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INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

I en film fylld av våld och själsletande, får vi följa en man som helt enkelt försöker förändra sitt 

liv, och finna sig själv. Men tyvärr, är det inte så enkelt. Han behöver hjälp, och han får det 

genom att skapa och ta personligheten av Tyler Durden. En våldsam, rebellisk tvålförsäljare 

som gör vad han vill, och beter sig hur han vill. Han anses av sig själv och andra att vara den 

ultimata mannen, och det är vad den här analysen kommer handla om. Jag ska undersöka hur 

filmen gestaltar en manlig identitet, såsom Tyler Durden.   

 

1.2 Syfte & Frågeställningar  

Jag har tänkt att analysera filmen Fight Club, genom att utgå ifrån genusperspektivet. Under-

söka filmens genustänkande, med en specifik fråga i fokus; 

- På vilket sätt gestaltar filmen manlig identitet? 

 

1.3 Teoretiskt perspektiv  

Genus är hur samhället förväntar sig att man ska bete sig, när det gäller de olika könsrollerna. 

Vi lever i ett samhälle, då definitionen av sig själv, skapas genom interaktioner med omvärlden. 

Men samhället lever efter förutbestämda och konstruerade roller, som sprids genom media. 1  

Man brukar finna detta inom film, då män ska vara tuffa, oberoende och lärorik. Medan kvin-

norna ska vara de känslosamma, beroende och avsaknad av personlighet. Männen dominerar, 

medan kvinnorna har sin plats under dem i samhällets rangordning. 2 Hela konceptet med genus 

är inte naturligt, utan tillgjort och skiftar utmed den kultur som samhället har. Ett exempel är ur  

boken, Rädd att falla – studier i manlighet, tar man upp att det var väldigt vanligt att gråta 

offentligt på medeltiden.  

                                                           
1 Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette, Möten med bilder: att tolka visuella uttryck, 2., [rev.] uppl., Studentlit-
teratur, Lund, 2012, s. 54 
2 Ryan, Michael & Lenos, Melissa, An introduction to film analysis: technique and meaning in narrative film, 
Continuum, London, 2012, s. 184 
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 Historikern Johan Huizinga hävdar att även de rikaste och mäktigaste av män, visade upp sina 

mer känsliga sidor under offentliga evenemang, såsom predikan. Det var inte lika stor tabu som 

i delar av dagens samhälle. 3  

1.4 Material  

Fight Club är en dramafilm, som kom ut vid slutet av 1999. Filmen är regisserad av David 

Fincher, och i den medverkar bland annat Brad Pitt och Edward Norton. Det handlar om en 

kontorsarbetare, som vill förändra sitt miserabla liv. Han träffar på en tvåltillverkare, en bråk-

stake, som lever livet efter sina egna regler. De skapar tillsammans en olaglig fajt-klubb, som 

leder kontorsarbetaren längre in det livet han trodde han ville ha. Filmen blev nominerad en 

Oscar för bästa ljud redigering. Filmen har också 8,8 av 10 i betyg på IMDb, vilket är en hem-

sida öppen för filmentusiaster och kritiker, att ge sin åsikt om en film. 4  

 

1.5 Litteratur  

För att bättre förstå genus, och lättare analysera filmen kommer jag använda mig av böckerna; 

An introduction to Film Analysis – Technique and meaning in narrative film (2012) av Michael 

Ryan & Melissa Lenos. Men ocksåMöten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck 

(2012) av Yvonne Eriksson & Anette Göthlund samt Rädd att falla – Studier av manlighet 

(1998) av Claes Ekenstam. 

 

  

                                                           
3 Ekenstam, Claes (red.), Rädd att falla: studier i manlighet, Gidlund, Stockholm, 1998, s. 50 - 51 
4 IMDb, Fight Club (1999), http://www.imdb.com/title/tt0137523/ (Hämtad 2017-01-04) 

http://www.imdb.com/title/tt0137523/
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     I öppningsscenen får vi träffa huvudpersonen utan namn (Edward Norton), och den rebel-

liska Tyler Durden (Brad Pitt). Tillsammans i ett mystiskt rum, i ett höghus, slängs vi direkt i 

det galna scenariot, med pistolhot och en tickande bomb på andra sidan gatan som snabbt börjar 

komma in på de sista minuterna. Man förstår att filmen börjar med sitt slut, och fokuserar resten 

av speltiden att återberätta hela berättelsen.   

   Karaktären Tyler är huvudfokuset i den här analysen, men för att förstå vad filmen försöker 

uttrycka som manlighet, behöver man också undersöka vad den anser är motsatsen – feminint. 

