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Abstract:  

This thesis examines how themes about migrant workers, especially women migrant workers 

are depicted in the two films The world, Shijie 世界 (2004), directed by Jia Zhangke 贾樟柯

and Angels wear white, Jianianhua 嘉年华 (2017), directed by Vivian Qu, also called Wen 

Yan 文言. In the background of the thesis the subjects hukou 户口, the system of household 

registration; the floating population, liudong renkou 流动人口, the people who are not living 

at the place where they are registered at, according to the hukou system and black hukou, 

heihu 黑户, the people who lack hukou altogether are discussed. The methods used in the 

thesis are a qualitative thematic analysis and semiotics. The theories that are the basis of the 

analysis are Laura Mulvey’s theory of the male gaze, Emirbayer and Mische’s concept of 

agency and Steven Lukes’s concept of power.  

   The themes that are explored in this thesis are work, accommodation, the ID card and the 

passport, the commodification of the female body and women who are sex workers, the 

female virginity, violence as well as symbols and role models. Both films show that a 

person’s status as a migrant worker who is lacking an ID card or as a migrant worker who has 

their hukou elsewhere determines the living conditions of the person in China. Angels Wear 

White depicts how being in possession of an ID card or not affects whether you get access to 

healthcare, work opportunities and your housing situation. In The World poor living 

conditions for the migrant workers are depicted. Both films show differences between the 

sexes, where women are treated as object of male desire and the female body becomes an 

object that can be bought by means of money or services. The female’s virginity before 

marriage is valued greatly, which affects the young women migrants’ experiences in the film.  

   Some symbols that appear in the film are the white dress, that symbolizes a female ideal, 

the ID card and the passport that are symbols of social as well as physical mobility in Chinese 

society, lastly the theme park is a symbol of the dreams and desires that are being shaped in 

contemporary China. 

 

Keywords: “the floating population”, “hukou”, “female migrant workers”, “The World”, 

“Angels Wear White” 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning: 

Den här uppsatsen undersöker vilka teman kring migrantarbetare, särskilt kvinnliga 

migrantarbetare skildras i the två filmerna The world, Shijie, 世界 (2004), regisserad av Jia 

Zhangke 贾樟柯 och Angels wear white, Jianianhua 嘉年华 (2017), regisserad av Vivian Qu 

också kallade Wen Yan 文言. I bakgrunden beskrivs bland annat 

hushållsregistreringssystemet hukou 户口; den flytande befolkningen liudong renkou 流动人

口, de personer i Kina som inte bor på den plats som de är registrerade på enligt hukou-

systemet samt heihu 黑户, svart hukou, de personer som helt saknar hukou.  

   Metoden för studien är en kvalitativ filmanalys som grundar sig på en tematisk analys och 

semiotiken. Teorier som används i analysen är Laura Mulveys teori om den manliga blicken, 

Emirbayer och Misches begrepp som beskriver agens samt Steven Lukes maktbegrepp. 

   De teman som behandlas i uppsatsen är jobb, boende, id-kortet och passet, kommodifiering 

av kroppen och kvinnor som säljer sex, den kvinnliga oskulden, våld samt symboler och 

förebilder. De båda filmerna skildrar hur en persons status som migrantarbetare utan hukou 

eller status som migrantarbetare med hukou på en annan plats påverkar personens 

levnadsvillkor i Kina. I Angels wear white skildras hur id-kortet eller avsaknaden av id-kortet 

påverkar möjligheten att uppsöka vård, möjligheterna till anställning och boende. Även i The 

world har migrantarbetarna erfarenheter av boenden som är undermåliga. I båda filmerna 

uppvisas skillnader mellan könen, där kvinnor blir objekt för manlig åtrå och där det finns 

exempel på när den kvinnans kropp och sexualitet blir en vara som kan köpas med pengar 

och tjänster. Kvinnans oskuld innan äktenskapet värderas högt, vilket påverkar de unga 

kvinnliga migrantarbetarnas erfarenheter i de två filmerna.  

   Flera symboler framträder i filmerna, den vita klänningen fungerar som en symbol för 

kvinnoideal, id-kortet såväl som passet fungerar som symboler för social och fysisk rörlighet 

i det kinesiska samhället och temaparken blir en symbol för de begär och drömmar som 

formas i Kinas samtid. 

 

Nyckelord: “den flytande befolkningen”， “hukou”，”kvinnliga migrantarbetare”, “The 

world”, “Angels wear white”  
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Inledning 

Under Kinas snabba urbanisering och ekonomiska utveckling som har pågått de senaste 

årtiondena har den flytande befolkningen liudong renkou 流动人口, de personer som inte bor 

på samma plats som de är folkbokförda på, vuxit sig oerhört stor. Många migrantarbetare 

flyttar till kinesiska storstäder för att få bättre arbetsmöjligheter och med hopp om att få ett 

bättre liv för sig själv och sin familj.1  När de är på plats har de inte samma rättigheter och 

villkor i städerna som de som är skrivna i städerna.2 De lever på en plats där de rent 

administrativt inte existerar. Hur skildras denna verklighet  – som innebär att existera i ett 

mellanrum mellan landsbygd och stad samt ett medlande mellan de traditioner från den plats 

du kommer från och de nya regler som finns i staden – på bästa sätt? Denna verklighet kan 

skildras genom statistik, journalistik, dokumentärer, akademiska texter och så vidare. Vissa 

aspekter av verkligheten redogörs bättre och andra sämre med olika medier. Spelfilm är ett 

medium som har en särskild kapacitet att skildra en känsla av en plats och ett socialt 

sammanhang, i en kombination av bild, ljud och text. Regissören Jia Zhangke har sagt 

“fiction is better suited for certain things, and can show them with greater accuracy, 

particularly some dimensions of reality that I want to show”3, för att beskriva varför han 

föredrar att arbeta med just fiktion i film. 

The world, Shijie 世界 från 2004, regisserad av Jia Zhangke 贾樟柯, utspelar sig i stor 

utsträckning i en temapark i Beijing som heter Beijing världspark, Beijing shijie gongyuan 北

京世界公园 och de flesta av rollfigurerna är dansare och säkerhetsvakter som har flyttat till 

Beijing för att jobba. De miljöer som filmas, kläderna, språket och dialekterna samt musiken 

som används bidrar till att forma ett helhetsintryck av en kultur, en tid och en social grupp.  

Filmen Angels wear white, Jianianhua 嘉年华 från 2017, regisserad av Vivian Qu eller 

Wen Yan 文晏 är en film som följer två flickor som blir sexuellt utnyttjade och den unga 

kvinna som blir vittne till händelsen. Den unga kvinnan Xiaomi 小米, som blir vittne till ett 

brott är en migrantarbetare som jobbar på ett hotell och som saknar id-kort, vilket gör hennes 

roll som vittne något mer komplicerad. Filmen utspelar sig i en turiststad vid havet och 

 
1 Yidong Tu, et al. “Treat Floating People Fairly: How Compensation Equity and Multilevel Social Exclusion 

Influence Prosocial Behavior Among China’s Floating Population.” Journal of Business Ethics, vol. 175, nr. 2 

(2022), s. 323, https://doi.org/10.1007/s10551-020-04641-y. 
2 Samantha A. Vortherms, “China’s Missing Children: Political Barriers to Citizenship through the Household 

Registration System”, The China quarterly (London) vol. 238 (2019), s. 309, doi:10.1017/S0305741018001716. 
3 Batto, Patricia R.S., “The world of Jia Zhangke: An interview with the director of Xiao Wu, Platform, 

Unknown Pleasures and The world”, China perspectives 2005:4 (2005), s. 2, 

doi:10.4000/chinaperspectives.2843. 
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stranden samt de temaparker och turistattraktioner som finns på platsen fungerar som en fond 

för hela filmen. Dessa miljöer är symboltunga och de används för att väcka associationer hos 

betraktarna bortom filmens manus. Flickorna och kvinnornas klädsel och utseende fungerar 

som bärare för symboler på ett sätt som bidrar till läsningen av hur flickor och kvinnor skapar 

sig idéer om kvinnoroller. Detta kan i filmen ske i form av ett rött läppstift eller en vit 

klänning. 

   För migrantarbetare kan verkligheten i staden innebära svåra arbetsförhållanden och sociala 

problem samtidigt som det kan leda till ökad känsla av frihet, vilket på ett påtagligt sätt 

skildras i båda de nämnda filmerna. Att förmedla en förnimmelse av frihet och att skildra de 

tecken och symboler som formar våra drömmar och fantasier om oss själva och de liv vi vill 

leva är kanske några av de aspekter av verkligheten som filmmediet är väl lämpat att gestalta. 

   

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att genom undersökning och analys av filmerna The world och 

Angels wear white ge exempel på hur migrantarbetare har porträtterats i kinesisk film. Ett mål 

är att i analysen med hjälp av bakgrundsinformation få en bild av hur kvinnliga 

migrantarbetares livssituation ser ut, särskilt för de mest utsatta. Avsikten med uppsatsen är 

att finna teman kring migrantarbetare i de två filmerna och utifrån dessa teman säga något om 

migrantarbetarnas liv i filmen och i någon mån hur filmerna speglar migrantarbetares 

situation i dagens Kina.  

   Jag har valt de två filmerna The world och Angels wear white för att det är två filmer som 

har rollfigurer som är inhemska kinesiska migrantarbetare, med ett särskilt fokus på kvinnliga 

migrantarbetare. De två filmerna har också gemensamt att filmskaparna tycks ha konstnärliga 

ambitioner och gjort ansatser att på film gestalta realistiska scener och berättelser från en 

samtida kinesisk kontext.  

   Det jag ämnar undersöka i denna uppsats är om de två filmerna Angels wear white och The 

world kan beskriva någon del av den kultur samt de samhälleliga och sociala strukturerna för 

kön och klass som har påverkat kvinnliga migranter i Kina. 

Frågeställning 

• Vilka teman av stor vikt för migrantarbetares arbetsvillkor och levnadsvillkor 

framträder i The world och Angels wear white?    
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Material 

Materialval 

Studien är avgränsad till en analys av de två filmerna The world och Angels wear white. Alla 

översättningar från kinesiska till svenska i detta arbete är gjorda av uppsatsförfattaren. 

   Jag har begränsat min studie till två filmer då jag vill ha utrymme att göra en gedigen 

genomgång av filmernas teman som gäller migrantarbetare och även kunna göra en analys av 

de symboler och bilder som bidrar till filmernas slagkraft och som förklarar varför det är 

meningsfullt att göra film om ämnen som migrantarbetares liv.     

