinnobilden hittar man genom att se
på hur filmen används. Det unika med att gå och se en film på bio är dess
placering i ett offentligt rum. Att gå på bio innebär att lämna hemmet och ge sig ut
i gemensamma miljöer; att tillbringa tid med andra människor och bl a diskutera
filmupplevelsen (Carlsson, Brucht & Facht, 1999). Filmen kan därför ses å ena
sidan som förmedlare av visioner och impulser och å andra sidan ingår den som
en viktig del i vår sociala vardag. Filmen skapar trender och beteenden utifrån vad
den representerar.

Analysen kommer att genomföras i form av en kvalitativ innehållsanalys.
Jag har en grundläggande idé om att man, med utgångspunkt från hur den
kvinnliga actionhjälten porträtteras, kan finna motstridigheter mellan det
traditionella porträttet av en amerikansk manlig actionhjälte och bilden av
kvinnan. De fyra filmer jag undersökt har en kvinnlig actionhjälte, Ripley.
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1.4 Syfte

Syftet med min uppsats kan delas upp i två delar; ett specifikt syfte och ett mer
generellt syfte. Indelningen har jag gjort för att få bredd på undersökningen, där
jag studerar såväl en specifik mediaföreteelse som det bärande massmediet i stort.
Det specifika eller omedelbara syftet med denna uppsats är:
- att studera problematiken kring en kvinnlig hjälte inom filmgenren amerikansk
actionfilm
- att undersöka hur de bakomliggande värderingar och ideologier som rymmer
denna bild ser ut

Mitt mer generella syfte med uppsatsen är att nå ökad kunskap om filmen
som massmedium. Detta sker genom att jag förankrar min undersökning i
grundläggande teorier om filmens speciella karaktäristika, dess sätt att skapa och
förmedla budskap och betydelser genom att se till hur en filmtext är uppbyggd och
hur den passar in i en specifik genre. Text använder jag som en
samlingsbeteckning över olika medieföreteelser, t.ex. filmer, tv-program, böcker
och radioprogram (Dahlgren, 2000).

1.5 Det svenska filmutbudet

(Källa för samtlig statistik är Svenska Filminstitutets verksamhetsberättelser)
Distributionen av biograffilm i Sverige domineras av svenska dotterbolag till de
amerikanska filmbolagen. På biografmarknaden har vi i Sverige oligopol
(fåtalsvälde). Svenska filmbolag som både importerar film och distribuerar egna
produktioner är Svensk Filmindustri och Sandrews. Dessutom finns det ett mindre
antal svenska distributionsbolag som har en liten del av marknaden. Svensk
Filmindustri äger ca 65 procent av biograferna i Sverige (Petersson & Pettersson,
1994). I Sverige har det under de senaste 25 åren producerats mellan tio och trettio
filmer om året. Det innebär att svenska filmer alltid har utgjort en minoritet av det
svenska filmutbudet. Men 1998 var andelen svenska filmer 30 procent av det
totala filmutbudet, vilket är en markant ökning ifrån för 25 år sedan då siffran
enbart var 10 procent.

Den svenska biografens ställning i vardagslivet är inte så stark som den en
gång har varit. En av anledningarna är den ökade konkurrensen i och med
televisionens genombrott och det senare växande utbudet av satellitkanaler och
DVD-spelare. Trots det har biograferna klarat denna nya konkurrens
förhållandevis väl. Det finns idag lika många biografsalonger som för 25 år sedan
(nästan 1200) Skillnaden gentemot tidigare är att salongerna är mindre och ofta
ingår i större biografkomplex. Filmutbudet, när det gäller premiärfilmer, har inte
sjunkit nämnvärt under de senaste 25 åren. Ur ett västeuropeiskt perspektiv så är
biljettpriserna höga i Sverige, endast Schweiz har högre priser (billigast är
Spanien, Irland och Italien). De samhällsgrupper som dominerar biobesökandet är
ungdomar och högutbildade (Carlsson, Bucht & Facht, 1999).

Svenska folket går inte lika mycket på bio som på 70-talet. Det
genomsnittliga antalet biobesök har sjunkit från cirka fem besök per invånare och
år på 1960-talet till cirka två besök per år idag. Biobesök är dock fortfarande en
utbredd aktivitet i Sverige: två tredjedelar av alla svenskar går på bio åtminstone
någon gång om året och tre av tio har besökt en biograf den senaste månaden.
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Rent generellt verkar det svenska folket helst vilja se komedier på bio, följt av
thrillers, drama och action. Breda filmer, som inte stöter bort människor, och som
många kan acceptera som ett andrahandsval, tenderar att bli väldigt framgångsrika
(Carlsson, Bucht & Facht, 1999).

1.5.1 Amerikansk films del av svenskt filmutbud

Som redan nämnts dominerar den amerikanska filmen det svenska filmutbudet.
De flesta filmer som visas i Sverige är importerade. Den USA-producerade
filmens marknadsandel har i regel utgjort mellan 70-75 procent (Petersson &
Pettersson, 1994).

Tendensen att andelen besök på svenska filmer sjunker håller i sig, detta
trots att den svenska andelen av det totala filmutbudet stiger. Den mest sedda
svenska filmen under 1998 var Fucking Åmål (SV 1998 Moodysson) som drog
566 855 biobesökare. Den mest sedda utländska filmen under 1998 var Titanic
(US 1998 Cameron) och den drog inte mindre än 2166 584 biobesökare. Om man
ser till de mest besökta utländska filmerna under perioden 1980-1998 så är 17 av
samtliga 19 filmer producerade i USA. Under 1998 premiärvisades på samtliga
svenska biografer 166 utländskt producerade filmer, 7 utländskt/svenskt
producerade filmer samt 13 svensk producerade filmer. Av de premiärvisade
filmerna under 1998 var 57 av totalt 100 filmer producerade i USA (Carlsson,
Bucht & Facht, 1999).

Vad denna statistik främst visar är att valet av amerikansk actionfilm som
undersökningsobjekt är relevant även från svensk utgångspunkt. Jag är medveten
om att actionfilm inte var den högst rankade filmgenren hos biobesökaren, men
jag är ändå övertygad om att denna genre är välbekant för de flesta.
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2 TEORI
Den nu följande teoretiska delen kommer att i allmänhet handla om filmens
karaktäristika som massmedium och feministiska teorier kring film och i
synnerhet den amerikanska actionfilmens konventioner. Denna teoretiska del är
indelad i tre huvudkapitel, nämligen sändare, filmtext och tolkning. Denna
struktur är hämtad ifrån Shannon och Weavers kommunikationsmodell (Fiske,
1994) som presenterar kommunikation som en enkel och linjär process, där ett
meddelande sänds som en signal ifrån sändaren till mottagaren. Eftersom mitt
syfte är att studera problematiken kring en kvinnlig actionhjälte och de ideologier
och värderingar som ligger bakom, kommer det i tolkningskapitlet ingå en utförlig
redovisning av ideologibegreppet.

2.1 Sändare- den amerikanska filmindustrin

Vem är det som är ansvarig för att en film visas? Vem är det som är sändaren?
Selby och Cowdery (1995) tar upp tre olika typer av sändare:
1) Den kreativa grupp som skapat filmtexten, regissör, skådespelare, etc.
2) Den/De institutioner som är ansvarig(a) för produktion och sändning av en film
3) Den kultur för vilken det sända är meningsfullt

Den amerikanska filmindustrin är starkt präglad av de filmbolag som
ligger bakom en produktion. I de flesta fall är det inte så att någon genom en film
medvetet försöker pränta in vissa idéer och åsikter hos publiken. Att en film
förankras i den i samhället dominerande ideologin sker till viss del automatiskt;
detta synsättet är ju det ”naturliga” och självklara (Cook, 1996). Eftersom
sändaren är av stor betydelse för formandet av filmtexten kommer jag följaktligen
att redogöra för hur de amerikanska filmbolagen är strukturerade och vad de
eftersträvar, samt belysa deras geografiska räckvidd med några exempel.

Alltsedan 1915 har Hollywood varit dominerande i den internationella
filmindustrin. Redan ifrån första början antog den amerikanska filmindustrin med
Hollywood i spetsen en internationell karaktär.  Mönstret att producera för en
internationell marknad spred sig snabbt till musik- och tv-branschen, hjälpt av det
faktum att bilder och ljud kan korsa kultur-, språk- och avståndsbarriärer. Men
faktum kvarstår att nästintill alla internationella medier måste ha en stark nationell
bas för att lyckas, dvs. deras hemmarknader måste vara starka. Den amerikanska
marknaden är den största i världen och även den mest resistenta mot utländsk
import speciellt inom kommersiell tv. Den utländska import den tenderar att ta
emot är mest program och filmer som är dels ett samarbete med USA eller såpass
oigenkännlig kulturellt sätt helst med en utpräglad amerikansk anknytning.
Strukturen på innehållet och formen av internationellt populära dramer kan
nämligen ofta vara "lånade" ifrån USA praxis. Men de ytliga skillnaderna kan ofta
bidra till ett accepterande eller ett förkastande av icke-amerikanskt material,
beroende på om publiken reagerar positivt eller negativt på den skillnaden. Den
historiska dominansen för USA när det gäller film och andra populära
konstformer kombinerat med en stark känsla av kulturellt ledarskap har skapat en
utpräglad anti-amerikanism i länder som t.ex. Storbritannien och Frankrike (Cook,
1996).
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Den amerikanska dominansen i svenskt medielandskap är svår att förklara. Den
beror på en mängd olika faktorer, som t.ex. hur medielandskapet ser ut i landet,
attityder och preferenser hos publiken, den kulturella förväntningen över hur ett
amerikanskt program ska gestalta sig och även mytiska faktorer som t.ex. Sveriges
band med USA (Cook, 1996 & Sreberny-Mohammadi, 1997).
    De amerikanska medierna har behållit sin storhet mycket tack vare att den
globala kommunikationen domineras av den amerikanska kulturen. Den
amerikanska kulturimperialismen har varit möjlig dels pga. amerikanska bolags
tidiga satsning på de nyare medierna film och tv och dels på grund av USA:s
ställning som politisk och ekonomisk stormakt i världspolitiken samt en kulturell
unifiering mellan de olika amerikanska staterna (McQuail, 1994).

De filmbolag som skapades under den tidiga Hollywooderan, och som
styrde varenda del i sin massproduktion med järnhand har i stort sett överlevt till
idag. De är: MGM, Paramount, Warner Bros., Twentieth Century Fox Film,
Universal och Columbia. Dessutom har nyare bolag tillkommit som Turner
pictures, Buenavista, Dreamworks och Tri-Star för att nämna några (Cook, 1996).
Medieföretagens multinationella utveckling har även kommit att inkludera
filmbolagen. Numera ingår de flesta amerikanska filmbolag i multinationella
konglomerat med andra stora företag, som t.ex. Sony, Coca-Cola, Gulf&Western,
Matsushita and News Corporation som alla har ägt filmbolag. Detta skapar ett
slags global mediaindustri (Bignell, 1997).

Att göra film är en otroligt kostsam historia. Utgifterna inkluderar inte
enbart skådespelarnas, teknikernas och hantverkarnas löner utan även kostnader
ifråga om köp av manus, byggandet av filmsets, spridning och marknadsföring av
en film. Även om det är svårt att förutse en films ekonomiska vinst, så lyckas i
regel Hollywood producera några stora filmsuccéer varje år, som då täcker även
utgifterna för andra filmer. Att de ekonomiska intressena styr råder det inte någon
tvekan om. För att ta ett exempel så tjänade filmen Batman Forever (US 1995
Burton) in 53,3 miljoner dollar enbart under första helgen på biograferna i USA
och sågs under samma helg av åtta miljoner åskådare varje dag. Hela
filmproduktionen kostade filmbolaget 100 miljoner USdollar, vilket den tjänade in
och gick dessutom med vinst. Ett annat exempel på den amerikanska
filmindustrins spännvidd är året 1993 då filmen Jurassic Park (US 1993
Spielberg) sågs av över 144 miljoner människor världen över och 60 procent av
dess biljettintäkter kom ifrån utlandet. Den amerikanska filmindustrin har
expanderat såpass att den numera är beroende av biointäkter ifrån utlandet för att
få budgeten att gå ihop och dessutom göra en vinst (Bignell, 1997).

Historiskt sett så har filmen haft en känsla av konstnärlighet, men speciellt
inom den amerikanska filmen så spelar numera kommersiella intressen en viktig
roll, liksom de gör även i andra medier. Tanken med storbudgeterade filmer har
funnits lika länge som Hollywood men inte förrän på 70-talet lanserades filmer på
ett så genomtänkt sätt där även andra medier användes: reklam i radio och tv,
försäljning av tillhörande leksaker. Runt varje film skapades en hysteri som fick
folk att upptäcka just den filmen vare sig de ville eller inte. Än idag har inte denna
kommersiella multimediala cirkus stannat när det gäller premiär på en ny
”blockbuster”. Se bara på Disneys otroliga kampanjer inför varje julpremiär med
tillhörande leksaker och soundtrack. Actionfilmen är en av de genrer som bygger
på denna ”blockbuster”-mentalitet. Varje år producerar filmbolagen några extremt
påkostade, specialeffektsfyllda actionfilmer (Bignell, 1997 & Tasker, 1998).
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2.2 Filmtexten

"In short, the ribbon of plastic that holds the images is only a part of a large
structure of imagination, economics, politics, and ideology and of individuals and
the culture as a whole." (Kolker i Hill & Gibson, 19:13). Nu tänkte jag gå in mer
specifikt på filmen som medietext och presentera de unika egenskaper som den
rörliga bildens språk använder sig av. När det gäller film så finns det många
faktorer som påverkar hur filmtexten formas. Jag börjar med att presentera
filmens dramatiska struktur för att sedan komma in på genrer och de konventioner
som rör amerikansk actionfilm. Avslutningsvis beskriver jag kvinnomyten i
amerikansk film.

2.2.1 Den dramatiska strukturen

Filmens dramatiska struktur härstammar ifrån teaterns tusenåriga historia. Det var
Aristoteles som 300 år f Kr analyserade de klassiska tragedierna för att utröna vad
det var som trollband publiken (Hansson, Karlsson & Nordström 1995). Nedan
förklaras hans teorier i korthet angående strukturen i det dramatiska berättandet.
Då liksom nu lever dessa strukturer vidare, eftersom de fortfarande trollbinder
publiken och motsvarar de krav som det industriella/kommersiella samhället
ställer (se tidigare avsnitt).

Hansson, Karlsson & Nordström (1995) presenterar Aristoteles dramatiska
struktur, som återfinns i den amerikanska actionfilmens handling, i sex punkter. I
anslaget presenteras filmens huvudkonflikt, hur filmen kommer att gestalta sig
och var den kommer att utspela sig. Det gäller här att snabbt fånga in publiken. I
presentationen presenteras filmens karaktärer, miljöer och intrigens huvuddrag
ytterligare. Karaktärernas relationer till varandra och miljön tar form och publiken
kan ana vilka personer som de får se mycket av i fortsättningen. I fördjupningen
kompliceras filmens intrig och handlingen drivs framåt genom de konflikter som
byggs upp. Konflikten skapar problem och publiken drar av egen erfarenhet
slutsatser om problemens storlek och vad som behövs för att karaktärerna ska
klara sig. Huvudpersonen genomgår oftast en personlighetsförändring under
handlingens gång och den kamp som huvudpersonen måste utstå skapar osäkerhet
och ångest hos publiken, liksom spänning. Det är viktigt att det skapas nya
problem i handlingen för att spänningen ska upprätthållas. I  upptrappningen når
konflikterna en slutpunkt. Alla utgångsvägar som kan ha funnits i början av
filmen har en efter en blockerats och till slut finns det bara en väg ut.
Huvudpersonen tvingas handla. I konfliktförlösningen sker filmens kulmen, vilket
är menat som en befrielse. Den är en bekräftelse och en logisk följd av vad som
hänt, oavsett om det är ett lyckligt eller olyckligt slut. I avtoningen knyts trådarna
ihop och historien är därmed färdigberättad.

Som motsats till det Aristotelianska dramatiska berättandet finns det icke-
dramatiska berättandet som är ett mer öppet system. Den har inget
sammanhängande förlopp utan filmen beskriver istället tillstånd eller begrepp
genom att spegla dem från olika håll. Eftersom de filmer jag valt att analysera har
en dramatisk berättarstruktur ämnar jag inte gå in vidare på dess motsats. Det
dramatiska berättandet kallas även för den anglosaxiska traditionen eller
Hollywoodstilen (Hansson, Karlsson & Nordström, 1995).
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Israel (1991) har inkluderat ytterligare ett steg i det Aristotelianska dramatiska
berättandet. Hon introducerar begreppet klimax och skiljer på detta och
konfliktförlösning. Denna ytterligare uppdelning kan hjälpa till att blottlägga den
diskrepans som kan råda när det gäller handlingens konfliktförlösning och hur det
ideologiskt sätt inte alltid är själva klimax. De underliggande värderingarnas
problem och lösningar överensstämmer inte nödvändigtvis med den manifesta
nivåns hanterande av konfliktförlösningen och klimax som ett och samma.

Enligt Hansson, Karlsson & Nordström (1995) finns det ytterligare
aspekter som spelar in i filmens dramatiska struktur.

Tid är en viktig aspekt när det gäller det dramatiska berättandet. I en typisk
dramatisk berättelse är handlingen logisk och sammanhållen, medan tiden inte
behöver vara kronologisk utan används fritt. Detta eftersom filmen kan
komprimera eller tänja ut tiden i syfte att berätta en historia på ett så fängslande
vis som möjligt. Överhuvudtaget är det en av filmmediets stora tjusningar att vi
som åskådare kan bli förflyttade till både nutid och framtid. Till ett viktorianskt
hem vid sekelskiftets England, en romersk villa kring tiden för Jesu födelse eller
ett rymdskepp flera hundra år framåt i tiden.

Ljud blir verkligt i filmen och är en aktiv del av berättelsen. Ljuden kan
förstärkas eller ändras för att ge effekter. Det kan dölja klipp, höja eller sänka
tempot i filmen och förmedla olika känslor som t.ex. skräck. Dessutom kan ljudet
aktivera rummet utanför filmen genom att avslöja närvaro av någon eller något. I
Alienfilmerna, t.ex. hör publiken oftast monstret innan de visuellt kan bekräfta
dess närvaro genom att dov hotfull musik spelas.

Att bruka konflikter som berättargrepp passar bra in i filmens språk.
Uppmärksamheten riktas mot generella motsättningar som kan existera mellan
intressegrupper, individer, kön och omformulerar dem till tydliga konflikter i en
strukturerad intrig. Intrigens växlingar ger berättelsen liv och driver filmens
handling framåt i en dramatisk rörelse. Bildligt talat leder skeendet i en scen fram
till nästa scen eftersom det är naturligt att känna orsakssammanhang genom
bildföljden.

I ett tekniskt sammanhang skiljer man mellan en subjektiv och en objektiv
kamera. En kamera kan självklart aldrig vara objektiv i bokstavlig mening. Det
finns alltid någon som håller i filmkameran och bestämmer dess rörelse och
position. En objektiv kamera är vanligast och innebär att den ställs på ett stativ
och registrerar händelsernas förlopp. Publiken görs till åskådare. Personerna i
filmen är inte medvetna om kamerans närvaro. En subjektiv kamera ser
händelserna från en agerande position och deltar i händelserna eller samtalet.
Publiken känner en stark identifikation med personen eller djuret.

Scener som bildar en filmhandling är delar av en helhet. Delarna är lagda i
en viss följd för att skapa en meningsfull handling. Mellan delarna skapas tomrum
som filmaren kan utnyttja för att engagera publiken. Detta sker via antydningar
om vad som ska hända under fortsättningen av filmen: genom plantering av
personer och objekt, där deras betydelse uppdagas i ett senare skede av
handlingen; genom fördröjning där avgörandet skjuts upp då huvudhandlingen
tillfälligt viker av från sin bana eller en parallellhandling presenteras; genom
förebådning förvarnas publiken om att någonting kommer att hända, ibland innan
vetskapen når huvudpersonen i filmen (Hansson, Karlsson & Nordström, 1995).



