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Abstract 
 
Women are subordinate of men in the society, this is visible both in work places and 
private lives. Equality between the sexes is daily discussed in politics and the private sphere. 
As this is a hot topic which is debated within many areas, one of those is film production, 
we chose to write this essay about how the view of women has changed in movies over 
time. If equality doesn’t exist within the film media, then it will be hard to change the 
society’s point of view. To get the answer of our question, we chose to analyze three movie 
pictures from three different time areas, the choice came to be the three King Kong 
movies that were produced in 1933, 1976 and 2005. 
 
After we finished analyzing the films we came to learn that society’s view of women has 
changed drastically between the 1930’s and the 21st Century. The changing progress has 
been both positive and negative because of the fact that women in today’s society are 
exploited more as sex objects than they used to be. But even in the 30’s men looked at 
women in a sexual matter, but in those days the difference between the respectable women 
and those time’s pin-up girls. On the other hand, equality between the sexes has come a 
long way in the work place and women have gained more independence in their private 
lives. But there is still a long way to go before we reach a complete equality. 
 
 

   



 

Sammanfattning 
 
Kvinnor är underordnade män i samhället, detta syns i både arbets- och privatlivet. 
Jämställdhet i samhället diskuteras dagligen inom politiken och den privata sfären. Då detta 
är ett hett ämne som debatteras inom många områden däribland film, valde vi att skriva 
den här uppsatsen om hur kvinnosynen i film har förändrats genom tiderna. Om inte 
jämställdhet existerar inom filmmediet kan det också bli svårt att ändra samhällets syn på 
det. För att få fram svaret på den här frågan valde vi att analysera tre filmer från tre olika 
tidsepoker, valet föll då på de tre King Kong filmerna som spelades in 1933, 1976 och 
2005.  
 
Efter vårat analysarbete kom vi fram till att samhällets syn på kvinnan har förändrats 
drastiskt mellan 30-talet och 2000-talet. Förändringen som har skett har varit både positiv 
och negativ då kvinnor i dagens samhälle exploateras mer som sexobjekt än de gjorde förr. 
Men även på 30-talet såg män kvinnor på ett sexuellt sätt men på den tiden var det större 
skillnader mellan de respektabla kvinnorna och den tidens pinuppor.  Däremot har 
jämställdheten kommit långt inom arbetslivet och kvinnans privata självständighet. Men vi 
har fortfarande lång väg att gå innan vi når total jämställdhet.  
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1 Inledning  

 
Kvinnor har i åratal varit underordnade mannen, såväl i arbetslivet som i hemmalivet, 
samma sak gäller våldet mot kvinnor. I Karolina Ramqvists artikel Slopa manligheten (Arena 
2004:4), skriver hon om hur mäns våld mot kvinnor har bidragit till att endast kvinnorna 
behandlas och undersöks. Det är kvinnorna som måste gå självförsvarskurser och som inte 
vågar gå själva ute om kvällarna och nätterna. Ramqvist påstår att männen å andra sidan 
inte behöver genomgå behandling när dom har misshandlat och våldtagit en kvinna.  
 
Kvinnans underordning syns även i filmer, gamla som nya. Hon exploateras ofta enbart 
som ett sexobjekt, hon ska vara fysiskt svag som den manliga hjälten måste rädda. Detta 
syns också i låttexter och dess musikvideos där kvinnan till största delen avbildas som ett 
sexobjekt (Arnold, H. 2005: 341). På den senare tiden har det här börjat luckras upp, i 
filmer som till exempel Kill Bill av Quentin Tarantino och Alien av James Cameron är det 
kvinnorna som spelar den starka hjälten. Den typiska manliga hjälterollen har övertagits av 
kvinnor. 
 
Lagar ändras och folk kämpar för att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och för ett 
jämställt samhälle där ingen elimineras. Om detta inte ändras inom filmberättandet kan det 
vara svårt att ändra folks attityder ute i samhället. Det blir då svårare trots lagstiftningar att 
nå jämställdhet.  
 
Det finns mycket vi skulle kunna ta upp inom det här området, och många filmer som 
skulle kunna analyseras, men för att begränsa oss valde vi att titta på hur kvinnors 
gestaltning inom filmen har förändrats genom åren. Vårat filmval kom då att ligga på 
originalet av King Kong från 1933, och de två följande nyinspelningarna från 1976 och 
2005.  
 

1.2 Syfte och problemställning 
Syftet med denna uppsats är att titta på hur kvinnorollen i film har förändrats genom åren. 
Vi kommer inte att nämna något om hur en man skulle bli behandlad i liknande situationer 
då det inte finns tid att behandla den frågan och då vi begränsat oss att endast ta upp 
kvinnoperspektivet. Vi har valt ut de tre King Kong-filmerna, originalfilmen från 1933, och 
de följande två rekonstruktionerna, varav den senaste är från 2005, men där handlingen 
utspelar sig 1933. Vi gjorde det här valet trots att den senaste versionen utspelas på 30-talet, 
då vi lade märke till att den kvinnliga huvudrollskaraktären inte beter sig som de 
traditionella kvinnorollerna gjorde.  För att få lite mera insyn i hur kvinnor idag gestaltas i 
film kommer vi att även ge exempel från andra filmer.  
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Vi ska göra en feministisk filmanalys för att få fram hur kvinnan exploateras i filmer under 
olika årtionden. Vi har valt att titta på följande delar: 
 

o tekniskt, hur kameravinklar och ljussättning framhäver män respektive kvinnor 
o vad de olika karaktärerna har för repliker 
o hur handlingen är uppbyggd 
o huruvida kvinnan exploateras som ett sexobjekt  
o hur relationen är mellan kvinnor och män.  

 

1.2 Disposition 
 
I bakgrunden tar vi upp feminism, vad det är, lite historik och vilka olika indelningar det 
finns inom feminismen. Vi går sedan vidare till teorikapitlet där vi diskuterar lite generellt 
om filmteori, men även semiotik där vi tar upp symboler, denotation och konnotation. 
Även stereotyper och vad som är typiskt för män och kvinnor, men också intern, extern 
och teknisk analys. Sedan kommer vi till metodavsnittet där vi beskriver hur vi ska gå 
tillväga med analysen av filmerna och vad en feministisk filmanalys är och även en 
metoddiskussion. Vi kommer sedan till resultat- och analysdelen som är den viktigaste 
delen i hela uppsatsarbetet. Där går vi igenom vad filmerna handlar om och går sedan in på 
analysen. Vi avslutar sedan uppsatsen med en diskussion med slutsatser där vi gör en 
jämförande analys av alla tre filmerna för att få fram svaret på vår fråga.  
 

1.3 Bakgrund 
I dagens samhälle syns det fortfarande stora skillnader mellan män och kvinnor. Kvinnor 
blir diskriminerade i större utsträckning än män, särskilt ute på arbetsmarknaden. Kvinnor 
får lägre löner och får dessutom sköta hushållet oftare än män. Enligt uppgifter från 2002 
på Statistiska Centralbyråns hemsida finns det uppgifter om medellöner inom de vanligaste 
yrkesgrupperna. Där går det klart att se, att männen tjänar betydligt mer än kvinnorna. Med 
ett yrke inom företagsekonomi tjänar mannen cirka 36000kr medan kvinnan tjänar cirka 
28000kr, det är en skillnad på hela 8000kr. Det finns även uppgifter som visar att hela 83 % 
av kvinnorna år 2003 stannade hemma på föräldraledighet, jämfört med männens 17 %. I 
den äldsta undersökningen som är från 1974, syns det att hela 100 % av kvinnorna var 
hemma med barnen, vilket tyder på att det har skett en förändring genom åren. Kvinnan 
har också fått stå som det sexiga och snygga attributet bredvid den intelligenta och 
väletablerade mannen.  
 

1.3.1 Vad är feminism? 

 
Feministerna vill uppmärksamma den underordnade position och den diskriminering som 
kvinnor får utstå på grund av sitt kön. De kräver dessutom en ändring i den sociala, 
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ekonomiska, politiska eller kulturella ordningen för att motverka och eliminera denna 
underordning. (Freedman 2003: 7) En av dessa underordnade positioner är kvinnors roll i 
arbetslivet och i hushållet. Då kvinnor har uppfattats som mer naturenliga i sitt psyke och i 
de roller hon tar sig an har hon blivit förvisad till en andrahandsposition i samhället som att 
ta hand om hemmet och barnen. Män uppfattas vara närmare kulturen och anses då passa 
bäst för de offentliga rollerna och politiska företag. (Ibid: 19-20) Kvinnor har dessutom 
bedömts vara mer styrda av känslor och på grund av kvinnans förmåga att föda barn, 
amningen och deras svagare fysiska styrka har kvinnans roll blivit bestämd till hemmet. På 
grund av dessa biologiska skillnader har det ansetts att kvinnor varit oförmögna att delta i 
den offentliga sektorn. (Ibid: 23) Feministerna arbetar för att alla kvinnor ska ha rätt till att 
arbeta och att de ska bli rättvist behandlade och få lika löner som männen får. Lönegapet 
mellan män och kvinnor är stort i Sverige och de typiska kvinnoyrkena har fortfarande 
mycket lägre löner än vad de mansdominerande yrkerna har. Enligt partiet Feministiskt 
Initiativ påverkar detta också många av de ensamstående mammorna som i dag lever under 
stor ekonomisk press. (Fi 2006) De dåliga löner och arbetsvillkor som kvinnor har i dag 
beror på mäns överordning och att kvinnornas löner är fastslagna av männen och att 
kvinnan inte i lika stor utsträckning som männen kan förhandla sig till en bättre lön. 
(Freedman 2003: 69) När det gäller hushållsarbetet står sig feministerna lite olika, vissa 
tycker att kvinnan ska överge hushållsarbetet för att ge sig ut i arbetslivet och få 
jämställdhet på det viset medan andra menar att hushållsarbetet och omsorgstagandet om 
barnen borde värderas lika som ett lönearbete. För att nå jämställdhet mellan könen kan 
inte kvinnan vara ute i arbetslivet om de dessutom sköter om hemmet oavlönat. (Ibid: 78; 
80) 
 
En annan position som är underordnad i kvinnors liv är deras sexualitet. Det feministerna 
gör mest anspråk för är kvinnans rätt till sin egen kropp. Kvinnor ska kunna njuta av sin 
sexualitet och kunna skaffa barn om och när hon vill. Den senaste tidens framsteg inom 
preventivmedel och abort har upplöst kvinnornas underordnade position något, trots detta 
är de här alternativen fortfarande inte tillgängliga för alla kvinnor världen över. (Ibid: 89-90) 
Däremot fasthålls kvinnans underordning här på grund av det sexuella våldet. Många 
kvinnor är idag rädda för att gå ut på kvällar och nätter, även om de själva inte har blivit 
utsatta för någon våldtäkt. Det är hotet om våldtäkt som hänger över kvinnor som ger 
männen dess överordning. Detta kommer även alla män till godo även om de själva inte 
har begått en våldtäkt, då det håller dem kvar i överläget. Brownmiller (Ibid: 100) 
argumenterar att då inte straffen för sexualbrott är tillräckligt hårda betraktas dessa brott 
inte som så allvarliga. Domstolarna frikänner eller ger allt för låga straff till våldtäktsmän 
och andra sexförbrytare, medan kvinnorna får sina liv förstörda (Fi 2006). Feministerna 
förklarar också att en våldtäkt inte utförs på grund av en tillfällig förlust av kontroll utan 
om en manlig aggression och om patriarkatet. Runt om i världen och de senaste åren även 
här i Sverige har sexhandeln ökat drastiskt. Unga kvinnor från fattiga länder blir lurade i 
hopp om en bättre framtid och ett välbetalt yrke i ett annat land, andra blir drogade och 
kidnappade, för att sedan säljas som sexslavar (Fi 2006). Då män redan i en ung ålder 
upptäcker att man kan köpa en kvinnas kropp för ett fast pris kan det bli svårt för dem att 
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förstå det riktiga värdet hos kvinnan som en mänsklig varelse. För männen blir då inte en 
kvinna värd lika mycket som en man. Dessa underordningar syns även i filmer och i texter 
till populära sånger och dess musikvideos, där mannen framställs som stark och 
dominerande och kvinnan bara som ett sexobjekt. (Freedman 2003: 99-101) 
 
Det finns olika uppfattningar om vad feminism är och vad det innebär att vara feminist. De 
tror att det innebär som feminist att hata män och skylla kvinnans underordning på dem. 
Vissa tror också att feminister inte heller får använda smink, raka sig eller vara intresserad 
av att se snygg och fräsch ut. Det här är tack och lov inte sant, det finns inget som säger att 
feminister ska hata män och inte heller skylla alla problem på dem, både män och kvinnor 
är ansvariga för hur dagens samhälle ser ut och måste tillsammans ta ansvar för att 
förbättra det. Feminister får mycket väl bry sig om sitt utseende och använda smink och 
fina kläder. Däremot tycker inte feministerna om den extrema utseendefixering som har 
brett ut sig den senaste tiden, den som gör att kvinnor mår dåligt och börjar hysteribanta 
m.m. Det är den här sortens utseendefixering som får unga kvinnor att tro att utseendet är 
den viktigaste och kanske enda kvalité de har som kvinna. Kvinnor ska själva kunna 
bestämma över om de vill gå ut i arbetslivet eller om de vill vara hemma och sköta om 
hushållet och barnen. Det är viktigt för feministerna att om kvinnan väljer en karriär ska 
hennes lön vara jämställd med mannens. Män skall också ha lika stor rätt till att vara 
hemma och sköta om hushållet och barnen som kvinnan har. Att vara feminist innebär 
alltså att alla ska värderas lika oavsett kön och att alla ska ha rätten till det egna fria valet att 
välja hur de vill se ut och hur de vill leva sitt liv. (F.org, Vad är feminism? 2006) 
 
Vi är medvetna om att Fi jobbar för jämställdheten och att de har sin egen syn på samhället 
som många inte håller med om. Vi valde ändå att använda dem som källa då det är ännu en 
syn på feminismen. 
 

