
Kvinnor
Är huvudpersonen en kvinna? (2 poäng)

Är huvudpersonen en färgad kvinna?

Har filmen en eller flera färgade kvinnor som har repliker 
och som inte är reducerade till rasistiska stereotyper?

Framställer filmen kvinnor som mer än  
”objekt för den manliga blicken”?

Har filmen kvinnor med olika kroppstyper i talroller?

Är huvudpersonen en kvinna över 45 år?

Klarar filmen Bechdeltestet? (Finns det två eller flera 
namngivna karaktärer som är kvinnor och som talar med 
varandra om något annat än en man?)

Män
Undviker filmen att glorifiera våldsamma män?

Undviker filmen att upprätthålla ett extremt och ohälsosamt 
kroppsideal för män?

Har filmen en eller flera färgade män som har repliker  
och som inte är reducerade till rasistiska stereotyper?

Har filmen män i icke-stereotypa roller  
(tex kompetent engagerad förälder)? 

Ras, etnicitet och kultur
Undviker filmen att hylla kränkande 
etniska och kulturella stereotyper?

Hbtq-personer
Är huvudpersonen homosexuell, bisexuell  
eller transperson? (2 poäng)

Har filmen en eller flera hbtq-karaktärer som  
inte reduceras till stereotyper?

Personer med 
funktionshinder
Är huvudpersonen en person med funktionshinder?  
(2 poäng)

Har filmen en eller flera karaktärer med funktionshinder  
vars berättelse inte är begränsad till deras funktionshinder?

Bonuspoäng
Är filmen skriven eller regisserad av :

 En kvinna

 En färgad

 En homosexuell, bisexuell eller transperson

 En person med funktionshinder

RePResentationstestet
Betyg : ________________

Film: ______________________________________

En mediekunskapsverktyg avsett att inspirera lärande och samtal kring representation i filmen, och  
till att uppmuntra till mer mångfald på vita duken och bakom kulisserna i Hollywood.

A = 11 + poäng B = 7 till 10 poäng C = 4 till 6 poäng D = 1 till 3 poäng F = 0 poäng

Allt är värt att en poäng, 
om inte annat anges.
Maxpoängen är 27.

oBs: Ett A garanterar inte att en film  adresserar varje struk-
turell fråga om ojämlikhet , utan helt enkelt att det represen-
terar en mångfald av  människor och erfarenheter.