9

2.2.2 Genrer

Genre är franska och betyder "klass" eller "typ". Filmer klassificeras och delas in i
olika grupper utifrån deras koder och konventioner (Bignell, 1997). "Konvention
förlitar sig på redundans: den förenklar avkodningen, den uttrycker medlemskap i
kulturen, den bygger på liknande erfarenheter, den bekräftar det rådande.
Konvention kan dessutom framkalla likriktning, bristande originalitet och
motstånd mot förändringar." (Fiske, 1994:102). Konventioner står som
motsatspol till innovation. En innovation är följaktligen något som bryter mot
konventioner. Inom konsten förekommer ofta innovationer, där publiken får
ledtrådar eller antydningar i konstverket om hur de bör avkodas. Fiske (1994) talar
om att innovationerna genomgår en konventionalisering då deras okonventionella
koder antas gradvis av majoriteten och därmed blir konventionella.
Konventionalisering innebär, enligt kultureliten, en försämring av kvaliteten
eftersom det sker en inriktning mot minsta gemensamma nämnare.
Konventionalisering kan även betraktas som den gemensamma kärnan i varje
kulturs erfarenheter och bidra till att stärka banden i ett samhälle. Konventionerna
hjälper oss att förstå vår sociala tillvaro och orientera oss i vår kultur.

Inom film råder även denna distinktion av innovativa och konventionella
texter. De mest innovativa filmtexterna tillhör en mindre grupp och klassas som
artfilm. Filmer placeras någonstans emellan polerna konvention och innovation
beroende på vilken genre de tillhör. Olika genrer är mer eller mindre
konventionella. En viss del av innovation krävs i all film för att förhindra dem
från att inte bli helt förutsägbara och tråkiga. Inom film finns en mängd olika
genrer som komedi, skräck, science-fiction, drama, western, thriller, melodrama
etc. Den amerikanska actionfilmen är, som nämndes i inledningen, en väldigt
konventionell genre inom filmindustrin idag (Bignell, 1997).

Genrekonventioner skapar förväntningar hos publiken. De ser en film med
erfarenheter av tidigare filmer inom samma genre i minnet. Filmtexten har en
intertextuell kvalitet som binder samman den med andra texter inom samma
genre. Intertextualiteten hos den populärkulturella mediakulturen och mångfalden
hos många mediatexter innebär att element ifrån flera genrer kan vara närvarande
i samma film. Hybrider som t.ex. action-thriller, dramakomedi, science-fiction-
thriller blir allt vanligare. Nöjet med att se en sådan film tilltalar publikens
förmåga att känna igen de generiska konventionerna och koderna och njuta av
dess återanvändning och manipulation (Bignell, 1997).

För filmbranschen, Hollywood i synnerhet, innebär genrer ett bra sätt att
marknadsföra en film och därmed göra en så stor vinst som möjligt. Inför en
filmpremiär informeras den tilltänkta publiken om de tjusningar som väntar dem
när de går och ser filmen. Filmpostrar, reklam m.m. innehåller kodade tecken som
ska utlösa förväntningar inför just den filmgenren. Bakom marknadsföringen
ligger även ett tänkande att filmer inom samma genre kan dra nytta av varandras
succéer, detta gäller i synnerhet uppföljare till tidigare succéfilmer (Bignell,
1997).

2.2.3 De fundamentala actionfilmsformlerna

Jag har alltså klassificerat Alien (US 1979 Scott), Aliens (US 1986 Cameron),
Alien 3 (US 1992 Fincher) och Alien- återuppstår (US 1997 Jeunet) som
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actionfilmer. Som jag tidigare nämnt så är genreindelning en viktig aspekt i
produktionen av film gjord i Hollywood, inte minst ekonomiskt. Dessutom
underlättar den publikens tolkning av filmtexten. Jag tänkte följaktligen redovisa
de konventioner som återfinns inom den amerikanska actionfilmen eftersom jag
anser att de överensstämmer till stor del med de konventionella attribut som
återfinns i Alienfilmerna.

1.Berättelsen fokuserar oftast på en manlig hjälte medan kvinnan intar en
oftast romantisk biroll, vars syfte blir att agera räddningsobjekt för hjälten. Man
kan dra paralleller till den klassiska sagan om prinsen som räddade prinsessan.

2.Filmen drivs framåt av effektsökande action där hjälten ofta riskerar sitt
liv för att nå sitt mål. Oftast är dessa filmer gjorda på en otroligt hög budget. (Se
Sändare- den amerikanska filmindustrin)

3.Handlingen innehåller ofta bilden av ett heterosexuellt par som ska ge
filmen dess romantiska ådra. Dessutom kan det förekomma en person som står
hjälten närmare än någon annan. Ibland är det rent av två hjältar som jobbar
tillsammans (Tasker, 1998).

4.Actionfilmens handling styrs av olika konflikter. På den denotativa
nivån rör det sig oftast om en konflikt mellan det goda och det onda. Hjälten är då
oftast god och den onde skurken blir hans naturliga motpart. På en konnotativ nivå
skulle man kunna tala om att det är en konflikt om vem som får vara medlem av
det amerikanska samhället och vem som ställs utanför (Krutnik, 1991).

5.Hjälten har ingen familj. Fruar figurerar sällan i actionfilmer. Ibland kan
hjältens motivation i filmen vara just hämnd eftersom att hans familj har blivit
dödad av skurkarna (Tasker, 1998).

6.Hjälten är god, men inte alltid god i förhållande till det samhälle som
finns representerat i filmen. Ibland startar filmen med att hjälten är i fängelse eller
bosatt i de dåliga kvarteren i staden, alltså en slags outsider med oanade talanger.
Men liksom actionfilmens handling är en linjär utveckling så utvecklas även
hjälten i takt med filmen och i konfliktlösningen och avtoningen så har oftast
hjälten blivit integrerad igen i samhället. Hans förmåga att gå över gränserna och
bryta samhällets normer har endast gjort att han kunnat leva sig in i skurkens
handlingar och till slut överlista och besegra honom (Krutnik, 1991).

7.Skurken har varierat i actionfilmen, det har varit tyska nazister, arabiska
terrorister, ryska spioner, utomjordingar ifrån mars, meteoriter ifrån rymden,
otäcka varelser framställda i laboratorium. Alltså tenderar skurkarna i
amerikanska actionfilmer att vara icke-amerikanska medborgare.

8.Amerikaniseringen av världen är ett vanligt förekommande fenomen
även på den denotativa nivån i den amerikanska actionfilmen. Den amerikanska
kulturen sprids runtom i världen och gestaltas som den enda rätta. Hjälten, som
kan sägas vara en symbol för USA, det största västerländska kapitalistiska
samhället i världen, blir även en symbol för den västerländska ideologin och hans
besegrande av skurkar ifrån andra kulturer och världar befäster ytterligare den
amerikanska suveräniteten (Sreberny-Mohammadi, 1997).

9.Hjälten är odödlig. Den enda död han kan tänkas uppleva är
martyrdöden dvs. offra sig för mänskligheten, vilket gör honom odödlig då han
lever kvar som en legend (Tasker, 1998).

10.Hjälten spelas oftast av en känd skådespelare, vilket är ett medvetet val
av filmbolagen för att kunna sälja filmen bättre. Förutom att hjälten oftast är
manlig så är han även vit. De actionstjärnor som förknippas mest med
actiongenren är Bruce Willis, George Clooney, Arnold Schwarzenegger, Mel
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Gibson, John Travolta, Christian Slater m.fl. De svarta actionhjältarna är färre
som tex. Samuel Jackson, Will Smith, Eddie Murphy. De kvinnliga likaså, som
t.ex. Sigourney Weaver, Linda Hamilton, Geena Davis. De faktum att de manliga
vita actionhjältarna är fler visar på att vissa samhällsgrupper som t.ex. svarta och
kvinnor har en mer perifer roll i den amerikanska filmens ideologi (Tolson, 1996).

11.”The continuity style”, actionfilmerna är starkt berättelsedrivande och
använder sällan det rörliga bildspråket till att utmana publiken, snarare tvärtom.
Klippningen i filmerna görs så osynlig som möjligt för att inte distrahera publiken
ifrån att följa handlingen (Kolker i Hill&Gibson, 2000).

12.Den dramatiska strukturen följer Aristoteles klassiska upplägg. I
anslaget och presentationen presenteras både huvudpersonerna och konflikten.
Den senare oftast av en livshotande karaktär. Därefter fördjupas konflikten och
trappas upp. Tillslut sker en konfliktförlösning, där hjälten lyckas rädda världen
och de goda människor vilkas liv varit i fara. I avtoningen får oftast hjälten sin
kvinna. En kyss i slutscenen är ett vanligt förekommande slut.

13.Handlingen är logisk (ifall manuset inte är riktigt dåligt) och
sammanhållen och handlingarna sker oftast i kronologisk ordning med viss
reservation för återblickar, oftast i syfte att förklara en karaktärs handlande. Mot
slutet sker oftast en komprimering av tiden där händelserna sker allt snabbare ju
närmare konfliktlösningen filmen kommer (Hansson, Karlsson & Nordström,
1995).

14.Det förekommer ofta en erotisering och fetischistisk behandling av
kvinnor och vapen som attribut till hjälten (Mulvey i Thornham, 1999).

2.2.4 Kvinnomyten i amerikansk film

Beteendet hos kvinnor i film följer ett mönster. Man kan tala om en kvinnomyt.
Myten skapas av tecken och koder som i sin sociala mening konnoterar till
kvinnlighet. Inom filmen har detta gjorts mycket genom att skilja kvinnlighet ifrån
manlighet. Därav oppositioner som passiv/aktiv eller moder/fader (Bignell, 1997).
Tasker (1998) har utformat några återkommande teman när det gäller
kvinnorollen i Hollywoodfilm.

#Hemmafru och moder är den passiva roll som många kvinnor fått spela.
De stannar i hemmet och tar hand om barnen medan mannen far ut i världen på
äventyr. Kvinnorna återfinns i hemmet då mannen i slutet av filmen återvänder (se
majoriteten av westernsfilmer). Deras roller kännetecknas av en passivitet och
innerlig godhet.

#Kvinnliga actionhjältinnor är utformade på tre olika sätt. Ibland ingår alla
tre aspekterna inom samma berättelse; macho/maskulin, moder eller ”annan”.
Som moder, biologisk/adopterad/minnet av, är det just moderinstinkten som
driver dem till ett slags protektiv handling. Eller som macho/maskulin är hon
identifierad med fadern och söker auktoritet och en slags försoning med
auktoriteten (se tomboy nedan). Avslutningsvis kan hon som ”annan” vara en
fetischistisk fantasifigur, oftast ifrån serietidningar eller mjukporr, och hon har en
överdriven sexualitet.

#Tomboys är kvinnor som på något sätt identifierar sig med sin fader eller
har en slags relation (för eller emot) densamme. Ikoniskt sätt så är denna typ av
kvinnokaraktär en lesbisk figur och förekommer oftast i westernsfilmer. Tomboys
har medvetet valt att ta den motsatta sidan i en könsfördelad binarism som t.ex.
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passiv/aktiv, feminin/maskulin, manliga/kvinnliga vänner. En tomboy hamnar
oftast som en slags outsider till samhället i berättelsen eller förenas genom en
Oidipal resa med sitt öde, dvs. att bli maka.

#Ensamma kvinnor. Kvinnor har en tendens att uppträda som ensamma
individer när det gäller de flesta genrerna inom Hollywoodfilm. Det är allt ifrån
den kvinnliga actionhjälten till den sexuella och passiva femme fatale. Kvinnan
ställs därmed i relation till mannen och inte till andra kvinnor i filmen. Där
kvinnovänskap betonas sker detta främst i s.k. kvinnofilmer, dvs. melodramer där
romantik och ibland feminism står i centrum, dock aldrig utan att sättas i relation
till mannen. Kvinnorna i melodramer har problem som oftast uppstått genom
spruckna relationer till sina män eller till sina barn. Dessa filmer befäster oftast
kvinnans roll som fru och moder och gör henne snarare till offer än självständig.

#När kvinnor porträtteras som arbetande t.ex. som detektiver eller
sekreterare finns där alltid ett sexuellt element närvarande. Detta för att betona att
kvinnor aldrig kan bli avskiljda från sin sexualitet. Det klassiska yrket för kvinnor
i Hollywoodfilm är som prostituerad, vilket innebär den ultimata föreningen av
sex och arbete (se polisfilmer där den kvinnliga polisen oftast måste förklä sig till
prostituerad för att kunna få tag i mördaren). Prostituerad ställs oftast som motsats
till kvinnorollen som maka.

#Femme fatale är en makthungrig kvinna som använder sin sexualitet till
att kontrollera omgivningen och få det hon vill. Under senare år har femme fatale-
rollen förändrats till en slags karriärkvinna. Detta har uppstått efter en hybrid av
1940-talets femme fatale och 1970-talets självständiga kvinna (Tasker, 1998).

2.3 Tolkning

Filmtittandet måste ses ur varje individs historiska, geografiska och kulturella
kontext. Filmens betydelse kommer inte ifrån någon naturlig förutbestämd
mening, utan är resultatet av filmens struktur i en speciell social kontext.

Metz (1974) nämner tre begrepp  som styr filmtittandet. De är:
identifikation, voyeurism och fetischism. Identifikation innebär inte den
identifiering som åskådaren gör med karaktärerna i filmen utan en djupare
identifiering med själva perceptions-akten i sig. Åskådaren vet att hon/han är i en
biosalong och ser en fiktiv film. Alltså sker en identifikation med själva
fenomenet film och även en identifikation med kameran eftersom det är den som
gör åskådliggörandet av filmen möjlig. Det sker en missbedömning i det att
åskådaren tror sig vara bildens skapare när hon/han i själva verket endast
konsumerar bilden. Detta för oss in på begreppet ideologi, som jag tänker
redogöra utförligare för senare. Enligt Metz så har alltså hela den filmiska
apparaten en ideologisk effekt i det den övertygar publiken om att det är de som
skapar betydelsen när det i själva verket är de myter och konventioner som
förekommer som utsätter oss för dess mening. Voyeurism innebär att publiken kan
titta på något som inte kan titta tillbaka på dem. Enligt psykoanalytisk forskning
så ger tittandet på ett åtråvärt objekt en erotisk och sexuell stimulans hos
åskådaren. Åskådaren känner sig inte heller hotad i sin voyeurism eftersom ingen
av skådespelarna är fysiskt närvarande när filmen visas. För att ytterligare styrka
”osynligheten” hos åskådaren så blickar oftast inte skådespelarna direkt in i
kameran. Fetischism är det erotiska betraktandet av ett objekt eller en person
(Metz, 1974).
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Stuart Hall (Fiske, 1994) nämner två sätt för mottagaren att tolka massmediala
meddelanden. Det rör sig om en gynnad tolkning eller en oppositionell tolkning.
Den gynnade tolkningen innebär en uppfattning av budskapet som ligger inom de
traditionella värderingarna. Mottagaren tar till sig den dominerande koden, dvs.
det system som förmedlar de dominerande värderingarna. Den gynnade
tolkningen utestänger alla tänkbara revolutionära betydelser av filmen. Den
oppositionella tolkningen innebär ett avfärdande av den dominerande versionen
och de sociala värderingar som framkallat den. Den oppositionella avkodaren
uppfattar den gynnade tolkningen men avfärdar den som oriktig. Hon placerar
meddelandet i ett betydelsesystem som är radikalt motsatt det dominerande, och
därför uppfattar hon en radikalt motsatt betydelse hos texten (Fiske, 1994).

Sreberny-Mohammadi (1997) har i sina studier studerat filmvanorna hos
indier bosatta i Storbritannien och märkt en tendens hos dem som gillar Hindifilm,
alltså en filmtyp som strider mot Hollywood. De kritiserar den narrativa struktur
som är så typisk för amerikansk film för att vara densamma hela vägen och anser
filmerna vara tråkiga.

hooks (Thornham, 1999) skriver om den oppositionella blicken inom
filmen. Den uppenbarar sig då etniska, sexuella eller religiösa minoriteter ser en
filmtext skapad inom en dominerande ideologi, som actionfilmen. Som exempel
tar hooks sig själv. Som svart kvinna har hon varit tvungen att se med en
oppositionell blick på amerikanska filmer, där svarta kvinnor lyser med sin
frånvaro. Den oppositionella blicken innebär att mottagaren skapar en alternativ
text som ser bortom ras- och könsbarriärer för att komma till aspekter kring
innehåll, form och språk. Minoriteter som t.ex. homosexuella kan blunda för det
faktum att actionhjälten, enligt den dominerande ideologin framställs på den
manifesta nivån som heterosexuell. På samma sätt kan en svart kvinna blunda för
det faktum att den kvinnliga actionhjälten är vit och inte svart. Tack vare bl a
europeiska filmer och independentfilmer i USA finns en produktion av filmer där
även dessa minoriteter inte behöver använda sig av en oppositionell blick (hooks, i
Thornham, 1999).

Radway (1987) utarbetade två teorier grundade på sin studie av kvinnliga
läsare av romantiska romaner. Dels kunde läsningen ses som oppositionell därför
att den tillät kvinnorna att för en stund glömma sina självförnekande sociala roller.
Dels kunde läsningen ses som en rekapitulation och rekommendation av
patriarkatet och dess konstitutionella sociala praxis och ideologier. För läsarna
besvarar de romantiska texterna behov som skapats hos kvinnorna men inte blivit
tillfredsställda av patriarkaliska institutioner. De lyckliga sluten, med sina
konservativa värderingar av lyckliga giftermål eller bildande av familj, fungerar
just genom att tillfredställa dessa behov. Den romantiska texten är en komplicerad
och motsägelsefull bild av dels en protest mot patriarkatets svagheter och
misslyckandet av det traditionella äktenskapet och samtidigt hjälper den till att
visa på det perfekta i dem och att lära kvinnor hur de ska omvärdera sina egna
bristfälliga förhållanden så att de verkar oantastliga (Radway, 1987).

Mulvey (1975) kopplade samman psykoanalysen och kvinnorollen i en rad
filmer ifrån Hollywood. "There is no way in which we can produce an alternative
out of the blue, but we can begin to make a break by examining patriarchy with
the tools it provides, of which psychoanalysis is not the only but an important
one." (Mulvey i Thornham 1999:59). Med psykoanalysen som grund ville hon
demonstrera hur det undermedvetna i det patriarkala samhället har strukturerat
filmformen. Hon menade att kvinnans roll i filmen var att först och främst



14

symbolisera kastration och det var just hennes avsaknad av phallus som fick
symbolisera dess närvaro. Kvinnan drivs i filmen av en önskan att gottgöra sin
avsaknad av phallus. Hennes andra funktion är att föda barn som då kan ingå i det
symboliska. Därav den ständiga bilden av kvinnan som moder i flertalet filmer
eftersom det är i den rollen hon har blivit accepterad i det patriarkala samhället.

Filmen skapar en slags blick som skapar en värld och ett objekt. I denna
blick ingår tre element; kamerans blick, åskådarna då de ser på filmen och de
olika karaktärernas blickar på varandra inom filmen. Mulvey menar att själva
blicken är könsfördelad. Den aktiva blicken har en maskulin karaktär och vad som
står som objekt för denna bild är just kvinnan. Mulvey kallar detta för ”the male
gaze”. Kvinnan blir ett passivt fetischistiskt objekt och hennes närvaro kan hålla
blicken (kamerans blick) så att det blir ett uppstannande i handlingen. Det är
mycket vanligt att filmer just presenterar kvinnans entré som en slags avskuren
maskulin fantasi där kameran stannar upp på kvinnan och åker ifrån fötterna och
upp till ansiktet. Samma gäller den otaliga fragmenteringen av kvinnokroppen på
duken där endast ett ben eller en överarm eller ett bröst blir ett fetischistiskt
objekt, som en ikonisk bild utanför berättelsen strömningar.

De voyueristiska och fetischistiska mekanismer som kvinnan på duken
aktiverar är endast sätt att undvika det fundamentala problemet att kvinnan
symboliserar ett potentiellt kastrationshot. Därför leder hennes närvaro i filmer
oftast till en slags brytning med rådande status quo, i form av en sexuell spänning.
I många actionfilmer är kvinnan ofta ett objekt som hjälten strävar efter att få
tillbaka under berättelsens gång. Under resan dit skadas han mer eller mindre
allvarligt vilket befäster teorin om kvinnan som kastrationshot (Mulvey i
Thornham, 1999).

I sina studier av filmer tillhörande genren horror och slasher har Clover
(Thornham,1999) märkt att den karaktär som oftast överlever är en kvinna. Hon
kallar denna karaktär för ”Final Girl”. Kvinnan introduceras i början av filmen
och är den enda karaktären som utvecklas rent psykologiskt. Hon är intelligent,
vaksam och balanserad. Hon är den första som känner att någonting är fel och den
enda som med hjälp av de dittills ihopsamlade ledtrådarna listar ut hur stor den
annalkande faran är. Med andra ord är hon den enda karaktären vars perspektiv
kan tänkas matcha publikens priviligerade förståelse av situationen. Vi följer
henne med skräckblandad förtjusning och upplever hennes fasa och sorg när hon
hittar sina vänners döda kroppar och när hon till slut dödar monstret jublar
publiken. Hon är horrorfilmens hjälte. ”Final Girl” är en karaktär som både den
kvinnliga och manliga publiken kan identifiera med, därför att hon är stark och
självständig. Det perspektiv som ges i filmerna talar till samma undermedvetna,
oavsett biologiskt kön.