1.3.2 Feministisk historia 

En kvinna som var väldigt viktig för de första feministerna är Mary Wollstonecraft, hon 
skrev boken ”Till försvar för kvinnans rättigheter” (1792), denna bok är ett av de första 
feministiska verk som finns. Den första vågen av feminism sägs dock inte ha börjat förrän 
1848 när den första kvinnorättskonferensen hölls vid Seneca Falls-konventet i New York 
State. (Harlan, J 1998: 1) 
 
1920 vann kvinnorna i USA rätten till att rösta, det var dock kvinnorna på Nya Zeeland 
som först fick rösträtt 1893 och Finland strax efter. I vissa länder började kvinnor rösta på 
samma gång som männen, detta i kolonier som blev självständiga efter andra världskriget. 
Mellan 1920 och 1960 var det inte lika på feministfronten efter att de hade fått rösträtt, de 
gled då tillbaka till deras vardagliga liv. Endast ett litet antal kvinnor fortsatte att kämpa för 
jämställdheten. Det var inte förrän i slutet av 50-talet och början på 60-talet som den andra 
vågen av feminism började. Den andra vågen har ofta blivit kategoriserad som en 
medelklassrörelse för vita kvinnor, och det är precis så det startade. Det var en produkt av 
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unga, utbildade vita tätortskvinnor. De hade college-utbildningar, de kunde försörja sig 
själva och hade få familjeplikter. (Ibid: 2-3) 
 
1980 var det första gången sen 1940 som det Republikanska partiet i USA satte sig emot 
jämställdheten och aborter. Ronald Reagan satt i spetsen och till feministernas missnöje 
blev han senare vald till president. 1980-talet såg feministerna som ett bakslag, de var 
tvungna att kämpa hårt för att hålla fast vid de lagar och juridiska bestämmelser som de 
tidigare hade vunnit.(Ibid: 6-7) 
 
Dagens generation av kvinnor studerar på kända skolor som Harvard i USA och Chalmers i 
Göteborg och de förväntar sig att tjäna lika mycket pengar som männen. Det här är den 
nya generationen kvinnor som växte upp med i stort sett samma förutsättningar som 
männen. I dagens samhälle lever vi i en värld där kvinnor likaväl som männen kan få höga 
befattningar som till exempel Tarja Halonen, Finlands kvinnliga president. Det här är 
generationen som ser på världen som en värld där kvinnorna surfar bredvid männen, en 
mäktig tredje våg. (Ibid: 9) 
 

1.3.3 Olika grupper inom feminism 

 
Inom feminismen finns det en mängd olika inriktningar beroende på vad de tycker, vad de 
anser att problemet är och hur det ska lösas. Dessa grupper har väldigt olika uppfattningar 
men det de har gemensamt är att de anser att kvinnor är underordnade män och att detta 
måste ändras. Vi ska här ta upp några olika inriktningar och förklara dem kortfattat.  
 
Likhetsfeminism: Här anses det att män och kvinnor inte alls av naturen är så olika 
varandra utan att det är samhället som bestämt män och kvinnors olika behov och roller. 
Likhetsfeministerna anser att män och kvinnor ska få möjlighet till att utveckla de sidor av 
sig själva som anses vara traditionellt manligt eller kvinnligt vare sig de är män eller 
kvinnor. (F.org, Olika sorters feminism 2006)  
 
Anarkafeminism: Denna sorts feminism tycker inte om något slag av dominans eller 
förtryck, de vill avsätta staten och patriarkatet. Anarkafeminismen har två centrala 
grundregler som de följer, det första är att de ska sträva efter att avskaffa makten, de vill 
inte försöka att överta den eller att på något sätt omfördela den. Den andra grundregeln är 
att det ska vara folket som ska genomföra de här nödvändiga förändringarna inte några 
politiska partier eller fackförbund. (F.org, Olika sorters feminism 2006)  
 
Liberalfeminism: Liberalfeministerna är den grupp feminister som är mest allmänt kända. 
De anser att kvinnor och män ska kunna njuta av samma grundläggande fri- och 
rättigheter. (Gemzöe, L 2002: 31) De ska i lika stor utsträckning kunna bli oberoende och 
få ha valfrihet, de är även för privat ägande. (F.org, Olika sorters feminism 2006) 
Liberalfeministerna tror på uppfostran och utbildning, men även på att påverka attityder 
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för att kunna upphäva kvinnors underordning i samhället. (Gemzöe, L 2002: 31) Vi 
nämnde tidigare Mary Wollstonecraft som har skrivit boken ”Till försvar för kvinnans 
rättigheter” i stycket om feminismens historia, hennes bok stödjer liberalfeminismens 
tankesätt. (F.org, Olika sorters feminism 2006) 
 
Radikalfeminism: Denna grupp feminister bildades i den radikala kvinnorörelse som 
formades på 1960-talet i USA, Europa och Australien. De anser att kvinnor är förtryckta på 
grund av deras kön och att kvinnoförtrycket är den mest utbredda formen av förtryck. 
(Gemzöe, L 2002: 45) Äktenskapet och kärnfamiljen anses vara ett sätt för mannen att 
förtrycka kvinnan (F.org, Olika sorters feminism: 2006). Lesbiska kvinnors sexualitet 
undertrycks bara för den manliga kontrollen av kvinnornas kroppar hotas. Enligt 
radikalfeministerna finns det en gemensam fiende för alla feminister – patriarkatet, en term 
som betecknar männens dominans över kvinnorna i samhället. De menar att alla män har 
en fördel av att vi lever i ett patriarkat då det som män ger dem makt över kvinnor. 
(Gemzöe, L 2002: 45-46) 
 
Socialistisk feminism: Den socialistiska feminismen är en typ av feminism som anser att 
det är ojämlikhet mellan kön, klasser och raser. Den har ursprung i Karl Marx och 
marxismen, och till skillnad från den marxistiska feminismen ser inte den socialistiska 
feminismen klassamhället som det enda hindret för jämställdhet mellan könen. Dessa 
feminister ser ojämlikheten som ett strukturellt problem och de talar ofta för statliga 
ingrepp för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. Friedrich Engels hade sin syn 
på kvinnans underordnade i samhället och han ansåg även att ursprunget till patriarkatet 
var ägande. När männen började äga mer, föddes det en vilja att föra över sina rikedomar 
till barnen. Kvinnan måste vara under uppsikt för att kunna kontrollera att barnen 
verkligen var mannens. (F.org, Olika sorters feminism: 2006) De idéer som den här 
gruppen feminister framför har präglat 1900-talets socialistiska rörelser på ett väsentligt 
sätt. (Gemzöe, L 2002: 58) 
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2 Filmteori 

 
I det här kapitlet kommer vi att ta upp ett antal filmteoretiska begrepp och modeller som vi 
kommer att använda oss av när vi utför filmanalysen.  Några av de begrepp som är viktiga 
för vår analys är denotation, konnotation och teknisk analys. Vi kommer att förklara dessa 
begrepp och några till längre ner i kapitlet.  
 
Inom filmvetenskapen är filmanalysen en av de vanligaste aktiviteterna och genom att 
analysera film går det att lära sig mycket om den rörliga bilden, men även mer på djupet. 
Det går att upptäcka nya innebörder och detaljer som förut inte har upptäckts. Det ger oss 
också en chans att på ett bättre sätt uttrycka oss i rörliga bilder. Att se på många filmer och 
analysera dem gör det lättare för en filmskapare när sedan han/hon ska göra egen film. 
Många genrer och former har uppstått tack vare den rörliga bilden. Det finns dock ingen 
övergripande modell för hur en analys ska genomföras. (Andersson & Hedling 1999: 7) 
 
Oavsett om det inte finns någon särskild modell är det ändå möjligt att göra en lista över 
vissa moment som är oundvikliga för att kunna göra en filmanalys. Innan själva 
filmanalysen är det viktigt att ha klart för sig vad som ska uppnås med den tänkta analysen, 
vilket sammanhang den ska ingå i och vilken sorts kunskap som är bra att ha för den tänkta 
analysen. Det är viktigt att bekanta sig med filmen som ska analyseras, filmens tillkomst 
och mottagande av publiken och kritiker. Det är också givande för analysen att söka upp 
kompletterande material i litteratur och databaser och samla på sig all information som är 
nödvändig för att kunna uttrycka vad som händer i en film. Det tredje steget är att 
organisera alla iakttagelser som har kommit fram i de två första stegen. Det allra sista och 
avslutande steget är att göra en formulering av analysen. För en lärare kan det innebära att 
lägga in analysen i ett lektionspass, men oftast ska den presenteras skriftligt, i form av en 
uppsats eller artikel. De första stegen är självklart osynliga för läsaren, det är först efter 
textframställningen som de får ta del av den. (Ibid: 7-8) 

 

2.1 Semiotik – symbol, ikon och index 
 
Det centrala inom begreppet semiotik är tecknet. Studier om tecknet kallas helt enkelt 
semiotik men även semiologi. Det studerar tre huvudområden, där ett av dem är själva 
tecknet. Tecken har utformats av människan och de kan endast förstås på de sätt som 
människan har bestämt. Det andra huvudområdet är de koder och system som tecken 
organiseras i, och det tredje är inom vilken kultur koder och tecken arbetar. (Fiske 1990: 
61) 
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I semiotiken ingår tre olika teckenkategorier som alla visar ett annorlunda förhållande 
mellan tecknet och objektet. En ikon ser ut eller låter som tecknet, i ett index är tecknet och 
objektet direkt sammankopplat med verkligheten och en symbol har inget sammanhang 
mellan tecknet och objektet. En symbol finns endast där för att vi som människor har 
bestämt att den ska stå för det den gör. (Ibid: 69) Detta kan liknas vid en varningstriangel, 
den betyder endast varning för att vägtrafikförordningen har bestämt det (Ibid: 72). Till 
skillnad från symboler liknar ikoner sitt objekt. Ett fotografi eller en karta kan vara en ikon, 
även skyltarna för dam och herrtoalett är ikoner. Ett index som har ett direkt samband med 
objektet kan till exempel vara rök. Rök är ett index på eld, likadant som en nysning är ett 
index på förkylning. (Ibid: 71) Semiotik kan mycket väl användas när bilder ska tolkas, men 
det går även att applicera på filmer. 
 

2.2 Denotation och konnotation 
 
Inom semiotiken pratas det även om denotation och konnotation, detta är två olika sätt att 
tolka bilder. Denotation är den uppenbara betydelsen av bilden. En bild av ett träd 
denoterar precis det; ett träd. Bilden skulle kunna va fotograferad på flera olika sätt, olika 
tider på dygnet, med svart-vit film, den skulle ändå detonera exakt samma sak. En 
konnotation av en bild är däremot på ett djupare plan. Det är ett samspel mellan tolkarens 
erfarenheter och värderingar och vad bilden framkallar hos tolkaren, vad som finns med på 
bilden, vilken skärpa den har. Denotation är vad som fotograferas men konnotation är hur 
bilden fotograferas. Vidare kan konnotation ha att med hur vi pratar, vilket tonfall vi 
använder oss av, detta konnoterar våra känslor och värderingar om det vi säger. (Fiske: 
117-119) Likadant som det här kan tillämpas på bilder, kan det även användas till att tolka 
filmer. 
 

2.3 Fallossymboler 
 
Fallos står för fruktbarhet och brukar betecknas som en erigerad penis, den ska ge liv och 
bördighet åt människan och naturen. Men en fallossymbol kan även vara en pelare, obelisk 
eller vad som helst som är upprätt, den är även allt som genomtränger och penetrerar, till 
exempel ett svärd, en pil eller en lans. I dagens samhälle kan vi upptäcka fallossymboler på 
flera olika ställen, det kan vara till exempel höga byggnader, ett stigande flygplan, en kon, 
eller en spade. (Cooper, 1978: 47) 
 
Vår svenska midsommarstång är en fruktbarhetssymbol som denoterar ett blomsterklätt 
kors med ringar. Den konnoterar dock en upp- och nervänd penis där ringarna högst upp 
står för det kvinnliga. Det manliga och kvinnliga strålar här tillsammans för fruktbarhet och 
ska gynna till en bra skörd. (Ibid: 120-121) 
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Lårbenet kan också ses som en fallisk symbol, den står för den skapande kraften, avel och 
styrka. Men i den typiska sjörövarflaggan får denna fruktbarhetssymbol motsatt betydelse.  
Sjörövarflaggan består av en dödskalle och två korslagda lårben, detta representerar de 
största kraftkällorna hos mannen, hans huvud och underliv. De två tillsammans har en 
magisk kraft som kan dämpa livslågan och denna bild blir då en symbol för döden. (Ibid: 
120)  
 

2.4 Manligt & kvinnligt 
 
Symboliskt sett representeras mannen av solen och himlarna men även av allt som är av 
fallisk natur. Det falliska är allt det som är upprätt och genomträngande, men även det som 
är förknippat med värme. Detta kan till exempel vara solen och dess strålar, eld, låga, 
fackla, men även de typiska som till exempel svärdet, pilen och lansen. Hos indianerna är 
det den vita örnfjädern som konnoterar det manligt falliska. (Ibid: 121) 
 
Kvinnan ses som den stora modern och symboliseras av månen, jorden och vattnet. 
Typiska symboler för kvinnan är allt som är mottagande, skyddande, närande och ihåligt 
som till exempel en grotta, vattnet, fiskarna eller ett skepp. (Ibid: 107) Ett skepp kan dock 
ses ur två synvinklar, om skeppet har ett hästhuvud och hästsvansar som utsmyckning eller 
om det har ett kvinnohuvud. Hästen är solsymbol och skeppet blir då något manligt, om 
det däremot utsmyckas med ett kvinnohuvud som är en månsymbol står skeppet för den 
stora modern och hennes skyddande sida, skötet, vaggan, kvinnan som räddar och 
beskyddar på livets hav. (Ibid: 167) Hennes främsta attribut är dock nymånen, månens 
speglande ljus och stjärnorna. Kvinnans kraft är instinkterna i motsats till mannens som är 
det rationella. (Ibid: 107) 
  

 2.5 Stereotyper 
 
En stereotyp är en allmän bild eller föreställning om en viss människa eller grupp, de kan 
ofta vara negativa och nedvärderande. Det kan till exempel förklara hur svenskar eller 
norskar konnoteras ur olika människors perspektiv, hur de ser ut eller beter sig. Stereotyper 
spelar in i vår verklighetsuppfattning men behöver varken vara sanna eller troliga. Det går 
att jämföra stereotyper med fördomar i samhället, människor kan ha en stark övertygelse 
om att en viss grupp pratar eller beter sig på ett särskilt sätt.  Detta är något som både kan 
vara medvetet och omedvetet. (GetEducated 2006) Det finns ändlöst många stereotyper, 
några exempel är blondiner, nördar och fjortisar. I filmanalysen kommer de följande tre att 
lysa igenom: 
 
Maskulina män: Män i film brukar nästan alltid spela den starke, modige hjälten. Hans 
egenskaper är att han är fysiskt stark och har en utpräglad jakt- och beskyddarinstinkt. Han 
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är inte rädd för att bruka våld och är aggressiv i sina ansatser till att beskydda kvinnan han 
älskar.  
 