   Jag har valt de här två filmerna för att de har en hel del gemensamt, som att filmerna till 

största del filmas utifrån kvinnors perspektiv, de har rollfigurer som gestaltar 

migrantarbetare, de tar upp teman som id-kortets betydelse, prostitution och klassklyftor. De 

är också tillräckligt olika i det de tar upp att de tillsammans bidrar till en större helhetsbild av 

fattigare migrantarbetares liv. Angels wear white är från 2017 och The world är från 2004, det 

är 13 år mellan att filmerna släpptes, vilket gör det intressant att se om det finns några 

skillnader och likheter i hur migrantarbetarnas situation porträtteras som har berott på de 

olika epokerna som skildras eller de olika omständigheter som filmerna har producerats 

under. Ytterligare en aspekt som ligger till grund för valet av filmer är att en av regissörerna 

är en kvinna och den andra är en man. Detta gör att både den kvinnliga och den manliga 

blicken på de teman som tas i upp uppsatsen representeras. 

   För att få en generell helhetsbild av hur migrantarbetare skildras i kinesisk film skulle ett 

större studiematerial av filmer behövas. Och för att få en rättvis bild av migrantarbetares liv 

är i Kina skulle det inte räcka att studera kinesisk film. Mitt mål är inte att på det mest 

uttömmande och korrekta sättet beskriva migrantarbetare eller kvinnliga migrantarbetares liv. 

I stället finns det en ambition i denna uppsats att utifrån filmerna kunna säga något om 

samhälleliga och sociala strukturer för kön och klass som påverkat kvinnliga migranter i 

Kina. 

   Filmerna används inte som historiska källor i denna uppsats, utan för att materialet är 

intressant som en kommentar på den samtid som regissörerna försöker skildra. Regissörerna 

till filmerna har uttryckt en vilja att göra realistiska filmer, men trots det är det inte riktiga 

händelser och personer som filmerna visar. Det är fiktion och fantasier som speglar vad 

regissörerna finner intressant i sin egen samtid, de miljöer och de berättelser som fascinerar 

dem. 
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   Film i Kina behöver genomgå granskning och censur för att visas. Detta påverkar vilka 

ämnen regissörer kan behandla i filmer, filmernas narrativ, dialog och bildspråk. Detta kan 

ske genom att tjänstemän enligt Kinas kommunistiska partis agenda stoppar filmproduktioner 

eller att de kräver att scener de finner problematiska klipps bord. En ännu större källa till 

censur skulle kunna vara självcensuren som filmskapare ägnar sig åt, att regissörer och 

producenter väljer bort att göra filmer om ämnen som de tror inte skulle kunna godkännas att 

visas i Kina eller som skulle kunna leda till problem i Kina om de visades i utlandet.  

Angels wear white 

Vivian Qu är filmens regissör, producent och manusförfattare.  Angels wear white är en 

samproduktion mellan det kinesiska produktionsbolaget 22 Hours Films och det franska 

produktionsbolaget Mandrake films.4 

    Vivian Qu föddes i Beijing och hon studerade visuell konst i New York innan hon 

återvände till Kina. Qu debuterade som regissör med filmen Trap Street, Shuiyijie 水印街 

som hade premiär 2013 vid Venedigs filmfestival. Även Angels wear white hade premiär på 

Venedigs 74:e internationella filmfestival och det året var hon den enda kvinnliga regissören 

som var med och tävlade. Qu vann pris för bästa regissör på filmgalan Golden horse awards i 

Taipei för filmen Angels wear white. Hon vann även titeln årets regissör på den kinesiska 

filmgalan China Film Directors’ Guild Awards.5 

   Angels wear white utspelar sig i en turiststad vid havet i Kina. Xiaowen blir vittne till att 

två skolflickor, Xiaowen och Xinxin, blir sexuellt utnyttjade på det hotell hon arbetar på. I 

filmen får vi följa de tre flickorna och familjerna till de flickor som blev sexuellt utnyttjade i 

händelsens efterspel.6,7 

   Filmens kinesiska titel Jianianhua 嘉年华 är dubbeltydig. Jianianhua 嘉年华 är ett låneord 

och en translitteration av ordet “carnival”. Tecknet jia 嘉 betyder förträfflig eller lovande på 

svenska och nianhua 年华 betyder tid eller ålder. De två olika betydelserna hos den kinesiska 

 
4 22 Hours Films, Presskit, Angels wear white, 2017, 

https://encodeur.movidone.com/getimage/z5kCEnQABZ1fHVgr3R-EfMh8-

5VEy2U0THEfDFerOL0kJJQTf82_C1D0bIFpQwBuGBflST9Lq68Bye3g3dVewyMlbcjIX9TYdFrmQzAWzcl

Vxmr2pRU2sBAAszFlwcm5YSR9TSCrldUn1UnIvKgBcrxR8qL9IUnN_2_2VKVmLCcwXT2iz83mgXNpggR

02-WsTx3ZtNxUbxRQCOrUXn4jDr49 (hämtad 2022-01-02). 
5 Women Filmmakers and Transnational China in the Twenty-First Century, “Qu, Vivian (文晏 aka Wen Yan)”, 

https://chinesewomenfilmmakers.wordpress.com/vivian-qu-%E6%96%87%E6%99%8F-aka-wen-yan/ (hämtad 

2023-01-07). 
6 Jianianhua 嘉年华 [Angels wear white], regi Vivian Qu, Wen Yan 文言, 22 Hours Films och Mandrake 

Films, 2017. 
7 En längre beskrivning av handlingen och en redogörelse persongalleriet finns i uppsatsens bilaga. 

https://chinesewomenfilmmakers.wordpress.com/
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titeln skulle således kunna översättas till “karneval” och “guldålder”. Vivian Qu menar att 

titeln i betydelsen “karneval” beskriver den särskilt livliga och skräniga tidsålder vi lever i 

och titeln i betydelsen ”guldålder” beskriver det som borde vara de unga flickornas vackraste 

och rikaste tid i livet men som besudlas av det hemska de upplever.8 

   För den engelska titeln skulle inte “Carnival” ha en dubbelbottnad betydelse på samma sätt 

som den kinesiska titeln, till följd av detta valde Qu att den engelska titeln skulle ha en annan 

mening. Den engelska titeln är Angels wear white vilket översatt till svenska är “änglar bär 

vitt”. Qu berättar att när hon skrev manuset såg hon många kvinnor som bar stora vita 

bröllopsklänningar för att fotografera sig på stranden. Hon frågade sig varför så många vill 

bära vitt och varför flickor tror att det vita har med änglar att göra? Qu menar att det har att 

göra med idén om renhet som än i dag är något som diskuteras i förhållande till flickor och 

som inte skulle diskuteras på samma sätt när det gäller pojkar. Det är endast flickor som det 

talas om på sådant sätt, som om en flicka som har utsatts för sexuellt våld inte skulle vara 

“ren” trots att hon inte har gjort något fel. Qu menar att det blev tydligt för henne att idén om 

den vita renheten eller oskulden är falsk och ett koncept som påtvingas flickor.9 

   Inspirationen till filmen, berättar Qu i en intervju, kom från de stora mängder nyheter på 

mobilen och sociala medier med bilder och videor som ofta visade barn som hade utsatts för 

brott eller deltagit i brott.10 

   Regissörens ”director’s statement” som det kallas på engelska är ett uttalande kring vad 

regissören anser att filmen handlar om och vad som har varit intentionen att filmen ska 

förmedla. Vivian Qu har skrivit om filmen: 

This is a story about women.  

About the society that shapes our perceptions and values.  

About the choices that are allowed us and the courage to make different ones.  

About the interchangeable roles of the victim and the bystander.  

About truth and justice.  

And above all, about love.11 

 
8 Zhang, Yating 张亚婷 och Lü, Meng 吕萌 “[Zhuanfang] Jianianhua daoyan Wen Yan: Women tiantian zai 

ting zheyang de xinwen, dan zheyang de shiqing tingzhi le ma?”【专访】《嘉年华》导演文晏：我们天天在

听这样的新闻，但这样的事情停止了吗? [(Intervju), Angels wear white-regissören Vivian Qu: Vi hör sådant 

här dagligen, men varför?], Shijie xinwen 界面新闻 [Jiemian News], 2017-11-23, 

https://www.jiemian.com/article/1770151.html (hämtad 2022-12-22). 
9 Zhang och Lü “[Zhuanfang] Jianianhua daoyan Wen Yan: Women tiantian zai ting zheyang de xinwen, dan 

zheyang de shiqing tingzhi le ma?”【专访】《嘉年华》导演文晏：我们天天在听这样的新闻，但这样的事

情停止了吗? [Intervju, Angels wear white-regissören Vivian Qu: Vi hör sådant här dagligen, men varför?]. 
10 Andreas Wiseman, Vivian Qu talks hard-hitting Venice drama 'Angels wear white'”, 

Screen International, 2017-09-06, https://www.screendaily.com/interviews/vivian-qu-talks-hard-hitting-venice-

drama-angels-wear-white-/5121988.article, (hämtad 2023-01-07). 
11 22 Hours Films, Presskit, Angels wear white.  

https://a.jiemian.com/index.php?m=user&a=center&id=113698442
https://a.jiemian.com/index.php?m=user&a=center&id=100000800
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Regissören skriver att filmen handlar om kvinnor och om samhället som formar våra 

värderingar och uppfattningar. Sanning, rättvisa och de ombytliga rollerna, offer och 

åskådare. Vivian Qu avslutar sitt ”director’s statement” med att säga att filmen framför allt 

handlar om kärlek.12  

   I en intervju frågar personer som intervjuar om Qu upplevde några svårigheter under 

produktionen, speciellt då det handlar om ett sådant känsligt ämne. Qu svarar att hon inte 

upplevde några särskilda svårigheter eftersom många personer inte förstod hennes manus. 

Trots att hennes filmer handlar om svåra ämnen skriver hon om dem på ett subtilt sätt. Hon 

säger att många ser filmen Angels wear white som en “coming-of-age story”, ett uttryck som 

beskriver film eller berättelser som skildrar uppväxt och vuxenblivande.13 

   Kring filmen beskriver Vivian Qu själv i en intervju att ett verklighetsförankrat och 

realistiskt berättande är viktigt för henne. Hon säger: ”Det finns en djuprotad tradition av 

realism i konstfilm, källmaterialet kommer ofta från livet självt.” Yishu dianying cunzai hen 

shen de xianshi zhuyi chuantong, sucai wangwang lai zi shenghuo benshen 艺术电影存在很

深的现实主义传统，素材往往来自生活本身。14 

The world 

The world är en samproduktion där Jias eget produktionsbolag Xstream Pictures har 

samarbetat med det japanska produktionsbolaget Office Kitano och det franska 

produktionsbolaget Lumen Films.15 Filmen är skriven och regisserad av Jia Zhangke och 

filmen hade premiär 2004. 

   The world utspelar sig i Beijing och handlar om en grupp unga dansare och säkerhetsvakter 

som har migrerat till Beijing och arbetar i en temapark som har kopior av byggnader och 

monument från runt om i världen. Filmen har korta avsnitt som är animerade. 