Clover kritiserar de feminister som applåderar ”Final Girl” som en
utveckling. Hon är endast ett transportmedel för den manliga publiken som
används för att de ska kunna leva ut sina egna sadomasochistiska fantasier i vad
Clover menar är en tidlös oärlighet. Clover går visserligen för långt då hon vänder
allting till kvinnornas nackdel. De psykoanalytiska teorier jag presenterat ovan
används ofta i feministiska texter om film. Som Mulvey (Thornham, 1999) sade är
det ett bra sätt att exponera patriarkatet med dess egna verktyg. Men de
psykoanalytiska teorierna riskerar att dominera och därmed hämma den fortsatta
utvecklingen av den feministiska filmteorin. Det verkar som om teorierna har
blivit ett sådant vedertaget begrepp att filmerna tvingats ner i dess analytiska
mallar och inte tvärtom, som det borde vara.
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Till sist vill jag nämna queerteori, som har utvecklats lika mycket som en reaktion
mot feminism och homosexuella studier som en breddning av dessa studier.
”Queer” används som en synonym för både homosexuell och bisexuell. ”Queer”
kan därför användas för att beskriva kombinationen av mer än en etablerad icke-
heterosexuell tolkning eller könsposition, i fråga om åskådare, filmtext eller
karaktär. Queer tolkning innebär att det kan röra sig om både en lesbisk, homo-
eller bisexuell tolkning eller allt i ett. Men en text som anses queer måste utrycka
icke-heterosexualitet utan att förtrycka och eliminera dess motsats (Doty i Hill &
Gibson, 2000).

Vad detta kapitel främst visar är den mångfald av tolkningar som sker vid
filmtittandet. Dels skapas en variation av betydelser i själva filmtexten, men
framförallt är det våra egna identiteter som skapar betydelse. Aspekter som kultur,
ras och inte minst kön spelar en oerhörd roll. Avslutningsvis vill jag presentera
ideologibegreppet och dess betydelse för vårt sätt att förstå vår omvärld och i
synnerhet att förstå filmtexten.

2.3.1 Ideologi

"Ideology is a system of ideas expressed in communication" (Lull, 1995:6).
Ideologi är vad Lull kallar organiserade tankar, som i sin tur är bärare av
värderingar, erfarenheter och förutfattade antaganden. Ideologier kan innefatta
värderingar hos en hel nation, en religiös grupp, ett företag eller flera. De kan i sin
tur skapa idealiska perspektiv som uttrycks via olika kommunikationskanaler,
både medierade och interpersonella kanaler. Ideologi är viktigt inte bara för att det
uttrycker en viss typ av värderingar och antaganden istället för andra, utan även
för att den form som dessa organiserade tankar uttrycks i, till viss del styrs av
deras ursprung, dvs. vilka institutioner som ligger bakom, vilka syften dessa
tankar har. Att spåra ideologier och vad som styr dem kan vara ett svårt jobb.
Ibland är deras samband inte särskilt tydliga (Lull, 1995). Ideologier kan spåras i
diskrepanser, motsägelser och ologiska variabler i den studerade texten (Tolson,
1996). Eller i myter som Barthes menar har ett intimt samband med ideologier
(Bignell, 1997). Jag förklarar utförligare dessa begrepp i metodkapitlet och nöjer
mig här med att endast nämna dem.

Ideologibegreppet syftar oftast till förhållandet mellan information och
social makt i en politisk-ekonomisk kontext. Begreppet ”dominanta ideologier”
används då offentlig kommunikation har blivit modifierad och manipulerad för att
matcha de materiella och kulturella intressen som finns hos upphovsmakarna.
Makten hos denna informationselit ligger just i det faktum att de kan representera
och kommunicera sina idésystem. Det finns forskare som anser att ideologi endast
kan bli förstått genom studiet av just dessa dominanta ideologier. Dominanta
ideologier i synnerhet är inga enhetliga koder. Deras artikulering, inom bl a
medierna, innehåller variation och motsägelser. En studie av dessa variationer och
motsägelser kan därför blottlägga dominanta ideologier. När det gäller effekterna
av ideologiska representationer och mediernas teknologiska uttryck så är de
svårförutsägbara. Detta därför att individer tolkar och använder medierna på olika
sätt utifrån deras bakgrund och erfarenheter. Dessutom existerar det alternativa
ideologier till de dominanta ideologierna som spelar in vid formandet av
alternativa levnadssätt (Lull, 1995).
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För att kunna definiera en ideologi så måste man inta en kritisk ståndpunkt.
Dominanta ideologier beskylls oftast för att inte ge en objektiv beskrivning av
verkligheten, inom den feministiska skolan menar man till kvinnans nackdel. Men
ur ett historiskt perspektiv så är det inte så mycket en felaktig beskrivning av
kvinnans verklighet som en spegling av kvinnans verklighet. I studiet av
kvinnomagasin kunde man konstatera att förr i tiden var kvinnlighet mycket mer
förknippat med hemskötsel, modersrollen och medlare i personliga relationer
eftersom det var så samhället såg ut (Tolson, 1996). Det missvisande i
beskrivningen av kvinnorollen låg i det faktum att könsskillnader definieras i
termer av jämlikhet och att kvinnan var ett bra komplement till mannen och inte
att det kunde röra sig om manligt styre och kvinnlig underkastelse. Den
dominanta ideologi, som feminism kämpar emot är den som skapats i ett
patriarkalt samhälle, där männen styr och där individualiteten har satts ur spel.
"The problems this ideology raises are sticky ones. We undoubtedly are
individuals. But what we ignore most of the time, or simply do not see, is the
scope of the limitations, especially for women, on what individuals are allowed to
be..." (Tolson, 1996:157). Feminister menar att de sociala strukturer som idag
kontrollerar de val en kvinna har som individ måste förändras radikalt. Men det är
inte så lätt för, som jag tidigare sagt, så är även dominanta ideologier fyllda av
motsägelser och diskrepanser. Vad som för vissa kvinnor kan verka förkastligt
kan samtidigt av andra kvinnor uppskattas, som t.ex. giftermål. En dominant
ideologi stöter inte bara på diskrepanser mellan det ideala och det reella utan även
genom olika versioner av det ideala. Detta kan ses som en ideologisk jonglering,
där en ideologi innehåller motsägelser samtidigt som det skapas motsägelser
mellan ideologier (Tolson, 1996). Svarta kvinnor kan känna mer tillhörighet med
sina svarta män p.g.a. deras gemensamma historia och lesbiska kvinnor kan ha
svårt att relatera till sina heterosexuella systrar. Detta har betydelse för hur den
kvinnliga åskådaren relaterar till filmen. "Every narration places the spectator in
a position of agency; and race, class and sexual relations influence the way in
which this subjecthood is filled by the spectator." (Modleski i Thornham,
1999:309).

Den feministiska kritik som kom under 1970-talet lade ner stor kraft på att
blottlägga mekanismerna i det patriarkala samhället. Mycket av detta gick inte så
mycket ut på att attackera männen som på att rekonstruera gammalt eller
borttappat material om kvinnans värld och hennes erfarenheter genom historien.
Dessutom lånade den feministiska kritiken idéer ifrån andra, redan etablerade
skolor såsom marxismen, strukturalismen för att bli mer eklektiska. Det var
viktigt att skapa en kanon av kvinnohistoria, för att lyfta fram den annars
bortglömda kvinnan. Allt detta går även ut på att punktera den kvinnomyt som
finns i det patriarkala samhället om att det finns en slags för evigt oföränderlig
essens av kvinnlighet som gör att alla kvinnor kan generaliseras. Den kvinnliga
essensen innehåller föreställningar om kvinnan som den andra, som den som
saknar penis, som närmare stående naturen tack vare sin förmåga att föda barn.
Det patriarkala samhället har länge försökt konstruera kvinnan som fundamentalt
olik genom biologin. Men om det verkligen är biologin eller sociala
föreställningar som skapar kvinnlighet tvistar de lärde. Jag har gjort den här
undersökningen i tron om att det är de sociala föreställningarna, oftast skapade i
media, som konserverar vissa föreställningar om kvinnan (Barry, 1995).

Lull (1995) beskriver att dominanta ideologier i vår mediaverklighet
sprids på två sätt. Det ideella bildsystemet och det medierade bildsystemet.
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Eftersom min undersökning handlar om massmediet film så kommer jag endast att
beröra det senare bildsystemet, nämligen det medierade, då det har en direkt
anknytning till medierna. "Media-transmitted ideology in any political-economic-
cultural context is represented partly in language and articulated and interpreted
through language and other highly elaborated codes and modes- including visual
forms and music- which are then further interpreted and used by people in routine
social interaction." (Lull, 1995:16). Lull visar här på de komplexa samband som
råder mellan de dominerande ideologierna och medierna. Detta finkänsliga system
förlitar sig dels på kommunikationskanalernas teknologier för att förmedla
värderingar och idéer till folk av skilda kulturer, klasser, ålder och kön, dels på
sociala interaktioner där de massmediala ideologiska representationerna tas in,
tolkas, omstruktureras och används av publiken i deras sociala verklighet. Det
finns otaliga exempel då just fraser ifrån diverse amerikanska actionfilmer blivit
använda i vardagstal. Så är t.ex. Arnold Schwarzeneggers kommentar när han
dödar sina fiender i Terminator 2-Judgment Day (US 1991 Cameron) "Hasta La
Vista, Baby" en fras som kan dyka upp som en skämtkommentar även bland
svenskar. Detta fenomen kallas för den diskursiva ellaborationen av ideologi.
Genom att repetera repliker ifrån filmer stärks massmediets användning och
trovärdighet (Lull, 1995).

När det gäller ideologi och amerikansk film skriver McQuail (1994) att det
inom massmediet film har förekommit och fortfarande förekommer element av
propaganda och ideologiska budskap, även då filmerna utspelar sig i ett s.k.
politiskt fritt samhälle. Detta p.g.a. att det bakom den amerikanska filmen finns
mäktiga krafter i form av överlagda försök att utöva en slags social kontroll,
förmedlande av populära och konservativa värderingar samt försök att locka
massorna. Film är mycket mer sårbart än andra medier när det gäller yttre
beblandning och kan ha ett större krav på sig att anpassa sig till rådande
värderingar eftersom det är så mycket kapital som står på spel. Film, i synnerhet
den amerikanska, har i och med filmbolagens integration med andra medier, fått
en slags central roll som plattform där andra medieformer kan visa upp sig som
t.ex. böcker, sånger, kändisar och serier ifrån televisionen.

Inom massmedia finns det dominanta ideologier som överrepresenterar
makthavarnas intressen och underrepresenterar andras intressen. Den amerikanska
filmindustrin, med Hollywood i spetsen, styrs allsmäktigt av ekonomiska och
uniformitetssträvande imperativ som tillsammans främjar sökandet av en
strömlinjeformad masspublik. Resultatet blir att vissa samhällsgrupper skildras i
amerikansk film utifrån negativa stereotyper eller inte alls, dvs. att de är osynliga i
den massmediala världen. Bland dessa marginaliserade grupper återfinns bl.a.
sexuella, etniska, religiösa, och politiska minoriteter. Men där återfinns även
samhällsgrupper som inte utgör en minoritet, nämligen kvinnorna (Johnston i
Thornham, 1999 & Lull, 1995).
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3 METOD

3.1 Kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys

Vid valet av vilken innehållsanalys som skall styra arbetet ställs man oftast inför
ett vägskäl som utgörs av två polära paradigm: den kvalitativa innehållsanalysen
och den kvantitativa innehållsanalysen (McQuail 1994).

Den kvalitativa innehållsanalysens plattform baseras på polära
grundantaganden till den kvantitativa innehållsanalysen. Den grundläggande
distinktionen mellan den kvalitativa och kvantitativa innehållsanalysen är att i den
kvalitativa står forskarens tolkning i förgrunden medan den kvantitativa styrs av
objektivitet. Den kvalitativa innehållsanalysen utgår från att analyser av texter
kräver tolkning, att vi förstår dem, deras mening och innebörd medan den
kvantitativa innehållsanalysen undgår tolkning genom att bryta ned texten i
hanterbara bitar som betraktas som fakta som skall observeras och inte tolkas.

Denna skillnad mellan den kvalitativa och kvantitativa innehållsanalysen
grundas på två olika sätt att närma sig en text, antingen utifrån eller inifrån. Dessa
två olika sätt och metoder har sina rötter i de två distinkta vetenskapliga
paradigmen - det humanistiska (kvalitativ) och det naturvetenskapliga
(kvantitativ). Den humanistiska traditionen däremot vill förstå ur ett holistiskt
perspektiv. Texten som helhet måste förstås utifrån de enskilda delarna, men
samtidigt måste de enskilda delarna förstås utifrån helheten. Målet med detta
angreppssätt är att blottlägga en mängd kvaliteter som fångar upp det centrala.
Detta samspel mellan helheten och delarna utmynnar i en hermeneutisk cirkel,
dvs. en förståelsecirkel. Den naturvetenskapliga traditionen försöker förklara olika
företeelser, vilket är dess främsta styrka. För att uppnå detta upplöser man
helheten och bryter ned den i beståndsdelar (Findahl & Höijer, 1981).

Ytterligare en grundläggande distinktion mellan de två angreppssätten är
att den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar på textens latenta innehåll, dvs. det
dolda, icke avsedda eller det för vissa personer avsedda budskapet. Man anser det
vara fel att söka det manifesta innehållet som i den kvantitativa innehållsanalysen
eftersom det alltid finns en alternativ tolkning av en text (Rosengren & Arvidsson,
1992).

Med utgångspunkt från McQuail (1994) vill jag avslutningsvis
sammanfatta den kvantitativa och kvalitativa innehållsanalysens grundstenar för
att klargöra de viktigaste skillnaderna mellan dem:

Kvantitativ innehållsanalys
objektiv
generaliserande och bred
fragmentarisk

Kvantitativ innehållsanalys
Objektiv
Generaliserande och bred
fragmentarisk

Kvalitativ innehållsanalys
Subjektiv
Illustrativ och djupgående
Holistisk
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3.2 Semiotisk analys

En semiotisk analys är ett analysverktyg som jag har tänkt använda mig av för
min kvalitativa innehållsanalys. Semiotik betyder egentligen "läran om tecken"
och var ursprungligen en riktning inom språkvetenskapen. Men den sida av
semiotiken som bildanalysen är påverkad av, har sin upprinnelse i en vetenskaplig
strävan att skapa en generell semiotik som skulle omfatta alla former av tecken
och teckensystem (Borgersen & Ellingsen, 1994).

I semiotiken förmedlas alla betydelseformer med hjälp av tecken. Tecknen
systematiseras sedan efter språkliga spelregler som semiologerna benämner koder.
I en semiotiskt orienterad analys gör man i redogörelsen en uppdelning, där man
skiljer mellan denotativ och konnotativ nivå. På den denotativa nivån avläser man
tecknens grund- eller kärnbetydelse, t.ex. ”på bilden ser man en man och en
cigarett”. På en konnotativ nivå avläses vad tecknen har för medbetydelse, t.ex.
”lugncancer”. En konnotation definieras som en konventionellt betingad
association som har etablerats inom ramarna för en kulturell gemenskap. Eftersom
konnotationer ligger på den subjektiva nivån så är vi ofta inte medvetna om den
och detta kan resultera i att vi lätt kan tolka konnotativa värden som denotativa
fakta. Semiotiken försöker blottlägga det omedvetna och konventionella som finns
i all kommunikation, alltså de underliggande kulturella koder som bestämmer hur
vi tolkar språkliga och icke-språkliga utsagor. Semiologerna söker den kollektiva
betydelse, så som den är avlagrad och kodifierad i kulturen (Fiske, 1994).

Barthes (Fiske, 1994) beskrev de berättelser med vilken en kultur förklarar
eller uppfattar någon aspekt av verkligheten eller naturen som myter. Exempel på
myter är myter om kvinnlighet, manlighet, vetenskapen, familjen, framgång m.m.
Men myterna står inte ensamma utan det finns även motmyter. Det innebär att
subkulturer i samhället har myter om t.ex. kvinnlighet som strider med den
dominerande myten om kvinnlighet. Konnotationer och myter är alltså sätt på
vilka det sker en samverkan mellan tecknet och användaren i en kulturell kontext.
Barthes lade till ytterligare ett begrepp som han kallade symboler. En symbol är
ett föremål som genom konvention och användning erhållit en betydelse som gör
att det kan stå för någonting annat. T.ex. färgen vit förknippas med oskuldsfullhet
och godhet medan svart förknippas mer med ondska. Symboler, myter och
konnotationer är alla begrepp som kan underlätta sökandet av ideologierna och de
underliggande värderingarna i kulturen, vilket är just det specifika syftet med min
undersökning. En semiotisk analys kan hjälpa mig att klargöra de ideologiska
betydelser som normalt ligger ouppmärksammade i kommunikation. Ideologiska
betydelser, som jag nämnt tidigare, är övertygande eftersom de inte drar
uppmärksamheten till sig utan ger sig själva status som det självklara och det
naturliga. Men en ideologisk bestämning innebär inte uniformitet utan i praktiken
finns det självklart alternativ. En semiotisk analys kan därför rent av ses som en
politisk aktivitet: ”Att avslöja godtyckligheten i det som ikläder sig det naturligas
mantel är semiotikens uppgift, och i det här avseendet är semiotik, och måste
nödvändigtvis vara, en politisk handling.” (Fiske, 1994:179) Även om mitt val av
semiotisk analys som analysverktyg grundar sig på dess förmåga att nå de latenta
nivåerna i filmernas budskap och inte på dess värde som politisk handling så finns
det en viss koppling mellan just semiotisk analys och feminism ifråga om bådas
värde som politiska handlingar (Fiske, 1994).
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3.3 Mitt tillvägagångssätt

Jag kommer alltså att genomföra en kvalitativ innehållsanalys. Jag anser denna
vara mest lämpad för min undersökning eftersom den fokuserar på latenta och
underliggande meningar i en text. Det är ju huvudsakligen texternas ideologier
och värderingssystem jag vill nå, vilket knappast kan göras genom att endast
studera det manifesta innehållet. Jag skall här redogöra för det tillvägagångssätt
jag kommer att använda vid min undersökning, samt ta upp vilka texter som jag
kommer att fokusera på, och varför.

I och med att min analys till stor del bygger på att tolka och reflektera över
valda kodningar av "verkligheten" och berättelser ser jag mig själv som en del av
det material jag producerar. Jag gör därmed inte anspråk på att på något vis
förhålla mig strikt objektiv till det material jag studerar. Däremot strävar jag efter
att göra en så värderings- och fördomsfri tolkning som möjligt.

3.4 Analysschema

Ett analysschema är själva verktyget eller tekniken som används vid
innehållsanalysen. Hur detta skall se ut bestäms helt av syfte och målsättning med
undersökningen samt val av metod. Med utgångspunkt från det som skrivits i
teoriavsnittet skall jag här presentera, motivera och förklara varför mitt
analysschema ser ut som det gör.

Jag har delat upp mitt analysschema i två grupper. Tillsammans bidrar de
med att ge den helhetsbild som är nödvändig för uppsatsens syfte. Grupperna skall
inte ses som självständiga enheter utan endast olika aspekter av den gemensamma
helheten- filmtexten. Deras betydelse är endast fullständig ifall de relateras till
varandra.

Den första gruppen som då blir själva grunden är en avläsning av
filmsekvenserna på en denotativ nivå. På den denotativa nivån sker den mest
värderingsfria beskrivningen. Jag kommer att strukturera de valda exemplen
genom beskrivningar av filmspråkets uppbyggnad och den dramatiska strukturen.
Den denotativa nivån kommer även att fungera som ett hjälpmedel för att
strukturera texten, och således underlätta min resa att nå den konnotativa nivån,
där mitt huvudintresse ligger. Somliga aspekter av den första analysnivån, såsom
bilder och karaktärsstudier, kan man knyta an direkt till de djupare, ideologiska
innebörder jag främst har som syfte att nå fram till. I den andra grupperingen
väljer jag att se till filmernas konnotativa nivå. På den konnotativa nivån kommer
jag att föra in den kulturella kontexten, dvs. jag kommer att använda sekvenserna
utifrån de ideologier och underliggande värderingar som de blottlägger. Jag
kommer att använda mig av de teorier jag har presenterat i teoridelen. Jag kommer
att se till de myter, symboler, motsägelser, diskrepanser, oppositioner,
konventioner och dramatiska strukturer som filmerna innehåller. Det är i den
senare grupperingen som jag hoppas kunna finna de underliggande värderingar
och ideologier som ingår i mitt syfte.