De här karaktärsdragen kan även ses hos männen utanför den vita duken. Män anses vara 
mer dominerande, aggressiva och oberoende än vad kvinnor är, de är dessutom mer 
sexuellt initiativtagande och utforskande i sin läggning. Det aggressiva beteendet är mer 
utpräglat hos djuren än hos människan. Men vid en titt på statistik över våldsbrott syns där 
en tydlig skillnad mellan män och kvinnor. Männen står för 91 % av all misshandel, de är 
även överrepresenterade i alla typer av kriminella brott. Forskning har gjorts inom det här 
området och resultatet visar att det är det manliga könshormonet testosteron som är 
orsaken till detta beteende. Även kvinnor som har en högre testosteronhalt än vanligt är 
mer benägna till brott och speciellt våldsbrott än vad andra kvinnor är. (Eriksson: 2002) 
 
Feminina kvinnor: Kvinnor på vita duken spelar ofta den varma kärleksfulla och 
moderliga typen. Hon är ofta hemmafru och ägnar sitt liv åt till att ta hand om maken och 
barnen. Har hon inte redan ett förhållande brukar hon filmen igenom söka efter ett. 
Hennes längtan grundar sig alltid på kärleken och familjen. En annan rollkaraktär som syns 
till ibland är den karriärlystna, ensamstående kvinnan. Hon har inte skaffat sig någon familj 
och är mer intresserad av sin karriär. I vissa fall kan hon även ha familj men är då också till 
stor del frånvarande på grund av arbetet. Denna kvinna porträtteras oftast som den ”onda” 
i filmer och straffas på ett eller annat sätt i slutet. Ett exempel är filmen Handen som gungar 
vaggan, där mamman i familjen också är en karriärkvinna, hon förlorar nästan sin familj till 
barnflickan som anser att en riktig mor bör vara hemma och ta hand om sin familj. 
Kvinnan skildras också nästan alltid som ett sexobjekt, som ska tillfredställa den manliga 
publiken. Hon ska vara vacker och sexigt klädd. (O´Sullivan, Dutton & Rayner, 1994: 94, 
97, 101-102) 
 
Eriksson (2002) anser att kvinnor har större social förmåga och är mer empatiska än män. 
Detta är egenheter som gör att kvinnan passar bättre än män till att ta hand om barnen och 
familjen. Kvinnan söker sig mer efter trygghet och ett fast förhållande än vad män gör och 
de är mindre sexuellt utforskande. (Eriksson 2002) 
 
Dum blondin: Oftast är det kvinnor i film som får spela den dumma blondinen, ett fåtal 
gånger spelar män den här rollen men i regel är det kvinnan som får stå för den dumma 
blonda karaktären. För att en filmkaraktär ska bli klassad som dum blondin bör ett flertal 
av dessa beståndsdelar ingå; Hon måste i stort sett alltid vara blond (i ett fåtal fall kan hon 
även vara brunett) och är vanligen stark sminkad, hennes klädsel är oftast överdrivet 
uppklädd och sexig, kroppsspråket bör vara förförande och hon är alltid flirtig av sig. 
Hennes karaktär är som ett livligt och oskyldigt barn - alltid positivt inställd till lek och skoj, 
det är inte heller ovanligt att hon har en ljus röst likt ett barn. Hon har en stor portion av 
humor och är ofta kvicktänkt inom det sammanhanget, dock är hon ganska ologisk i sitt 
tänkande och väldigt naiv. De här karaktärsdragen motsäger varandra ganska ordentligt, 
men det är det som gör den blonda tjejen till just en dum blondin. Några exempel på 
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dumma blondiner genom tiderna är Marilyn Monroe som på 50-talet spelade den sexigt 
utmanande kvinnan. Under den här tidsepoken stod den dumma blondinen enbart för det 
vackra och förförande. Goldie Hawn tog över den här rollen på 70-talet och under det här 
decenniet hade också karaktären fått några nya drag, hon skulle nu även vara fnittrig och 
tokig. (O´Sullivan, Dutton & Rayner, 1994: 88-89) Ett modernt exempel på en film där den 
här stereotypen används är Legally Blonde med Reese Witherspoon i huvudrollen. 
 

2.6 Intern och extern analys 
 
I en filmanalys är det möjligt att utgå ifrån två olika synvinklar, intern och extern. I en intern 
analys undersöks själva innehållet i filmen, vad den har för handling, personerna i filmen, 
vilka miljöer de befinner sig i, vilka intriger behandlas och vilken stil filmen har. I dessa 
analyser är det viktigt att koncentrera sig på vilka bakgrundsfaktorer filmen baserar sig på, 
vem regissören och producenten är, och vilka skådespelare som medverkar.  
 
I den externa analysen behandlas verkligheten utanför filmen, den ekonomiska, politiska, 
kulturella och sociala kontexten. En diskussion som är möjlig är vilket land den gjorts i och 
hur det påverkar filmen, vilka ekonomiska villkor som filmmakarna hade. Det går även att 
titta på hur val av regissör och skådespelare har påverkat filmen, men även om filmen har 
något nationellt budskap och om den speglar sin omvärld. (Språknätet 2006)  

 

2.7 Teknisk analys 
 
I en teknisk analys ingår det att titta på kameravinklar och övriga kameraarbeten, detta kan 
hjälpa oss mycket med den feministiska analysen, då de olika kameravinklarna som finns 
lätt kan konnotera vem som är över- respektive underordnad. Att filma ifrån grodperspektiv 
betyder att personen filmas underifrån vilket gör att han/hon ser överordnad ut, personen i 
fråga upplevs som stor och dominerande. Normalperspektiv filmas i normalhöjd med 
personen vilket gör att han/hon visas som neutral. Fågelperspektiv gör att personen ser 
underordnad ut, kameran är då vinklad ovanifrån. Oavsett vilken kameravinkel som 
används denoterar bilden en och samma sak, däremot upplever publiken den olika 
beroende på vilket perspektiv som används. (Breum, T 1995: 89) 
 
Filmskapare använder sig även av helbild, halvbild och närbild för att ytterligare framhäva 
karaktärerna på olika sätt. Helbild ger oss en överblick och en viss anonymitet. Att filma 
med halvbild känns mer naturligt då den påminner oss om verkligheten när vi pratar med 
andra människor. En närbild är mycket mer känsloladdad än en helbild, den ger oss 
detaljupplysningar om karaktärerna. (Ibid: 88-89) Förutom dessa tre sätt att filma på, 
används även översiktsbild/presentationsbild och extrem närbild. En extrem närbild är 
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ännu mer känslig än vanlig närbild, den används ofta i skräckfilmer. En översiktsbild 
presenterar och beskriver scenen, och vilka som befinner sig i den. (Rudberg, J 2000) 
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3 Metod 

 
I metodkapitlet tar vi upp hur vi ska gå tillväga med filmanalysen, vi kommer att använda 
oss av en feministisk filmanalys. Anledningen till att vi la in den feministiska filmanalys-
delen i metodavsnittet och inte i teoridelen är för att vi anser att de här två delarna går hand 
i hand. Feministisk filmanalys skulle också passa bra i teoridelen men vi tycker att den 
passar bra här då det är den metod vi ska använda oss av. Vi har även skrivit en kort 
metoddiskussion då vi vill klargöra att våra tankar och åsikter i analysarbetet inte kommer 
stå för vad andra tycker och tänker om de tre filmerna vi ska analysera. Inom 
filmanalysarbetet finns det inget rätt eller fel då människor tolkar saker på olika vis 
beroende på tidigare erfarenheter.  
 
För att göra en feministisk filmanalys utgår vi först och främst ifrån hur den kvinnliga 
karaktären porträtteras, vi tittar då på hennes personlighet, hur hon interagerar med 
männen och hur de behandlar henne. Förekommer det sexuella anspelningar mellan 
kvinnan och männen och behandlar de henne på något speciellt sätt endast för att hon är 
en kvinna? Vi kommer också att titta på hennes klädsel och i hur stor grad hon blir 
exploaterad som ett sexobjekt. Det är också viktigt att se hur männen blir skildrade i 
filmerna för att se om det är någon märkbar skillnad. Något som också är viktigt att belysa 
är hur kameran vinklas mot kvinnan respektive mannen, vinklas den från olika perspektiv 
beroende på kön? Vi kommer att använda oss av semiotisk teori, framförallt begreppen 
denotation och konnotation, då vi bland annat analyserar replikerna där det är viktigt att 
lyssna på hur det sägs och inte enbart på vad som sägs. Både denotation och konnotation 
är viktiga att ta upp genom hela filmanalysen. Eftersom våra valda filmer är manligt 
dominerade ska vi också ta oss en titt på eventuella fallossymboler som kan finnas i 
filmerna. I teoriavsnittet nämnde vi intern och extern analys, men vi kommer endast att 
använda oss av den interna analysmetoden då den externa inte går att applicera på vårat sätt 
att analysera. Det viktiga i vårat analysarbete är kameravinklar och övriga kameraarbeten 
som till exempel närbild, halvbild och helbild.  
 
Vi ville göra en undersökning om hur kvinnans position i film har utvecklats genom 
tiderna. Från början låg valet på ett flertal filmer för att få en bredare uppfattning om hur 
filmerna verkligen har utvecklat sig genom de olika årtiondena. För att få en så klar bild 
som möjligt ville vi välja en gammal film och en nyinspelning av samma film. Vi funderade 
även att titta på Psycho, The Haunting, The Shining, Charlies Änglar och King Kong. Då vi hade 
begränsat med tid var vi tvungna att prioritera och valet föll då på King Kong eftersom det 
fanns tre versioner av den. För att få fram svaren på våra frågor ska vi analysera dessa tre 
filmerna och speciellt titta på de scener som är utmärkande för hur kvinnan behandlas, hur 
hon beter sig samt hur männen uppträder mot henne och varandra. Vi kopplar sedan 
analysen till teoriavsnittet för att ytterliggare stärka våra tankegångar. 
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3.1 Feministisk filmteori 

 
Kvinnor i film är utformade för att stå i blickfånget, hon ska vara ett passivt, visuellt objekt. 
Hennes primära betydelse är den visuella funktionen medan den manliga karaktären står för 
det aktiva och bärare av den berättande historien. Hollywoodproduktioner är i stort sett 
alltid konstruerade för att tillfredsställa den manliga publiken. Männen är i stort sett alltid 
den ledande huvudkaraktären och kameran illustrerar huvudrollinnehavarens blick, 
kameran objektifierar kvinnan med dess svepande rörelser över kvinnokroppen. (Jerslev 
2000: 43) 
 
Laura Mulvey tar upp i sin essä Visual pleasure and narrative cinema att kvinnan får stå för det 
typiskt kvinnligt vackra och sexiga, hon får också spela passiv och masochistisk medan 
mannen får stå för den stora, muskulösa, räddare-i-nöden-rollen. De får ta den aktiva till 
snudd på den sadistiska karaktären. Då man utgår ifrån de här förutsättningarna har inte 
den kvinnliga rollkaraktären någon egen vilja eller sexuallust, utan blir helt baserad på den 
manliga viljan. Det här utgår ifrån den masochistiska delen av den kvinnliga karaktären då 
mannen alltid ska stå för den aktiva hjältepositionen. (Ibid: 43) 
 
På 50-talet porträtterades mannen som familjeförsörjaren eller också som en luffare med 
bar överkropp. Kvinnan iscensattes enbart med frustration och passiv längtan. Ses det ur 
ett skräckfilmsperspektiv sågs männen som beskyddaren och kvinnan som det beskyddade 
objektet som svimmade vid hemska omständigheter. (Ibid: 48-49) 
 
Även om feminister kan tycka att kvinnan exploateras på ett sexistiskt vis i film är det inte 
möjligt att filma mannen från samma perspektiv då detta skulle uppfattas på ett 
homosexuellt sätt. För att få fram det typiskt manliga exploaterar man männens muskulösa 
kroppar på det sätt som görs i actionfilmer. Den nya tidens actionhjältar har blivit 
kvinnliga, hon framställs som självständig från mannen, muskulös och har kommit ifrån 
den typiska kvinnorollen som underordnad mannen. Exempel på sådana roller är Geena 
Davis karaktär Charly i The Long Kiss Goodnight, där hon spelar torped och spion. Detsamma 
gäller Uma Thurmans karaktär i Kill Bill. (Ibid: 46-47) 
 
Det filmiska könet kan inte tas bokstavligt då det inte förehåller sig på detta sätt i verkliga 
livet. Det man med säkerhet vet, är att kön gör skillnad. (Jerslev 2000: 50) 
 
Vad är då skillnaden mellan en feministisk filmanalys och en vanlig filmanalys? En vanlig 
filmanalys går ut på att analysera hela filmen, allt ifrån kameravinklar, betydelsen med till 
exempel tavlorna på väggarna, varför all rekvisita överlag finns med i vissa scener, hur 
speglar är utplacerade och varför publiken ska se vissa reflektioner i dem. Däremot i en 
feministisk filmanalys koncentreras analysen på över- och underordningar mellan män och 
kvinnor, kvinnornas och männens repliker och deras kroppsspråk, men även olika detaljer i 
bakgrunden som kan anses vara kvinnligt nedvärderande eller som typiskt manliga.  
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3.2 Metoddiskussion 

 
Att analysera en film innebär att tolkarens egna tankar och värderingar kommer att lysa 
igenom på analysen. Detta medför att en annan tolkare skulle kunna uppfatta filmerna på 
ett helt annat sätt, även då utgångspunkterna är desamma, och det finns inget som säger att 
en filmanalys är rätt eller fel. Däremot måste tolkaren förstå och använda sig av rätt 
teoribegrepp för att det i grunden inte ska bli några fel i själva analysarbetet. Vi valde att 
göra en feministisk filmanalys då vi anser att det är viktigt att belysa kvinnors underordning 
i film. Som vi tidigare diskuterat syns den kvinnliga diskrimineringen tydligt i dagens 
samhälle och om detta inte uppmärksammas inom film kan det bli svårt att ändra 
människors uppfattningar av detta problem i samhället.  
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4 Resultat & analys 

 
I följande kapitel tar vi upp var film för sig i kronologisk ordning. Vi kommer alltså att 
börja med originalversionen av King Kong från 1933 för att sedan gå vidare med King 
Kong från 1976 och avslutar sedan med versionen från 2005. Vi kommer först att 
presentera filmen och dess karaktärer. Därefter går vi direkt in på analysen och tar där upp 
de viktigaste scenerna och dess repliker. Vi har valt ut vissa speciella scener och dess 
repliker, dessa scener valde vi ut då vi anser att de visar tydligt på kvinno- respektive 
mansrollerna, men även huruvida över- och underordningar skiftar mellan karaktärerna. 
Dessa scener visar också tecken på hur mannen och kvinnan beter sig under de olika 
tidsepokerna. Efter varje analysavsnitt kommer en kort sammanfattning av varje film.  
 