 
12 22 Hours Films, Presskit, Angels wear white. 
13 Fred Film Radio, “Vivian Qu - ANGELS WEAR WHITE - 74 Venice Film Festival”. 2017-09-17. Youtube-

video 4:31. 

https://www.youtube.com/watch?v=h8o0bxBqoPY&ab_channel=FredFilmRadio (hämtad 2022-01-04). 
14 Zhao, Yichen 赵一尘, ”Wenyan: zhanshi yige juti de huairen bushi wo de zhongdian”: 文晏：展示一个具

体的坏人不是我的重[Vivian Qu: Att visa en specifik skurk är inte mitt fokus], Cankao xiaoyi  参考消息 

[Reference news], 2017-12-19, http://www.cankaoxiaoxi.com/culture/20171219/2248412.shtml, hämtad 2022-

11-04. 
15 Zeigeist films ltd., Presskit, The world, 2004, https://www.researchgate.net/profile/Nguyen-Trung-

Hiep/post/Where-can-I-get-scholarly-literature-analysing-Jia-Zhangkes-The-World-

2004/attachment/59d62c7679197b807798ad13/AS%3A347071543562240%401459759712113/download/press

kit.pdf (hämtad 2022-01-04). 

https://www.youtube.com/watch?v=h8o0bxBqoPY&ab_channel=FredFilmRadio
http://www.cankaoxiaoxi.com/culture/20171219/2248412.shtml
http://www.cankaoxiaoxi.com/culture/20171219/2248412.shtml
https://www.researchgate.net/profile/Nguyen-Trung-Hiep/post/Where-can-I-get-scholarly-literature-analysing-Jia-Zhangkes-The-World-2004/attachment/59d62c7679197b807798ad13/AS%3A347071543562240%401459759712113/download/presskit.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nguyen-Trung-Hiep/post/Where-can-I-get-scholarly-literature-analysing-Jia-Zhangkes-The-World-2004/attachment/59d62c7679197b807798ad13/AS%3A347071543562240%401459759712113/download/presskit.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nguyen-Trung-Hiep/post/Where-can-I-get-scholarly-literature-analysing-Jia-Zhangkes-The-World-2004/attachment/59d62c7679197b807798ad13/AS%3A347071543562240%401459759712113/download/presskit.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nguyen-Trung-Hiep/post/Where-can-I-get-scholarly-literature-analysing-Jia-Zhangkes-The-World-2004/attachment/59d62c7679197b807798ad13/AS%3A347071543562240%401459759712113/download/presskit.pdf
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Huvudrollfigurerna är Tao som är en dansare och Taisheng som är en säkerhetsvakt och de 

har en romantisk relation med varandra.16,17     

   Jia Zhangke föddes 1970 i Fenyang i Shanxi-provinsen. Han studerade på Beijings 

filmakademi Beijing dianying xueyuan 北京电影学院 mellan 1993 och 1997. Vid 18 års 

ålder började han studera fri konst i Taiyuan, provinsen Shanxis huvudstad.18 Hans intresse 

för fiktion ledde till att han skrev sin första roman 1991.19 

  I en intervju med Patricia R.S. Batto från 2005 berättade Jia att han bevittnade 

kulturrevolutionen i sin tidiga barndom och detta kom att prägla hans tidiga filmskapande. I 

sina tidiga filmer har han skildrat unga personers berättelser från kulturrevolutionen fram till 

samtiden. Ett problem som han tar upp är att de unga på landsbygden och i städerna inte alls 

har tillgång till samma resurser och att de inte har samma rättigheter och att detta är en fråga 

om orättvisa och ojämlikhet.20 

   Jia har ofta med dialekter i sina filmer och inte endast standardkinesiska, putonghua 普通

话, han menar att skådespelarna är mer naturliga när de får tala sitt “modersmål”.21 Till 

exempel så har skådespelerskan Zhao Tao, som har en roll i The world och många av Jias 

andra filmer, en Shanxi-dialekt. 

   Jia lyckas ofta förmedla en känsla av realism i sina filmer. Han började sin filmkarriär med 

att göra dokumentärer, hans första dokumentärfilm var You yitian zai Beijing 有一天在北京 

(”En dag i Beijing” på svenska) och hans andra var Gongzhong de changsuo 公众的场所 

(“Den publika platsen” på svenska), men han övergick till att göra fiktion. I intervjun med 

Batto berättar han varför han övergick till att göra fiktion, vilka skillnaderna är och vari 

fiktionens lockelse ligger för honom: 

For example, relationships between people, between individuals, are paradoxically easier to show 

in fiction. It is easier to realise certain realities in fiction, and they appear more authentic. Say I 

wanted to film my relationships with my friends, or that someone else wanted to film them; we 

might not be able to film the real relationship, it will remain elusive to the camera because people 

won’t reveal themselves. Whereas in fiction the order of things, everyday life, can be filmed. 

 
16 Shijie 世界[The world], regi Jia Zhengke 贾樟柯,  Xstream Pictures, Office Kitano och Lumen Films, 2004. 
17 En längre beskrivning av handlingen och en redogörelse persongalleriet finns i uppsatsens bilaga. 
18 Batto, Patricia R.S., “The world of Jia Zhangke: An interview with the director of Xiao Wu, Platform, 

Unknown Pleasures and The world”, China perspectives nr. 60 (2005), s. 4, 

doi:10.4000/chinaperspectives.2843. 
19 Zeigeist films ltd., Presskit, The world, 2004. 
20 Batto, “The world of Jia Zhangke: An interview with the director of Xiao Wu, Platform, Unknown Pleasures 

and The world”, s. 1. 
21 Batto, “The world of Jia Zhangke: An interview with the director of Xiao Wu, Platform, Unknown Pleasures 

and The world”, s. 2. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Xstream_Pictures
https://en.wikipedia.org/wiki/Office_Kitano
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lumen_Films&action=edit&redlink=1
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Fiction is better suited for certain things, and can show them with greater accuracy, particularly 

some dimensions of reality that I want to show.22 

 

Jia uttrycker att vissa aspekter av verkligheten är mer lämpade att försöka gestalta genom 

fiktion än med dokumentärfilm. Relationer och vardagsliv är två teman som han är 

intresserad av att skildra. 

   The world är den första film som Jia har gjort som kunde visas i Kina, då hans tre tidigare 

filmer förbjöds från att visas. Det var inte för att lagen hade ändrats utan kontrollen hade 

blivit mer flexibel för att filmen hade börjat ses som en konsumtionsvara, menar Jia. Även 

när hans filmer inte hade tillåtelse att visas spreds de ändå. Något som Jia trodde kunde ha 

påverkat att han blev sanktionerad av staten.23 

   Jia beskriver i intervjun med Batto att ett frenetiskt begär att få veta mer om världen och 

andra länder och kulturer har drabbat kineserna.24 Temaparken, världsparken där monument 

från hela världen reproduceras som är med i filmen The world, är en del av detta.  

   2011 uttryckte sig Jia Zhangke kritiskt till den kinesiska statens ökade censur i ett kulturellt 

forum i Shanghai. Han sade att en anledning till att det inte går att göra genrefilmer i Kina är 

på grund av censuren. Han själv hade behövt lägga ner arbetet med en film om en man och 

hans sexliv eftersom filmen skulle bryta mot landets antipornografilag enligt en tjänsteman. 

Jia var även tvungen att avbryta arbetet med en spionfilm som handlade om Kinas 

kommunistiska parti och Guomindang. Han menar att det enda sättet att få filmen gjord 

skulle vara att skildra alla kommunister som superhjältar. Jia menar att det erotiska och det 

våldsamma i Kina censureras på ett sätt som han beskriver som “kulturell naivitet”.25 

 

Bakgrund 

Den flytande befolkningen 

Kina har genomgått en process som har inneburit stora ekonomiska och sociala förändringar 

de senaste årtiondena. Denna process och dessa förändringar skulle kunna jämföras med 

Europas industriella revolution, men de processer som förändrade Europa skedde under 

 
22 Batto, “The world of Jia Zhangke: An interview with the director of Xiao Wu, Platform, Unknown Pleasures 

and The world”, s. 2. 
23 Batto, “The world of Jia Zhangke: An interview with the director of Xiao Wu, Platform, Unknown Pleasures 

and The world”, s. 4. 
24 Batto, “The world of Jia Zhangke: An interview with the director of Xiao Wu, Platform, Unknown Pleasures 

and The world”, s. 4. 
25 Tania Branigan, “Chinese film director hits out at state censorship”, The Guardian, 2011-06-16. 

https://www.theguardian.com/world/2011/jun/16/chinese-film-director-hits-censorship (hämtad 2023-01-06). 

https://www.theguardian.com/profile/taniabranigan
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århundraden medan de i Kina har pressats samman till några årtionden. En av de tydligaste 

konsekvenserna av denna process är en massiv ökning av migrationen från den i hög grad 

agrara landsbygden och de avlägsna lantliga områdena i Kinas inland till de industrialiserade 

urbana områdena, särskilt städer och särskilda ekonomiska zonerna som ligger i 

kustprovinser och städerna på provinsnivå.26 

   De flesta av dessa migranter tillhör det som kallas för den flytande befolkningen, de 

tillfälliga, de facto, inofficiella migranterna som har flyttat från den plats de är registrerade på 

enligt deras hukou 户口 och är bosatta någon annanstans i landet. 27 Under den socialistiska 

eran, under 1950-talet, utformades hukou-systemet i Kina då staten bekymrade sig över att 

många bönder flyttade in till städerna. För att kunna kontrollera denna rörelse skapades 

hukou-systemet som innebar hushållsregistrering. Under hukou-systemet klassificerade de 

befolkningen i landsbygds- eller icke-landsbygdshushåll. Fram till 1988 stod det i policyn att 

hukou ärvdes genom modern.28 

   De migranter som tillhör den flytande befolkningen har inte officiellt flyttat över sin 

tidigare hukou till den stad de bor i, till skillnad från de jure-migranter, qianyi renkou 迁移人

口 migranter, varav de flesta kommer från städer som permanenta migranter som har flyttat 

till en annan stad med officiellt godkännande eller direktiv. Den största delen av de migranter 

som bor i städerna är bönder. De migranter som tillhör den flytande befolkningen jobbar ofta 

under otrygga förhållanden för låga löner, genom att ta de jobb som stadsborna skyr är de 

med och driver den inhemska och globala kapitalistiska utvecklingen framåt.29 

   Den flytande befolkningen var 2017 så stor som 248 miljoner individer, vilket var 17,63% 

av landets hela befolkning enligt Nationella kommissionen för hälsa och familjeplanering i 

Kina, Zhong hua renmin gongheguo guojia weisheng he jihuashengyu weiyuanhui 中华人民

共和国国家卫生和计划生育委员会.30  Enligt undersökningar som gjordes på 1990-talet var 

andelen kvinnor i den flytande befolkningen mellan en tredjedel och hälften. Andelen 

kvinnor i den flytande befolkningen varierade mycket beroende på vilken plats det gällde, då 

 
26Arianne M. Gaetano och Tamara Jacka, red. On the move: women and rural-urban migration in contemporary 

China, Columbia University Press, New York, 2004, s. 1–2. 
27 Gaetano och Jacka, red. On the move: women and rural-urban migration in contemporary China, s. 1–2. 
28 Arianne M. Gaetano. Out to work: migration, gender, and the changing lives of rural women in contemporary 