Jag har valt att inrikta mig på en semiotisk analys där jag studerar texten
utifrån dess tecken; i form av myter, symboler, oppositioner, motsägelser,
ikoniska tecken och konventioner (Bignell 1997). Jag har kompletterat mitt
analysschema med filmens dramatiska struktur då jag anser att det den berättar
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och även det den inte berättar kan leda till ytterligare intressanta djupdykningar i
rådande värderingar och ideologier, vilket är mitt syfte.

3.5 Urval

I detta avsnitt skall jag redogöra för grunderna till mitt urval ifråga om de fyra
filmer jag valt. Därefter ger jag en övergripande presentation av de utvalda
filmerna. Senare i resultat och analysdelen kommer jag att ge en mer utförlig
presentation av karaktärer och olika sekvenser.

Varför valde jag just dessa filmer? Syftet med min studie är som tidigare
sagts att studera den kvinnliga hjälten i den amerikanska actionfilmen. I min
presentation av actionfilmen (se teoriavsnittet) visade jag på den oftast
undanskymda position som kvinnan intar bredvid den manlige hjälten. Därför
valde jag medvetet de fyra filmerna: Alien (US 1979 Scott), Aliens (US 1986
Cameron), Alien 3 (US 1992 Fincher) och Alien-återuppstår (US 1997 Jeunet),
som lyfter fram porträttet av en kvinnlig aktiv hjälte. Filmerna kombinerar en
populär amerikansk storbudgetactionfilm med en kvinnlig actionhjälte. Dessutom
ger filmerna chansen at studera en kvinnlig actionhjältes utveckling i tid eftersom
filmerna handlar om samma karaktär i närmare tjugo år av filmhistorien. Jag tror
att mitt urval kan blottlägga intressanta infallsvinklar i och med filmernas
uppenbara radikala brytning av actiongenrens konventioner rörande könsroller.
Alienfilmerna, som medvetet har gjort kvinnan mer synlig, kan även tänkas
blottlägga mer radikala värderingar angående den oftast passiva kvinnan och den
manlige aktive hjälten som annars är norm i actionfilmen.

3.5.1 Alien

(US 1979 Scott)
Lastskeppet Nostromo är på väg hem till jorden med en malmlast. När
besättningen väcks upp ur sina kuvöser märker de att Nostromo gått ur kurs pga
av en SOS-signal från en närliggande planet. Besättningen består av Dallas
(kapten), Kane (andre kapten), Ripley (officer) Ash (medicinskt ansvarig)
Lambert (navigatör), Brett och Parker (mekaniker). Besättningen beslutar sig för
att landa och undersöka signalen. Dallas, Kane och Lambert beger sig iväg på den
ogästvänliga planeten LV-246 och finner snart ett kraschlandat rymdskepp. Inuti
finner de rester av en okänd livsform och en mängd stora läderartade ägg. När
Kane studerar ett närmare kläcks det och en alien suger sig fast i hans ansikte.
Kane förs tillbaka till Nostromo där Ash börjar undersöka honom. Förbryllade kan
de ingenting göra. En tid senare dör varelsen och Kane tillfrisknar. Nostromo
lämnar planeten LV-246 och återtar sin färd till jorden. Men vid middagen samma
kväll hamnar Kane i ett extremt tillstånd av smärta och under besättningens ögon
föds den första alien ur hans bröstkorg. Kane begravs och besättningen
organiserar sig för att jaga alien.

Här kan det vara passande att förklara hur alien förökar sig eftersom det är
viktigt för förståelsen av filmerna. De läderartade ägg som Kane hittade läggs av
en alienmoder, som kan anta enorma proportioner. Äggen öppnas då de känner
närvaron av ett levande väsen. Ut hoppar en spindelliknande varelse som suger sig
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fast i offrets ansikte. Med dess långa svans stryper varelsen offret såpass att
han/hon öppnar munnen för att andas. Därmed kan varelsen lägga ett ägg inuti
"värden". Varelsen släpper till slut taget och dör. Ägget inuti varelsen växer till en
alien, medan "värden" är helt ovetande. När alien nått tillräcklig ålder spränger
den sig ut ur bröstkorgen och dödar därmed "värden". Alien växer fort och är
inom någon timma fullständigt kapabel att döda en fullvuxen människa.  Alien har
koncentrerad syra i sina ådror, vilket ger livshotande brännskador vid kontakt.
Skott och eld är de medel som används i filmerna för att ta död på alien. När alien
attackerar människor kan den antingen döda sitt offer eller släpa tillbaka
honom/henne till alienmoderns äggkammare där den framtida värden i väntan på
befruktning klistras fast till väggen med ett slags stelnande slem.

Under jaktens gång mister först Brett livet och sedan dör även Dallas.
Detta innebär att Ripley blir kapten på skeppet och blir gruppens ledare. I ett
försök att få information ifrån skeppets dator hittar Ripley ett meddelande ifrån
deras arbetsgivare, Firman. Firman visar sig vara intresserad av den nya
livsformen och ger order om att den ska föras tillbaka till jorden oskadd. Däremot
är besättningens överlevnad ej nödvändig. Rasande konfronteras Ripley med Ash,
som besvarar Ripleys vägran att låta alien överleva, med att försöka döda henne.
Till hennes undsättning kommer Parker och Lambert som lyckas övermanna Ash.
Men Ash har tagit skada av slagsmålet och han visar sig vara en droid (en droid är
en robot som till det yttre liknar en människa). När Parker får reda på Ashs
begäran att inte döda monstret, eldar han upp honom. De kvarvarande bestämmer
sig att fly i räddningsfarkosten och sedan spränga Nostromo. Parker och Lambert
går iväg för att förbereda färden men deras bana korsas av alien. Ripley har under
tiden hört Jones jamande och lämnar räddningsfarkosten för att leta rätt på katten.
När hon väl hittar katten hör hon dödsskriken ifrån Lambert och sedan Parker.
Ripley rusar tillbaka till räddningsfarkosten, programmerar Nostromo att spränga
sig själv och skjuter sedan ut sig precis i tid för att undslippa explosionen. Men
Ripley märker att den skadade alien har följt med farkosten. Ripley sätter på sig
rymddräkten och lyckas kasta ut alien genom en lucka i farkosten. Ensam med
Jones lägger hon sig tillslut ner i kuvösen och somnar in i hoppet att någon ska
finna och plocka upp henne.

3.5.2 Aliens

(US 1986 Cameron)
I 57 år driver Ripleys farkost runt i rymden tills den blir upphittad. Ripley och
katten Jones återförs till jorden. Efter en tid på sjukhuset kallas hon inför Firman
för att förklara vad som hänt. Ingen tror henne. LV-246 har sedan 20 år tillbaka
förberetts för kolonisering genom att planetingenjörer monterar atmosfärprocesser
så att luften går att andas. Det rör sig om 60 familjer. Senare besöks Ripley av en
av Firmans män, Burke, och Goreman, befälhavare för den koloniala marinkåren,
som hävdar att de mist kontakten med LV-246. Efter en lång övertalning går
Ripley med på att följa med som rådgivare på expeditionen. Katten Jones lämnas
på jorden. Expeditionen anländer till LV-246 och hittar först bara resterna av en
övergiven station. Så småningom finner de flickan Newt och till slut aliens i
mängder och tvingas retirera. Men planen slår snett och räddningsskeppet som
skulle hämtat dem ifrån planeten kraschlandar efter en alienattack. Kvar är endast
Ripley, Newt, några av marinsoldaterna och Burke. Bishop, droiden, skickas till
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en närbelägen kraftanläggning där han ska fjärrstyra det andra planet ifrån
moderskeppet så att de kan fly. Under tiden barrikerar sig resten av dem i
laboratoriet. Vid en närmare konfrontation med en nykläckt alien inser Ripley att
Burke medvetet låst in henne och Newt med en alien i ett av laboratoriets många
rum för att befrukta dem. Burke får hela gruppen emot sig och när aliens slår till
och lyckas tränga innanför barrikaderna är Burke den förste att dö. Resten av
gruppen flyr ned i de trånga ventilationsgångarna. En efter en dör de och till slut
är det bara Ripley och Hicks, skadad av aliensyra, som lyckas ta sig till det
väntade skeppet och Bishop. Ripley beordrar Hicks att se till att Bishop inte flyger
iväg med skeppet innan hon har återvänt med Newt. Flickan ramlade nämligen ner
i en översvämmad källare och togs till fånga av en alien för att bli förpuppad.
Ripley åker ner i källaren och letar rätt på Newt. Under sin färd tillbaka går hon av
misstag in i äggkammaren hos självaste alienmodern. Ripley eldar upp äggen med
sin eldkastare och får alienmodern efter sig. De lyckas återvända till skeppet och
flyr undan LV-246 precis innan planeten sprängs i bitar. Tillbaka på
moderskeppet blir Bishop det första offret för alienmodern som lyckats följa med i
planet. Ripley slåss mot alienmodern iklädd en lastdocka som får henne att se ut
som en robot. Alienmodern skjuts ut i rymden då Ripley öppnar en jättelik
golvlucka. Efter alienmoderns död ser Ripley till att Newt, Hicks och de
resterande bitarna av Bishop (han överlever attacken eftersom han är en droid)
hamnar i kuvöserna innan hon själva lägger sig i sin.

3.5.3 Alien 3

(US 1992 Fincher)
Filmen startar ombord på fraktskeppet Sulaco, dvs. där Aliens slutade. Ripley,
flickan, soldaten Hicks och Bishop ligger alla sovande i sina kuvöser. En alien har
lyckats komma med och dess närvaro startar en brand ombord som skickar
skeppet på kollisionskurs med planeten Fury 161- en manlig fångkoloni befolkad
av en grupp livstidsdömda mördare och våldtäktsmän. Ripley är den enda
överlevande ifrån kraschlandningen och tas om hand av fängelsets militärläkare
Clemens. Hon beordras att stanna i sjukan och inte beblanda sig med fångarna,
tills ett transportskepp förväntas anlända och ta henne därifrån. Ripley trotsar sina
order då hon misstänker att det var en Alien ombord på fraktskeppet och att den
följt med henne till Fury 161. Alien har överlevt och börjar ta död på fångarna.

När så Clemens och fängelsedirektören blir dess offer, den sistnämnde
inför ögonen på fångarna, tar Ripley befälet över gruppen och leder dem i jakten
på Alien. Men vid en nära konfrontation med varelsen märker Ripley att hon
kommer undan oskadd. Anledningen visar sig senare vara att hon själv bär på en
Alien som snart är färdig att kläckas. Ripley lyckas tillslut döda Alien genom att
spränga den med först kokande bly och sedan kallt vatten. För att sedan
undkomma Firman, som anlänt på planeten för att föra Ripley och Alien i säkerhet
där de kan studera den sistnämnde och använda sig av dess krafter för att
konstruera biologiska vapen, kastar sig Ripley ner i ett hav av brinnande lågor.
Den enda överlevande blir Morse, en av fångarna som stapplandes leds ut till
bolagets skepp i slutscenerna.
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3.5.4 Alien-återuppstår

(US 1997 Jeunet)
Vi är 200 år framåt i tiden ifrån där Alien 3 slutade. Ett team med forskare som
tillhör The United Systems Military har lyckats klona en kopia av Ripley, tack
vare ett blodprov de hittade på Fury 161. Tanken bakom kloningen är att kunna
plocka ut den Alien hon hade inuti sig och föda upp den. Eftersom Ripley klarat
sig så bra får hon leva vidare. Eftersom alien behöver människokroppar för att
kunna föröka sig, anländer ett gäng langare med en last av nersövda kroppar. Det
dröjer inte länge förrän experimentet går fel och forskarna tappar kontrollen över
varelserna. Skeppet evakueras, sånär som på langarna, Ripley och en av forskarna,
och sätts på kollisionskurs med jorden. Langarna beger sig mot sitt eget skepp,
Betty, som ligger i en av hangarerna. I kampen mot aliens klarar sig inte så många
av dem helskinnade tillbaka till skeppet Betty. På vägen dit stöter Ripley på de sju
klonförsök av henne som inte lyckades. De är alla nersövda i en slags
skräckkabinett och då hon ser detta sätter hon eld på dem.

Call, en av langarna, visar sig istället vara en droid, som är på hemligt
uppdrag. Det består av att döda Ripley och förstöra Alienexperimentet. Hon
lyckas inte och hon och Ripley kommer varandra nära istället. På väg mot skeppet
Betty, faller Ripley ner hos självaste Alienmodern. Varken hon eller Ripley är
riktigt desamma som i tidigare filmer. P.g.a. den genetiska manipulationen så har
de båda fått egenskaper av varandra. Ripley har fått aliens styrka, simförmåga,
och jaktinstinkter. Alienmodern däremot har fått mänskligtkvinnliga
fortplantningssystem. När Ripley så faller ner hos modern märker hon att modern
har ont därför att hon är på väg att föda. Hon föder en grotesk blandning av Alien
och människa som får ett manligt kön. Att alienungen är av manligt kön förklaras
av en av forskarna som vittnar händelsen fasthängd i alienklägg. Alienungen
dödar sin alienmoder och erkänner istället Ripley som sin riktiga moder. Ripley
flyr och lyckas ta sig till skeppet Betty. Mitt ute i rymden får hon till sist slåss och
förgöra alienungen. Hon lyckas sedan oskadd tillsammans med Call och två av de
manliga langarna landa på jorden.



25

4 RESULTAT OCH ANALYS
I detta kapitel kommer jag att presentera mina resultat kombinerade med en
analys. Jag kommer alltså redan från början att knyta samman mina resultat med
de teorier som tagits upp. P.g.a. min undersöknings natur tror jag nämligen att det
skulle sakna mening att presentera resultatredovisning och analys var för sig.

När jag påbörjade detta kapitel hade jag i tankarna att jag skulle försöka
kategorisera mina resultat och efterföljande analyser i distinkta teman. Men jag
märkte snart att teman överlappade varandra, scener kunde ge flera olika
konnotationer och det var svårt att hålla isär teman på det sätt jag tänkt mig. Jag
har därför, för enkelhetens skull, redovisat undersökningens resultat och analys i
sammanhållna teman även om jag är medveten om att det ofta sker överlappningar
mellan dem. Jag anser inte detta vara något negativt utan istället visar det på den
mångfald av tolkningar som kan göras av en film, och att jag har valt en inriktning
innebär inte att den utestänger andra tolkningar. Vi går alla in i tolkningsprocessen
av en film med våra unika uppsättningar av erfarenheter och förförståelse. Det är
det som, i mitt tycke, gör filmupplevelsen till en sådan unik och fantastisk
upplevelse.

Jag börjar med att redogöra för Ripleys förändring genom filmerna. I linje
med detta presenterar jag sedan övriga kvinnliga karaktärer samt de grupper som
formas i filmerna. Därefter går jag in mer specifikt på framställningen av Ripley
som kvinnlig actionhjälte. Framställningen kommer här att ha samma upplägg
som analysschemat. Till sist presenterar jag en slutdiskussion, där jag
sammanfattar de viktigaste aspekterna av uppsatsen i syfte att nå kärnan i min
analys.

4.1 Ripleys förändring

Jag tänker här redovisa för hur jag anser att Ripleys karaktär har förändrats genom
filmerna. Detta gör jag genom att analysera den dramatiska strukturen i filmerna.
Därefter nämner jag kort den historiska kontexten, eftersom filmerna är gjorda
med 6-7 års mellanrum. Med tanke på de förändringar som skett inom
filmindustrin och samhället måste den ses som en nämnvärd påverkan.
Filmtexterna måste även ses utifrån det faktum att de är gjorda av olika regissörer
och olika manusförfattare, som både baserat sig på tidigare filmer och grundidé
om monstrens historia, samt vänt och vridit på historierna efter egen smak.

På den denotativa nivån ser vi i filmerna följande kortfattade utveckling. I
Alien (US 1979 Scott) är Ripley tredje gradens officer och högst rankade kvinna
ombord på lastskeppet Nostromo. Över henne har hon Dallas, kapten, och Kane,
vicekapten. Under filmens gång klättrar hon i graderna allt eftersom Kane och
sedan Dallas dödats. Till slut är hon Nostromos kapten och ger order till de
överlevande; Ash, Parker och Lambert. Tillslut är hon ensam kvar. I Aliens (US
1986 Cameron) startar Ripley som rådgivare på expeditionen som åkt för att
undersöka vad som hänt med LV-246. Med sin erfarenhet och sitt modiga sätt
vinner Ripley gruppens förtroende som en av de beslutsfattande. Hon överlever
tillsammans med Bishop, Newt och kapten Hicks. I Alien 3 (US 1992 Fincher)
startar hon som enda överlevande och än en gång placeras hon i beslutande
position p.g.a. sitt mod och erfarenhet. I slutet begår hon självmord. I Alien-
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återuppstår (US 1997 Jeunet) är hon en klonad kopia av sig själv med
Alienegenskaper. Hon är moder till Alienmodern och följer oförstående med
langarna då de försöker fly undan monstren. Hon överlever tillsammans med Call,
Vreiss och Johnner.

På den konnotativa nivån sker följande utveckling i filmerna. I Alien (US
1979 Scott) är det Ripleys klättring på den makthierarki som finns på Nostromo
som står i fokus. Hennes avancemang bemöts med mycket kritik och gör henne
därmed alltmer hårdhudad under filmens gång. I Aliens (US 1986 Cameron)
vaknar Ripley som en plågad människa med mardrömmar som förföljer henne om
vad som hände på Nostromo och ett försök att förstå det hemska. Hennes beslut
blir att istället för att springa ifrån och förtränga sina problem, konfronteras med
dem. Därför åker hon tillbaka och i viss skräck genomlever sina värsta
mardrömmar. Men hennes beslut att åka tillbaka gör att hon överlever
konfrontationen med sin värsta mardröm, alien, och blir starkare. Hon visar ett
mod, som kommer ifrån en slags blandad hämndlystnad och hat mot de varelser
som tog och tar hennes vänner ifrån henne och har plågat henne så länge. Genom
filmen handskas hon med allt större vapen och allt större mod, vilket gör att hon
till slut konfronteras med självaste Alienmodern. När hon vaknar i Alien 3 (US
1992 Fincher) är hon uppgiven då hon inser att Alienmonstren fortfarande
förföljer henne och fortsätter att döda alla dem som betytt någonting för henne.
Hon inser här att det är hennes öde att konfronteras med dessa monster. Efter att
hon förstått att hon själv bär på en alien går hon ner i källargångarna och letar
efter monstret så att det kan döda henne. Här yttrar hon de uppgivna fraserna: "
Var är du när jag behöver dig. Var inte rädd, jag tillhör familjen. Du har varit med
mig så länge...Jag kan inte minnas nåt annat. Gör något för mig. Det är enkelt. Gör
bara det du brukar göra." Men monstret dödar henne inte eftersom hon tillhör
familjen. Hennes yrke som alienförgörare fastställs här då hon själv är immun mot
varelsen och därför intar en priviligerad position i kampen mot monstren. Det blir
som alienförgörare hon sedan gör sig känd för langarna i Alien-återuppstår (US
1997 Jeunet) och får legendstatus.

Tendensen är att Ripley växer i filmerna, ifrån en oerfaren men modig ung
kvinna som precis kommit ut ur officerskolan till att överleva sig själv och bli en
legend i andras ögon och en dissillusionerad kopia av sitt forna jag. Med legend
menar jag att i Alien-återuppstår (US 1997 Jeunet) är Call medveten om vem
Ripley är och hyser en beundran för henne som smittar av sig på hela gruppen.
Det faktum att hon är den enda som överlevt i första filmen för med sig en bild av
henne i följande filmer av att hon är odödlig. Som publik lär vi oss att dessa
aspekter är en del av Ripleys karaktär, vilket gör att vi känner oss trygga i det
faktum att hon är immun mot de faror som hotar henne. Vi lär oss att lita på att
hon klarar sig. Detta är de mekanismer som är i arbete när man ska visa bilden av
en actionhjälte.