4.1 King Kong från 1933 
 
Det här är originalversionen av King Kong och den börjar med att vi som tittare blir 
presenterade för den nitiska och framgångsrika filmproducenten Carl Denham. Han är på 
jakt efter en ny kvinnlig skådespelare till hans film som ska spelas in på en ö utanför 
Singapore. Carl stöter på Ann Darrow, en fattig och arbetslös ung kvinna, han bjuder ut 
henne på en kopp kaffe, under tiden lägger han fram erbjudandet till henne om att bli 
stjärnan i hans film. Hon accepterar och följande morgon lägger fartyget ut. Ombord på 
fartyget får Ann kontakt med en ung man i besättningen vid namn Jack Driscoll. Jack är en 
hårdkokt skeppsarbetare som inte tycker att det passar sig med en kvinna ombord på ett 
skepp. I takt med att tiden går förälskar sig Jack och Ann i varandra.  
 
Väl framme vid ön går de iland och går rakt på en ceremoni som infödingarna håller för 
Kong, en överdimensionerad gorilla som bor i djungeln på ön. De blir upptäckta och 
hövdingen erbjuder sig att köpa den ”gyllene kvinnan”, Ann, för sex av sina egna kvinnor. 
Männen nekar och återvänder till skeppet, infödingarna tar dock saken i sina egna händer 
och kidnappar Ann. När fartygets besättning upptäcker att hon är borta sätts en 
skallgångskedja igång, men de hinner inte fram i tid då Ann redan blivit bortförd av Kong. 
Nu följer en lång och farlig sökning genom djungeln med ett flertal möten av förhistoriska 
och farliga djur. De träffar på Kong som dödar hela gruppen förutom Jack och Carl. Jack 
fortsätter letandet efter Ann på egen hand, medan Carl går tillbaka till resten av 
besättningen.   
 
På vägen till Kongs grotta stöter Ann och Kong på dinosaurier och ett forntida sjöodjur 
som han måste slåss mot för att försvara Ann. Kong tar med sig henne ut på en klippavsats 
utanför grottan där hon blir attackerad av en förhistorisk flygödla. Kong försvarar henne 
ännu en gång och medan han slåss mot ödlan kommer Jack för att rädda Ann. De lyckas ta 
sig tillbaka till besättningen som väntar vid infödingarnas by, där Carl och de andra männen 
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väntar in Kong för att tillfångata honom och ta honom till New York. Carl planerar att 
ställa ut Kong på en Broadwayshow, då han förväntar sig att folk kommer att vara 
intresserade av att se en sådan jättegorilla. Kong får nu sitt namn King Kong, då han var en 
kung i den värld han kände till. 
 
Under framträdandet på Broadway sliter sig King Kong loss och beger sig ut på gatorna i 
New York. Jack har tagit Ann till hennes lägenhet för att skydda henne. King Kong ger sig 
dock inte förrän han finner henne, han tar med henne upp på Empire State Building där 
flygplanen tvingas skjuta ner honom. King Kong är dock hela tiden noga med att sätta Ann 
i säkerhet under flygplanens attacker. Till slut dör King Kong och han faller ner till marken, 
Jack kommer upp på taket till Ann och räddar henne. Nere på marken trängs poliser, 
journalister och stadens befolkning runt King Kong för att få en sista glimt av honom.  
 

4.1.1 Analys 

 
Den här versionen av King Kong är gjord och utspelar sig 1933 då kvinnosynen var helt 
annorlunda mot vad den är idag. På den här tiden ansågs kvinnan vara en skör, ömtålig och 
vacker varelse som inte borde befinna sig ombord på ett skepp. Vi ska här nedan gå 
igenom några scener ifrån filmen där det här märks tydligt.  
 
Anns möte med Carl Denham 
I första scenen när vi träffar Ann har hungern drivit henne till att försöka stjäla ett äpple i 
en gatukiosk. Kioskbiträdet kommer på henne och skäller ut henne, precis då kommer Carl 
Denham och tolkar det som ett missförstånd. För första gången i filmen får vi som tittare 
se hennes sköra personlighet, då hon blir svag i benen och nästan svimmar för att biträdet 
kommer på henne. Denham stöttar upp Ann och de hoppar in i en taxi och åker till ett 
café. Väl framme köper Denham en kopp kaffe till Ann. 
 
Carl: Feeling better?  
(Ger Ann kaffekoppen) 
Ann: Yes, thank you, you’re very kind. 
Carl: Don’t you fool yourself, I’m not bothering about you just out of kindness. (Han 
sätter sig ner) 
How did you ever get into this fix? 
Ann: Bad luck I guess, but then there a lot of girls like me. 
Carl: Not many with your looks. 
Ann: I can get by in good clothes allright...when a girl gets to shabby... 
Carl: No family? 
Ann: I’m supposed to have an uncle some place. 
Carl: You ever do any acting? 
Ann: I used to do som extra work now and then around Long Island, studio is closed now. 
Carl: What’s your name? 
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Ann: Ann Darrow. 
Carl: Fine, I got a job for you, costumes on the ship won’t fit you. 
(Ann ser lite orolig ut) 
Barbara shop just reopened, I can...some clothes for you there, come on! 
(Carl reser sig) 
Ann: But....but...what is it? 
(Hon är orolig) 
Carl: It’s money and adventure and fame! It’s a thrill of a lifetime! And a long sea voyage 
that starts at 6 o’clock tomorrow morning. 
Ann: No wait...I don’t understand 
(Hon är orolig och nyfiken) 
You must tell me, I do want the job so…but….I…I can’t. 
Carl: Oh I see, no you got me wrong. This is strictly business. 
Ann: Oh, I only wanted... 
Carl: Sure, sure you did. I got a little excited and forgot you didn’t understand. 
(Carl sätter sig igen) 
Listen, I’m Carl Denham, ever hear of me? 
Ann: Yeah, yeah. You make movie pictures in jungles and places. 
Carl: That’s right, and I picked you for the lead in my next picture. We sail at 6. 
Ann: Where to? 
(Ann är nervös men upprymd) 
Carl: A long way off and listen Ann, I’m on the level. NO funny business. 
Ann: What do I have to do?  
(Hon är glad och upprymd, och hon lutar sig närmre Carl) 
Carl: Just trust me and keep your chin up. 
 
Ann blir jätteglad, accepterar erbjudandet och de tar varandra i hand. 
 
Hela scenen utspelar sig i normalperspektiv, de har hela tiden ögonkontakt. Det här 
konnoterar att Carl försöker få Ann att känna sig på samma nivå som honom och därmed 
lita på det han säger. Hans tonfall och det han säger antyder dock på att han befinner sig på 
en högre nivå än vad hon gör. På det sättet som han lägger fram erbjudandet är 
nedvärderande då han förväntar sig att Ann ska förstå allt utan att han ska behöva berätta 
det ingående. När han säger ”I got a little excited and forgot you didn’t understand” syftar 
han undermedvetet på att hon är en ung, blond och fattig kvinna som inte är tillräckligt 
logisk i sitt tänkande för att kunna förstå sig på vad han menar.  
 
Fartyget lägger ut 
Scenen inleds med att Jack filmas ur grodperspektiv och övervakar de andra i besättningen. 
Kameran byter vinkel och filmar nu Jack ur fågelperspektiv när Ann träder in i bilden. Hon 
ställer sig precis bredvid honom men han lägger inte märkte till henne då han är upptagen 
med att dela ut order till besättningen. Han skriker och vevar med armarna, han råkar då slå 
till Ann rakt i ansiktet. 
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Jack: What are you doing here? 
(Han är arg och besvärad) 
Ann: I just wanted to see. 
(Hon ler lite) 
Jack: Oh you just wanted to see?  
(Ann nickar) 
Well I’m sorry. You’re that girl Denham picked up last night aren’t you? 
Ann: Yes. I think this is awfully exciting, I never been on a ship before. 
Jack: Well I never been on one with a woman before. 
Ann: I guess you don’t think much about women on ships do you? 
Jack: No, they are nuisance. 
Ann: Well, I’ll try not to be. 
Jack: Yo’re going on your way already.... 
(Jack ropar något till männen) 
…ready to stay below? 
Ann: What? The whole voyage? 
(Jack tittar på henne och ler) 
Jack: I’m afraid I didn’t apologize very good for hitting you just now. It was a pretty tough 
raft on the chin. 
(Han ler) 
Ann: Aaa... 
(Hon ler och båten tutar) 
Jack: Well, we’re off! 
Ann: We’re off! 
(Hon är upprymd och glad) 
 
Jacks första möte med Ann blir när han råkar slå till henne, han anser att kvinnor inte hör 
hemma på fartyg. Han tycker till viss del att det är hennes eget fel att hon blev slagen. Jack 
ger henne inte en ordentlig ursäkt med en gång utan hon får sig en tillsägelse istället. Ann 
accepterar hans tillrättavisning och anser själv att hon som kvinna inte borde ha varit i 
vägen för honom. Han säger till henne att kvinnor på båtar i allmänhet bara är till besvär 
och hon lovar att hålla sig undan. Han menar på att kvinnor är till besvär i vilket fall som 
helst. Under dialogens gång mjuknar han dock då han tycker att hon är charmig. Jack är 
den typiska manliga mannen som tycker att kvinnor inte ska lorta ner sina händer, utan 
istället hålla sig hemma. Han anser också att en riktig man ska försörja, försvara och se till 
att kvinnor inte hamnar i olämpliga situationer.  
 
Ann stöter på det här problemet ett flertal gånger i filmen, andra gången hon träffar Jack 
under resan påpekar han hennes missplacering på fartyget ännu en gång. 
 
Ann: You can’t say I have been one bit of trouble to anyone…have I? 
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Jack: Just being around is trouble. 
 
Ann blir efter hans svar förolämpad och säger till honom att det var elakt sagt, han 
accepterar hennes tillsägelse och nämner hädanefter inget mer om detta. Jack är i den här 
scenen mycket mjukare i sitt sätt gentemot Ann jämfört med tidigare. Det konnoterar att 
han redan nu är på väg att falla för henne. 
 
Jacks kärleksförklaring 
Ann och Jack står och samtalar uppe på däck, de har precis kommit tillbaka från första 
besöket på ön. Jack är i den här scenen betydligt mer tillmötesgående och känslosam mot 
henne, han talar om att han är orolig och blev riktigt rädd för hennes skull när de var på ön. 
Han berättar också att han älskar henne och blir här väldigt nervös och frågar om hon 
möjligtvis känner samma sak för honom. Jack har tidigare varit den självsäkra, stöddiga och 
självkontrollerande mannen men nu har han fallit för Ann och blivit vänligare och gladare i 
sitt lynne. När Ann visar att hans känslor är besvarade skiner han upp som ett litet barn. 
Hon har nu brutit ner den stora, starka fasaden. Just den här scenen har inte något visst att 
peka på ur den feministiska synvinkeln, vi valde att ta med den då det tydligt visar att Jack 
som tidigare har fått stå för den stora, tuffa karlakarlen har blivit mjukare och mer 
känslosam gentemot Ann. Det här har betydelse senare i filmen då det är han som är mest 
beskyddande och drivande i sökandet efter Anns försvinnande. 
 
Kidnappningen 
Ann står ensam vid relingen på fartyget och drömmer sig bort när infödingarna plötsligt 
dyker upp bakom henne, de håller henne över munnen och drar henne överbord. Hon gör 
inte så mycket motstånd utan gör det väldigt lätt för infödingarna att kidnappa henne. 
Eftersom hon inte heller kan skrika är det ingen som hör henne när hon blir bortförd, de 
upptäcker dock en stund senare att hon är försvunnen. Hon spelar det svaga offret och 
männen hennes försvarare som måste rädda henne.   
 
Under hela tiden som Ann är bortrövad av Kong beter hon sig typiskt för den feminina 
stereotypen under det här årtiondet. I situationer där hon blir rädd och bör försvara sig 
eller försöka fly skriker hon, håller sig för ögonen och svimmar. Ann och Kong blir 
överfallna ett flertal gånger av dinosaurier och sjöodjur, alla dessa gånger försvarar Kong 
henne exakt enligt den manliga stereotypen. Det är inte förrän precis innan Jack kommer 
för att rädda henne som hon börjar leta efter egna flyktvägar för att kunna ta sig därifrån. 
Jack kommer dock till hennes undsättning och de lyckas fly. Under flykten tillbaka till 
infödingarnas by ramlar Ann av utmattning och Jack blir tvungen att bära henne sista biten. 
När de kommer i säkerhet är Ann nära att svimma och Denham måste stötta upp henne, 
Jack vill ge henne en sup för att stärka hennes nerver men Ann deklarerar att hon är okej, 
hennes ben viker sig dock snart igen.  
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Kong i New York 
Tillbaka i New York ställs Kong ut på en Broadwayshow, men han sliter sig loss då han vill 
föra bort Ann igen och vara ifred med henne. Jack och Ann flyr hem till henne där de tror 
att hon kommer att vara säker. Då Kong tar sig ut ur teatern skriker och svimmar 
kvinnorna i publiken, männen skriker också men de är mer samlade och koncentrerade på 
att ta sig därifrån. Kvinnorna fastnar i stundens inlevelse och är förfärade av det hemska 
som skett. De har det svårare än männen för att samla sig och komma i säkerhet. 
 