China, University of Hawaiʻi Press, Honolulu, 2015, s. 17.  
29 Gaetano och Jacka, red. On the move: women and rural-urban migration in contemporary China, s. 1–2. 
30 Tu, et al. “Treat Floating People Fairly: How Compensation Equity and Multilevel Social Exclusion Influence 

Prosocial Behavior Among China’s Floating Population.”, s. 323. 
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omständigheterna i vissa regioner verkade gynna kvinnors migration.31 Enligt siffror från 

2016 var 48,3% av den flytande befolkningen kvinnor.32 

Svart hukou 

Begreppet “svart hukou”, heihu 黑户 eller heihukou 黑户口 syftar på de oregistrerade 

individer i Kina som saknar hukou. Enligt statistik från 2016 var det omkring 1 procent av 

Kinas befolkning, cirka 13 miljoner personer som saknade hukou i Kina. Grundläggande 

rättigheter som ett medborgarskap medför, tillgång till skola, bostäder, jobb och andra 

förmåner som staten förser medborgare med, är sådant som de personer som tillhör den 

marginaliserade gruppen av personer som inte har hukou saknar. Utan hukou är en person 

juridiskt och socialt en icke-person som inte kan kräva några rättigheter i relation till det 

lokala styret. Barn som inte har hukou har inte rätt till gratis utbildning och får inte tillgång 

till det statliga vaccinationsprogrammet. Vuxna som inte har hukou kan inte gifta sig eller ta 

del av den lokala omfördelningen av mark. Utöver detta kan det även vara en psykologisk 

börda att leva som oregistrerad, en börda som härrör ur en känsla av att vara oönskad och 

underlägsen i relation till de i samma ålder som inte är papperslösa. Registrering senare i livet 

kan mildra effekten av utanförskapet, men det kvarstår dock att de under sina första år i livet 

går miste om viktiga förmåner som sjukvård och tilldelningen av mark som sker på 

landsbygden.33  

   70% av Kinas oregistrerade, svarta hukou är under 10 år. En stor andel av de som inte fick 

hukou tilldelat vid födseln är personer vars födsel var en överträdelse av Kinas 

familjeplaneringspolitik. De personer som föddes utanför restriktionerna för ettbarnspolitiken 

ansågs inte vara juridiska personer enligt den kinesiska politiken vilket gjorde att staten 

kunde förneka dem medborgarskap. Genom att inte registrera dessa personer kunde de lokala 

styrena hålla nere sina officiella siffror för befolkningstillväxt. Den kinesiska staten har 

förminskat det inflytande själva hukou-systemet har i framväxandet av grupper i samhället 

som saknar grundläggande rättigheter.34 

 
31Gaetano och Jacka, red. On the move: women and rural-urban migration in contemporary China, s. 21.  
32 Hou Jianming 侯建明, Guan Qiao 关乔, Yang Xiaoyi 杨小艺, “Wo guo nüxing liudong renkou zhiye xuanze 

de yingxiang yinsu fenxi” 我国女性流动人口职业选择的影响因素分析 [En analys av faktorer som påverkar 

kvinnliga migrantarbetares yrkesval i mitt land], Renkouxue kan 人口学刊 [Population journal], vol.41, nr. 1 

(2019), s. 69, doi：10.16405/j.cnki.1004-129X.2019.01.006. 
33 Vortherms, Samantha A., “China’s Missing Children: Political Barriers to Citizenship through the Household 

Registration System”, The China quarterly (London) vol. 238 (2019), s. 312, doi:10.1017/S0305741018001716.  
34 Vortherms, “China’s Missing Children: Political Barriers to Citizenship through the Household Registration 

System”, s. 310. 

http://www.cqvip.com/qikan/Detail.aspx?gch=91708X&years=2019&num=01


 

 

11 

 

Kvinnliga migranter 

Utvandring kan innebära en väg att fly från könsförtryck och våld. När unga kvinnor från 

landsbygden migrerar till städer kan de få ett mått av autonomi från patriarkala auktoriteter 

som sina föräldrar eller svärföräldrar, att flytta till staden kan också innebära vidgade 

horisonter. Kvinnor som har migrerat till städer tar fler och mer självständiga och väl 

underbyggda beslut, de bestämmer själva i stor utsträckning hur de ska spendera de pengar 

som de tjänar, vem de ska gifta sig med, över sin sexualitet och reproduktion. Även kvinnor 

som är gifta och flyttar med sin make upplever att maktbalansen i äktenskapet skiftar då de 

båda behöver navigera i en ny stad och marknad och nya sammanhang. De kvinnor som är 

kvar på landsbygden påverkas också av att deras makar och familjemedlemmar migrerar till 

städerna då deras roller och arbetsuppgifter förändras.35 

   Migrantarbetare av alla kön får även uppleva mycket diskriminering och exploatering i 

städerna där de ses som utbölingar waidiren 外地人 och betraktas som billig och flexibel 

arbetskraft. Kvinnorna utsätts ofta för förtryck som sexuellt utnyttjande, diskriminering och 

misshandel.36  

   I en studie som analyserar “big data”, det vill säga stora mängder information som är lagrad 

digitalt, skriver författarna att en stor andel av de kvinnliga migrantarbetarna i den flytande 

befolkningen är unga. Enligt studien var 33,3 % av de kvinnliga migrantarbetarna 20 – 29 år, 

29, 4 % var 30–39 år och 22,7 % 40–49 år. Endast 1,7 % av de som analyserades var 60 år 

eller äldre.37  Bland den flytande befolkningens kvinnor som studerades var det en så stor 

andel som 41,2 % som hade en kandidatexamen från universitetet.38 Enligt studien jobbade 

de kvinnliga migrantarbetarna främst inom serviceindustrin.39 

 
35 Gaetano och Jacka, red. On the move: women and rural-urban migration in contemporary China, s. 2.  
36 Gaetano och Jacka, red. On the move: women and rural-urban migration in contemporary China, s. 3. 
37 Zhang, Fenrong 张凤荣 och Fang, Hanlin 方翰林, “Da shuju beijing xia liudong funü de nannü pingdeng 

jiazhiguan tanxi” 大数据背景下流动妇女的男女平等价值观探析 [Analys av värderingar och jämlikhet 

mellan könen med ’big data’ som bakgrund], Jining xueyuan xuebao 济宁学院学报 [Journal of Jining 

University], vol. 43, nr 1, s. 80, doi: 1004－1877( 2022) 01－0079－10. 
38 Zhang 张 och Fang 方, “Da shuju beijing xia liudong funü de nannü pingdeng jiazhiguan tanxi” 大数据背景

下流动妇女的男女平等价值观探析 [Analys av värderingar och jämlikhet mellan könen med ’big data’ som 

bakgrund], s. 81. 
39 Zhang 张 och Fang 方, “Da shuju beijing xia liudong funü de nannü pingdeng jiazhiguan tanxi” 大数据背景

下流动妇女的男女平等价值观探析 [Analys av värderingar och jämlikhet mellan könen med ’big data’ som 

bakgrund], s. 82. 
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Prostitution och migrantarbetare 

Under perioden av kommunistiskt styre i Kina från 1949 har sexarbete gått från att minimeras 

till den grad att den organiserade prostitutionen var obefintlig till det stora uppsving som 

började under 1980-talet och 1990-talet. Under Mao Zedongs era var sexarbete, liksom annan 

konsumtion av varor, strikt reglerat och påverkat av politiska beslut. Kommunistpartiet 

försökte eliminera alla slags “reaktionära” fritidsaktiviteter. Alla fritidssysslor skulle 

kontrolleras och övervakas av staten som ett sätt att utplåna klasskillnader. Efter 1978, när 

den kinesiska politiken genomgick en reformperiod och började öppna upp sig mot 

omvärlden och partiet började förespråka konsumtion igen, har de kinesiska barerna och 

nattklubbarna åter igen öppnat upp. Många av nattklubbarna i det postmaoistiska 

sammanhanget benämndes karaokebarer eller liange ting 练歌厅, för att försöka undvika 

associationerna till den dekadenta borgerliga klassens livsstil, som nattklubbar kopplades till 

under den maoistiska eran. Dessa karaokebarer blev speciellt populära platser för konsumtion 

i de särskilda ekonomiska zonerna. Kundunderlaget var främst medelålders affärsmän, 

poliser, statstjänstemän och utländska investerare. De värdinnor som arbetade på dessa 

inrättningar spelar en viktig roll i männens rituella värld av affärsmötet och politik. 

Värdinnorna som arbetade på karaokebaren kallades för sanpei xiaojie 三陪小姐, unga 

kvinnor som eskorterar sina klienter i tre bemärkelser, genom att konsumera alkohol 

tillsammans, genom att dansa och sjunga och genom att erbjuda sexuella tjänster.40 

Myten om mödomshinnan och värderingen av den kvinnliga oskulden 

Kvinnors och flickors sexuella erfarenhet påverkar i många patriarkala kulturer deras status i 

samhället, inom familjen och deras individuella status. Ofta tolkas kvinnans sexuella historik 

utifrån antaganden om mödomshinnan. Idéen om mödomshinnan som bevis på oskuld har 

varit sociokulturellt viktig i många samhällen. I många kulturer utförs oskuldstester, en 

vaginal undersökning får att se om mödomshinnan är “intakt” eller inte. Med denna 

undersökning som grund bedömer vårdpersonal om kvinnan är oskuld eller inte. 

Undersökningen görs ofta innan äktenskap. I vissa fall görs också sådana här vaginala 

undersökningar för att försöka få reda på om kvinnor har utsatts för sexuellt våld. 