Om vi ser till den historiska kontexten är det intressant att notera att Alien
(US 1979 Scott) kom till då kvinnorörelsen hade vuxit sig allt starkare och dess
främsta mål var jämlikhet på arbetsplatsen ifråga om makt och pengar (Tasker,
1998). Och det är till viss del vad Ripley måste brottas med eftersom hennes
auktoritet som ledare ifrågasätts. Detsamma gäller i Aliens (US 1986 Cameron) då
åttiotalets karriärhungriga kvinna får sin förebild i en Ripley som blir alltmer
aggressiv och framförallt fysiskt stark. Hon bär på tunga vapen och släpar sårade
män och borttappade barn till räddning. Under åttiotalet tog kvinnans
jämställdhetskrav en vändning mot det mer fysiska genom att hon förträngde sin
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kvinnlighet och satsade allt på att få de manliga attributen som fysisk styrka och
kontroll av vapen, som är en symbol för makt och framförallt phallus. Ripleys
karaktär letar frenetiskt efter sin phallus. Freud ansåg att kvinnan alltid sökte efter
phallus och just hennes avsaknad av phallus fick symbolisera densamme och
hennes möjlighet att kastrera männen som hade phallus (Mulvey i Thornham,
1999). I Alien 3 (US 1992 Fincher) är hennes kvinnlighet ställd på sin spets. Det
kan tyda på en kritik mot uppfattningen av patriarkatet, så som feministerna
menar, är närvarande och ständigt hotande till viss del har spelat ut sin roll. I
Alien-återuppstår (US 1997 Jeunet) har Ripley blivit en legend, eller rättare sagt
en produkt med ett rykte. P.g.a. att hon är en kopia saknar Ripley det djup i
karaktären som hon haft tidigare, vilket även det kan knytas an till samhället. Ett
samhälle som idag är alltmer fokuserat kring det ytliga och alltmer inriktat på
konsumtion av produkter.

4.2 De kvinnliga karaktärerna

Den fundamentala skillnaden mellan Ripley och de andra karaktärerna i filmerna
är att endast Ripley överlever och går vidare ifrån film till film (undantaget är Call
som överlever). Detta innebär att hennes karaktär i de tre senare filmerna kommer
med ett förflutet i bagaget. De övriga rollkaraktärernas profil omges istället mer
av en känsla av rotlöshet. Detta fenomen placerar rollkaraktärerna i en tidlös ram
där inga av de erfarenheter och konsekvenser som situationen orsakat påverkar
rollkaraktärerna bestående. Rollkaraktärernas relationer till varandra förblir i stort
sett desamma filmerna igenom. Rollkaraktärerna kännetecknas av specifika
egenskaper, beteenden, stilar och vanor som modellerar och dominerar deras
karaktärsprofil. Dock händer det att deras mest framträdande egenskaper tar en
kontrasterande skepnad. Detta innebär att t ex den rollkaraktär som är fegheten
personifierad oväntat kan visa tecken på mod. Oftast sker denna vändning i
karaktärernas dödsögonblick (Krutnik, 1991).

Jag kommer inom detta tema beskriva de kvinnliga karaktärerna och deras
relation till varandra och Ripley, eftersom deras relation till Ripley är av en annan
typ än de manliga. De manliga karaktärerna kommer jag istället att beskriva
allteftersom de blir relevanta för att illustrera ett exempel. De manliga
karaktärerna är såpass många att en beskrivning av samtliga skulle bli alltför
långrandig.

I Alien (US 1979 Scott) finns det endast en kvinnlig karaktär förutom
Ripley, Lambert. Hon är navigatör, vilket innebär att hon är med och styr planet
samt gör de matematiska beräkningar som behövs vid rymdfärden. Hon har en
benägenhet att klaga och blir tillsagd av både Dallas och Kane att sluta med det.
Hennes andra karaktärsdrag är att hon är en hysterika. Hennes gälla skrik är den
enda hörbara reaktion till födelsen av alien ifrån Kanes mage. När hon i slutet av
filmen står öga mot öga med alien skriker Parker åt henne att flytta sig så att han
ska kunna skjuta monstret. Lambert rör sig inte utan skriker endast att hon inte
kan röra sig. Lamberts roll är marginell och hon tar aldrig några egna beslut utan
gör endast vad hon blivit tillsagd att göra. Lamberts relation till Ripley är
arbetsmässigt ett kort samarbete under starten och landningen med skeppet på
planeten LV-246.

Privat ser vi dem egentligen endast kommunicera under följande scen.
Ripley är kapten ombord på Nostromo efter att både Kane och Dallas dödats av
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alien. På den denotativa nivån ser vi Ash, Parker, Lambert och Ripley i matsalen.
Ripley och Lambert är de enda som sitter ner i scenen. Lambert är hysterisk och
föreslår att de ska lämna skeppet med hjälp av räddningsfarkosten. Parker däremot
är en tuffing och föreslår att de ska döda alien. Ripley säger att det finns endast
plats för tre i räddfarkosten och därför måste de döda monstret. Hon menar att de
ska fortsätta Dallas arbete. Lambert tittar bara på henne och säger att hon inte är
riktigt klok. Parker och Ash lämnar rummet och kvar sitter Ripley och Lambert
som bara tittar på varandra. Lambert ser chockad ut.

På den konnotativa nivån är denna scen intressant genom att Lamberts
karaktär, som dittills antytts vara motsträvig, i och med sitt klagande inför Dallas
och Kane, nu får sitt utlopp då Ripley är ledare. Lamberts utbrott om att Ripley
inte är klok som vill fortsätta Dallas arbete är ett direkt ifrågasättande av Ripley
som auktoritet.

I Aliens (US 1986 Cameron) förekommer fyra kvinnliga karaktärer
förutom Ripley; Dietrich, Mira, Newt och Vasquez. Där förekommer ytterligare
en femte kvinnlig roll i form av den sjuksköterska som vårdar Ripley när hon
ligger på sjukhus i början av filmen, men hon har en alltför obetydlig roll för att
vara relevant. Dietrich, den medicinkunniga soldaten, och Mira, den kvinnliga
piloten, i den koloniala marinkåren har knappt någon dialog eller ensam scen
tillsammans med Ripley eller de andra karaktärerna. Dietrich dör ögonblickligen
när de stöter på aliens första gången och Mira dör i planet hon precis fått order om
att flyga till räddningsplatsen. Deras roller verkar snarare vara där för att skapa en
slags jämvikt mellan könsfördelningen, även om majoriteten fortfarande är män.
Newt är den sista av de kvinnliga karaktärerna att komma in i filmen. Hon är en
liten flicka och den enda överlevande på LV-246. Ripleys relation till henne är
annorlunda än till resten av de kvinnliga karaktärerna i filmen, då deras
förhållande liknar ett mor-barn förhållande. Därför kommer jag att analysera deras
förhållande mer grundligt längre fram. Vasquez är också en av
marinkårssoldaterna. Hon bär endast ett kort mörkgrönt linne som exponerar
hennes muskulösa armar och hennes svarta kortklippta hår är fasthållet av en röd
näsduk.  Vasquez är en riktigt maskulin kvinna. Maskulina kvinnor har funnits
länge i filmhistorien. Som tidigare nämnt är tom-boys en slags lesbiska ikoner
(Tasker, 1998).

Jag nämnde tidigare hur karaktärer oftast kommer in i bilden med ett
färdigt set av egenskaper och att dessa inte ändras nämnvärt under filmen. En
studie av karaktärens första scener kan därmed fastställa flera av deras attribut och
egenskaper. När det gäller Vasquez fastställs hennes karaktär mycket tydligt i just
hennes första scen. På den denotativa nivå ser vi  Vasquez för första gången hänga
från ett räcke i taket och göra armlyft. Bilden är komponerad så att hon hänger
längst fram i bilden, vilket gör att hon syns direkt. Medan hon lyfter sig upp mot
taket ser hon på sina välpumpade muskler. Därefter hoppar hon ner och frågar
Mira, som står bakom henne om vem Snövit är?, en referens till Ripley. Därmed
är hon den första av marinkårssoldaterna som visar intresse för Ripley. Vasquez
bryter på latinamerikanska. Drake, hennes vän i gruppen, börjar göra armlyft
bredvid henne på samma räcke som innan. Vasquez hoppar upp och fortsätter sina
armlyft. De båda tittar på varandra och ler. Hudson, en annan soldat, kommer
fram och frågar ifall hon någonsin blivit misstagen för en man. Vasquez svarar:
”nä, har du?” Drake och Vasquez hoppar ner och Drake säger till henne att hon är
alltför grym. Vasquez ger honom en örfil.
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På den konnotativa nivån stämmer denna bild mycket väl in på en tom-boy.
Vasquez, vill leka med de andra grabbarna, vilket hennes armlyft med Drake
visar. Hon kan ge svar på tal och är inte rädd för att bruka våld om det behövs.
Hon bygger upp sin kropp medvetet, vilket hennes blick på sina muskler då hon
pumpar visar, och Hudsons kommentar att hon blivit misstagen för en man, visar
tydliga tecken på att hon inte skulle ha någonting emot att vara man. Örfilen
konnoterar även att Vasquez vill hålla mäns sexuella inviter på avstånd. Hennes
intresse i Ripley befäster ytterligare misstankar om att hon är homosexuell.
Slutligen visar hennes icke-amerikanska ursprung på avskildhet ifrån gruppen,
liksom en homosexuell skulle vara ifrån ett heterosexuellt samhälle.

Vasquez syns under filmen och är varken blyg eller rädd. Hennes repliker
är oftast våldsamma och extrema uttalanden. Vasquez dör då hon försvarar de
sista överlevande då de flyr undan monstren i de trånga ventilationsgångarna.
Även om Vasquez kan tänkas vara där för att avlasta Ripleys machoattityd så blir
Vasquez en parodi av en maskulin kvinna. I en av scenerna testar Vasquez
utrustningen för den framtida landsättningen. Rent dramaturgiskt så har scenen
mycket liten förankring i resten av handlingen. Den har ingen dialog men däremot
är den visuellt sett mycket intressant. På den denotativa nivån ser vi Vasquez
plocka upp ett enormt tungt vapen som liknar en miniatyrkanon. Hon vänder sig
långsamt i scenen för att stanna när hennes kropp är i profil. När hon så sakta
lyfter vapnet uppåt kommer Drake och ställer sig snett bakom henne så att de båda
är synliga i bild. Även han har en liknande kanon i sina händer och tillsammans
lyfter de sina vapen med samma hastighet och rörelse för att sedan sänka dem och
stanna upp båda två i likadan ställning. Därefter förflyttas vi direkt till nästa scen.
Några ytterligare detaljer om scenen är att Vasquezs hud är aningen fuktig och att
hon till skillnad ifrån Drake inte bär skottsäker väst, vilket gör att man kan se
hennes bröst väldigt väl.

Denna scenen ger flera konnotationer. Scenen befäster Vasquez kärlek till
vapen och hennes manliga styrka i och med den visuella dubbleringen med Drake.
Att hon skulle kunna misstagas för en man bekräftas visuellt. Men där finns i
bilden två hinder mot hennes fullständiga deltagande i den manliga världen.
Brösten som syns under linnet kombinerat med den fuktiga huden aktiverar
voyueristiska och fetischistiska mekanismer, vilket gör att scenen konnoterar
eroticism (Mulvey i Thornham, 1999). Under den manligt orienterade kameran
har Vasquez istället kommit att forma en symbios mellan en kvinnas erotiska
kropp (med svetten som en konnotation till den djuriska sexuella lust hon väcker)
och en av det patriarkaliskt kapitalistiska samhällets allra viktigaste fetischistiska
symboler för phallus, nämligen vapnet. Eroticiseringen kring just vapen och
kvinnor är en av actionfilmens konventioner och i detta fall har de båda fått
komma samman i Vasquez rollfigur. Intressant att notera är att vapnen hålles av
de båda som vore de enorma penisar, vilket gör att hela scenen nästan slår över till
det komiska.

Det är intressant att notera att när det kommer till just machoattityden så är
den som mest markant i Aliens (US 1986) och regissören Cameron har tagit sig
friheter att leka med den, genom att dels göra Vasquez till denna extrema
kamikazemacho medan en av de manliga marinkårssoldaterna Hudson, framställs
som en riktig kärring. Detta kan härledas som jag även nämnt tidigare till det
rådande klimatet bland könen under åttiotalet då filmen kom till och kvinnan var
maskulinare än någonsin.
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I Alien-återuppstår (US 1997 Jeunet) finns det huvudsakligen två andra kvinnor
förutom Ripley, nämligen Hillard och Call. Där förekommer även en kvinnlig
laboratorieassistent men hon har varken några repliker eller egna scener. Hillard
presenteras snabbt som flickvän till langarnas ledare, Elgyn. Hon är en vacker
kvinna med en slank kropp och ett sydamerikanskt utseende. Hon är tystlåten och
verkar endast trivas i Elgyns sällskap. Efter Elgyns död, blir hon otröstlig och får
inte en framträdande roll förrän hon till slut blir aliens offer. Hillard fungerar som
en symbol för den makt Elgyn har. Det faktum att hon genast presenteras som
hans passiva flickvän visar att han är den som bestämmer av dem två. Det är en
vanlig förekommande företeelse att skurkarnas (langarna är ju en slags antihjältar
i den här filmen eftersom de är på fel sida av lagen) ledare omger sig av
statussymboler. Det kan vara rikedom, exotiska djur eller vackra lättklädda damer
som ligger vid hans fötter, som t ex skurkarna i Bondfilmer. Hillards
sydamerikanska utseende och Elgyns amerikanska identitet exponerar
makthierarkier, där det utländska fått den passiva underordnade rollen medan
Elgyn befäster den amerikanska suveräniteten. Ett typiskt drag i den dominerande
ideologin vad gäller amerikanska filmer.

Call är en droid med kvinnliga drag. Hon är en ”auton” dvs. en droid
byggd av andra droider, i ett försök att sätta sig emot det mänskliga systemet.
Hennes existens är därmed redan ett brottsligt övertramp enligt samhällets
värderingar. Som publik är man ovetandes om att Call är en artificiell människa
förrän ungefär mitten av filmen, då hon överlever ett skott i bröstet. Hennes något
mystiska uppträdande får därmed sin förklaring. Hon visar sig vara en terrorist
som kommit för att sabotera experimenten på Auriga och döda Ripley, men Calls
mod sviker henne. Militären arresterar henne så fort hon kommer ut ur cellen.
Hennes övertramp av rådande lagar sätter hela gruppen i fara. Det är vanligt i
amerikanska filmer att kvinnors överträdelser av lagar leder till den manlige
hjältens kastration i form av fängelsestraff eller döden. Kvinnan blir mannens fall
(Krutnik, 1991). I detta fallet är Call en symbol av transcendens som både i sin
existens och sina handlingar överträder rådande lagar.

4.3 Grupperingar

Ett sätt att se de dominerande ideologiernas representation av samhället, i vad som
kan verka  en politisk frihet, är att se hur de olika grupperingar som förekommer i
filmen framställs. Genom att se vilka kulturer, klasser, åldrar och kön som
dominerar gruppen förmedlas värderingar och dominerande ideologier kring
samhällets struktur. Det är dessutom gruppen som speglar Ripleys
ledaregenskaper och avgör ifall hon blir accepterad eller inte. Därför kommer jag i
detta kapitel att närmare presentera de olika grupperingar som förekommer i
filmerna. Olika grupperingar framställer även konflikter sinsemellan som blottar
den rådande konflikten mellan olika ideologier och den dominerande ideologin.

I Alien (US 1979 Scott) är det besättningen ombord på Nostromo,
bestående av fyra män, en manlig droid, två kvinnor och en katt. De är alla i
trettioårsåldern. Utav sju karaktärer så är endast en av dem svart, Parker. I Aliens
(US 1986 Cameron) ser vi ledarna för den berömda Firman, som jagar Ripley i de
tre första filmerna. Den består av sju män och två kvinnor alla i den äldre
medelåldern. Chefen är man och samtliga medlemmar är vita. Expeditionen till
LV-246 består främst utav medlemmar i den koloniala marinkåren. De är alla i
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trettioårsåldern. Det är totalt åtta män, en manlig droid och fem kvinnor. Alla är
vita förutom två av de manliga soldaterna samt en sydamerikansk soldat. I Alien 3
(US 1992 Fincher) är Ripley den enda kvinnan i ett manligt fängelse med
trettiotalet män omkring sig. Endast två av fångarna är svarta, resten av fångarna
är alla vita. De flesta talar dessutom med en utpräglat engelsk accent, vilket ger
dem en icke-amerikansk identitet. I Alien-återuppstår (US 1997 Jeunet) är
läkarteamet och militären som klonat Ripley alla män, förutom en kvinnlig
laboratorieassistent. De är alla i övre medelåldern samt vita. Langarna består
istället av sex män, en kvinnlig droid och två kvinnor. Sex av dem är vita.
Därefter är de en svart man, en sydamerikansk tjej samt en sydamerikansk kille.
En av männen är rullstolsbunden.

De grupper som verkar i filmerna är väldigt homogena i förhållande till
varandra. Gemensamt för samtliga grupper är att majoriteten är män, vita män.
När det gäller representanter för vetenskapen, som t ex Firman tenderar de att vara
i övre medelåldern medan de mer aktiva i militären är yngre. En annan aspekt är
att de grupper som gjort en medveten överträdelse av de rådande lagarna till
största delen är icke-amerikanska som langarna och fångarna på Fury 161. Att
döma utav gruppsammansättningarna så är den dominerande ideologin ett vitt
patriarkalt samhälle. Männen befinner sig i styrande positioner, i alla fall i början
av samtliga filmer. En grupp som är helt osynlig i filmerna är den svarta kvinnan.
Underligt, eftersom den svarte mannen är representerad i samtliga filmer. Låt oss
fortsätta med att se hur Ripley interagerar med dessa grupper samt hur hon tillåts
att leda en av dem i varje film.

4.4 Ensamhet

Den kvinnliga ensamheten är ett genomgående tema i filmerna. Den yttrar sig på
två olika sätt, nämligen genom Ripleys avsaknad av relevant kontakt med någon
av de kvinnliga karaktärerna samt den dramatiska strukturen i filmerna som ser
Ripley oftast ensam kvar i den slutgiltiga förgörande kampen mot alien. Ripleys
ensamhet  i egenskap av actionhjälte, bidrar till den osårbarhet som omger hennes
persona, och ger henne mod att slåss mot monstren. Hon har inget att förlora.
Ripley tillåts inte heller ha en gemenskap med de andra kvinnliga karaktärerna,
tvärtom verkar de nästan vara överdrivet isolerade ifrån varandra. Lambert, Mira,
Dietrich, Vasquez och Hillard förekommer sällan ensamma i bild med Ripley och
ingen av dem är ensam kvar med Ripley emot slutet.

Ripley är alltså en krock av två olika stereotyper, dels är hon en manlig
actionhjälte och dels är hon en kvinna. För att bättre kunna analysera
problematiken kring hennes roll som actionhjälte, vill jag först belysa några
punkter som är och har varit aktuella för den manlige actionhjälten. Det Krutnik
(1991) skriver om det manliga porträttet av hjälten som symbol för en tuff,
kontrollerad och unifierad manlighet visar istället på motsatsen, dvs. vad som
saknas. Maskuliniteten som den framställs hos den manlige actionhjälten är
mycket mer komplex än man tror. Ofta kan man tala om en slags anti-hjälte, som
bortstött ifrån samhället och självömkande kan agera just som han gör och rädda
världen för att han inte följer några normer. Anledningen till att hjälten befinner
sig i utkanten av samhället är både samhällets fel som gjort normer han
omöjligtvis kan följa och hans självständighet och oräddhet att leva som han själv
vill. En manlig hjälte står utanför samhället och som sådan kan han röra sig fritt
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mellan klasser och världar. Detta gör honom till en god förhandlare mellan den
kriminella världen och det laglydiga samhället och det gör honom till den ende
som kan fånga skurken då han tänker likadant som denne. Han är inte främmande
för att tänja och även bryta regler och lagar för att lyckas med sina handlingar,
vilket gör att han blir en värdig motståndare till den galne skurken. Skurken och
hjälten är egentligen två sidor av samma mynt och det sker ofta att de beundrar
varandra även om det inte uttrycks explicit i dialogen. Den manlige hjälten är
oftast en mycket ensam figur och tillåts inte förrän emot slutet att beblanda sig i
något seriöst heterosexuellt förhållande eller för den delen ha en familj som
överlever genom hela filmen. Ensamheten fungerar som ett sätt att placera hjälten
på en piedestal och bekräfta hans status som en idealiserad symbol av maskulin
kraft och osårbarhet (Krutnik, 1991).