I lägenheten där Ann och Jack gömmer sig sitter de och pratar om det hemska som har 
hänt då Kong plötsligt syns i fönstret utanför. Han får syn på Ann, slår sönder fönstret och 
sträcker in handen för att ta henne. Jack hoppar genast upp för att försvara henne medan 
Ann ligger kvar i sängen och skriker av rädsla. Jacks försök att försvara henne misslyckas 
och Kong försvinner med Ann. Han tar med henne upp på Empire State Building där de 
blir attackerade av flygplan, Kong tänker dock på Anns bästa och sätter henne i säkerhet då 
de börjar skjuta mot honom. De lyckas döda honom och han faller till marken. Jack 
kommer genast upp och räddar Ann som ligger på takkanten skräckslagen och oförmögen 
till att rädda sig själv.  
 
De ovanstående scenerna är tydliga exempel på hur kvinnor i den här filmen på 30-talet 
betedde sig och hur män ansåg att de skulle agera i liknande situationer. Ann gör visserligen 
ett fåtal försök till att fly under filmens förlopp men de är så få och knappt märkbara att de 
knappast går att räkna.  
 
Kong skyddar instinktivt Ann inför alla faror igenom hela filmen, även så på taket av 
Empire State Building då de blir beskjutna. Han beter sig exakt på det viset som männen 
ska göra på den tiden. Kong kan ses som den orimligt stora gorillan, precis som den 
överdimensionerade manligheten i filmen. Hela filmen är mansdominerad och detta kan ses 
i alla de exempel vi nämnt ovan, detta kan även ses i ett par exempel av fallossymboler i 
filmen. Männens vapen är en klar fallossymbol, där infödingarna använder sig av långa 
spjut och de andra männen använder gevär och pistoler. Detta syns även i alla de 
överdimensionerade odjuren på ön såsom dinosaurierna, sjöodjuret, ödlor och självklart 
Kong. Det finns inget som pekar på det mjuka och behagliga som anses vara kvinnligt i 
naturen utan allt är hårt, stort och farligt.  
 

●          ●   ● 
 
Vi har i den här filmen inte brytt oss om att analysera kameravinklar så mycket då vi ansåg 
att dessa inte var så viktiga här. Hela filmen utspelar sig i stort endast i normalperspektiv, 
och det är bara enstaka fall när kameran byter vinkel och då inte av någon betydande 
anledning för handlingen. Karaktärerna är inte filmade ur fågel- respektive grodperspektiv 
av anledningen till att visa under- och överläge utan snarare kanske för omväxlings skull. 
Eftersom filmen är gjord 1933 kan vi anta att de inte visste mycket om kameravinklar och 
hur de skulle användas. Vi har därför inte brytt oss om att skriva ut det på samma vis som i 
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de nästkommande två versionerna av filmen. Vi har dock skrivit ut kameravinklarna på en 
del ställen i analysen, men då bara för att påpeka dess irrelevans för handlingen. 
 
 

4.2 King Kong från 1976 

 
Den här versionen av King Kong skiljer sig lite från de andra två, men huvudhandlingen är 
densamma. Anledningen till att de ska åka till ön är dock en annan. Fred Wilson är ägaren 
av ett oljebolag, och är en girig man som alltid är på jakt efter nya oljeresurser. När filmen 
börjar är de på väg ut med fartyget för att leta efter olja, på vad de tror är en obebodd ö. 
Utan besättningens kännedom smyger Jack Prescott, en naturaktivist, ombord på fartyget. 
Jack vet att fartyget är på väg mot ön för att borra efter olja, han följer med dem för att 
försäkra sig om att de inte skadar djurlivet på ön. 
 
En bit ut till havs möter de på en omkringdrivande gummibåt, i båten ligger det en 
medvetslös kvinna vid namn Dwan. De tar hand om henne och hon får följa med på deras 
expedition. Dwan är en skådespelerska som hade varit med om en båtolycka och tagit sig 
till livbåten i sista stund. Hon är en glad och livlig kvinna med stor aptit på livet. När de väl 
kommer fram till ön envisas Dwan att få gå iland med de andra. Besättningen utforskar ön i 
tron om att den är öde men upptäcker invånare precis under en ceremoni. (Som de tror är 
en bröllopsceremoni) Invånarna upptäcker dem och när de får syn på Dwan försöker de 
köpa henne genom att betala med några av sina egna kvinnor. När Jack vägrar att godta 
erbjudandet uppstår tumult, men de lyckas ta sig tillbaka till fartyget. Senare på kvällen blir 
dock Dwan kidnappad av öns invånare. Männen på fartyget, med Jack i spetsen, blir nu 
tvungna att gå iland för att befria henne. Invånarna på ön har nu startat en ny ceremoni där 
de ska offra Dwan till Kong, en jättegorilla som regerar på ön. De ser honom som en gud 
som de med jämna mellanrum offrar unga kvinnor till, för att lugna sin guds vrede.  Jack 
och de andra hinner dock inte fram innan Dwan blir bortförd av Kong. Männen får ge sig 
ut i djungeln för att söka efter Dwan och Kong. Under tiden i infödingarnas by har Fred 
Wilson upptäckt att oljan på ön är värdelös och har bestämt sig för att tillfångata Kong. 
Männen i djungeln stöter på Kong och endast Jack och en man vid namn Boan överlever 
mötet. Boan tar sig tillbaka till byn och Jack fortsätter sökandet efter Dwan. Tillslut hittar 
Jack Dwan och de lyckas fly medan Kong blir attackerad av en överdimensionerad orm. 
Kong blir rasande och följer efter dem till byn. I byn har Wilson och hans män gillrat en 
fälla åt Kong som han går rakt i när han har brutit sig genom muren som skiljer byn ifrån 
djungeln.  
 
Väl hemma i New York ställer Wilson till med en stor show för att visa upp King Kong för 
befolkningen. King Kong bryter sig loss från kedjorna i hopp om att få vara med Dwan, 
men hon flyr med Jack till andra sidan staden. King Kong känner vittringen av henne och 
är snart ikapp dem, han hittar henne och tar med henne upp på toppen av tornen till World 
Trade Center. Militären är snart där och gör allt för att bemästra King Kong. Med hjälp av 
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flygplan lyckas de tillslut döda King Kong och han faller ner till marken. Reportrar och 
stadens invånare flockas runt King Kongs livlösa kropp, alla vill få sig en titt på det 
groteska monstret.  
 

4.2.1 Analys 

 
Utmärkande för den här King Kong-filmen är den kvinnliga huvudrollen, som i den här 
versionen heter Dwan istället för Ann. Hennes karaktär är den typiskt dumma blondinen, 
hon är flirtig, utmanande och naiv. Hennes klädsel genom i stort sett hela filmen är väldigt 
sexig och hon framställs klart och tydligt som ett sexobjekt.  
 
Dwan vaknar upp 
Den första presentationen som tittaren får av Dwan är efter att hon har blivit räddad och 
vaknar upp på fartyget. Fred Wilson går och ber Jack närvara när hon vaknar eftersom hon 
kan vara hysterisk. När vi kommer in i scenen har männen precis berättat för Dwan att 
resten av hennes sällskap har omkommit i en båtolycka. 
 
Dwan: Harry discovered me, (tårarna börjar rinna på henne) he was gonna put me in a 
movie, he was making in Hong Kong. 
Jack: Bum luck. 
Dwan: Yeah, I guess I really can’t complain, you know...cause when you’re alone and 
drifting in the south pacific and somebody just ha...Who spottet me by the way? 
Kapten Ross: That young fellow over there. (Tittar mot Jack) 
Dwan: How can I ever thank you? (Ler mot Jack) 
(Jack rycker på axlarna och blir generad) 
Dwan: I’m Dwan…D-W-A-N, Dwan, that’s my name (Tittar runt på männen), you know, 
like Dawn – except I switched two letters, you know, to make it more memorable. 
(Männen skrattar lite) 
Jack: I’m a mere Jack. (Är lite generad) 
Dwan: You must be kidding. (Skrattar) I mean, how can anybody who had saved my life 
ever be mere to me? (Ser varandra djupt i ögonen) 
Jack: You need som rest.  
Dwan: I haven’t had a good one of those in years. (Lägger sig ner och Jack stoppar om 
henne) Are we heading back to Singapore? 
Kapten Ross: Not directly. 
Dwan: I guess it doesn’t matter…I’m in no rush, Harry probably wouldn’t have put me in 
that movie anyhow…Oh my god! (Hon sätter sig upp och sätter händerna i ansiktet) What 
a meaningful miracle! Do you realise that…I owe my life to a movie. 
Fred: Is that so? 
Dwan: I swear to God, you see, Harry was showing this film, that I refused to watch, and 
that’s why I was up on deck by myself when the yacht exploded. (Skrattar lite) Did you ever 
meet anybody before whose life was saved by Deep Throat? 
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Fred: Come on men... let her rest... (Alla män skrattar) 
(Dwan skrattar och lägger sig igen) 
Dwan: Hey, maybe my luck has changed? 
 
I den här scenen filmas Dwan ur ett fågelperspektiv nästan hela tiden. I början av scenen 
ligger Dwan ner på en säng och männen står vid sängkanten och tittar ner mot henne. Hon 
filmas då ur ett fågelperspektiv som indikerar männens synvinkel på henne. Det här 
perspektivet konnoterar också hur de ser på henne, hon är en ensam ung kvinna som är 
utsatt i en främmande miljö, hon är bräcklig och sårbar och i stort behov av deras hjälp. De 
tycker synd om henne då alla i hennes sällskap har dött. Männen är filmade ur ett 
grodperspektiv vilket konnoterar att de är stadiga, stabila och trygga i miljön. Hon ser upp 
till dem då hon är ny och vilsen på fartyget.  
 
När Dwan sätter sig upp och frågar vem som upptäckte henne i livbåten filmas hon 
fortfarande ur ett fågelperspektiv och männen från grodperspektiv. Männen talar om att 
det var Jack som upptäckte henne och Dwan börjar genast flirta med honom. Jack blir lite 
generad men Dwan fortsätter, hela hennes kroppsspråk är utmanande och hon är flirtig 
och närgången. Tillslut blir Jack så förlägen att han tar kontroll över situationen och 
bestämmer att Dwan behöver vila sig. Jack märker att han har förlorat kontrollen över läget 
och behöver som man ta tillbaka det, men han gör det på ett mjukt och omtänksamt sätt.  
 
Dwan sätter sig upp när hon inser att hennes liv räddades tack vare en porrfilm. Hon filmas 
här ur ett normalperspektiv och det gör även kapten Ross och Fred Wilson. Jack filmas 
dock fortfarande ur ett grodperspektiv. Det här indikerar att Dwan helt plötsligt är på 
samma nivå som Ross och Fred, Jack däremot är fortfarande relativt ouppnåelig för henne, 
Dwan ser upp till honom då hon är skyldig honom sitt liv.  
 
Innan männen gick in i Dwans rum antog de att hon antagligen skulle vara hysterisk efter 
sitt trauma. Kvinnor är mer naturliga i sitt beteende och har lättare att visa känslor än män 
vanligtvis har då de är mer rationella. Därav misstänker männen här att Dwan kan bli 
hysterisk, börja gråta och kanske rent utav bli våldsam.  
 
Första gången på ön 
Dwan, Jack och besättningen på fartyget kommer in mot ön med en liten motorbåt, Jack 
bär Dwan ur båten, de skrattar och hon sparkar livfullt och sexigt med benen. Hon ber 
Jack släppa ner henne då hon vill känna marken under sina fötter. Hon vinglar omkring i 
vattenbrynet och Jack börjar fotografera henne vilket får henne att leka fotomodell och 
börjar göra sexiga poser i strandkanten. Männen filmas genom hela den här scenen ur 
grodperspektiv, det blir aldrig någon riktig närbild av Dwan, utan hon filmas på håll ur 
normalperspektiv. De börjar alla bege sig längre in på ön, Dwan får syn på ett vattenfall 
och springer dit i förväg. Jack springer ikapp henne och tar tag i henne, han gör det klart 
för henne att hon inte kan springa iväg själv och att hon bör hålla sig till honom. Jack anser 
att Dwan är ung och naiv som inte vet sitt eget bästa. Dwan ser upp på honom med stora 
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ögon vilket gör att han får dåligt samvete för att han tog i för mycket. Han plockar upp en 
blomma och sätter den i hennes hår som plåster på såren. Här filmas både Dwan och Jack i 
halvbild och ur grodperspektiv, Dwans position är ändå underlägsen Jack eftersom hon 
klart och tydligt litar på och ser upp till Jack. Hennes naiva oskyldighet lyser igenom så pass 
mycket att hon inte behöver filmas ur ett fågelperspektiv för att visa hennes underlägsenhet 
i den här scenen. Den filmas dock ur grodperspektiv för att konnotera att Jack har kontroll 
över hela situationen, han tillrättavisar och förlåter henne likt ett barn.  
 
Dwan blir kidnappad 
Dwan sitter och njuter av natthimlen på bryggan vid sidan av fartyget. Jack kommer ner för 
trappan, han håller på och packar för att kunna smita iland och fotografera djuren på ön 
men Dwan försöker övertala honom att stanna. 
 
Jack: I guess my camera hunt can wait a couple of hours...and I’ll just finish stealing in the 
galley. Say uh...you’ll disappoint me if you’re here when I get back. 
Dwan: What do you mean you’ll be disappointed? 
Jack: Well...I was hoping you’ll be waiting for me in your cabin. 
(De ler mot varandra) 
 
Hela den här scenen är full av Dwans sexuella anspelningar mot Jack, hon försöker med 
hjälp av det, få honom att stanna kvar på fartyget. Han faller för hennes inviter och 
bestämmer mötet i hennes hytt. Hennes beteende är utmärkande för hennes stereotyp, hon 
beter sig som ett sexobjekt och han behandlar henne därefter. 
 