 
40 Zheng, Tiantian, Red lights: the lives of sex workers in postsocialist China, University of Minnesota Press, 

Minneapolis, 2009, s. 2–4.   
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Oskuldstester har fördömts av såväl människorättsorganisationer som internationella 

hälsoorganisationer.41 

   Det finns flera myter kring mödomshinnan, bland annat att den är ett membran som täcker 

hela vaginalöppningen. En annan myt är att mödomshinnan “går sönder” när kvinnor och 

flickor förlorar sin oskuld, att det till följd av detta borde blöda vid första samlaget. Men 

vetenskap visar att dessa myter inte stämmer.42 

   Den kirurgiska operationen för att konstruera en mödomshinna utförs i flera länder runt om 

i världen som Kina, Korea, Indonesien, Egypten, Jordanien, Turkiet, Marocko, 

Nederländerna och USA.43 Även i Sverige utförs sådana här operationer, som är menade att 

rekonstruera en mödomshinna, av läkare.44 Operationen som är menad att rekonstruera 

oskulden innebär att mödomshinnan sutureras ihop med en gelatinkapsel som innehåller en 

blodliknande substans.45  

 

Teori  

Makt, Steven Lukes 

Begreppet makt existerar i centrumet av ett semantiskt fält som innehåller ord som auktoritet, 

inflytande, tvång, våld, manipulation och styrka. Enligt Steven Lukes skulle en mycket 

generell definition av vad makt är kunna vara kapaciteten att åstadkomma resultat.46 

   Enligt Steven Lukes maktbegrepp, kan makt analyseras utifrån tre dimensioner. I maktens 

första dimension handlar makt om att få en annan person att göra något den inte annars skulle 

ha gjort. Ett exempel på detta är när ett politiskt organ fattar ett beslut och de som är i 

opposition får ge vika.47 

 
41 Ranit Mishori et al., “The little tissue that couldn’t - dispelling myths about the Hymen’s role in determining 

sexual history and assault”, Reproductive health 16:1 (2019), s. 1–2, doi:10.1186/s12978-019-0731-8.  
42 Mishori et al, "The little tissue that couldn’t - dispelling myths about the Hymen’s role in determining sexual 

history and assault", s. 2–3. 
43 Chen, Daniel L, “Gender Violence and the Price of Virginity: Theory and Evidence of Incomplete Marriage 

Contracts”, Journal of Religion and Demography 7:2 (2020), s. 5, doi:10.1163/2589742X-12347108. 
44 Zahraa Abdul Reda och Marja Grill, “Granskning: Läkare förnekar ‛oskuldsoperation’ – avslöjas på dold 

kamera”, SVT nyheter, 2022-10-31, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nekar-oskuldsoperation-avslojas-infor-

dold-kamera (hämtad 2023-01-20). 
45 Chen, Daniel L, “Gender Violence and the Price of Virginity: Theory and Evidence of Incomplete Marriage 

Contracts”, Journal of Religion and Demography 7:2 (2020), s. 5, doi:10.1163/2589742X-12347108. 
46 Steven Lukes. “Power”, Contexts 6, nr. 3 (2007), s. 59, http://www.jstor.org/stable/41801062 (hämtad 2023-01-07). 
47 Boréus, Kristina och Bergström, Göran, red., Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys, Fjärde upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2018, s. 18. 

mailto:zahraa.abdul.reda@svt.se
mailto:marja.grill@svt.se
http://www.jstor.org/stable/41801062
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   Maktens andra dimension är ett bredare begrepp som innefattar icke-beslut, som när det 

inte ens blir en omröstning kring en fråga.48 Maktens andra dimension är med och formar 

politiska agendor, den inbegriper makten att hindra potentiella problem från att bli faktiska 

problem, exempelvis genom att förhindra de problem som existerar från att träda in på den 

politiska arenan, manipulera röstningsregler eller locka över potentiella fiender till sin sida.49 

   Den tredje dimensionen handlar om att förmå personer att agera på ett sådant sätt som inte 

gagnar eller är intressant för dem själva.50  Den tredje maktdimensionen innebär att en person 

förmås att ge samtycke till att ingå i en dominerande maktrelation genom formandet av 

förhoppningar och övertygelser. När detta sker kan de observerbara såväl som de dolda 

konflikterna upphöra. Processerna och mekanismerna bakom ett sådant maktutövande 

behöver inte vara avsiktliga eller aktiva. När någon utsätts för den tredje dimensionen av 

makt formas hens preferenser och hens missnöje undertrycks och denna maktutövning verkar 

mot personens riktiga intressen. Lukes påstår att makt som formar begär och föreställningar 

är som mest effektiv när den är som svårast att observera.51 

Male gaze, Laura Mulvey 

I texten “Visual pleasure and narrative cinema” använder sig Laura Mulvey av psykoanalys 

för att sätta ord på den sexuella objektifiering som hon har observerat i klassiska 

Hollywoodfilmer. Hon använder flera begrepp som Sigmund Freud använder i sina teorier 

som skoptofili och ego.52 

   Mulvey påvisar två olika aspekter som tillhör seendets njutningsbara strukturer kopplat till 

den konventionella filmen. Dessa två paradoxalt motsatta aspekterna är skoptofili, njutningen 

som människor kan finna i att använda en annan person som objekt för sexuell stimulering 

genom synintryck och att identifiera sig med det som syns i bilden. Skoptofili innebär att 

subjektets erotiska identitet är separat från objektet som visas i filmen. Den andra aspekten är 

när egot identifierar sig med filmens objekt genom en fascination av objektet och en känsla 

av att känna igen sig.53 

 
48 Boréus och Bergström, red. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys, s. 18. 
49  Lukes, “Power”, s. 60. 
50 Boréus och Bergström, red. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys, s. 18. 
51 Lukes. “Power”, s. 60–61. 
52 Mulvey, Laura. “Visual Pleasure and Narrative Cinema.” Film Theory and Criticism: Introductory Readings. 

Eds. Leo Braudy and Marshall Cohen. New York: Oxford UP, 1999, s. 833-844.  
53 Mulvey, “Visual pleasure and narrative cinema”, s. 833 
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   Laura Mulvey beskriver hur njutningen av att titta – i vår värld, där det finns en obalans 

mellan könen – har delats in i dikotomier som manligt/kvinnligt och aktivt/passivt. Den 

aktiva mannens blick projicerar en fantasi på den kvinnliga passiva figuren. Kvinnan är den 

exhibitionistiska, enligt traditionen betraktas och visas kvinnan upp och deras kroppar är 

kodade för att göra ett starkt visuellt och erotiskt avtryck och med konnotationer till att vara 

centrum för en blick.54 

Agens, Emirbayer och Mische 

Emirbayer och Mische beskriver begreppet agens utifrån tre dimensioner, dessa är analytiska 

distinktioner som i olika utsträckning existerar vid alla konkreta och empiriska fall av 

mänskligt handlande.  Det iterativa elementet (“the iterational element”), det projektiva 

elementet (“the projective element”) och det praktiska-utvärderande elementet (“the practical 

evaluative element”) är de tre dimensioner som utgör mänsklig agens enligt Emirbayer och 

Mische och i ett specifikt fall kan en eller två element vara mer dominerande.55 

   Det iterativa elementet handlar om att aktörer selektivt reaktiverar mönster för tanke och 

handling från det förflutna. Genom att de rutinmässigt införlivas i praktisk aktivitet skapas en 

stabilitet och ordning till det sociala, vilket bidrar till att identiteter, interaktioner och 

institutioner upprätthålls.56 

   Det projektiva elementet utgörs av de möjliga framtida händelseförlopp som aktörer 

frambringar genom fantasin. Handlingarnas och tankarnas strukturer kan på så sätt 

konfigureras om i relation till aktörernas hopp, rädslor och drömmar inför framtiden.57 

   Det praktiska-utvärderande elementet inbegriper en aktörs kapacitet att fälla praktiska och 

normativa omdömen bland alla de andra möjliga handlingarnas händelseförlopp. Dessa 

omdömen görs i relation till krav, dilemman och tvetydigheter som finns hos de situationer 

som pågående förändras.58 

   Emirbayer och Mische menar att normer och värderingar är biprodukter av samspelet 

mellan aktörer, de uppstår när flera normativa åtaganden är oförenliga med varandra. Aktörer 

omvandlar sig själva och sina värderingar när de rekonstruerar den temporala-relationella 

kontexten som de är en del av för att lösa praktiska och moraliska problem som de stöter på.59 

 
54 Mulvey, “Visual pleasure and narrative cinema”, s. 837. 
55 Mustafa Emirbayer och Ann Mische, “What is agency?”, The American journal of sociology, vol 103 nr. 4 

(1998), s. 971, 1023, doi:10.1086/231294.  
56 Mustafa Emirbayer och Ann Mische, “What is agency?”, s. 971–972. 
57 Emirbayer och Mische, “What is agency?”, s. 971. 
58 Emirbayer och Mische, “What is agency?”, s. 971. 
59 Emirbayer och Mische, “What is agency?”, s.  1012. 
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   I Out to work: migration, gender, and the changing lives of rural women in contemporary 

China  uttrycker Arianne M. Gaetano att migranter är medvetna, aktiva deltagare och att 

migration inte endast är något som de utsätts för, för att motivera användningen av begreppet 

agens i sina studier av kvinnliga migrantarbetares situation i Kina. De flesta migranter i Kina 

söker sig inte till nya städer för att de flyr från extrem fattigdom utan de söker efter ett bättre 

liv med högre levnadsstandard. Genom att utforska migrantarbetarnas drivkrafter och begär, 

deras upplevelser och betydelserna som går att finna i deras specifika kontext kan man få 

nyanserad och komplex bild av migrantarbetares situation och undvika missvisande 

förenklingar.60  

   Unga kvinnor från landsbygden kan använda sig av sin agens för att reflektera över sina liv, 

och utifrån de sociala regler, de värden, den moral och de identiteter de möter, låta sig formas 

och formulera nya målsättningar. Då kan sociala positioner och kulturella diskurser planlagt 

manipuleras. Det dessa kvinnor väljer att göra bland olika möjliga val kan ömsom hindra 

ömsom möjliggöra autonomi inom andra kontexter. Ett exempel som Gaetano tar upp från 

sina studier av migrantarbetande kvinnor är att de som flyttar ifrån landsbygden kan uppleva 

ökad agens när det gäller val av make och äktenskap när de flyttar bort från sin familj till 

större städer samtidigt som deras agens som migrantarbetande kvinnor begränsas i relation till 

arbetsgivarens auktoritet och kapitalismens krav och förutsättningar.61 

 

Metod  

Kvalitativ och induktiv metod 

En kvalitativ metod handlar förenklat om att undersöka mening och innebörd framför 

statistiskt samband som är verifierbara. I kvalitativa forskningsmetoder är ofta utgångpunkten 

verkligheten som den är konstruerad av de aktörer som bebor den och att det som människor 

upplever vara viktigt är något som är intressant att undersöka. 62  

   Tolkning är ett viktigt begrepp för den kvalitativa metoden. Poängen med tolkningen är inte 

så smal att det är uttolkaren själv som ska förstå något utan det handlar snarare om att bidra 

till en mer generell förståelse av ett fenomen. Det tillkommer en tolkning till flera som finns 

tillgängliga för vetenskapen, som kan ställas mot varandra och vars kvalitet kan utvärderas i 

relation till varandra då andra är intresserade av samma fenomen.63 

 
60 Gaetano, Out to work, s. 7. 
61 Gaetano, Out to work, s. 9. 
62  Johan Alvehus, Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2013, s. 20–21. 
63 Alvehus, Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok, s. 21–22. 
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   Den induktiva metoden utgår ifrån att ett datamaterial samlas in först, innan en hypotes 

formuleras. Det är frågeställningen som styr vilket datamaterial som samlas in. Efter att 

datamaterialet är insamlat analyseras materialet och man försöker hitta samband. Om 

datamaterialet är tillräckligt stort är idén att det ska gå att dra slutsatsen att det finns ett 

generellt samband som är aktuellt även utanför det aktuella datamaterialet. En generell 

hypotes erhålls således och den är verifierad av datamaterialet. Den induktiva metoden, att 

generalisera utifrån observerade fall, baseras på induktiv logik. Den induktiva metoden 

används vid hermeneutiska undersökningar då det inte finns en hypotes att testa. En 

hermeneutisk teori framträder genom tolkning och består av en utförlig beskrivning av en 

grupp människors förståelsevärld.64 

Tematisk analys 

Tematisk analys är en metod som inte har en tydlig bakgrund eller tydliga tekniker. Att leta 

efter teman är något som ingår som en del av förfarandet vid de flesta kvalitativa analyserna, 

som grundad teori, narrativ analys, diskursanalys och innehållsanalys.65 

Ett tema kan definieras utifrån: 