Ripleys funktion som hjälte ser att hon har en gemensam startpunkt med
en av actionfilmens konventioner nämligen att hennes karaktär intar en
marginaliserad roll i den grupp och det samhälle hon först hamnar i. Hon står
alltså utanför den absoluta makten och beslutsfattandet i det samhället till en
början. Kvinnans ensamhet är i många amerikanska filmer uppbyggd av en
isolering av den kvinnliga karaktären och hennes existens är endast möjlig i
relation till den manlige hjälten eller andra kvinnor som är hennes rivaler om
mannens gunst. Den enda relationen kvinnor tillåts ha med varandra verkar vara
den mellan mor och dotter oftast inom filmgenren melodrama, som kan klassas
som en genre av kvinnofilmer, dvs. filmer som behandlar vad Hollywood anser
vara kvinnors vardag och problem. Oftast är även dessa satta i relation till
männen. Den antagonism som verkar finnas mellan kvinnor i actionfilmer,
återfinns endast i den manlige actionhjälten då det gäller hans förhållande till
skurken och filmens kvinnor. Däremot lyckas han oftast vinna den manlige
gruppens respekt som han sedan kan leda till dess räddning. (Tasker 1998) Jag
menar att både den kvinnliga actionhjälten och den manlige actionhjälten har en
gemensam startpunkt nämligen ensamheten, vilket tjänar syftet att få actionhjälten
att verka osårbar. Den tar sig olika uttryck dock och den manlige actionhjältens
utveckling att arbeta sig in i gruppen utifrån och tillslut bli dess ledare, skiljer sig
ifrån den kvinnliga actionhjälten.

4.5 Kvinnligt ledarskap

Bland en hjältes ovärderliga karaktärsdrag finns förutom förmågan att ta rätt
beslut i pressade situationer, även egenskapen att vara en bra ledare och förmedla
auktoritet. Jag ska i följande text se till Ripleys ledarskap och ifall man kan skönja
några komplikationer.

Det som framkommer först när det gäller Ripleys ledarskap i Alien (US
1979 Scott) är att hon håller sig till reglerna. Mer så än sina kollegor. Både Dallas
och droiden Ash (kapten respektive mediciniskt ansvarig) agerar utifrån vad
situationen kräver med en viss reservation för egen vinning. Ripleys första
ögonblick som ledare sker när Dallas, Kane (andre kapten) och Lambert ger sig ut
för att undersöka alienskeppet. Ripley startar ifrån botten då hon går ner för att
reda ut några oklarheter med Parker och Bretts (skeppets två mekaniker) arbete.
På den denotativa nivån ser vi en källargång fylld av stålrör och utsprutande vit
rök som gör karaktärerna otydliga emellanåt. Brett tittar på sin tända cigarett när
han talar till Ripley medan Parker låtsas att han inte kan höra vad Ripley säger.



33

P:Ripley! jag har en fråga. Om dom hittar nåt, får vi full andel då?
R:Du ska nog få ditt, Parker!
B:Jag jobbar inte mer förrän vi klarat ut det här.
R:Lagen ger dig rätt till en andel
P:Va?!?!(låtsas att han inte hör)
R:Dra åt helvete!
P:Vad var det du sa, Rip?
R:Om ni har problem så är jag på bryggan.
Ripley går sin väg och Parker och Brett skrattar åt henne. Parker avslutar scenen
med repliken: Hon är för jäklig!

På den konnotativa nivån är denna provokation ifrån männens sida ett bevis på att
varken Parker eller Brett har någon respekt för Ripley. Den kvinnliga ledaren,
Ripley, ifrågasätts inte så mycket ifråga om hon är kapabel att utföra någonting
utan hennes största problem är att hon är kvinna. Parkers kommentar att hon är för
jäklig, syftar inte till deras nyligen avslutade samtal, eftersom provokationerna
inte kom ifrån henne, utan repliken syftar till Parkers oförmåga att rubba Ripleys
säkerhet som ledare. Parker och Brett lyckas driva Ripley bort ifrån deras
arbetsplats men att hon vunnit slaget blottas i och med Parkers replik.

Denna scen fungerar som en framställning av två av filmens konflikter,
nämligen den mellan låg och hög i makthierarkin samt kampen mellan kvinna och
man. På Nostromo är högste chefen Dallas och därefter följer Kane. Dallas är
auktoritär och vi kan i många konversationer mellan just Ripley och Dallas se på
en konnotativ nivå hur Ripley emotsätter sig det rådande regelsystemet som till
viss del utesluter henne. Det utesluter henne såpass att då hon är ledaren ombord
åtlyds inte alltid hennes order, till skillnad ifrån Dallas som åtlyds blint. När
Ripley sedan blir ledare ifrågasätts hennes befogenhet att agera som sådan av
samtliga överlevande, i den efterföljande scenen till Dallas död. Ash står med
ryggen emot henne när hon talar till honom, Parker ändrar hennes order och
Lambert som jag tidigare diskuterat säger hysteriskt till henne att hon inte är klok.

I Aliens (US 1986 Cameron) är Ripleys första försök till ledarskap ett
känsloladdat långdraget tal som avbryts av skjutsugna marinkårssoldater. Ripley
är som en tickande bomb, som lyckas explodera i rätt stund. Hon är där med de
rätta besluten när gruppen riskerar utplåning av aliens, vilket gör henne till hjälte.
Men innan hon hinner dit, innan monstren visar sig för allmänheten, så slåss
Ripley för sin trovärdighet och identitet. Hon ges inte chansen genom att
tillfrågas, utan finns istället till hands när allting gått käpprätt åt helvete. Som
publik sitter man till slut och väntar på att Ripley skall ta tag i röran och ordna
upp den. Monstren kan inte dö förrän Ripley tar tag i situationen.

Expeditionens två huvudansvariga, Burke och Goreman,  vacklar redan i
början av filmen i sitt ledarskap. Burke jobbar för Firman och hans roll skiftar
ifrån passiv deltagare till sabotör inför resten av gruppen. Goreman är
nyutexaminerad befälhavare och visar sig fort inte vara kapabel att leda sina
trupper i strid. Efter att Goreman skadas, dock inte livshotande, faller det formella
ansvaret på kapten Hicks, men i verkligheten är det Ripley som leder gruppens
aktioner och vet vad som bör göras. Att Hicks får det formella ansvaret visar vad
som hela tiden funnits där, att Ripley aldrig kan leda den koloniala marinkåren,
eller vad marinkåren symboliserar i form av patriarkalisk institution. Hon är en
outsider, som sig bör för en actionhjälte, men där den logiska följden av en
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upplösning av den ständigt minskande marinkårens elitstyrka vore att utse den
mest kapabla ledaren, dvs. Ripley som handskats med monstren innan och
dessutom räddat flera av soldaterna vid ett tidigare tillfälle, går istället
maktpositionen till en av de manliga soldaterna. Dessutom antyds en viss
attraktion mellan Hicks och Ripley, vilket skulle kunna förklara Hicks villighet att
lyssna på Ripley och även låta henne ge order. Hon är och förblir på sätt och vis
den rådgivare hon anställdes som i början av filmen. Ripleys verkliga hjältedåd
kommer mot slutet då kapten Hicks är skadad. Driven av sina moderinstinkter
räddar Ripley Newt, vilket leder till en konfrontation med alienmodern. Hennes
hjältedåd kan ses på två sätt, antingen är hon den enda som är tillräckligt stark för
att kunna döda alien, eller så är hon den enda som är kvar. Ripley är ett enigma för
även om hennes hjältedåd ökar i takt med att antalet karaktärer i filmerna minskar,
så finns där alltid en slags känsla av att hon är stark nog att klara sig.

I Alien 3 (US 1992 Fincher) skapar Ripleys närvaro på Fury 161 oro. När
fängelsedirektören förklarar för fångarna att den överlevande är en kvinna mottas
nyheten med upphetsade utrop. Vid ett senare tillfälle talar fängelsedirektören om
för Ripley att anledningen till att hon ska låsas in på sjukan är för att han inte vill
förstöra ordningen. Han vill inte att en kvinna ska gå runt och sätta griller i
huvudet på dem. Hennes utgångsläge är därmed fastställt. Fångarna accepterar
inte hennes historier om alien förrän en alien attackerar inför deras ögon. Därefter
följer en förvirrad situation där fångarna ömsom beskyller Ripley för att ha skapat
det kaos som råder och ömsom ser henne som en slags ledare. Det är inte förrän
fångarna får reda på att Firman inte tänker rädda deras liv utan bevara alien, som
de kan enas under Ripleys ledarskap.

I Alien-återuppstår (US 1997 Jeunet) är hon en legend redan ifrån början,
vilket gör den här filmen något annorlunda. Hela filmen igenom känns Ripley
konstlad, det är som om hon inte är riktigt närvarande. Hon är just en kopia av sig
själv som söker sin verkliga identitet, vilket hon inte lyckats finna.

Hennes totala styrka och förmåga att rädda situationen kommer så tillslut
då där knappt finns någon överlevande. Karaktärerna dör en efter en i filmen.
Ripleys ledaregenskaper är framträdande. Men det är egenskaper som måste
bevisas om och om igen eftersom henne roll som kvinna för med sig
konnotationer av att hon inte är kapabel. Ripleys karaktär har inslag av vad Clover
(Thornham, 1999) definierar som ”Final Girl”. Detta innebär att genom den
dramatiska strukturen återställs kvinnan Ripley som en patriarkalisk fantasi emot
slutet. Den enda gången detta ej fungerar är i Alien 3 (US 1992 Fincher), vilket jag
tänker diskutera längre fram.

4.5.1 Våldtäkt

Att vara kvinna har sina alldeles speciella risker i filmens värld.  I Alien 3 (US
1992 Fincher) är Ripley den enda kvinnan på Fury 161, som är befolkad av tungt
kriminella män som fängslats främst för mord och våldtäkt. Jag tänker följaktligen
analysera en scen som finns i filmen som handlar om våldtäkt.

På den denotativa nivån ser vi Ripley gå utanför fängelset för att hämta
kvarlevorna av Bishop, så att hon kan undersöka ifall deras skepp hade en alien
ombord. Soptippen är en kall, blåsig och ogästvänlig plats. Bishops hittas men när
Ripley försöker gå in i byggnaden igen står tre fångar, alla som svarta skepnader
för ljuset faller inte på dem, och blockerar ingången. Ripley vänder sig sakta om
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och går tillbaka ut igen. Oroad, med öppen mun som om hon andades väldigt fort
som man kan göra i paniksituationer, försöker hon gå in genom en annan ingång.
Där möts hon av en annan fånge. Hans ansikte är synligt och vi minns honom från
en tidigare scen. Han ler mot henne. När Ripley tar några steg tillbaka kastar sig
fången över henne. Under Ripleys skrik vänder han på henne och ställer henne
mot ett räcke med utsikt över soptippen. Ripleys ansikte är närmast kameran och
hon skriker högt. De andra fångarna skyndar till och håller ner hennes överkropp
över räcket medan den förste fången tar upp en kniv ur sin sko. De skriker
satmara, håll käften och att de ska döda henne. Ripley gör allt motstånd hon kan
och skriker åt dem att dra åt helvete. Fångarna, som alla är vita, blir bara mer
upphetsade och fången med kniv börjar sprätta upp hennes jacka och byxor
baktill. Sedan gör han sig redo att våldta henne. Kameran visar honom bakifrån
när han med ett vrål sträcker ut sina armar. Synen av fången bakifrån visar sig
vara ifrån Dillons synvinkel. Han kommer till scenen i sista stund och knuffar
omkull fången. Ripley knuffas åt sidan. Dillon slår ner samtliga fångar med ett
blyrör och säger till Ripley att gå för att hans bröder behöver omskolas. Innan hon
går stannar Ripley  till framför en av de hukade vita fångarna. Hon tittar på honom
tills han tittar upp och sedan ger hon honom en rak höger med all den kraft hon
förmår.

På den konnotativa nivån har vi sett Ripleys överträdelse av fängelsets
lagar att inte gå utanför byggnaden bestraffas med ett våldtäktsförsök. Inom
feminismen beskrivs våld och våldtäkt som ett sätt att hålla kvinnor på plats. Även
om sexuella våldscener som denna skildrar sex explicit så är det viktigare frågor
som ligger bakom, nämligen frågor om könsrelationer och framförallt makt.
Våldtäkt är ett historiskt uråldrigt sätt att göra kvinnor till offer och objekt i
männens händer. Det finns otaliga historiska skildringar där fiendens trupper
plundrar städer och våldtar kvinnor där de far fram (Greer, 1999).

I filmens värld är denna uppvisning av kvinnligt offer en återspegling av
kvinnor som offer i det verkliga livet. Våldtäkt kan även avläsas som ett straff
speciellt riktat mot kvinnor för att straffa deras sexuella lustar (hooks i Thornham,
1999). Det är alltså Ripley som straffas för att hon vågat ta sin syndfulla kropp till
denna oas. Det är en känsla av att hon får skylla sig själv att hon hamnade i denna
situation. Det är hennes fel att männens sexuella lustar har väckts igen och det
skall hon straffas för. Liksom hon har fört alien till dem så har hon, tack vare sin
kropp, även tagit med sig den sexuella spänningen mellan könen. De manliga
fångarna hade levt i stillsamhet innan hon kom. Eller som Ripley förklara
situationen inför de stirrande fångarna första gången hon visar sig i matsalen: ”Jag
antar att jag gör er nervös”. Våldtäkten synliggör en av de viktigaste aspekterna i
riskerna med kvinnan som actionhjälte, eftersom hennes handlingar förutsätter att
hon inte vet sin plats i förhållande till den mer traditionella bilden av kvinnan i
amerikansk film.

4.6 Den kvinnliga kroppen

I följande del av analysen kommer jag att se till de två olika representationer av
den kvinnliga kroppen som återfinns hos karaktärerna, samt avsluta med en
jämförande representation av den manliga kroppen.
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4.6.1. Den återställande kroppen

Den kvinnliga kroppen, så som den porträtteras i filmen gör, som jag tidigare
nämnt i teoriavsnittet, kvinnan till ett sexuellt objekt. Denna stereotypa
framställning av kvinnan får en alldeles speciell funktion i alienfilmerna. Denna
funktion har jag benämnt "den återställande kroppen" (Creed i Thornham, 1999).
Den "återställande kroppen" återfinns hos Ripley och Hillard.

I de sista sekvenserna i Alien (US 1979 Scott) ser vi på den denotativa
nivån hur Ripley tar av sig sina kläder långsamt framför kameran. Hon står till slut
i bara ett vitt linne och minimala vita trosor. I Alien-återuppstår (US 1997 Jeunet)
är det en scen i början av filmen som på den denotativa nivån visar Hillard
alldeles naken liggande på rygg. Kameran åker längs med hela hennes kropp för
att tillslut hamna på Elgyn som sitter upp i sängen och smeker hennes fötter. I
båda dessa sekvenser visas på den denotativa nivån nakna eller halvnakna
kvinnokroppar. På den konnotativa nivån är dessa nakna kvinnokroppar en
motsägelse till karaktärerna eftersom det visar deras sårbarhet och i Ripleys fall
speciellt underminerar hennes trovärdighet som actionhjälte.

I teoriavsnittet tog jag upp motsägelser som ett sätt att leta efter ideologier
(Lull, 1995). Så varför visar man nakna kvinnokroppar och speciellt den kvinnliga
actionhjältens? Creed (1993) menar att kvinnan associeras med det monstruöst
feminina genom alienmonstren och Moderskeppet som tillslut blir fientligt och
driver iväg sina barn. Därför blir Ripleys nakna kropp ett sätt att återställa den
kvinnliga kroppen som någonting tillfredsställande att titta på. Hon kommer
därmed att symbolisera den accepterade formen och utseendet av en kvinna.
Likaså Hillard fastställer kvinnan symboliskt som någonting vackert och
tillfredsställande. De nakna kvinnokropparna har därmed två funktioner: dels att
återställa balansen hos representationen av kvinnan, dels att fastställa kvinnan som
sexuellt objekt. Presentationen av Hillard är ett utmärkt exempel på när kameran
kan sägas motsvara ”the male gaze” (Mulvey i Thornham, 1999).

4.6.2. Den androgyna kroppen

Ripley är även föremål för en transformation av sin kvinnokropp. I Alien 3 (US
1992 Fincher) går hennes transgression till det androgyna och explicit
homosexuella utseendet så långt att hon bestraffas med en aliengraviditet (Tasker,
1998). Det verkar som om ju mer androgyn Ripley blir desto närmare kommer
hon en enhet med alienmonstren. I de två sista filmerna är hon och Alien i en och
samma kropp, oskiljaktiga.

I Alien 3 (US 1992 Fincher) är Ripley iklädd grönt linne, vilket för
tankarna till Vasquez klädsel, och rakat huvud p.g.a. risken för löss. Hon är
skadad och har flera blåmärken och ärr i ansiktet. Hennes framtoning är varken
kvinnlig eller manlig. Hennes kropp och utseende är androgyn, dvs. i många
scener framstår hon som könlös. I den dramatiska strukturen gestaltas denna
androgynitet med ett försök till ett heterosexuellt förhållande med Clemens som
avbryts då han dödas av alien. Ripleys avståndstagande ifrån kvinnan som sexuellt
objekt och därmed hennes överträdelse av vad som är uppfattat som kvinnlig
representation leder till Ripleys befruktning av en alien och senare till hennes
självmord. I filmen är därmed den androgyna kroppen framställd som någonting
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oplacerbart och därmed hotande. Slutet analyseras mer i detalj under senare delen
av analysen.

Den maskulina och aktiva kvinnokroppen är en androgyn uppenbarelse
som i film ger associationer till en åtrå till en annan kvinnokropp. Detta är tydligt
en maskulin tolkning av ett lesbiskt förhållande, där den heterosexuella polariteten
fasthålls genom en maskulin kvinnas intresse för en kvinnlig kvinna. Eftersom jag
anser att homosexualitet är ett såpass starkt tema i filmerna så har jag valt att mer
grundligt presentera det senare. Jag nöjer mig här med att konstatera att den
kvinnliga actionhjälten kan vid antagandet av en maskulin kropp ge erotiska
konnotationer samt lesbiska associationer. Creed (1993) menar att alla kvinnliga
kroppar innehåller hotet och potentialen (beroende på hur man ser det) av
homosexualitet. Om den kulturella praxis som omger filmen är av homofobisk
karaktär framställs den lesbiska kroppen som något monstruöst i relation till
manliga fantasier.

Tasker (1998) presenterar några intressanta punkter när det gäller
representationen av kön i actionfilmen. Den traditionella actionkonventionen
innebar konventionella könsroller som aktiv manlig actionhjälte och passiv
kvinnlig offer/belöning. Den samtida actionfilmens könsrepresentationer har blivit
såpass spektakulära att rollerna blivit ostabila, ja till och med parodiska. Arnold
Schwarzenegger har t.ex. blivit en överdriven serietidningsparodi till muskulös
actionhjälte. Tasker (1998) talar istället om en ny slags ”musculinity”  där en helt
ny självkännedom och en osäkerhet vuxit fram kring bilden av den konventionella
maskuliniteten och i vissa filmer har denna nya "musculinity" sträckt sig till
kvinnor som actionhjältar. Om nöjet med föreställningen har kapaciteten att
reducera den narrativa komplexiteten, så kan föreställnigen även rubba den
klassiska traditionens konservativa generiska konventioner.

4.6.3. Den manliga kroppen

Den manliga kroppen framställs i huvudsak påklädd. I Aliens (US 1986 Cameron)
är männens kroppar nakna vid ett tillfälle. Det sker i presentationen av den
koloniala marinkåren då männen vaknar upp ifrån kuvöserna i bara kalsongerna. I
denna scenen ser vi på en denotativ nivå de manliga soldaterna gå förbi på led
framför kameran med bara överkroppar. De är muskulösa. Burke går även förbi
fast han bär ett svart linne.

På den konnotativa nivån ser vi den manliga styrkan hos den koloniala
marinkåren. Att Burke har ett linne förknippar honom dels med kvinnorna och
dels visar det på hans utanförskap till gruppen, vilket senare leder till ett sabotage
ifrån hans sida. Denna bilden av de manliga kropparna skiljer sig på flera viktiga
punkter från den kvinnliga som vi såg i Hillards fall. Dels är det flera kroppar
vilket konnoterar till styrkan i gruppen istället för en ensam kropps utsatthet. Dels
är kameran statisk i denna scen, dvs. den rör sig inte för att utforska den manliga
kroppen vilket inte för tankarna till en subjektiv kamera utan en objektiv. Den
manliga kroppen förutsätter nämligen inget hot mot den dominerande ideologin
och är därför oftast påklädd eftersom där inget finns att avslöja. Visst är även
representationer av män stereotypiska men denna klyscha av den virile
machomannen, är trots sin destruktivitet, åtminstone en symbol av makt och
auktoritet (Johnston i Thornham, 1999).
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4.7 Modern

Jag kommer inom detta område att ställa Ripleys funktion som moder i centrum
för analysen. Moderskapet är en av kvinnornas ständiga attribut i filmvärlden och
används som förklaring till drivkraften bakom en kvinnas handlingar (Tasker,
1998). Jag avslutar med en presentation av en kvinnlig symbol, den arkaiska
modern.