Jack går iväg för att fixa det sista och Dwan sätter sig ner för att plocka ihop sina saker, 
samtidigt kommer infödingarna tyst paddlande bakom henne. De tar tag i henne och rycker 
ner henne i kanoten, hon skriker till en gång men de tystar henne, hon gör inga försök till 
att slå sig fri. Det här passar in på hur den typiska kvinnan porträtterades på den tiden i 
filmen, då hon skulle vara ett hjälplöst offer som mannen var tvungen att hjälpa.  
 
Dwan hos Kong 
Dwan har nu blivit bortförd av Kong, eftersom hon är naiv försöker hon prata med Kong 
och övertala honom att släppa henne. 
 
Dwan: I can’t stand heights! (Hon skriker) 
Honest I can’t...When I was ten years old they took me up in the Empire State Building 
and I got sick in the elevator, no, ah...PUT  ME DOWN! 
(Kong för henne närmre hans ansikte) 
YOU PUT ME DOWN! 
(Hon slår honom på hans fingrar) 
You put me down… (gråter) 
Put me down…  
(Lägger huvudet mot Kongs finger och håller om ett annat) 
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Please! Put me down! 
(Kong tittar på henne) 
YOU GOD DAMN CHAUVINIST PIG APE! WHAT ARE YOU WAITING FOR?! 
(Skriker, Kong blir även han lite arg) 
YOU WANNA EAT ME? THEN GO AHEAD! 
(Slår Kong på munnen, skriker och är frustrerad) 
 GO AHEAD! DO IT! GO AHEAD! EAT ME! CHOKE ON ME! 
(Hon lugnar sig när hon ser att Kong blir arg) 
Oh I didn’t mean that…honest I didn’t, sometimes I get too physical. It’s a sign of 
insecurity, you know like...like when you knock down trees. 
(Kong tar sig på munnen som om han förstår vad hon säger) 
Nice ape, such a nice sweet, nice sweet, sweet monkey. We’re gonna be great friends. 
(Hon smeker hans hand samtidigt) 
I’m a libra…what sign are you? No, wait, don’t...don’t tell me! I bet you’re an aeries aren’t 
you? Of course you are! I just knew it, oh that’s just wonderful! 
(Kong sätter ner Dwan på marken) 
 
Scenen avslutas med att Dwan försöker fly men Kong hinner ikapp och plockar upp henne 
igen, han är arg på henne och hon ropar på hjälp. I den här scenen spelar kameravinklarna 
inte särskilt stor roll då Kong porträtteras ur ett grodperspektiv av anledningen att han är 
mycket större än Dwan. Likaså orsaken till att Dwan filmas ur fågelperspektiv. Vi valde att 
ta ut det här stycket ur filmen då det klart och tydligt visar vilken stereotyp Dwan tillhör, en 
naiv och dum blondin. Hennes monolog med Kong visar just på den här stereotypen, samt 
även att hon genom hela filmen är lättklädd vilket är opassande i de situationer som hon 
befinner sig i. Hon är en konstant flirtig person och visar här tydliga tecken på att hon är 
ologisk i sitt tänkande.  
 
Dwan vid Kongs bur 
Kong sitter tillfångatagen i en oljetrumma på fartyget, han blir arg och våldsam över att 
vara inlåst och längtar dessutom efter Dwan. Hon går dit för att lugna ner honom och 
under tiden ropar kaptenen ut i högtalarna att trumman ska fyllas med vatten för att dränka 
Kong.  
 
Dwan: Hey Kong, here I am. 
(Kong lugnar ner sig något) 
You remember me, remember me? Your blind date? Oh come on, you haven’t forgot me 
have you? 
(Kong är nu helt lugn) 
Jack: DWAN! COME BACK HERE!  
(Jack kommer springande, Dwan balanserar ut på gallret ovanför oljetrumman, och sätter 
sig ner)  
Dwan: JACK! Stop or I’ll jump!  
Jack: Dwan, please come on, you can’t help him now!  
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Dwan: Jack, don’t come any closer... 
Jack: Okey... 
Dwan: Hey Kong, why are you waking upp all these sleepy people? You know, no one is 
gonna hurt you, you’re just going to America to be a star. 
(Kong sträcker sig efter Dwan men räcker inte, han hoppar då till och Dwan faller ner) 
Jack: NOO!  
(Kong tar emot Dwan) 
Don’t flood the tank! She fell in! (Jack skriker till besättningen) 
 
Kong låter henne dock gå därifrån och hon klättrar upp ur oljetrumman, oskadd men 
skakad av den hemska upplevelsen. Hon är svag i benen av rädsla och Jack måste stötta 
upp henne. Dwan och Jack filmas ur grodperspektiv då han stöttar upp henne, att han blir 
filmad ur grodperspektiv konnoterar att han hade rätt hela tiden, hon borde inte ha klättrat 
ut på gallret. Orsaken till att Dwan också filmas ur grodperspektiv är inte relevant då det 
redan syns att hon är i underläge. Att klättra ut på gallret är ännu ett tecken på hennes 
oförstånd och oförmåga att kunna ta hand om sig själv. Jack måste som vanligt vara med 
och hjälpa henne ur krångliga situationer som hon själv försätter sig i. Det är inte endast 
hennes dumma blondinkaraktär som sätter henne i underläge, utan männen förväntar sig 
att hon ska bete sig som hon gör eftersom hon är kvinna, då hon inte anses vara lika 
intelligent och företagssam som männen.  
 
Dwan hos Kong 
När Dwan fortfarande är i Kongs fångenskap beter han sig som en typisk manlig 
översittare. Hans stereotyp är också den manliga mannen och tar det han själv tycker att 
han är berättigad till, han vill nu ha Dwan och vägrar att släppa henne. Kong får en lugn 
stund tillsammans med Dwan och börjar då att utforska hennes kropp, han petar sakta av 
henne halsbanden och klänningens överdel. Han blir dock avbruten då en jätteorm 
kommer för att attackera dem. Dwan är i den här scenen förskräckt över Kongs beteende 
och vet inte riktigt hur hon ska tackla det. Hon skyler sig dock automatiskt när klänningen 
åker ner.  
 
Dwans karaktär 
Genom hela filmen är Dwan klädd på ett överdrivet, sexigt och opassande vis, hon går hela 
tiden runt i urringande toppar, korta shorts och bikinitoppar. Till och med när männen 
räddar henne från livbåten är hon klädd i en kraftigt urringad och barryggad men vacker 
aftonklänning. Hennes beteende är det typiska för den dumma blondinstereotypen, hon är 
konstant flirtig, utmanande och klängig. Hon är sexuellt mer aggressiv än männen vilket 
stödjer blondinstereotypen men inte verkligheten i samma utsträckning. Hon pratar 
oavbrutet om saker som inte är relevanta vilket gör att tittaren uppfattar henne som naiv 
och ointelligent. Dwan beter sig också precis som publiken förväntade sig att kvinnan 
skulle göra på den här tiden, hon blir svag i benen och är flera gånger nära att svimma då 
situationen blir psykiskt påfrestande för henne. Männen måste då alltid komma till 
undsättning och rädda henne. De porträtteras alltid som de smarta, starka och 
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beskyddande. Redan när Dwan vaknar upp i hytten har de tagit rollen som de manliga 
männen som måste skydda den sköra kvinnan.   
 
Lite senare när de är tillbaka på fartyget och på väg hem har Dwan bytt klädstil, hon är 
fortfarande väldigt kvinnligt klädd men det är mer passande för situationen. Även hennes 
personlighet har ändrats och hon är mer lugn och harmonisk än tidigare. Det här indikerar 
på att upplevelsen med Kong på ön har satt sina tydliga spår hos Dwan, hon och Jack har 
dessutom inlett ett seriöst förhållande och hon börjar nu finna sig själv. Hennes egentliga 
kall är dock kändisskapet och att bli en stor filmstjärna.  
 

●      ●  ● 
 
Den här versionen av King Kong är inspelad 1976 och utspelar sig även det året. Dwans 
och männens karaktärer är typiska för det här decenniet, men då vi under 2000-talet sitter 
och gör den här analysen finns det en hel del i filmen att diskutera. Det är mycket som inte 
passar in i dagens tankesätt och värderingar. Det är dock viktigt att se objektivt på filmen 
och ha överseende med detta då den är inspelad och utspelar sig under 70-talet.  
 
 

4.3 King Kong från 2005 

 
Ann Darrow är en fattig arbetslös skådespelerska som har den enda betydande kvinnliga 
rollen i filmen. Hon söker arbete i 30-talets New York och möter av en slump den nitiska 
filmproducenten Carl Denham som erbjuder henne huvudrollen i hans film som ska filmas 
på ett skepp. Hon accepterar när hon hör vem manusförfattaren är, den kände Jack 
Driscoll. Väl på skeppet inleder Ann och Jack ett kärleksförhållande. Tittarna får även 
träffa Kapten Englehorn och Mr. Hayes som är huvudbesättningen. De backar inte för nya 
utmaningar då de i åratal har fångat vilda djur. Mr Denhams stjärna i filmen, Bruce Baxter 
är en självupptagen man som inte alls är lika hjältemodig som han försöker framstå. 
 
Både film- och skeppsbesättningen blir förda bakom ljuset av Denham och tror att de ska 
spela in filmen ombord på skeppet på vägen till Singapore. De inser dock snart att filmen 
ska spelas in på en mystisk ö kallad Skull Island.  
 
Väl framme vid ön går filmteamet i land för att påbörja filminspelningen, utan 
skeppsbesättningens vetskap. På ön känner sig filmteamet illa till mods när de får syn på 
döskallar och skelett överallt. Snart möter de även infödingarna som till en början endast 
verkar vara harmlösa kvinnor och barn. När ljudteknikern i teamet får ett spjut genom 
kroppen bryts dock deras illusion. Mötet med infödingarna blir våldsamt, 
skeppsbesättningen kommer till undsättning i sista stund och de ger sig alla tillbaka till 
skeppet.  
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Besättningen och filmteamet har nu fått nog och är på väg att vända hem när Jack 
upptäcker att Ann har blivit kidnappad av infödingarna. Jack och Kapten Englehorn sätter 
då till ett räddningsteam och går iland för att rädda henne. På ön hålls en ceremoni för Ann 
som ska offras till den store Kong som är en överdimensionerad gorilla. Räddningsteamet 
kommer för sent då Ann redan har blivit bortförd av Kong. Männen får då ge sig ut i 
djungeln för att försöka befria henne. 
 
Under tiden som männen söker efter Ann i djungeln, försöker hon slita sig från Kongs 
grepp. Hon lyckas tillslut men det visar sig senare att hon behöver Kong för att överleva i 
djungeln där Ann blir överfallen av dinosaurier. Han räddar henne från dem och hon följer 
därefter med Kong tillbaka till grottan. Männen har stora problem under sitt 
räddningsuppdrag och tvingas vända tillbaka, Jack Driscoll envisas dock med att fortsätta 
på egen hand. Han lyckas till sist befria henne från Kong, som inte alls accepterar Jacks 
fritagande av Ann, utan blir rasande. De lyckas ta sig till infödingarnas by med Kong i 
släptåg, där resten av besättningen med Carl Denham i spetsen, väntar på att tillfångata 
Kong.  
 
Hemkomna till New York City ställs Kong ut på en Broadwayshow, under uppträdandet 
blir han dock rasande och sliter sig loss från kättingarna. Han ger sig ut på gatorna i New 
York för att söka efter Ann. Ann som jobbar i en annan del av staden ger sig ut för att söka 
upp Kong. De hittar varandra och Kong lugnar sig, han plockar upp Ann och de ger sig 
iväg för en lugn stund för sig själva. Militären är hack i häl och bryter deras förtrollade 
ögonblick, men Kong ger sig iväg med Ann upp på Empire State Building. Militären 
kommer efter med flygplan och börjar skjuta på honom, med målet att han ska dödas. De 
lyckas tillslut, Kong dör och faller ner till marken. Ann är förtvivlad och Jack kommer upp 
på taket och omfamnar henne. Nere på marken flockas pressen och stadens befolkning 
runt King Kong som har gått ett sorgligt öde till mötes.  
 

4.3.1 Analys 

 
Den här senaste inspelningen av King Kong är gjord 2005 men utspelar sig på 1930-talet, 
precis som originalet. Den här filmen är överlag mer lik originalversionen och den har inga 
liknelser med den från 1976. Ann är i den versionen mycket mer självständig och både 
fysiskt och psykiskt starkare.  
 
Anns möte med Mr. Weston 
I början av filmen ser man Ann Darrow häckla en filmproducent och rollbesättare vid 
namn Mr. Weston. Eftersom hon är en fattig, arbetslös skådespelerska i 30-talets New 
York ger hon sig inte så lätt. Han stannar inte upp för att lyssna eller ens titta på henne 
utan han fortsätter gå i snabb takt, vilket tvingar Ann till att småspringa efter honom. Det 
här indikerar att Mr. Weston anser sig vara av finare klass, dels på grund av att han är rik 
och att han är man, detta gör att han inte tycker sig behöva ödsla sin tid på henne. Som 
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man har han en bättre utgångspunkt i samhället och han anser att kvinnor bör behärska sig 
och inte vara så framfusiga som Ann är. Tillslut tröttnar han på henne och säger följande: 
 
Mr. Weston – I know times are tough. You want my advice? Use what you got, you’re not 
bad looking. A girl like you doesn’t have to starve. 
There’s a new place, just opened (Han tar upp papper och penna och skriver adressen på 
lappen) Listen princess… this gig ain’t the palace. You understand? 
Ask for Kenny K, tell him I sent you. Just play the date, take the money, forget you was 
ever there. (Ger Ann lappen och går) 
 
Under tiden de pratar, blir Mr. Weston stående högst upp på trappan vid ingången till en 
restaurang, Ann stannar kvar nedanför. Det här gör att Ann filmas ur ett fågelperspektiv 
vilket konnoterar att han är av högre rang. För att rekonstruera Anns blick på Mr. Weston 
filmas han ur ett grodperspektiv vilket implementerar att hon är underordnad honom. Valet 
av att ställa honom på översta trappsteget utanför en fin restaurang som Ann aldrig skulle 
ha råd att gå till och henne längst ner visar tydligt att hans ekonomiska ställning är betydligt 
bättre och han är dessutom högre uppsatt än henne i samhället.   
 