- En kategori som analytikern definierar utifrån datamaterialet. 66 

- Temat är kopplat till forskarens fokus och forskningsfrågor. 67 

- Det baseras på koder som har identifierats under utskrifter eller fältanteckningar. 68 

- Det ger forskaren en grund att bygga en teoretisk förståelse av datamaterialet som kan 

bidra till forskningslitteraturen på området.69 

Semiotik  

Semiotik eller semiologi (det begrepp som användes av Saussure) utvecklades av Charles 

Sanders Pierce och Ferdinand de Saussure och är en vetenskap som består av studiet av 

tecken i mänsklig kommunikation. Inom semiotiken delas ett tecken upp i dess uttryck eller 

beteckning (signifier på engelska) och dess innehåll eller det betecknade (signified på 

engelska). Några uttryck (betecknande) för tecknet träd skulle vara: träd, tree, arbre, 树木 och 

begreppet (betecknat): begreppet träd. Relationen mellan det betecknande och det som är 

 
64 Jan Hartman, Grundad teori: teorigenerering på empirisk grund, Studentlitteratur, Lund, 2001, S. 23–25. 
65 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Tredje upplagan, Liber, Stockholm, 2018, s. 702–703. 
66 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 703. 
67 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 703. 
68 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 703. 
69 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 703. 
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betecknat är godtycklig. Det är inte endast ord som fungerar som tecken, även kläder, gester, 

ansiktsuttryck, märken, reklambilder, konstverk, en konversation och så vidare kan förstås 

utifrån tecken. Dessa teckens mening skapas genom kultur och kommunikation.70  

   Eftersom tecken är komplexa och kan verka på flera sätt samtidigt kan det behövas termer 

för hur tecken kan verka på flera nivåer. Rolands Barthes delar upp tecken i de denotativa och 

de konnotativa. De denotativa tecknen är relativt enkla att avkoda och de konnotativa tecknen 

har en rad betydelser, som associationer eller tolkningar av mening som uppstår utöver den 

enklaste denotativa tolkningen.71 

Metodval och metodkritik 

Metoden semiotik har valts för att den går att applicera på många olika aspekter som bild, 

text, ljud, varav alla dessa är delar av det som utgör en film. Filmerna jag har valt att 

analysera har också många symboler och tecken som på ett bra sätt kan undersökas med en 

semiotisk metod. Med semiotikens tillämpning kan filmen beskrivas först på en denotativ 

nivå och sedan på en konnotativ nivå, vilket är viktigt då filmen, som audiovisuellt medium, i 

analysen behöver förmedlas i text. Aspekter kring filmens narrativ undersöks också i 

analysen och då behandlas relationella och temporala skeenden som den semiotiska metoden 

har svårare att hantera. Då blir teorier kring makt, agens och den manliga blicken – som på ett 

bättre sätt behandlar relationella och temporala aspekter kring berättande – aktuella.  

   En nackdel med en metod som semiotiken och med en induktiv kvalitativ metod är att de 

formas av den person som gör analysen och den sociala och kulturella kontext som finns 

omkring den personen. Detta subjektiva perspektiv som är med och formar perspektivet gör 

att studien inte går att återupprepa för att få samma resultat på samma sätt som vid deduktiva 

metoder. Samtidigt är tolkningen dessa metoders styrka eftersom tolkningar hela tiden är med 

och formar vår mänskliga upplevelse, så vår tolkningsförmåga kan behövas för att undersöka 

upplevelsen av filmer. 

   Den tematiska analysen har valts för att kunna strukturera upp undersökningen av ämnet 

kvinnliga migrantarbetare i filmerna. Det som kan vara vanskligt med en tematisk analys är 

att temana kan verka godtyckliga, om de inte är tillräckligt välmotiverade.  

   Mulveys teori kring den manliga blicken används ofta i analys av filmer, den är viktig för 

att den synliggör den diskrepans som finns i skildringar av de manliga och de kvinnliga 

 
70 Boréus och Bergström, red. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys, s. 20–21. 
71 Rose, Gillian, Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials, 4th edition, Sage, 

London, 2016, s. 121. 
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könsrollerna i film. Konventionell film är ojämlik på en strukturell nivå på ett sätt som 

påverkar alla oss som tar del av filmkultur, vilket gör Mulveys teori relevant för analysen. Ett 

problem med att använda Mulveys teorier i för stor utsträckning skulle kunna vara att man 

fastnar i en förenklad binär syn på könsroller i film. 

   Med Lukes maktbegrepp går det att analysera de flesta exempel i den mänskliga 

maktdynamiken. En svårighet med att använda begreppen skulle vara att enligt hans teorier så 

är en stor del av den makt som utövas svår att observera och precist beskriva.    

   Agens är ett begrepp som många akademiker har använt på olika sätt och med olika 

definitioner. Detta gör att begreppet skulle kunna ses som för oprecist. Det är därför jag har 

valt att använda mig av Emirbayer och Mische definition som är relativt koncis och tydlig. 

 

Analysens teman 

Som metod för att hitta de teman som undersöks i uppsatsen har filmerna granskats och ett 

relativt detaljerat referat av filmerna har skrivits. När de teman som dyker upp i båda filmerna 

och som är mest intressant utifrån uppsatsens ämne har identifierats, beskrivs och analyseras 

specifika scener där temana dyker upp.   

Teman kring kvinnliga migrantarbetare i filmerna 

1. Jobb: Vilka jobb har migrantarbetarna? Vilka är villkoren? 

2. Boende: Hur bor de? 

3. Id-kortet och passet: Varför är det viktigt med id-kort och pass? Hur påverkar vikten 

av att ha ett id-kort rollfigurerna? 

4. Kommodifiering av kroppen och kvinnors som säljer sex: Vilka tvingas sälja sex och i 

vilka situationer? När ses den kvinnliga kroppen som något som andra personer 

(särskilt män) kan förhandla om samt köpa och sälja? 

5. Den kvinnliga oskulden: Vilken är synen på den kvinnliga oskulden och hur påverkar 

den rollfigurerna? 

6. Symboler och förebilder: Vilka symboler förekommer i filmen? Vilka förebilder finns 

i filmerna och vilka symboler representerar dessa förebilder? 

7. Våld: Vilka exempel på våld som de kvinnliga migrantarbetarna i filmen upplever 

finns? 
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Forskningsetik  

Enligt “Den europeiska kodexen för forskningens integritet”, en skrift som All European 

Academics har framställt, är de grundläggande principerna för god forskningsetik 

tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvar.72 Principen tillförlitlighet innebär att forskningens 

kvalitet gällande design, metod, analys och utnyttjande av resurser ska vara garanterad.73 

Detta är något som uppsatsförfattaren har försökt uppnå genom använda sig av väl beprövade 

metoder och teorier. 

Principen för ärlighet medför att forskningen ska förmedlas på ett öppet, rättvist, 

fullständigt och objektivt sätt.74  Uppsatsförfattaren har försökt uppnå detta genom att vara 

grundlig i redovisandet av källor och referenser. Uppsatsens analys består i stor utsträckning 

av författarens egna tolkningar, som många är subjektiva. För att bevara en viss objektivitet 

har det gjorts tydligt att författarens egna tolkningar förkommer och andra akademikers 

tolkningar av filmen har redovisats för att sätta författarens tolkningar i en diskursiv kontext.                                     

Respekt är den tredje principen som bygger på att forskaren har respekt för kollegor, 

forskningsdeltagare, samhälle, ekosystem, kulturarv och miljö.75  Inom forskning är det 

viktigt att hanteringen av personuppgifter som personnummer, namn, 

anställningsförhållanden, familj etcetera, sker på ett riktigt sätt. I denna studie har inte några 

nya intervjuer gjorts eller tidigare opublicerad information om personer delgetts. I stället för 

att intervjua kinesiska migrantarbetare så bygger denna uppsats bakgrund på tidigare 

forskningsrön och framställning av data och statistik. Det material som används i uppsatsen 

är filmerna som finns tillgängliga offentligt och regissörerna är offentliga personer som själva 

har valt vilken information om filmerna som de vill delge i media.   

När det skrivs ett arbete om kinesisk kultur från ett utanförperspektiv är det viktigt att 

respektera den kultur som studeras och vara medveten om att en utomstående person lätt 

missar nyanser i tolkningen av kulturella uttryck och att en uttolkare bär med sig erfarenheter 

från sin egen kulturella kontext som färgar tolkningen. De teorier och metoder som ligger till 

grund för det här arbetet är utarbetade av västerländska akademiker och de exempel som de 

använder sig av är i en stor utsträckning från en västerländsk, amerikansk eller europeisk 

kontext. Kina är dock inte helt isolerat när det kommer till kultur och humanistisk forskning. 

 
72 Vetenskapsrådet, “Etik i forskningen”, 2018-12-10, https://www.vr.se/uppdrag/etik/etik-i-forskningen.html 

(hämtad 2023-01-18).   
73 Vetenskapsrådet, “Etik i forskningen”. 
74 Vetenskapsrådet, “Etik i forskningen”. 
75 Vetenskapsrådet, “Etik i forskningen”  
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Vivian Qu studerade visuell kultur i USA och har med stor sannolikhet tagit del av en sådan 

inflytelserik teori som Laura Mulveys teori kring den manliga blicken. Uppsatsens 

forskningsöversikt visar att flera europeiska och amerikanska teoretiker har fått genomslag 

när det kommer till forskning om och analys av film.  