Medan tillbakablicken av det hela börjar ske, får vi en snabb glimt av stödgruppen, som huvud-

personen senare kommer att gå med i. Med en skylt där det står ”Remaining Men Together”, 

får vi se en stor grupp av män som håller om varandra, gråter ut sina känslor. Det är en stöd-

grupp för de drabbade av testikelcancer, och i mitten av det hela har vi huvudpersonen ihop 

tryckt emellan en mans onormalt stora bröst. 5 Då man brukar oftast operera bort ena eller båda 

testiklarna vid tecken på cancer, är det troligast därför personerna i stödgruppen känner sig inte 

som män längre. 6 Författarna Michael Ryan och Melissa Lenos punkterar i deras bok, att i film 

brukar män vara tuffa, självständiga och oberoende av andra. Män ska hålla sig undan från att 

vara känslosamma eller vara i behov av någon annan. 7 

   Medlemmarna i stödgruppen vet att de inte är maskulina, och dem blir inte gestaltade som det 

heller. De söker efter något som kan hjälpa dem att återfinna deras manlighet. Samma sak gäller 

med huvudpersonen, men han letar mer efter någon mening med sitt liv. Meningslösheten är då 

för vi lever i ett kapitalistiskt samhälle, som definierar ens identitet efter vad man köper. Vår 

huvudperson går så långt som att jämföra dåtidens pornografiska tidningar med den moderna 

möbelkatalogen.8 Han saknar också ett namn och identitet under hela filmen. Denna mystiska 

faktor punkteras bland annat av karaktärerna, såsom den erotiska missbrukaren Marla Singer. 9         

  När han dock släpper ut sina känslor i stödgrupper, eller i alla fall lyssna på deras lidande, kan 

han äntligen sova. Men det hjälper fortfarande inte med hans behov att förändra sitt liv till något 

meningsfullt. 

                                                           
5 ”Fight Club (1999)”, [Film], tillgänglig: http://dreamfilmhd.bz/movies/details/1301-fight-club , (hämtad 2017-
01-04), tid ca. 00:03:09 - 00:03:52 
6 Cancerfonden, testikelcancer, tillgänglig: https://www.cancerfonden.se/om-cancer/testikelcancer (Hämtad 
2017-01-05) 
7 Ryan, Michael & Lenos, Melissa, An introduction to film analysis: technique and meaning in narrative film, 
Continuum, London, 2012, s. 189 
8 ”Fight Club (1999)”, [Film], tillgänglig: http://dreamfilmhd.bz/movies/details/1301-fight-club , (hämtad 2017-
01-04), tid ca. 00:04:46 – 00:05:43 
9 ”Fight Club (1999)”, [Film], tillgänglig: http://dreamfilmhd.bz/movies/details/1301-fight-club , (hämtad 2017-
01-04), tid ca. 00:18:53 - 00:19:53   

http://dreamfilmhd.bz/movies/details/1301-fight-club
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/testikelcancer
http://dreamfilmhd.bz/movies/details/1301-fight-club
http://dreamfilmhd.bz/movies/details/1301-fight-club
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   Efter att blivit introducerade till dessa karaktärer, som är mer vilse, känslosamma, och inte av 

de mer stereotypiska männen, får man se kontrasten emellan vad filmen gestaltar som manlig-

heten och femininitet. Då man får träffa Tyler Durden, med sina konspirationsteorier och unika 

klädsel. 10 Han är den fria, rebelliska, tuffa mannen som gör exakt vad han vill. Med sina del-

tidsjobb som biomaskinist och servitör, vid sidan av jobbet som tvålförsäljare, har Tyler flera 

möjligheter att göra revolt – såsom att klippa in pornografiska sekvenser i barnfilmer och van-

hedra maträtter med de vätskor han kan få ut ur kroppen.11  När huvudpersonens livs fullständigt 

vänds upp och ner, med försvunna värdesaker och en lägenhet som exploderar i lågor, tar Tyler 

honom under sin vinge. Han tar rollen som en mentor, och drar in huvudpersonen i livet han 

trodde att han ville ha. 

   När Fight Club startas, får man se mer av Tylers filosofi. Istället för att leta efter personlighet, 

bryter han ner den. Det enda sättet att känna sin mänsklighet är igenom att slåss för den, och 

smärta är viktig faktor i processen. Man får även se mannen med de onormalt stora brösten, 

ifrån stödgruppen, gå med och slåss. 12 Han fann den maskulinitet som han saknade, igenom att 

ge efter till Tylers destruktiva livsstil, såsom alla medlemmar gjorde. I detta fallet är manlighet, 

att helt förkasta det som gör en till en individ, genom att bland annat acceptera smärtan och 

döden själv. Förutom att avfärda känslor som är kopplade till femininitet, ska en man också 

distansera sig helt från det kvinnliga könet, i alla fall när det gäller allting utanför sexuellt um-

gänge. Detta tänkande får man se Tyler besitta, när man delar sina tankar i en badrumsscen. 