I Alien (US 1979 Scott) har många kritiker skrivit om katten Jones
betydelse (Creed, 1993). Det verkar egendomligt att Ripley räddar katten och
därmed riskerar sitt liv och även riskerar Parker och Lamberts liv, när hon tidigare
i filmen varit så noggrann med karantänsregler. Svaret till detta måste sökas i det
faktum att katten symboliserar ett accepterbart och betryggande fetischistiskt
objekt för en kvinna. Ripley håller katten emot sig och smeker honom som om det
vore hennes bebis. Alltså är det accepterbart att en kvinna offrar allt, även sitt eget
liv, för ett barn.

I Aliens (US 1986 Cameron) räddar Ripley livet på den lilla flickan Newt
och lovar sedan att aldrig lämna henne. Jag tänkte här förklara en av
nyckelscenerna i förhållandet dem emellan. Scenen ligger i mitten av filmen och
utspelar sig då den resterande gruppen låst in sig i laboratoriet. Ripley och Newt
har gått in i ett avskilt rum där det finns en säng. På den denotativa nivån ser vi
Ripley bädda ner Newt i sängen. Hon sätter fram en elektrisk värmare som ska
hålla Newt  varm medan hon sover. Värmaren sprider ett orangegult sken över
dem båda och sängen. Ripley ger en sökare i form av ett armband till Newt och
släcker sedan lampan. Scenen är mörk och endast det varma orange skenet ifrån
värmaren lyser på Ripley och Newt.  Newt säger till Ripley att hon inte får lämna
henne. Ripley svarar med orden; jag skall aldrig lämna dig. Det lovar jag. När hon
säger detta är endast Ripleys halva ansikte synligt i belysningen.

På den konnotativa nivån sker en mängd saker. Ljussättningen är till att
börja med annorlunda ifrån de andra färgskalorna i filmen. Det varma orangegula
skenet konnoterar  värme och trygghet runt just sängen och de två karaktärerna.
Modern är oftast en varm och trygg person för ett litet barn och därför blir ljuset
ett tecken för moderns positiva energi. Det faktum att endast halva Ripleys ansikte
är belyst och andra hälften är svart, då hon ger sitt moderliga löfte att inte lämna
sitt barn är ett visuellt tecken på hennes dubbla identitet som både mor och
actionhjälte.

Ripleys roll som moder antar en bisarr vändning i Alien 3 (US 1992
Fincher), då hon till sin fasa upptäcker att hon blivit befruktad av en alien. Det
visar sig att hon väntar en alienmoder. Vi ser dubbleringen av Ripley som moder
och alien som moder fast denna gång är de en och samma. I Alien-återuppstår
(US 1997 Jeunet) föder Ripley sin aliendrottning och deras kvaliteter som en
enhet visas av det faktum att de har gemensamma egenskaper till följd av den
kloning som skett. Jag menar att Ripley framstår som moder och inte värd, som
tidigare offer, eftersom hon överlever alienungens födelse tack vare
vetenskapsmännens operation. Denna symbolik mellan den goda modern och den
onda modern i samma kropp visar på att det i varje kvinna finns ett val mellan de
två, eller rättare sagt ett hot om att kvinnan kan bli den onda modern.

I de två senare filmerna innebär moderskapet en direkt länk mellan alien
och Ripley, vilket resulterar i att Ripley försätts i positionen att kunna föda fram
någonting destruktivt, någonting ont till världen. I de båda tidigare filmerna är
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Ripleys moderskap istället någonting varmt och beskyddande. Här ger hon liv
genom att rädda Jones och Newt.

4.7.1 Moderskänslor

Ripley framställs alltså som en modersfigur i samtliga filmer. I sin redovisning
om kvinnorollerna i Hollywood menar Tasker (1998) att moderskapet oftast
framställs som drivkraften bakom en kvinnas handlingar. Det är tillåtet för
kvinnan att gå över lik ifall hon gör det i egenskap av moder. I Alien (US 1979
Scott) innebär, som jag tidigare nämnt, Ripleys räddning av katten Jones en fara
för hennes eget liv samt Parkers och Lamberts liv. I Aliens (US 1986 Cameron)
innebär Ripleys räddning av Newt, att hon konfronteras med och till slut dödar
alienmodern. I Alien 3 (US 1992 Fincher) leder hennes vetskap att hon är moder
till att hon visar ett otroligt mod i kampen mot alien eftersom alien inte kommer
att döda henne då monstret vet att hon bär på en aliendrottning. Alien-återuppstår
(US 1997 Jeunet) är något annorlunda eftersom Ripley har fått en del egenskaper
ifrån alien i och med kloningen. Detta blir förklaringen till hennes brutala sätt
genom filmen inte minst när hon dödar monstren och därefter sliter ut deras
tungor. Men hennes beskyddande sätt syns inte minst i hennes räddning av Call.
Ett förnekande av de egna moderskänslorna skulle för Ripley innebära att Newt,
Call eller för den delen Jones miste sina liv. Ripley är hela tiden satt i den
positionen, som en riktig actionhjälte, att hon är den enda som kan rädda dem men
hennes drivkraft är hennes uppväckta moderkänslor, som försätter henne i
situationer där hon kan rädda den allmänna mänskligheten ifrån alienhotet.

En aspekt av moderskapet är att modern drivs i sin kärlek till barnet av
skuldkänslor. Det är vanligt att de filmer där barnet har åstadkommits genom en
överträdelse av vad samhället anser acceptabelt (t.ex. en ensamstående mor,
oönskat barn) leder till en ännu svårare kamp för modern att bevisa sin
moderskärlek. I Alien- återuppstår (US 1997 Jeunet) är den ultimata överträdelsen
ett faktum. Ripley har blivit en uppskattad mor till en hybrid mellan alien och
människa, alltså det onda och det goda. Hennes val är att antingen döda ungen
eller låta människorna omkring henne dö. Då alienungen sugs ut ur Bettys
lastutrymme tittar Ripley plågat på och ber till slut alienungen om ursäkt för sin
dräpande handling. Skuld verkar även Ripley känna inför den massaker som skett
på LV-246, vilket lett till att Newts föräldrar dog och den lilla flickan har fått leva
i skräck och ensamhet.

Moderskapet framställs som ständigt närvarande och en drivkraft för
Ripley som kvinnlig actionhjälte samt en länk till Ripleys. Den ständiga närvaron
av Ripley som moder och moderskänslorna som orsak till hennes handlingar ger
konnotationer av att en kvinna alltid är en potentiell moder. Vari ligger då
poängen med att poängtera kvinnornas moderliga instinkter, som är en
fundamental del i kvinnoporträtten på film? Greer (1999), skriver om hur det
patriarkaliska och kapitalistiska samhället vårdat fram bilden av moderskap som
en viktig del av en kvinnas liv och identitet därför att det anses vara en nyttosak.
Hon menar att det i historien finns två orsaker till att kvinnan skapats till
betjänande, undergiven och moder. Dels kristendomen, vars idéer ledde till att
kärnfamiljen, med kvinnan som föderska och omhändertagare av barnen, befästes
i det västerländska samhället till att uppfattas som en naturlag, och dels mannens
sätt, under feodaltiden och efterföljande epoker, att förankra sin fortsatta rikedom
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och landägande  genom en succession av arvingar. I dagens överbefolkade värld
ger dessa idéer endast ett historiskt perspektiv till den konstanta representationen
av kvinnan som moder. Däremot kan filmindustrin placeras inom en patriarkalisk
kapitalistisk ideologi och bilden av den producerande och trygga modern kan då
vara ett tecken på ekonomisk och socialt välbefinnande.

En annan aspekt av bilden utav moderskapet inom film befäster polariteten
mellan man och kvinna. Denna polaritet är vad som håller samman den ojämlika
strukturen i det patriarkaliska samhället. Ur ett kapitalistiskt perspektiv kan man
se det som en konkurrens mellan könen (Greer, 1999). Den ständiga
representation av kvinnan och mannen som biologiskt åtskilda inom filmen har en
mer långtgående funktion. Det gäller den sociala representationen av könen.
Krutnik (1991) förklarar den ständiga representationen av könspolariteten inom
film med att: "Patriarchal culture relies upon the maintenance of a
genderstructured disequilibrium. This involves not merely a power-based, and
power-serving, cultural hierarchy of male and female, but also the establishment
of normative 'gender values' which are internalised by both sexes." (Krutnik
1991:75).

4.7.2 Den arkaiska modern

I Aliens (US 1986 Cameron) får Bishop frågan vem det är som lägger äggen. Han
svarar att han inte vet men att det måste vara någonting vi inte sett än. Bishop
syftar på alienmodern som vi får stifta bekantskap med i slutet av filmen. Men
rent mytiskt syftar han på den arkaiska moderns  närvaro och hur hennes
allomfattande väsen oftast gör henne osynlig. Den arkaiska moderns betydelse
bestäms av hur filmerna handskas med moderns reproduktiva kapacitet.

Låt oss börja med de allra första scenerna i Alien (US 1979 Scott). På den
denotativa nivån ser vi först efter förtexterna lastskeppet Nostromo som sakta
svävar genom rymden. Därefter visar scenerna interiörer av skeppet, som i filmen
fått namnet "Mother" dvs. Moder. (De största skeppen brukar oftast kallas för
moderskepp.) Interiörerna är metalliska och helt i avsaknad av liv och rörelse.
Plötsligt börjar skeppets dator lysa och siffror kommer upp på skärmarna. Efter
klippet ser vi att ljuset tänds i ett helt vitt rum och att där ligger sju stycken
kuvöser vars glaslock långsamt lyftes upp. Det är de sju besättningsmännen som
ligger däri. En av dem, mannen Kane, vaknar långsamt upp och reser sig.

På den konnotativa nivån är dessa scener en slags födelsescenario.
Kameran/åskådaren undersöker inuti moderskeppet och dess lifesupportsystem
och får sedan se in i självaste "livmodern" där kuvöserna ligger. I yttre rymden är
nämligen födelsen en välkontrollerad, ren och smärtfri upplevelse. Där finns inget
blod, trauma eller terror (Creed, 1993). Jag valde denna sekvens som ett exempel
men i både Alien (US 1979 Scott), Aliens (US 1986 Cameron) och början av Alien
3 (US 1992 Fincher) och Alien-återuppstår (US 1997 Jeunet) finns liknande
scener, där de överlevande vaknar eller går till sömns i dessa kuvöser, som gör det
möjligt för dem att bli nedfrysta så att resan inte blir så lång för dem. Alltså är den
reproduktiva modersgestalten närvarande i moderskeppet i samtliga filmer.

Den arkaiska modern är även närvarande i aliens reproduktiva system,
men här har jag valt att analysera en scen ifrån Alien-återuppstår (US 1997
Jeunet). Den startar då Ripley faller ner hos Alienmodern via en fallucka i
gallergolvet (för att se hur alien reproducerar sig, se presentation av urvalet). På
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den denotativa nivån hamnar Ripley i ett stort rum där Alienmodern ligger jättelik
på rygg, med en kolossalt stor mage. Hon ska föda. På väggarna hänger
människor fastsatta i alienklägg, bland annat den vetenskapsman som hjälpte till
att "föda" fram båda Alienmodern och Ripley. Han förklarar vad som händer
medan vi får se hur Alienmoderns mage öppnas i två delar och i ett hav av slem
föds så en hybrid av alien och människa. Vetenskapsmannen förklarar att Ripley
genom kloningen tidigare har både fått och gett egenskaper till Alienmodern.
Ripley har gett Alienmodern ett mänskligt fortplantningssystem, därav den
mänskligt liknande födseln. Alienungen får genast ett manligt kön, då
vetenskapsmannen talar om att hon fått en vacker son. (vacker går att ifrågasätta,
alienungen ser ut som en blandning av en alien och ett mänskligt skelett) Men
alienungen accepterar inte Alienmodern utan dödar henne. Istället ser han Ripley
som sin moder och slickar henne i ansiktet med sin långa tunga. När han går fram
och dödar vetenskapsmannen passar Ripley på att fly.

Utan att komma in på heterosexualitet och homosexualitet som denna scen
konnoterar mellan Ripley och Alienmodern, vilket jag tänker göra senare, kan
man istället se hur moderns reproduktiva funktion inte garanterar hennes
överlevnad, eftersom det är det manliga som till slut går in i det symboliska
genom sin phallus (Mulvey i Thornham, 1999). Scenen konnoterar däremot inte
att den arkaiska modern slutar existera, tvärtom förutsätter den, att där finns en
enda arkaisk moder, vilket förstärker den arkaiska modern som symbol.
Alienungen dödar en moder men accepterar en annan och genom kloningen har
Ripley och Alienmodern så mycket gemensamt att den skrämmande tanken blir att
symbolen för den arkaiska modern som i tidigare filmer varit moderskeppet eller
Alienmoderns reproduktiva system nu i denna sista vändning tagit formen av ett
mänskligt reproduktionssystem dvs. kvinnans.

Den arkaiska modern är en symbol i dagens samhälle. Hon är en forntida
myt som är närvarande i dagens film, speciellt i horrorgenren. Varför? kan man
fråga sig. I Alien (US 1979 Scott) är hon både det lugna trygga moderskeppet som
"föder" människor redan färdigvuxna under stillsamma former. Motsatsen är
Alienmodern som föder sina dödsmaskiner och på så sätt tar tillbaka vad hon än
gång gav, nämligen livet. Denna myt om modern som skaparen av liv och sedan
denna patriarkala fantasi om dess mörka aspekter som skaparen av det onda är vad
som finns i filmerna.

4.8 Heterosexualitet

Även om normen i amerikansk film är heterosexualitet är dess representationer
problematiska. Dallas i Alien (US 1979 Scott) verkar vara en slags mentor,
fadersgestalt, för Ripley. I Aliens (US 1986 Cameron) har jag redan nämnt att
kapten Hicks verkar stå henne nära. Men hennes kärlek kan inte rädda honom från
att skada sig. Sårad släpar hon honom tillbaka till skeppet. Tillsammans med
Newt verkar de tre ett tag symbolisera kärnfamiljen.

Inte förrän i Alien 3 (US 1992 Fincher) sker en romantisk fördröjande
parallellhandling då militärläkaren Clemens faller för Ripley och hon verkar
bemöta hans känslor. Följande två scener etablerar de två som ett heterosexuellt
par och dödsögonblicket för en av dem.

På den denotativa nivån sker följande. Efter den första alienattacken
vaknar Ripley och Clemens upp i samma säng. De ligger först med ryggarna mot
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varandra. När Ripley vänder ansiktet mot Clemens ser hon hans fängelsenummer
tatuerat i nacken, vilket innebär att han är fånge. Clemens och Ripley liknar
varandra med sina gröna linnen och rakade hår. Clemens sätter sig upp i sängen
och säger att han uppskattar Ripleys tillgivenhet. Men att hon lyckades undvika
frågan han ställde innan om hennes misstänksamhet mot en stundande fara på
trevligast tänkbara sätt. Ripley som fortfarande ligger ner iklädd endast sitt linne
smeker sakta Clemens arm. Han svarar med att gå iväg och sätta sig i stolen
mittemot sängen. Ripley säger till honom att han förstör stämningen. Clemens
svarar med att han har ett jobb att sköta och frågar varför hon ville att kropparna
skulle kremeras. Deras konversation fortsätter men de undviker hela tiden
varandras frågor. Clemens vill inte säga varför han är fånge och Ripley vill inte
berätta om alien. Scenen avslutas med att Clemens får ett meddelande på sin radio
att han ska infinna sig för att det hänt en allvarlig olycka med en av fångarna.
Ripley börjar oroa sig. Hon ligger kvar i sängen när Clemens går. Innan han går
säger han: ”Beklagar...Jag måste gå. Plikten kallar”. Hela scenen är ljus i sina
färger. Det känns som ett fönster är öppet och solsken strålar in.

I den andra scenen ser vi  Ripley bli undersökt av Clemens i sjukan. I
sjukhussängen bredvid ligger en fånge som överlevt en av alienattackerna. Han
börjar tala med dem. Medan Clemens fortsätter sitt arbete frågar fången: ”Varför
utses det alltid en syndabock. Ingen är perfekt, vi är alla människor. Jag vet ingen
som är perfekt. Är du gift?” Ripley svarar på frågan: ”Vem jag?” Fången säger till
henne: ”Gift dig, skaffa barn. Vacker flicka. Jag kände många vackra flickor. De
tyckte om mig. Ska du också dö?” Clemens drar för draperiet så att inte fången
syns mer. Sedan frågar han om Ripley är gift. Ripley svarar med att fråga om
Clemens förflutna. Han berättar att han blev morfinist under sin läkarutbildning.
Efter sitt första längre skift gick han ut och drack sig full. Han blev inkallad igen
för att det skett en olycka och trettio personer var skadade. 11 av dem dog för att
han råkade ge dem fel dosering. Han dömdes till sju års fängelse. Han avslutar:
”Men jag slutade med morfin”. Ripley svarar: ”Jag är ledsen”. Han stannade i
fängelset för att ingen annan skulle ha anställt honom. Clemens gör i ordning en
spruta och ställer sig framför Ripley och frågar: ”Så, litar du fortfarande på mig
med en spruta”. Ripley sträcker fram armen som svar och vi ser hennes ansikte
ifrån en hög vinkel. Han ger sprutan. Samtidigt ser Ripley hur det rör sig i
draperiet bakom honom. Clemens drar ut sprutan och i nästa stund rycker alien tag
i honom. Ripley kastar sig ner från sängen. Monstret går fram till Ripley som
trycker sig i panik mot väggen. Alien sträcker fram sitt huvud och verkar nosa på
Ripleys ansikte. Efter några sekunder hoppar alien iväg upp genom ett hål i taket
med Clemens kropp. Ripley springer därifrån.

På den konnotativa nivån sker ett uppbyggande av ett heterosexuellt
förhållande och en destruktion av detsamma, med en påminnelse om Ripleys
samband med alienmonstret i slutet av det. Efter den här scenen börjar mycket
riktigt Ripley jaga monstret igen. I den första scenen fungerar de varma färgerna
som en slags visuell förstärkning av den ömhet och kärlek som börjat spira
(Jämför med de varma färgerna som konnoterar moderns kärlek i scenen mellan
Ripley och Newt innan.). Det faktum att scenen börjar då båda ligger i sängen och
vilar är i filmens begreppsapparat ett tecken på att de precis haft sexuellt
umgänge. Anledningen till att denna scen inte visats kan mycket väl vara att de
konnotationer som finns i en sexscen i förhållande till påvisandet av
maktrelationer inte passade i detta sammanhang. Scenen startar med att de båda
ligger vända ifrån varandra, vilket konnoterar deras individualitet. Något
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stärkande band dem emellan har inte ännu fastslagits. Följande händelser är en
traditionell representation av hur mannen reser sig från kvinnans bädd och hennes
ömhet för att gå ut i världen och arbeta. Hans deltagande i det symboliska innebär
att han är en handlingarnas individ. Kvinnan däremot understryks i sin passivitet
genom att ligga kvar i sängen. Den liggande kvinnan är samtidigt satt i en
underlägsen position i förhållande till mannen som reser sig.

I nästa scen visas kvinnans roll explicit i och med fångens tal om hur
Ripley ska gifta sig och skaffa barn. Som publik vet vi dock att Ripley aldrig
kommer att göra detta, det strider mot hennes androgyna karaktär att ta till sig en
sådan traditionell kvinnoidentitet. Däremot är Clemens farligt nära att lyckas
fånga henne. Först och främst är han läkare, vilket konnoterar ett
omhändertagande, vilket en passiv kvinnoroll längtar efter. Efter hans historia om
hur han blev fånge sträcker Ripley fram sin arm. Det är i denna stund som bandet
dem emellan stärks. Den extrema ansiktsbilden av Ripley ifrån den höga vinkeln
konnoterar utsatthet. Ripley går för en stund utanför sin karaktär och antar rollen
av en passiv kvinna som lägger hela sitt förtroende i mannens starka armar. Denna
handling straffas omedelbart då alien dödar Clemens och visar sin närvaro genom
att komma Ripley så nära. Denna destruktion av det heterosexuella förhållande
ställt mot destruktionen av den familj hon skapat i den tidigare filmen med kapten
Hicks och Newt, pekar på att Ripleys karaktär inte tillåts att ingå i ett
heterosexuellt förhållande eftersom hon inte är som en kvinna skall vara.