Några scener längre fram får man se Ann stå framför en “adults-only-club” med 
adresslappen i handen, hon funderar men beslutar sig för att gå därifrån. Scenen med Mr. 
Weston visar att han själv tycker att jobbet på klubben är nedvärderande, men då hon är 
kvinna och dessutom fattig anser han att hon gott kan bita ihop och göra jobbet 
åtminstone en gång.  
 
Ann möter Carl Denham 
Vid klubben där Ann står utanför och tvekar angående jobbet, står även filmproducenten 
och regissören Carl Denham för att söka efter en kvinnlig huvudrollsinnehavare till sin 
film. Han får syn på Ann som skulle passa utmärkt i filmen, han tar kontakt med henne och 
bjuder henne på mat. Under middagen lägger han fram erbjudandet: 
 
Carl Denham – Anyway, Ann…may I call you Ann? (Hon nickar, han ser sig omkring och 
lutar sig framåt) 
You wouldn’t happen to be a size 4 by any chance? (Hon stannar upp i maten och tittar 
upp) 
No…nonono! Oh God no, you got me all wrong! (Hon reser sig upp) 
Miss Darrow, please (han reser sig) I’m not that type of person at all! 
Ann Darrow – What type of person are you? 
Carl – I’m someone you can trust Ann, I’m a movie producer. (Hon tittar på honom 
intresserad) 
Believe me, I am on the level, NO funny business, please, sit down. Please...please...(De 
sätter sig ner) 
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Denham försöker här framstå som en trevlig och pålitlig man då han försöker snärja Ann 
till sin film. Egentligen är han en egoistisk filmmakare som alltid går rakt på sak och hans 
engagemang för filmen ligger på gränsen till besatthet. Huvudsaken till att han tog kontakt 
med Ann var för hennes nätta kroppsbyggnad då den kvinnliga garderoben till filmen redan 
är inköpt, därav hans fråga angående hennes klädstorlek. Sättet han ställer frågan på är 
klumpigt och inte särskilt genomtänkt. Det inbjuder till missuppfattningar och Ann 
missförstår självklart frågan och blir förolämpad. Mr. Denham är dock nervös över att Ann 
ska förstå den egentliga orsaken till frågan – att hon skulle passa bra till rollen enbart på 
grund av klädstorleken. Eftersom Ann missförstår alltihop, börjar Denham förklara att han 
är en filmskapare. Han försöker sälja idén till henne genom att romantisera manuskriptet, 
hon verkar intresserad och bygger på i hans manusutlägg. Carl uppfattar detta som att Ann 
är intresserad. 
 
Carl – So you’re interested? Good. That’s settled then. Now, I don’t wanna rush you 
but…we are under som time preasure here. 
Ann – Well I really... (skakar på huvudet) 
Carl – Ann…! I’m telling you! You’re perfect! Look at you, you’re the saddest girl I’ve ever 
met! You’re gonna make them weep Ann. You’re gonna break theirs hearts.  
(Hon ler) 
Ann – See, that’s where you’re wrong Mr. Denham. I make people laugh, that’s what I do. 
Good luck with your picture. 
 
Denham är en man som är van att få som han vill och brukar köra med folk. Han antar här 
att Ann är intresserad och sätter bollen i rullning direkt. När Denham liknar henne med 
den sorgligaste flickan han någonsin mött känner sig Ann förolämpad när hon också 
känner sig som det. Hon har inte haft annat än otur i sitt liv och allt bra som har hänt 
henne har också tagits ifrån henne. När nu den här främmande mannen förolämpar henne 
känner hon att hon inte vill acceptera hans erbjudande. Hon hånler lite mot honom och 
försöker bevisa motsatsen, sedan reser hon sig för att gå. Han följer efter: 
 
Carl – Ann! Miss Darrow! Please, I’m offering you money! Adventure, fame, a thrill of a 
lifetime and a long sea voyage. You wanna read the script? Jack Driscroll is turning in a 
draft as we speak. (Hon blir intresserad när hon hör Driscolls namn) 
Ann – Jack Driscoll? 
Carl – Sure, why? Wait, you know him?  
Ann – No, not personally. I…I’ve seen his plays. 
Carl – What a writer, huh? And let me tell you Ann, Jack Driscoll does not just want 
anyone staring in his picture. He said to me; Carl, somewhere out there, there’s a woman 
born to play this role, and as soon as I saw you I knew. (Kameran kryper in mot Ann) 
Ann – Knew what? (Närbild på Carl) 
Carl – It was always going to be you! (Kameran kryper in mot Ann igen) 
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När Ann har nekat hans erbjudande känner Carl att tiden börjar rinna ut för hans 
filmprojekt och han gör allt för att ändra hennes beslut. Han försöker locka henne med 
pengar, äventyr och kändisskap. Inte förrän han råkar nämna manusförfattarens namn, Jack 
Driscoll, får han en reaktion från henne. Han märker att Ann känner något speciellt inför 
Driscoll och hans pjäser. Han spinner då på det och får henne att tro att det är Driscoll 
som är ute efter en kvinna som henne till den kvinnliga huvudrollen. När Carl säger att han 
förstod att hon var född för rollen när han såg henne, stärks hennes självförtroende. Hon 
känner sig stärkt och lycklig och sväljer hans utlägg och accepterar erbjudandet.   
 
Ann och Jack i hytten 
Längre fram i filmen är det en känsloladdad scen mellan Ann och Jack Driscoll i hennes 
hytt på skeppet. I den här scenen är de på samma nivå och de anser sig vara lika värda, vi 
nämner den enbart i syfte att visa hur över- och underordningen skiftar mellan dem.  
 
Ann – You’re writing a stage comedy? (Står med ryggen mot Jack) 
Jack – I’m writing it for you. 
Ann – Why would you do that? (vänder sig mot honom) 
Jack – Why would I write a play for you?  
Ann – Yes. 
Jack – Isn’t it obvious? 
Ann – Not to me. (Hon ler och skakar lite på huvudet) 
Jack – Well…(Han tittar ner) it’s in the subtexts. 
Ann – I guess I must’ve missed it. (Lyfter på ögonbrynen och närmar sig honom) 
(Jack är nervös och vågar inte titta henne direkt i ögonen) 
Jack – It’s not about words. (Tittar henne intensivt i ögonen och närmar sig henne) 
(Båda ser varandra i ögonen och kyssar sedan varandra.)  
 
Tidigare i filmen har man fått se antydningar från båda att de är intresserade av varandra 
och i den här scenen kommer det till ett klimax. Till en början befinner sig Jack i överläge 
och känner sig trygg och självsäker. När han säger att han skriver pjäsen åt henne filmas 
han i grodperspektiv, hon känner sig liten och nervös och detta visas genom att hon filmas 
ur fågelperspektiv. Hon tar överläget då hon menar att hon inte har förstått hans 
intentioner, han hamnar här i tydligt underläge och försöker förklara bort det. Ann märker 
detta och antyder att hon måste ha missat det, hon lyfter på ögonbrynen, ler och går mot 
honom. Jack vågar här inte möta hennes blick då han nu istället är väldig nervös. Han får 
dock tillbaka sitt mod i hans sista replik. Ann och Jack blir här jämställda, de ser varandra i 
ögonen och scenen avslutas med att de kysser varandra.  
 
Det filmtypiska är att kvinnan ska vara passiv och inte klara sig utan den manliga hjälten. I 
ett flertal exempel i filmen visas det dock tydligt att Ann är en självständig och stark kvinna 
som kan klara sig själv i många situationer. Ett exempel är när de går iland på ön för första 
gången och möts av en ödslig kyrkogård där skelett och döskallar ligger överallt på marken. 
De ser alla ganska förfärade ut, men det typiska här hade varit att Ann hade skrikit, kanske 
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till och med svimmat och männen hade rusat till undsättning. I den här versionen av King 
Kong märks ingen skillnad på hur Ann reagerar jämfört med männen.  Hon ser förfärad ut 
men hon behåller sitt lugn. Anns självständighet märks även då Jack kommer till hennes 
hytt och upptäcker att hon har blivit kidnappad. Rummet är rörigt och möbler har blivit 
nervälta vilket indikerar på att hon har gett sin motståndare en rejäl fight innan hon tillslut 
blev övermannad.  
 
Kongs grotta 
Efter att hon har blivit bortförd av Kong stannar han till vid en klippavsats, han håller Ann 
uppochner utför stupet, hon ser ett flertal människoskelett som alla har ett likadant 
halsband som hon fick tidigare vid ceremonin. Hon förstår här vilket öde hon kommer att 
gå till mötes. Hon använder halsbandet och hugger Kong i handen för att befria sig från 
hans grepp. Kong tappar henne och hon börjar springa, han hinner dock ifatt henne. Detta 
är ännu ett bevis på att Ann inte är ett hjälplöst offer utan hon är en kvinna som kan fatta 
sina egna beslut och till stor del klara sig själv. Hennes sätt att relatera till Kong är psykiskt 
starkt och intelligent men Kong är däremot fysiskt stark och för stor för att hon eller vem 
som helst ska kunna ta sig därifrån. Kong tar henne till sin grotta, Ann fejkar här att hon 
har svimmat för att på det sättet försöka fly. Hon hinner en bit på väg men Kong 
upptäcker snart att hon är borta. Han får tag på henne precis utanför grottan. Han är till en 
början rasande men tveksam inför hennes agerande. Kong har aldrig sett en blond kvinna 
och aldrig någon som beter sig som hon gör. Hon har en liten stund tidigare hoppat upp 
och slagit honom på nosen, när hon sedan skuttar till igen tror Kong att han ska bli slagen 
igen. Han ryggar då tillbaka, Ann lägger märke till det här och börjar lära sig hur hon ska 
hantera honom. Ann fortsätter att skoja till situationen då hon märker att han lugnar sig när 
hon beter sig klumpigt. Kong tycker att det är roligt när hon trillar och börjar knuffa 
omkull henne. Detta gör dock Ann förbannad och tillslut säger hon ifrån;  
 
Ann – NO! I said NO!  
(Kong blir vansinnig) 
Ann – That’s all there is. There isn’t anymore. (Kong är ursinnig, han slår med nävarna i 
marken intill henne och hoppar omkring och river saker i sin omgivning.) 
 
Under tiden står Ann på sig och ändrar inte sin ställning. Kongs vredesutbrott stillas helt 
när han får en stor sten i bakhuvudet. Han blickar mot Ann och fnyser lite och visar tydligt 
att hans manliga ego har blivit sårat. Kong lämnar Ann och går därifrån. I den här scenen 
konnoterar Anns personlighet ett mod och en självständighet som Anns karaktär ifrån de 
tidigare versionerna inte visar. Kongs beteende angående det manliga egot visar att han är 
van att få som han vill och blir chockad då Ann bestämt säger ifrån. Han har aldrig tidigare 
varit i underläge och vet nu inte riktigt hur han ska bete sig då Ann inte blir rädd av hans 
utbrott. Hans stolthet har blivit sårad och han vill inte längre ha något med henne att göra.  
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Anns försök att återvända till skeppet 
Ytterliggare ett bevis på hennes oberoende visar Ann tecken på när hon springer genom 
djungeln efter Kongs frigivande. Vid åsynen av dinosaurier och oproportionerligt stora 
insekter blir hon förskräckt men hon lyckas ”hålla huvudet kallt”. Hon gör sig så tyst och 
smidig som möjligt och tar täckning bakom ett träd. Ann stöter snart på fler och större 
dinosaurier och gör allt för att försöka undkomma dem men emot två stora dinosaurier är 
Han känner instinktivt att han måste rädda henne. Kong låter henne även följa med tillbaka 
till grottan, här dock på Anns eget initiativ. Detta är ytterliggare tecken på att Ann kämpar 
emot och det syns tydligt att hennes livsvilja är större än hennes rädsla. Hon är fast 
besluten att överleva och vägrar inse att det här skulle vara hennes öde. Hon inser tillslut att 
hon inte kommer klara sig i djungeln helt själv utan behöver Kongs hjälp för att överleva. 
Ann har nu förstått att han inte alls är en gorilla som bara agerar efter ett djurs medfödda 
instinkter, utan att han har riktiga känslor för henne.  
 
Tillfångatagandet av Kong 
Hoppar vi en bit framåt i filmen där Jack har befriat Ann och de tagit sig tillbaka till 
infödingarnas by, får vi se resten av besättningen som förbereder tillfångatagandet av 
Kong. Till en början släpper de inte ner landbryggan åt Ann och Jack, då männen väntar på 
att Kong ska komma närmare. När de tillslut blir insläppta ägnas inte en tanke eller blick åt 
de två, då männen enbart är inriktade på Kongs ankomst.  
 
Männens tillfångatagande av Kong tyder på att de inte nöjer sig med att rädda Ann. Genom 
att oskadliggöra Kong bevisar de att det är människan och framförallt de som är starkast. 
De får sin manlighet bekräftad genom att spela hjältarna som räddade kvinnan från 
monstret. Att bara rädda Ann och sedan lämna ön skulle kännas som ett misslyckande och 
de skulle förlora sitt goda anseende. Speciellt Carl Denham som förlorat allt sitt 
filmmaterial och måste få in pengar på något annat sätt. Eftersom han endast tänker på 
pengarna och berömmelsen finns där ingen plats att bry sig om att Ann och Jack lever. 
Under tiden som männen fångar in Kong försöker Ann stoppa dem, hon bryr sig om Kong 
och vill att han ska leva kvar i friheten. Jack håller henne tillbaka och följande dialog 
utspelas: 
 
Ann – Let go of me! (Tittar intensivt på Jack och sliter sig ifrån honom) 
(Jack tittar intensivt på henne och tar tag i henne igen) 
Jack – We gotta go! (Släpar henne mot båten) 
Come one! 
Ann – Stop it! Leave me alone! 
Jack – Come on! 
 