Från att börja handla om missnöje över sina fäder, avslutar Tyler konversationen genom att 

påpeka att de var uppfostra av kvinnor, och att svaret på deras livsmening är kanske inte att 

gifta sig. 13 

   Enligt författarna Michael Ryan och Melissa Lenos, handlar mycket av grunden till maskuli-

net om relationen med föräldrarna, speciellt fadersfiguren. Kvinnan tar barnen som ung, medan 

mannen är inkomsten till familjen. När den barnet börjar utvecklats, ska han börja definiera sig 

mer med sin far.  

                                                           
10 ”Fight Club (1999)”, [Film], tillgänglig: http://dreamfilmhd.bz/movies/details/1301-fight-club , (hämtad 2017-
01-04), tid ca. 00:21:57 - 00:24:35 
11 ”Fight Club (1999)”, [Film], tillgänglig: http://dreamfilmhd.bz/movies/details/1301-fight-club , (hämtad 2017-
01-04), tid ca. 00:32:30 - 00:34:10 
12 ”Fight Club (1999)”, [Film], tillgänglig: http://dreamfilmhd.bz/movies/details/1301-fight-club , (hämtad 2017-
01-04), tid ca. 01:07:52 - 01:09.10 
13 ”Fight Club (1999)”, [Film], tillgänglig: http://dreamfilmhd.bz/movies/details/1301-fight-club , (hämtad 2017-
01-04), tid ca. 00:39:33 – 00:40:30    

http://dreamfilmhd.bz/movies/details/1301-fight-club
http://dreamfilmhd.bz/movies/details/1301-fight-club
http://dreamfilmhd.bz/movies/details/1301-fight-club
http://dreamfilmhd.bz/movies/details/1301-fight-club
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Detta är för att den typiska västerländska kulturen, anser att killar inte ska vara lik sin mor. De 

känslor, skyddande och beroende, man får av ens mor, vid ung ålder, är enbart ett hinder för 

barnets möjligheter till att formats till en riktig man. 14  

  Utgår man från detta perspektiv, kan man se då att Tyler är den manliga, då hans pappa ledde 

hans liv på detta sätt, medan huvudpersonens fader lämna familjen när han var ung. Ju längre 

in man kommer in i filmen, kan man se hur medlemmarna av Fight Club förändras och blir mer 

som Tyler.15 Med uppdrag som bara blir grövre, blir klubben mer lik en terroristgrupp, och 

medlemmarna gerillasoldater. Allt blir bara intensivare och våldsammare tills man kommer 

fram till sista akten, då den stora tvisten kommer fram. Huvudpersonen var Tyler Durden från 

början, två olika personligheter av samma människa. Han sökte efter att förändras och han fick 

det. Tyler är allting han vill vara. 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
14 Ryan, Michael & Lenos, Melissa, An introduction to film analysis: technique and meaning in narrative film, 
Continuum, London, 2012, s. 189 – 190 
15 ”Fight Club (1999)”, [Film], tillgänglig: http://dreamfilmhd.bz/movies/details/1301-fight-club, 
 (hämtad 2017-01-04), tid ca. 01:28:50 - 01:29:22 
16 ”Fight Club (1999)”, [Film], tillgänglig: http://dreamfilmhd.bz/movies/details/1301-fight-club,  
(hämtad 2017-01-04), tid ca. 01:52:43 - 01:54:38 

http://dreamfilmhd.bz/movies/details/1301-fight-club
http://dreamfilmhd.bz/movies/details/1301-fight-club
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DISKUSSION 
 

Fight Club är en komplex film med mycket att säga, inte bara om hur man ser på det manliga 

könet, men också mycket om det kapitalistiska samhället, som vi västerlänningar lever i. Detta 

av en god anledning, då vi inte lever längre i tid med öppna grässlätter och jakt som primära 

inkomst för överlevnad.   Den kapitalistiska marknaden är vår jaktmark nu. Filmens gestaltning 

av en manlig identitet, är enligt mig, som en status eller den sista stadiet av en evolution. Man 

utvecklas och strävar efter det som ung, tills man upp når det, total förkastning av feminina 

känslor, såsom ledsamhet. Man är en lärorik, känslokall, dominerade man som vare sig miljö 

eller samhälle, lever efter sina egna regler. Inte ens sig själv kan stoppa en.  
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