4.9 Homosexualitet

Ifall nu Ripley är oförmögen att ha ett heterosexuellt förhållande kan det då vara
så att hon är homosexuell? I teoriavsnittet tog jag upp hooks (Thornham, 1999)
och hennes teori om den oppositionella blicken. Jag vill i detta kapitel använda
mig av den för att läsa filmtexten som en homosexuell text. Jag har tidigare nämnt
hur vissa av de kvinnliga karaktärerna, inklusive Ripley, kan uppfattas som
homosexuella. Genom att tolka texten oppositionellt och leta efter alternativa
texter hoppas jag kunna finna ytterligare dimensioner till hur den kvinnliga
actionhjälten fungerar i en patriarkalisk ideologi.

Normen i de amerikanska filmerna är nämligen heterosexualitet. Den
lesbiska stereotypen har varit manskvinnan, och hennes förhållande till andra
kvinnor blir därför en slags illustration av ett heterosexuellt förhållande. Implicit
innebär detta att manskvinnan aldrig kan bli en "riktig man". Även homosexualitet
är därför laddad med en polaritet mellan könen. Homosexualitet hjälper därmed
till att belysa den heterosexuella normen och normaliserar den heterosexuella
hegemonin. Målet bör inte endast vara att eliminera dessa stereotyper eller att
försöka byta ut dem mot positivare bilder, vilket skulle fasthålla heterosexualitet
som det enda tänkbara, utan att försöka uppnå komplexitet och mångfald (Doty i
Hill & Gibson, 2000).

Tidigare tog jag upp Vasquez, som en tom-boy, dvs. manskvinna (Tasker,
1998). Hennes maskulina utseende, fixering vid vapen, aggressiva sätt samt
presentationen av henne i filmen som kunnat misstagas för en man är alla ikoniska
tecken för den lesbiska kvinnan. Men det är ett annat förhållande jag vill titta
närmare på, nämligen det mellan Ripley och Call.

Call är visserligen en potentiell dotter till Ripley, men det finns ändå
tecken på att så inte är fallet. Ifall vi jämför henne med flickan Newt, som är den
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stereotypa lilla heterosexuella flickan med ljust hår och blå ögon och söt som en
docka, så är Call mer androgyn i sitt utseende. Jag skulle vilja kalla henne för
”queer” (se teoriavsnittet), för hon gränsar mellan heterosexuell och homosexuell.
En förklaring till hennes androgyna utseende skulle kunna vara det att hon är en
droid byggd av andra droider, men innan vi vet att hon är droid så antas hon vara
kvinna. Hennes hår är kort och svart och hennes unga kropp har inga av de kurvor
som Hillard visar upp. Hennes första möte med Ripley är ett slags demonstration i
enorm beundran. Hennes nästa möte är då hon försöker döda henne. Inom film
ligger våld och sex inte så långt ifrån varandra som man kan tro. Sexscener
framställs ofta som våldsamma och explosionsartade, vilket för tankarna till
våldscener (Creed, 1993). Därför kan Calls beslut att döda Ripley, i samband med
den beundran hon visat inför henne, ses som en sexuell handling snarare än en
våldsam. När Call inte kan ge den dödande stöten med sin kniv lyfter hon istället
nyfiket på Ripley skjorta och där precis nedanför brösten ser hon det långa ärret
efter aliens födelse. Ripley vaknar upp och säger åt henne att döda henne, men
modet har försvunnit. När sedan Call går ut ur cellen blir hon genast arresterad av
militären. Hennes överträdelse i och med hennes homosexuella beteende straffas
direkt.

Call och Ripley förekommer ofta i bild och just det faktum att Call visar
sig vara en droid för dem om möjligt ännu närmare varandra. Call blir skjuten och
hennes identitet som människa försvinner därmed då hon vid återvändandet
avslöjas som droid. Droid är en icke-mänsklig varelse som inte passar in i den
heterosexuella normen precis som homosexuella. Genom filmen är Ripley och
Call i kontakt med varandra, och vid flera tillfällen ensamma med varandra. I
slutscenen, när alienungen slängts ut ur Bettys lastutrymme, står Ripley och Call
där ensamma kvar. Ripley har avsagt sig ett moderskap, i och med dödandet av
alienungen, vilket kan betyda att hennes förhållande till Call inte är ett mor-dotter
förhållande. I slutscenen står de två kvinnorna, eller hybrider till kvinnor, bredvid
varandra och tittar ut över jorden, en okänd plats för dem båda.

4.9 Det monstruöst feminina

”The function of the horror film for a patriarchal culture, she argues, is to stage
and re-stage confrontation with, and repudiation of, the monstruos feminine. (...)
the fantasy structures of the horror film, with their shifting subject positions and
blurring of gender boundaries, reveal a great deal about male fears and desires-
including the perverse desire for the collapse of boundaries - but tell us nothing
about female desire." (Creed i Thornham, 1999:231-2). Filmerna kan läsas som en
komplicerad representation av det monstruöst-feminina  med moderfiguren som
representerad inom en patriarkalisk ideologi, dvs. makten och kraften hos den
icke-phalliska sexualiteten. Hon är närvarande som den arkaiska modern i
födelsescenerna, vid födelse och död, hon är närvarande i sina många
förklädnader som den svikande modern, den oralt sadistiska modern, modern som
primitiv abyss, och hon är närvarande i filmernas scener av blod, av den allätande
vaginan, den tandade vaginan, vaginan likt Pandoras box och slutligen är hon där
kamouflerad i alien, monstret som fetischistiskt objekt av och för modern (Creed,
1993).

En av de mest störande scenerna i filmerna är den som tar plats i Alien-
återuppstår (US 1997 Jeunet) mellan Ripley och alienmodern. De är båda klonade
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ifrån samma droppar blod och genom hela filmen antyds explicit deras
gemensamma ursprung och till viss del identitet. Ripley har utvecklat
rovdjursinstinkter, med extremt gott luktsinne.

På den denotativa nivån ser vi Ripley falla ner i ett stort rum och landa
mjukt på en bädd av långa tentakler som sakta suger ner henne tills hon inte längre
syns. De övriga langarna skyndar mot skeppet. I nästa scen ser vi i slow-motion
hur Ripley omfamnar alienmodern och hur alienmoderns huvud och del av
kroppen lutar sig något försiktigt över Ripley. Musiken spelar en framträdande
roll samt tempot har skruvats ner. Ripley har i en tidigare scen sagt att
alienmodern kallade på henne och att hon hade ont. Men i denna scenen finns
ingen smärta.

Scenen ger flera konnotationer. Musiken och det nerskruvade tempot
skapas ett slags åtskildhet mellan denna scen och övriga i filmen. Tempot föreslår
att scenen är känsloladdad. Det är snarare en öm kärleksscen. En grotesk sådan
men ändå en kärleksscen. Jag talade innan om hur Ripley mötte den värsta fienden
av dem alla i Aliens, i form av den arga alienmodern. Hon var arg därför att
Ripley bränt hennes ägg. Men i denna scen är det istället en slags ömsesidig
kärlek. Alienmodern som skulle kunna döda Ripley så lätt omfamnar henne
istället. Anledningen till att alienmodern har ont får vi reda på senare är för att hon
ska föda. Bilden av de två ihop signalerar att de är en enhet. Ripley sugs ner bland
tentaklerna och fångas in av den väldiga alienkroppen. Deras gemensamhet är
fullständig. Alien och Ripley har efter alla dessa strapatser försonats. Därför
menar jag att den sista filmen är även den svagaste av de fyra eftersom Ripleys
episka kamp med monstren helt suddats ut och istället har hon återfötts som en
hybrid av dem båda. Eftersom den grundläggande konflikten mellan Ripley och
alien har försvunnit faller även strukturen i filmen.

En ”queer” tolkning av scenen skulle betyda att det rör sig om en lesbisk
kärleksscen. Frukten av denna förening är ett missfoster till unge som inte
accepterar ett matriarkat eller ett homosexuellt förhållande. Kärleksscenen
fungerar även som en dubblering för den sexscen som inte kan visas mellan Call
och Ripley, men som hela tiden antyds. Det homosexuella får därmed i Call och
alienmodern formen av det makabra, det icke-tillåtna och det icke-möjliga. Call
visar sig vara en droid och alienmodern visar sig vara...ett monster. Ripley
upprepar i början av filmen vad Newt sa i Aliens (US 1986 Cameron): ”Min
mamma sa alltid att det inte finns några monster- inga riktiga. Men det finns det.”
Det är inte monstren hon syftar på, utan det samhälle och dess representanter som
inte låter henne vara den hon vill.

4.9 Slutet

Mycket har redan sagts om huvudkonflikten mellan alien och Ripley som binder
samman filmerna (med viss reservation för den senaste). Den kan läsas som
människans kamp mot det okända-monstren men den intima relationen mellan
Ripley och alien som successivt växer fram under filmernas gång kan även ses
som två sidor av samma mynt. Jag tänkte avslutningsvis undersöka hur Alien 3
(US 1992 Fincher) handskas med konflikten mellan Ripley och alien, eftersom jag
anser att konflikten i denna film tar en rent apokalyptisk vändning och rent
visuellt är ett fantastiskt skådespel.
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I den allra första början av filmen ser vi på en denotativ nivå hur bilder av Ripley,
som sover i sin kuvös, och skeppets interiör klipps ihop parallellt med bilder av
alien som tar sig ur sitt ägg och befruktar en av passagerarna. Samtidigt klipps
bilder in av rymden. Senare ser vi bilder av eld och rök samt hör skeppets dator
varna för fara.

På en konnotativ nivå kan vi se hur detta anslag innehåller
huvudkonflikten, nämligen den mellan Ripley och alien, samt att denna konflikt
kommer att leda till eld och fara. Rymdbilderna syftar till att bestämma miljön där
konflikten kommer att utspela sig. Elden konnoterar ytterligare att en
konfrontation mellan alien och människa leder till en katastrof. Anslaget får sedan
sin resonans på ett mer spektakulärt sätt i filmens klimax.

I slutet av filmen ser vi följande sekvens. På den denotativa nivån ser vi
Firman som anländer till Fury 161. En droid med likadant utseende som Bishop
försöker övertala Ripley att komma med dem så att hon och alien kan tas om
hand. Han ber henne att lita på honom men Ripley svarar nej. Bishop skriker åt
henne att Firman måste få alien. Det är en fantastik varelse. Ripley åker iväg på en
styrbar plattform i slow-motion. Under Bishops överraskade blick kastar sig
Ripley baklänges med utsträckta armar ner i avgrunden. De avslutande bilderna
ser Ripley som faller allt längre ner mot det brinnande havet. Hennes ansikte mot
en orangegul bakgrund. I luftfärden föds plötsligt alien ur Ripleys bröstkorg.
Ripleys ansikte syns i extrem närbild med blod på halsen. Tillsammans faller hon
och alien ner i ett hav av eld.

Ripleys beslut att begå självmord motiveras rent dramaturgiskt med att
hon vill undgå att hamna i Firmans händer som är intresserade av att föda fram
alien som hon har inom sig. Ripley vet att det bara är en tidsfråga innan
alienungen tar död på henne och därför har hon ingenting att förlora på att begå
självmord. Sett ur en actionhjältes synvinkel innebär detta slut det enda tänkbara
för en actionhjälte som måste behålla sin hjältestatus, nämligen martyrdöden dvs.
hon offrar sig för mänsklighetens bästa.

På den konnotativa nivån innebär detta olyckliga slut snarare en individs
intåg i en alternativ värld. Gravid med en dödsmaskin är Ripley inte längre
välkommen i det patriarkala samhälle representerat i slutscenen av Firman. Hon
passar inte längre in, men har hon någonsin gjort det? Slutet påminner mig om en
annan film med två kvinnor i huvudrollerna, nämligen Thelma and Louise (US
1991 Scott). I slutscenen jagade av Texas polisstyrka bestämmer de sig för att
begå självmord genom att köra bilen över ett stup i Grand Canyon. Där liksom i
Alien 3 (US 1992 Fincher) får man aldrig se själva dödsögonblicket. Varken
Ripley eller Thelma och Louise når någonsin marken. Deras beslut att begå
självmord kan därför rent symbolistiskt ses som ett uttåg ifrån en värld som jagar
dem som brottslingar och där endast deras undergivenhet och laglydighet mot
rådande patriarkaliska institutioner skulle accepteras och garantera deras
överlevnad. Men Ripley vet att den patriarkaliska institutionen som Firman
representerar endast kommer att utnyttja henne. Hon är medveten om att hon
skulle bli illa behandlad, som hon blivit innan. Jagade av patriarkaliska
institutioner är ingenting ovanligt för den manlige actionhjälten heller men det
finns en fundamental skillnad. Den manlige hjälten kan alltid bli en fullvärdig
medlem av det patriarkaliska samhället utan att göra avkall på sin egen personliga
frihet och integritet. För en kvinna innebär ett återtåg in i det patriarkaliska
samhället skyldigheter att tjäna detsamma. Dels kan hon bli någons maka, en
egendom, eller bli moder. Ripley väljer inget av alternativen och måste därför dö.
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Alien 3 (US 1992 Fincher) har ett tvetydigt slut. Konfronterad med den
övermäktiga makten i form av Firman och dess vapenprydda män (makt av
lag/patriarkatet) bestämmer sig Ripley för att hon har nått punkten där det inte
finns någon återvändo. Så hon dyker huvudstupa ner i ett brinnande hav av lågor.
Det är en bild av den ultimata verklighetsflykten, en flygextas som i realistiska
termer innebär självmord. Många feminister skulle nog säga att de blivit lurade på
slutet. Filmen är okapabel att fortsätta i sin transgressiva logik. Med det menas att
genom att placera en kvinna som actionhjälte som så explicit blivit förknippat
med aliens, skapar filmen hennes synvinkel och tillåter henne att överleva och
vara "maskulin". Men i Hollywood kan en sådan kvinnlig subversion av phallisk
centrering inte överleva och därför måste slutligen denna alternativa
representation förstöra sig själv.
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5 SLUTDISKUSSION
Detta avslutande kapitel skall ägnas åt en diskussion där jag pekar på de viktigaste
och tydligaste resultaten av min analys. Jag utgår här ifrån huvudsyftet med
uppsatsen, att studera en kvinnlig actionhjälte och de bakomliggande
värderingarna och ideologierna, och inleder med att presentera de viktigaste
slutsatser jag dragit inom de olika teman. Dessa knyter jag sedan samman med de
resultat jag nått i anslutning till mitt mer generella syfte, att undersöka filmen som
massmedium, för att få fram en bild där själva kärnan i uppsatsen tydliggörs.

5.1 Den kvinnliga actionhjälten

I Radways (1987) studie av kvinnliga läsare av romantiska texter föredrogs en
självständig och stark kvinna som huvudrollsinnehavare (som visserligen fick sin
man och sitt bröllop mot slutet). Enkelt sätt fungerar Ripley som ett motsvarande
starkt kvinnoporträtt samtidigt som hon tilltalar gemensamma drifter oavsett
biologiskt kön, vilket tilltalar både en manlig och en kvinnlig publik.
Filmplanscher som visar en kvinnlig actionhjälte till skillnad från en manlig kan
verkar simpel popfeminism men även denna popfeminism har sitt syfte, nämligen
att exponera mekanismerna i de manliga och kvinnliga stereotyperna och om
möjligt ge dem mångfald och komplexitet.

Ripleys aktiva roll tvingar fram föreställningar om hur långt en kvinna får
gå. Hennes sätt att inte veta sin plats får ödesdigra konsekvenser i bl a ett
våldtäktsförsök. Hennes hjälteroll har en liknande utgångspunkt som den manlige
i det att de båda befinner sig i filmens början som en utomstående till samhället.
Men Ripleys resa ifrån utkanten av detta samhälle in mot dess centrum är mycket
mer problematisk. Hennes ledarskap och auktoritet undermineras ständigt av
hennes kön. Dessutom är det ett faktum att ju längre Ripley tränger in i samhället
och även klättrar på makthierarkin, desto färre representanter för samhället
överlever. Ett sätt för den patriarkala ideologin att förenas med en aktiv kvinna är
därmed ”Final Girl”, som gör henne till ett transportmedel för sadomasochistiska
fantasier, förankrade i ett patriarkat.

Den drivande kraften bakom Ripleys agerande är förutom en
hämndlystnad även moderskänslor. Kvinnan framställs ideligen som moder, i
syftet att förstärka den polaritet mellan könen, som underhåller den ojämna
strukturen i maktbalansen. Tasker (1998) pekar på tre attribut hos den kvinnliga
actionhjälten; macho, moder och/eller ”annan”. I filmerna förekommer förutom
Ripley, som internaliserar alla dessa attribut även andra kvinnliga karaktärer som i
alla fall har ett av dessa attribut. Ripleys androgyna kropp driver dessutom fram
konnotationer kring homosexualitet, som till skillnad ifrån heterosexualitet, kan
ses som en oppositionell tolkning av alienfilmerna.

5.2 Aspekter utanför actionhjältens roll

Vid en analys av de grupperingar som återfinns i filmerna hittades en manlig
dominans, vilket går i linje med en patriarkaliskt dominerande ideologi. Samtidigt
konstaterade jag att de etniska minoriteter som förekommer i form av svarta,
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sydamerikaner eller britter (sett ur ett amerikanskt perspektiv) oftast förknippades
med lagöverträdelser eller en tidig död. De övriga kvinnliga karaktärerna intog
mycket riktigt en marginell position i de flesta fall.

Det är motsättningarna som håller alienfilmerna vid liv och de är många.
Den generella motsättningen i alienfilmerna är den mellan människan och alien.
Min analys täckte främst huvudkonflikten mellan alien och Ripley. Utöver den
finns en hel del andra motsättningar som den mellan vetenskapen (Firman) och
människan och klassmotsättningar. Konflikten mellan svarta och vita är även
tydlig i filmerna just p.g.a. de svartas frånvaro, speciellt de svarta kvinnornas
frånvaro.

5.3 Kärnan

Jag nämnde redan under "Problemformulering" att en actionfilms styrande
värderingssystem och ideologier är mycket tydliga och påvisbara. Jag har i min
uppsats försökt exponera de ideologier och värderingar som främst ligger bakom
en kvinnlig hjälte.

I min analys har jag kommit fram till att det finns några fundamentala
problem kring en kvinnlig actionhjälte. Dessa problem visas om och om igen i
filmerna och ger en kluven inställning till Ripley som hjälte. I vissa situationer
verkar Ripleys karaktär maktlös mot de omgivande yttre omständigheterna.
Hennes överträdelser gentemot en patriarkalisk institution straffar sig. Hennes
rörelse bort ifrån de kvinnliga accepterade attributen mot ett mer androgynt
utseende straffar sig. Hennes ledarskap är som självklarast då högre befäl ligger
döda, sårade eller ej kapabla att utföra sin uppgift. Slutligen är den machokvinna
som Ripley framställer oförmögen att undslippa sin roll som moder. Moderskapet
är ständigt närvarande i filmerna, både som någonting gott och som någonting ont.
Det monstruöst feminina lurar alltid i bakgrunden och klipper aldrig av sitt band
till den kvinnliga actionhjälten. Den bild som bäst kan symbolisera Ripleys
kvinnliga actionhjälte återfinns i Aliens (US 1986 Cameron). Där ser vi Ripley
med eldkastaren i ena handen och Newt i famnen hamna i äggkammaren hos
alienmodern. Inga ljud hörs längre för de befinner sig i orkanens öga, roten till det
onda. Ripley vänder sig långsamt om och dov musik ackompanjerar den väldiga
alienmoderns uppvaknande.

Filmerna denaturaliserar actiongenrens konventioner. Ifall man endast ser
filmerna som ett sätt att vända på brickorna och göra kvinnorna dominerande över
männen så har man missat poängen. För det råder i så fall fortfarande en obalans
mellan könen. Istället kan man se till dessa actionkonventioners konstruktion i det
ögonblick de bryts eftersom det är i dessa stunder som konventionernas
mekanismer exponeras (Tolson, 1996). Ripley som kvinnlig actionhjälte har hjälpt
till att exponera de patriarkala mekanismer som  gjorts osynliga i stereotyperna av
den aktiva manlige hjälten och den passiva kvinnan vid hans sida.

På grund av den amerikanska världsdominansen på filmmarknaden så blir
den amerikanska paranoian kring en kvinna som actionhjälte, någonting som även
skickas ut till resten av världen för beskådande, däribland Sverige. Det kunde vara
intressant för vidare forskning att ta reda på svenska kvinnors inställning till just
den amerikanska representationen av kvinnan. Påverkar den överhuvudtaget hur
svenska kvinnor ser på sig själva? Det är bara att hålla med Smith (Thornham,
1999) när hon angående kvinnliga representationer i film, säger: "Since very few
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filmmakers have given much thought to their habits of sex-role stereotyping, even
a film which has one strong female character will revert to cliché motivations and
actions for the rest. That last point is a very important one. Filmmakers' minds
must be changed, or this stereotyping will go on forever." (Smith i Thornham,
1999:15).
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