Den fjärde principen gäller ansvar, att forskaren har ansvar för forskningen från idé till 

publicering. 76 

 

Forskningsöversikt 

The world 

Många forskare, akademiker och filmkritiker har skrivit om Jia Zhangkes filmer och 

regissörskap. I texten ”Shi ’mingong’ haishi ’chuanqi’: Jia Zhangke dianying guannian 

pouxi” 是“民工”还是“传奇” : 贾樟柯电影观念剖析, till svenska översatt “Är 

det ’migrantarbetare’ eller ’legender’: En analys av Jia Zhangkes idéer”, skriven av Gao 

Ziwen 高子文, beskriver han Jia Zhangke som ”migranternas regissör” eftersom han så ofta 

har migrantarbetare som rollfigurer i sina filmer. Jias stil karaktäriseras ofta som dokumentär, 

då han i sina filmer strävar efter att fånga Kinas samtida verklighet. Gao menar också att alla 

Jias rollfigurer har en abstrakt kvalitet, vilket ger känslan av att det saknas konflikter och 

dramatik. Huvudrollen är alltid en “god person”, Jia skapar komplexa bilder av människor 

och dess förhållande som Gao menar visar att fiktionen inte behöver vara mer overklig än 

dokumentären. Jia skapar en “estetisk sanning”, menar Gao. Den sociala kritiken kan 

uppfattas i det absurda och orättvisa som gestaltas, i kontrast till den estetiska skönheten.77   

   Författaren Bing Po 邴波 som har skrivit texten “Dianying mingong de miwang: Jia 

Zhangke dianying de shenfen xushi” “电影民工”的“迷惘”—贾樟柯电影的身份叙事 eller 

“Filmens migrantarbetares förvirring: Identitetens narrativ i Jia Zhangkes filmer” på svenska, 

använder begreppet anomi (“anomie” på franska) – som den franska sociologen Emile 

Durkheim utvecklade för att beskriva det samhälle där kollektivets gemensamma normer och 

gemenskap ifrågasätts och bryts ner – för att beskriva Jias filmer. Under 1800-talet ansågs de 

personer som flyttade till städerna från landsbygden gå från att vara fjättrade vid marken och 

jordbruket för att komma till den industrialiserade stadens frihet. Under mitten av 1900-talet 

 
76 Vetenskapsrådet, “Etik i forskningen”. 
77 Gao Ziwen 高子文, “Shi ’mingong’ haishi ’chuanqi’: Jia Zhangke dianying guannian pouxi” 是“民工”还是

“传奇” : 贾樟柯电影观念剖析 [Är det ’migrantarbetare’ eller ’legender’: En analys av Jia Zhangkes idéer], 

Xue Hai 学海[Academia Bimestris], nr. 3 (2012), s. 172–175, doi:10.16091/j.cnki.cn32-1308/c.2012.03.005. 
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ändrades den här bilden av stadens frihet, i stället befolkas städerna av vilsna människor som 

känner sig ensamma och ångestfyllda. Bing menar att detta beror på att personerna som bor i 

den industrialiserade städerna, som har växt och expanderat, inte längre har känslan av att 

tillhöra en kollektiv gemenskap som de kunde göra när de fortfarande ingick i byns eller den 

mindre stadens gemenskap. De uppfylls i stället av känslor av främlingskap, ensamhet, 

instängdhet och ångest, Bing menar att detta fenomen skildras i Jias filmer.78  

Angels wear white 

I artikeln “Dianying jianianhua de lengjing xushi” 电影《嘉年华》的 “冷静”叙事, på svenska 

“Det behärskade narrativet i filmen Angels wear white” beskriver Li Qian 李茜 filmens 

estetik och narrativ som lugnt och behärskat. Det är en symboltung film och viktiga symboler 

som Li tar upp är skulpturen av Marilyn Monroe, den blonda peruken och id-kortet. I texten 

tar Li upp den inverkan som klassiska kinesiska filosofier har haft på samtida kultur och film. 

Hon behandlar den konfucianska och den taoistiska traditionens påverkan. De moraliska 

idealen och de sociala hierarkier inom familj och samhälle, som har inneburit att det har varit 

tillbörligt att visa sig underlägen eller överlägsen inom familjen, är teman som återfinns i 

filmen. Filmen Angels wear white undviker allt slags explicit våld. Li menar att den djupare 

meningen har gömts i filmens återhållsamma bilder. Detta sätt att göra film frigör 

betraktarens egen subjektivitet, allt som inte går att uttrycka i filmen lämnar regissören åt 

betraktarens egen fantasi.79 

   I texten “Jia nian hua: nüxingzhuyi shiyu xia de jingguan shehui”《嘉年华》：女性主义视

域下的景观社会, “Angels wear white: Samhälle som skådespel från ett feministiskt 

perspektiv” på svenska, beskriver författaren Dong Guang 董 广 nöjesparken eller lekparken 

på kinesiska ordet youlechang 游乐场 som en utopi och ett landskap i både en materiell och en 

social bemärkelse. Xiaowen och Xinxin leker ofta i lekparken eller nöjesparken vid havet och 

i filmen blir det en viktig bild. Författaren menar att nöjesparken kan representera 

barndomens oskuld och värme. Platsen kan bidra till en flykt från verkligheten för Xinxin och 

Xiaomi, där kan de leka utan bekymmer. Nöjesparken tillhör den publika domänen, alla är 

 
78 Bing, Po 邴波, Dianying mingong de miwang: Jia Zhangke dianying de shenfen xushi “电影民工”的“迷

惘”——贾樟柯电影的身份叙事 [Filmens migrantarbetares förvirring: Identitetens narrativ i Jia Zhangkes 

filmer], Dianying pingjie 电影评介[Movie review], nr. 19 (2009), s. 10–11+13, doi:10.16583/j.cnki.52-

1014/j.2009.19.022. 
79 Li Qian 李茜, “Dianying jianianhua de lengjing xushi”, 电影《嘉年华》的“冷静”叙事 [Det behärskade 

narrativet i filmen Angels wear white],  Lilun guancha 理论观察 [Theoretic Observation], vol. 192, nr. 8 

(2002), s. 309–330, doi:10.1017/S0305741018001716. 
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jämlika och kan komma och gå som de vill, en plats för jämlikhet och respekt. Samtidigt är 

nöjesparken en plats där ondska frodas i större delen av filmen. Författaren använder sig av 

Guy Debords teorier kring samhället som skådeplats (“la société du spectacle”), och menar 

att filmens subversiva gestaltande av relationen mellan subjekt och objekt gör att publiken 

blir en del av skådespelet och fjärmas från sin kritiska blick.80 

   Dong menar att skulpturen av Marilyn Monroe representerar kvinnan som vackert, feminint 

och passivt objekt. Turister flockas till skulpturen av Monroe i filmen. Skulpturen är ett 

objekt för “de andras” blickar, ett objekt för männens blickar. Att en kvinna samtidigt ska ha 

oskuldsfullt och kokett handlingssätt i förhållande till män har indoktrinerats som ett 

skönhetsideal för kvinnor i det patriarkala samhället. Att bära läppstift, nagellack, örhängen 

och foundation förväntas av kvinnor i och med deras status som objekt för mäns begär och 

blickar.81 

Källkritik 

Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 

Samhällsvetenskapliga metoder, Grundad teori: teorigenerering på empirisk grund och 

Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials är fyra böcker 

som har använts som referenser för teori och metod. De anses vara tillförlitliga då de är 

publicerade av de respekterade förlagen för akademisk litteratur Studentlitteratur, Liber och 

Sage och att de är skrivna av författare som har disputerat och således har erfarenhet av 

vetenskapliga metoder och kritisk granskning av källor. Att de ges ut av erfarna och 

respekterade förlag innebär att de bör bli ordentligt granskade innan utgivning. Ett problem 

med användandet av dessa böcker som referenser är att de är sekundärkällor. Det är bättre att 

gå till primärkällor då det vid varje led av refererande finns en risk för misstolkning. Risk 

som kan ackumuleras när det hänvisas till en källa genom flera led.  För de teorier kring 

makt, agens och den manliga blicken som används i denna uppsats nyttjas primärkällor 

skrivna av Emirbayer och Mische, Steven Lukes samt Laura Mulvey, akademiker som bygger 

upp sina teorier på en grund av tidigare forskning och teorier.  

 
80 Dong, Guang董 广, “Jia nian hua: nüxingzhuyi shiyu xia de jingguan shehui”《嘉年华》：女性主义视域下

的景观社会 [Angels wear white: Samhälle som skådeplats från ett feministiskt perspektiv], Wenhua yishu 

yanjiu 文化艺术研究 [Studies in Culture & Art], vol. 13 nr. 3(2020), s. 125–131, doi: 

CNKI:SUN:PWHY.0.2020-03-018. 
81 Dong, Guang董 广, “Jia nian hua: nüxingzhuyi shiyu xia de jingguan shehui”《嘉年华》：女性主义视域下

的景观社会 [Angels wear white: Samhälle som skådeplats från ett feministiskt perspektiv], s. 125–131. 
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   De böcker som har använts i bakgrunden är publicerade vid universitetsförlag i USA, det är 

välrenommerade universitet i ett demokratiskt land och böckerna anses därför vara pålitliga 

då de behövt genomgå granskning. De artiklar från akademiska tidskrifter som används i 

uppsatsen har också behövts granskas innan publicering. Det är kutym för artiklar att behöva 

genomgå “peer review”, granskning av kollegor.  

   I forskningsöversikten avhandlas filmanalyser från olika akademiska tidskrifter i Kina. 

Flera av tidskrifterna är kopplade till kinesiska universitet, som Changji-universitetet, 

Changji xueyuan 昌吉学院, Jilin-universitetet, Jilin daxue 吉林大学 och Jining-universitetet, 

Jining daxue 济宁学院. En stor del av de akademiska förlagen i Kina ägs av eller 

kontrolleras av den kinesiska staten. Förlagen gallrar bort politisk information och diskurser 

som skulle kunna anses vara “känslig” från Kinas kommunistiska partis perspektiv. De flesta 

av de högst rankade universiteten i Kina står under landets utbildningsdepartement, 

Zhonghua renmin gongheguo jiaoyubu 中华人民共和国教育部, som beslutar om de resurser 

som tilldelas universiteten och om personalfrågor. Dessa omständigheter bidrar till att politisk 

censur finns inom den kinesiska akademin. President Xi Jining 习近平 har uttalat sig om att 

alla kinesiska universitet bör ägna sig åt ideologiskt arbete och att de ska vara “fästen för 

partiets ledarskap”.82 Under 2017 gav den centrala kommissionen för disciplininspektion 

(Central Commission for Discipline Inspection), Zhongguo gongchandang zhongyang julü 

jiancha weiyuanhui 中国共产党中央纪律检查委员会 ut en rapport, i vilken 

partikommittéerna på universiteten kritiserades  för att inte ha varit tillräckligt bra på att 

implementera de ideologiska systemen.83  

      Författarna till artiklarna i forskningsöversikten har använt sig av befästa teorier av 

teoretiker som Guy Debord, Laura Mulvey och Emile Durkheim som tillhör en västerländsk 

idétradition. Det finns kritik mot samhällsutvecklingen och de könsroller och klasskillnader 

som skapar ett ojämlikt, icke jämställt och orättvist samhälle i de två filmerna. Denna kritik 

tas upp i flera filmanalyser. Eftersom studierna analyserar filmer som redan har genomgått 

granskning och som har fått tillåtelse att visas i landet är artiklarnas ämne kanske inte alltför 

känsligt och granskas då inte alltför hårt.  

   Kina är en diktatur där det förekommer censur och kontroll från myndigheter som 

kontrolleras av Kinas kommunistiska parti, detta kan leda till självcensur hos befolkningen, 

 
82 Mathew Y. H. Wong och Kwong Ying-ho, “Academic Censorship in China: The Case of The China 

Quarterly”, PS: Political Science & Politics vol. 52, nr. 2, s. 288, doi:10.1017/S1049096518002093. 
83 Wong och Ying-ho, “Academic Censorship in China: The Case of The China Quarterly”.  s. 288. 

https://www.4icu.org/reviews/universities-other/12897.shtml


 

 

25 

 

inklusive akademiker som författarna till forskningsöversiktens artiklar är. Det finns en risk 

att självcensur skulle kunna påverka vilka ämnen akademikerna tar upp och på vilket sätt de 

skriver om dem. 