Ann är en självständig kvinna som står för vad hon tror på, hon bryr sig så pass mycket om 
Kong att hon inte vill utelämna honom. Jack försöker till en början stoppa tillfångatagandet 
av Kong men beslutar sig för att det inte är lönt. Ann däremot ger sig inte för det hon 
anser är rätt. Ann blir här väldigt irriterad när Jack inte låter henne få uttrycka sig, hennes 
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besvikelse syns tydligt i hennes ögon när hon sliter sig ifrån Jack, och detta ser även han. 
Jack ignorerar Anns protester då han anser att hon inte vet sitt eget bästa i den här 
situationen. Hon blir besviken på Jack som inte respekterar henne som han gjorde tidigare. 
Han känner att han måste sätta Ann i säkerhet och släpar med henne till båten.  
 
Jack – Stay there! 
Ann – It’s me he want! Please, stop it! 
Jack – Hold on to her! (Till Bruce Baxter) 
(Ann försöker komma loss från Baxters grepp) 
Jack – Ann, no! 
Ann – Please, I can stop it!  
No!  
Let me go!  
Go back… (Till Kong) 
 
Männen tar här över situationen, de tycker att Ann beter sig hysteriskt och hon måste hållas 
fast. Ingen av männen försöker ens att lyssna på vad hon har att säga, de anser sig ha 
kontroll över läget. Kvinnor är av naturen mer omhändertagande och känslomässiga, 
männen är däremot mer rationella och beräknande i sina åtaganden. Detta syns klart i de 
två ovanstående dialogerna, då männen helt anser att Ann har blivit känslomässigt hämmad 
av kidnappningsdramat.  
 
Scenen avslutas med att Kong har blivit överbemannad och Carl deklarerar att de kommer 
bli miljonärer.  
 
Kvinnlig och manlig jämförelse 
I slutet av filmen utspelar sig en scen högst upp på Empire State Building mellan Ann och 
Jack. Kong har precis fallit ner från byggnaden, Ann står ensam kvar och är förtvivlad när 
Jack kommer upp på taket. De ser varandra djupt i ögonen, Jack ser ledsen och ångerfull ut 
medan Ann till en början verkar förvånad över att se honom. Hon ser snart ångern i hans 
blick och inser att han stått på hennes sida hela tiden, de omfamnar varandra. Det här kan 
ses ur ett symboliskt perspektiv då Ann och Jack står på världens högsta byggnad och har 
funnit tillbaka till varandra. Att de står högst upp på byggnaden konnoterar att de är de 
enda ärliga och rakryggade människorna filmen igenom.  
 
Filmen avslutas med att Carl sager: “It was beauty who killed the beast.” Detta kan tolkas 
på två olika sätt, det första att Kong blev kär i den vackra Ann och offrade allt för att få 
vara med henne. Det andra, han valde just Empire State Building för dess storlek skull, han 
sökte sig till samma utsikt som han hade hemma i grottan. När Ann och Kong befinner sig 
på en avsats högt upp på byggnaden, säger Ann att solnedgången är vacker, Kong klappar 
sig då över bröstet, precis som han gjorde hemma vid sin grotta. Han känner sig här säker 
och rofylld, idyllen bryts dock ganska snart när flygplanen attackerar.  
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Utöver de här stora delarna i filmen finns det även en hel del småsaker som kan ses ur ett 
feministiskt perspektiv. Vi ska här ta upp typiska exempel på manligt och kvinnligt som 
syns filmen igenom. Det genomgående i filmen är att männen är porträtterade som 
opålitliga och något nedvärderande mot kvinnor. Jack däremot framställs som en hederlig 
och respektabel man. Det finns även små manliga biroller som har denna personlighet. Ann 
skildras som den enda moraliska och trovärdiga personen oklanderligt filmen igenom. Även 
om Anns karaktär är självständig och stark, ses hon som ett sexobjekt som ska tillfredsställa 
den manliga delen av publiken. Detta märks i valet av hennes kläder, när hon blir bortförd 
från båten har hon på sig ett kort, urringat nattlinne med en lika kort morgonrock. Hon är 
dock inte sminkad eller iordninggjord, utan naturligt vacker. Kameran objektifierar inte 
hennes kropp som kan ses i andra filmer, som till exempel Coyote Ugly där kvinnorna i en 
bar i New York flera gånger dansar utmanande på bardisken.  
 
King Kong är en typiskt mansdominerad film vilket tydligt syns genom hela filmen med 
olika fallossymboler. Detta kan ses i exempel som Empire State Building och kanonerna i 
slutet av filmen. Även vapnen som männen bär kan ses som fallosar. Här finns också 
utmärkande manliga liknelser, det största av allt är Kong som står för det överdrivet 
maskulina i hans storlek och uppträdande. Han är beskyddande gentemot kvinnan han 
älskar och försvarar henne i alla situationer. När han har vunnit ett slagsmål stoltserar han 
genom att sätta upp benet på bytet och slå sig på bröstet. Exakt det här beteendet går inte 
igen i människan men tillvägagångssättet är liknande. På ön finns det dinosaurier som gör 
djungeln farofylld, även de onaturligt stora fladdermössen och insekterna bidrar till detta. 
Dessa djur är väldigt aggressiva med starkt uttalad jaktinstinkt vilket står för det manliga. 
Männen får även slåss mot flera träskodjur som tydligt kan liknas vid en fallossymbol. Det 
kvinnligt passiva och mjuka lyser igenom på ett fåtal ställen, detta märks tydligast vid 
solnedgångarna. Solen är en manlig symbol, men den är i alla lugna scener på väg ner och 
natten och stjärnorna, som är typiskt kvinnligt är på väg. Först på båten då Ann och Jack 
har ett romantiskt ögonblick, sedan vid de lugna stunderna med Kong, men även på isen i 
Central Park i slutet av filmen. De här scenerna är fyllda med varma och mjuka färger och 
ett lugn med varma känslor mellan karaktärerna. Det här förknippas ofta både med det 
kvinnliga och med det manliga då de båda befinner sig i samma situation. Dessa scener blir 
alltid avbrutna av en aggressiv manlig handling, till exempel när Ann och Kong befinner sig 
på isen, då det blir ett abrupt slut när militärerna avlossar en kanon mot dem.   
 

●      ●               ● 
 
Den här versionen av King Kong är inspelad 2005, men utspelar sig 1933. Det finns flera 
företeelser i filmen som pekar på att den utspelar sig på 30-talet men Anns karaktär är ett 
typiskt exempel på en kvinna från 2000-talet då hon är självständig, säker och står för vad 
hon tror på.  
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5 Diskussion & slutsatser 

 
Vi ska nu jämföra de här tre versionerna av King Kong för att kunna svara på vår fråga, 
hur kvinnosynen har förändrats genom tiderna. 
 
Genomgående i alla tre King Kong-filmerna är det typiskt maskulina som märks både på de 
manliga karaktärerna och framförallt i King Kong som är stor, stark och tar det som han 
själv tycker att han är berättigad till. Ann (eller Dwan i filmen från 1976) har den enda stora 
kvinnliga rollen i filmen och hon får stå för det som är typiskt kvinnligt såsom att vara den 
sköra och vackra varelsen som måste bli räddad av den manliga hjälten.  
 
I originalversion från 1933 skulle kvinnan vara bräcklig och skör och inte kapabel till att 
försvara sig själv. Hon skulle också bli svimfärdig vid hemska situationer och hon skulle 
hålla sig ifrån de typiskt manliga situationerna, som i det här fallet är ett fartyg eller skepp 
och istället skulle kvinnan hålla sig till hemmet och familjen. Männen ansåg att kvinnor i 
sådana här lägen inte kunde hjälpa till. De var bara till besvär endast för att de var kvinnor. 
Det var männen som klarade av att lösa krångliga situationer och som ständigt var den 
räddande hjälten. 
 
Jämför vi Ann i originalversionen med Dwan i filmen från 1976 var Dwan i stort sett lika 
ömtålig och rädd som Ann var 1933. Dwan skrek visserligen inte lika mycket som Ann 
gjorde men hon var minst lika rädd och gjorde inga som helst antydningar till att fly eller 
försvara sig. Den utmärkande skillnaden mellan de två kvinnornas karaktärer var att Dwan 
exploaterades som ett sexobjekt vilket Ann inte alls gjorde. På 30-talet tittade inte män på 
kvinnor på samma sexuella sätt som män på senare år började göra. De såg då kvinnan som 
en respektabel, skör och vacker individ, men på 70-talet hade det här synsättet ändrats. 
Kvinnan hade nu blivit ett objekt för den manliga sexuella fantasin. De hade nu börjat klä 
sig sexigt och utmanande och blivit lite mer sexuellt initiativtagande. Detta beteende på 30-
talet hade ansetts opassande för en respektabel kvinna.  
 
Till skillnad från de två första filmerna är Ann i versionen från 2005 mer självständig och 
psykiskt starkare, hon exploateras inte som ett sexobjekt på samma vis som Dwan. Vi kan 
tänka oss att Naomi Watts blev vald till att spela Anns karaktär tack vare sina 
skådespelartalanger, men även hennes skönhet och slanka kroppsbyggnad spelade in då 
Hollywood idag till stor del vill tillfredsställa den manliga publiken. Ann ses i den här 
filmen som ett sexobjekt på grund av hennes skönhet, klädval och för att män idag har en 
annorlunda syn på kvinnor och deras sexualitet. Idag är de flesta Hollywoodfilmer gjorda 
för att behaga den manliga publikens behov mer än den kvinnliga, som i den senaste 
versionen av King Kong där Ann har väldigt lite kläder på sig för att visa så mycket hud 
och former som möjligt. Andra exempel är Tomb Raider där Angelina Jolies karaktär Lara 
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Croft är klädd i väldigt åtsittande och små kläder. Även i Catwoman med Halle Berry i 
huvudrollen som bär en kort urringad topp med åtsittande lackbyxor. 
 
Ann i den senaste filmen är också mycket tuffare och manligt oberoende än kvinnan i de 
tidigare versionerna av King Kong, vilket är väldigt typiskt för 90-talet och framåt. Anns 
karaktär beter sig inte på det sättet som är typiskt för en kvinna på 30-talet, utan det lyser 
klart igenom att filmen är gjord på 2000-talet. Många av dagens filmer och TV-serier 
baseras på kvinnans självständighet och kontroll över sitt eget sexliv. Exempel på det här 
syns i serier som Sex and the city och Buffy the Vampire Slayer, där tjejerna i Sex and the city är 
självständiga och beter sig mer som män traditionellt har gjort. Buffy visar tecken på sin 
självständighet då hon klarar av våldsamma situationer med både vampyrer och demoner. 
Samtidigt ses hon som ett sexobjekt, likaså tjejerna i Sex and the city som alla är sexigt 
klädda. Buffy är klädd i korta kjolar och åtsittande toppar då hon befinner sig i skolan, men 
när hon på natten slåss mot diverse demoner har hon byxor och lösa kläder på sig. Även 
kameravinklarna är olika, på dagen objektifieras Buffys kropp med närbilder medan hon på 
natten filmas på längre avstånd från kameran och dessutom i skuggorna där hennes kropp 
inte syns lika mycket. (Arnold 2005: 39) 
 
 Jämför vi kvinnan med mannen i King Kong-filmerna är han rakt igenom den starka, 
beskyddande och smarta, gentemot hur kvinnan porträtteras. Mannen framställs heller 
aldrig som ett sexobjekt utan är alltid fullt påklädd. Till skillnad från kvinnan kan mannen 
också vara relativt oattraktiv men ändock vara manlig, sexig och ha den betydande manliga 
rollen i filmen.  
 
Det vi nu har kommit fram till är att kvinnor idag är mer självständiga än förr, däremot 
exploateras hon i större utsträckning som ett sexobjekt som ska uppfylla den manliga 
publikens fantasier. På 30-talet var kvinnan inte ett sexobjekt på samma vis, vare sig i film 
eller i verkligheten, då varken deras sätt eller klädsel var utmanande. Självklart fanns det 
även sexobjekt till kvinnor på den här tiden men de jobbade för det mesta på särskilda 
ställen som peepshows och strippklubbar. I andra King Kong-filmen som utspelar sig 1976 
ser vi Dwan i rollen som en sexig, dum blondin, som under 70- och 80-talet var en populär 
kvinnlig karaktär å¨film. Det här syns framförallt i alla Tjejen-filmerna med Goldie Hawn i 
huvudrollen där hon spelar en fnittrig och naiv tjej.  
 
I dagens samhälle ser vi sexiga, utmanande och halvnakna kvinnor och män överallt, bland 
annat i reklam, film och tidningar. Trots detta är kvinnor idag mer självständiga och 
oberoende av män än de tidigare varit. Förr klarade sig inte en kvinna utan en man och 
hans inkomst men idag har kvinnor ett bättre utgångsläge när det gäller jobb och löner. 
Idag väljer dessutom många kvinnor att bo själva och uppfostra sina barn vilket förr inte 
alls hade accepterats. Trots att då de klarar dessa aspekter i livet, exploateras kvinnor mer 
än män som sexobjekt.  
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Vi är medvetna om att dessa filmer är gjorda i Hollywood och producerade på ett typiskt 
amerikanskt vis, därmed kan vår svenska syn av feminism och feministisk filmanalys skära 
sig lite mot de typiskt amerikanska filmerna. Trots detta ville vi undersöka hur vi i Sverige 
ser på de här filmerna. 
 
Om vi jämför vår teori med analysen av filmerna märker vi att den feministiska 
utvecklingen i filmen inte är densamma som i verkligheten. I verkligheten har utvecklingen 
gått framåt hela tiden medan det i många filmer inte verkar ha tagit sig längre än till 
hemmafrustadiet, då det inom film anses att den goda kvinnan är hemma och sköter om 
barn och hushåll eller aktivt söker ett förhållande. Den karriärlystna kvinnan får ofta spela 
den egoistiska och ibland till och med den onda. Frågan är nu hur kvinnosynen kommer 
förändras framöver, hur ser det ut om 50 år? Kommer samhället bli jämställt eller kämpar 
kvinnorna fortfarande för lika löner och villkor som männen? Det finns mycket att göra för 
att förbättra kvinnosynen, det är något alla måste gå ihop och göra tillsammans, men just 
nu kan vi bara gissa oss till hur framtiden kommer att te sig, det är bara att vänta och se.           
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