   Intervjuer med regissörerna har använts som källor till bakgrunden om filmerna. 

Journalisterna till detta källmaterial kommer både från västvärlden och Kina. De 

västerländska journalisterna skulle kanske kunna vara mer bekväma med och intresserade av 

att ställa frågor som kinesiska journalister inte skulle kunna ställa och vice versa. De 

västerländska journalisterna kanske upplever att de har en större möjlighet att bedriva fri och 

oberoende journalistik och de kinesiska journalisterna har en större insyn i den kinesiska 

kontexten som präglar de båda regissörskapen.  På så sätt kompletterar de kinesiska och de 

västerländska källorna varandra i uppsatsens bakgrundsmaterial.  

 

Resultat och analys 

1. Angels wear white84 

1.1 Jobb 

Xiaomi arbetar på ett hotell i en turiststad vid havet som städare och alltiallo 

Tid: 01:05:21 

Beskrivning av scen: Advokaten har kommit tillbaka till hotellet för att ställa frågor till 

Xiaomi. De går in i ett av hotellrummen för att tala. Xiaomi förnekar att hon såg något den 

där kvällen när skolflickorna tog in på hotellet. Advokaten till flickorna som misstänks ha 

utsatts för brott fortsätter sätta press på Xiaomi. 

  

Advokaten: Hur många rum städar du på en dag? 

律师：你一天打扫多少个房间?85  

 

Xiaomi: Ett dussintal. 

小米：十几个吧。85 

Xiaomi: Vad gör du förutom att städa rummen? 

律师：除了打扫房间，你还做别的什么吗?85 

Xiaomi: Diskar, går ut med soporna, allt som andra inte gör, det gör jag.  

小米：洗碗 、 收垃圾，别人不干的我都干。85 

 
84 Handlingen till filmerna och persongalleri finns i en bilaga 
85 Jianianhua 嘉年华 [Angels wear white], regi Vivian Qu, Wen Yan 文言, 22 Hours Films och Mandrake 

Films, 2017. 
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Advokaten: Hur mycket tjänar du i månaden? 

律师：一个月挣多少钱? 85 

Xiao: Varför frågar du om det? 

小米：你问这个干嘛? 85 

 

Advokaten: Jag tror inte att det kan vara mer än 600. Och att bo i det här rummet för en natt 

kostar mer än 700. Det är betydligt mer än vad du tjänar på en månad. Du tänker säkert att en 

flicka som kan bo i ett sådant här hotellrum aldrig skulle behöva din hjälp. 

律师：我想不会超过六百吧。可这个房间一晚上的租金就是七百多。比你一个月都挣

得多。你一定会想，能住到这样房间的女孩子永远不需要你的帮助。85 

 

Analys: I den här konversationen görs det tydligt vilken låg status Xiaomi har, hennes 

månadslön är mindre än vad ett rum på hotellet kostar per natt och hon gör det på hotellet 

som andra inte vill göra. Xiaomi har lägre status och makt än de andra som jobbar på hotellet 

eftersom hon saknar id-kort. Xiaomi tillhör en annan samhällsklass jämfört med besökarna på 

hotellet och jämfört med Xiaowen och Xinxin, flickorna som har blivit utnyttjade på hotellet 

när Xiaomi jobbade i receptionen. Det är en stor skillnad i köpkraft, makt och agens mellan 

Xiaomi och de flesta runt omkring henne, vilket gör att hon är i en utsatt position.  

 

1.2 Boende 

Lili och Xiaomi bor tillsammans i ett litet rum med våningssäng på hotellet 

Tid: 00.25.33 

Beskrivning av scen: Xiaomi ligger i överslafen på en våningssäng, hon håller i en vit peruk 

och så fort hon hör steg i korridoren gömmer hon den under sin kudde. Lili kommer in i 

rummet och tänder lampan. Lili ser på sig själv i en liten spegel på väggen. Rummet de sover 

i är endast några få kvadratmeter stort, så att våningssängen får plats och en smal korridor 

bildas i rummet. 

 

Lili: Xiaomi, Jian kommer snart hit för att träffa mig skulle du kunna hjälpa mig och stänga 

porten? 

莉莉：小米，小健马上来找我了你帮我关个门，好吧? 85 

 

Lili sitter på våningssängens underslaf och sträcker upp ett rött läppstift till Xiaomi. Sedan 

går Xiaomi ut i sitt nattlinne och stänger porten till hotellet. Inne i hotellet korridorer hörs ett 

svagt ljud av stönande. Xiaomi går in i ett tomt hotellrum. Hon torkar sitt blöta hår med en 

handduk och lägger sig på sängens överkast. 
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Analys: Lili och Xiaomi bor i ett väldigt litet rum, i det hotell som har betydligt mycket större 

och lyxigare rum för de gäster som kan betala för sig. Att de bor i ett sådant litet rum gör att 

det finns väldigt lite utrymme för det privata. När Lilis pojkvän Jian kommer för att hälsa på 

ber Lili Xiaomi att lämna rummet genom att fråga om hon kan stänga porten. Lili ber åter 

igen Xiaomi att göra något som är hennes arbetsuppgift för att hon vill umgås med sin 

pojkvän. Lili ger läppstiftet till Xiaomi innan Jian kommer på besök som att hon vill att 

Xiaomi också ska klä sig i de symboler för kvinnlighet som hon själv gör. 

 

1.3 Id-kortet och passet 

Xiaomi frågas ut av polisen 

Tid: 00.27.30   

Beskrivning av scen: Xiaomi är på hotellet och håller på att samla ihop lakan från 

hotellrummen när polisinspektör Wang, Wang duizhang 王队长 kommer fram och ställer 

frågor om händelserna med skolflickorna som misstänks ha blivit utsatta för brott på hotellet. 

 

Polisinspektör Wang: Vad heter du? 

王队长: 叫什么? 85 

Xiaomi: Xiaomi. 

小米: 小米。85  

Polisinspektör Wang: Ditt id-kort, kan jag få se det? 

王队长: 身份证呢? 看一下。85 

Xiaomi: Jag har tappat bort det. 

小米: 丢了。85 

Polisinspektör Wang: Har du tappat det eller har du inget id-kort? 

王队长: 丢了还是没有了? 85 

 

Analys: När Xiaomi frågas ut av polisen är en av de första frågorna han ställer om han kan få 

se hennes id-kort. Eftersom hon inte har ett id-kort säger hon att hon har förlorat det varpå 

polisinspektör Wang genast misstänker att hon inte har ett id-kort alls. Denna scen visar 

vilken vansklig position Xiaomi är i, hon behöver hålla en låg profil för att polisen inte ska 

gräva djupare i hennes bakgrund och upptäcka att hon inte har ett id-kort. Om informationen 

kommer fram kan hon också få problem på hotellet och förlora sitt jobb. Till en början säger 

Xiaomi inget till polisen om det hon bevittnade den där natten. 
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Chefen skäller ut Lili och Xiaomi efter att polisen har varit och besökt hotellet 

Tid: 00.21.28 

Beskrivning scen: Polisen har just besökt hotellet för att fråga ut personalen och undersöka 

brottsplatsen. Hotellchefen konfronterar Lili och Xiaomi och vill att de ska berätta sanningen 

om vem som jobbade vid receptionen kvällen när Xinxin, Xiaowen och Liu tog in på hotellet. 

 

Hotellchefen: Vem var det som jobbade i receptionen den där kvällen? Ska ni inte svara vem 

det var? Om ni inte svarar så får ni sparken! 

经理：那天谁值的班? 不说是不是? 不说给我走人! 85 

Lili: Jag lät henne ta mitt pass i receptionen. 

莉莉：我让她值的。85 

Hotellchefen: Så du ville inte göra det? 

经理：你不想干了是吧? 85 

Lili: Nej, så var det inte, chefen. En kompis från min hemstad kom den dagen. 

莉莉：不是，经理。我那天有一个老乡来了。85 

Hotellchefen: Säger du så igen? 

经理：你再说吗你? 85 

Lili: Chefen, jag lovar att jag aldrig kommer att våga göra så igen. 

莉莉：经理，我保证以后再也不敢了。85 

Chefen: Du då, hur står det till med ditt id-kort? 

经理：你，说好的身份证呢?85 

Jag håller på att ordna det i min hemstad. 

小米：在，在老家办著呢。85 

Hotellchefen: Det har gått flera månader, vem tror du att du lurar? Ok, att du som själv inte 

har ett id-kort vågar kontrollera andra personers id-kort. 

老板：都几个月了，你蒙谁啊? 好，你自己没有身份证还敢查别人身份证。85 

Hotellchefen: Det var tur att den där polisen var en betuttad dumbom. 

经理：那幸亏今天那个警察是个没脑子的花痴。 

Lili fnittrar. 

Hotellchefen: Du skrattar, ser det ut som jag skämtar? 

经理：笑?我像开玩笑吗?85 

Hotellchefen sprutar vatten på Lili med vattenslangen som han håller i handen. 

Lili: Chefen, mitt smink! 

莉莉: 经理，我的妆！85 
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Hotellchefen: Du bryr dig bara om ditt smink. Hela dagen håller du på och sminkar dig som 

en fresterska. Försök en enda gång till. 

经理：就只惦记著你的妆。成天画的跟妖精似的。连警察你都敢勾搭呀你。你再给我

看到你试试。85 

Chefen vänder sig till Xiaomi. 

Hotellchefen: Du! Om du inte kan visa upp ett id-kort i slutet av månaden får du sparken. Hör 

du det? 

经理：你！月底交不上身份证你就给我走人，听见没有? 85 

Hotellchefen: Om någon frågar hädanefter, håll er till det ni har sagt i dag. Du jobbade i 

receptionen. Och du städade rummen. 

经理：往后再有人问起，就照今天说的。你值的班。你打扫的房间。85 

 

Han pekar på Lili och sedan på Xiaomi. 

 

Analys: Lili som också har flyttat till staden för att arbeta har ändå mer makt än Xiaomi på 

hotellet, för hon har ett id-kort och Xiaomi har inte det. Lili utnyttjar sitt maktövertag över 

Xiaomi och sin betydligt säkrare plats på arbetsplatsen genom att be Xiaomi ta hennes pass i 

receptionen när det passar henne. Chefens replik om att det har hänt tidigare visar att det inte 

är första gången hon smiter undan sina uppgifter.  

   Hotellchefen har inte sett ett id-kort från Xiaomi under de senaste månaderna hon har 

jobbat där. I denna scen visar han att han är medveten om att hon troligen inte har ett id-kort 

och att det är därför han inte har sett det. Han hotar att avskeda henne om hon inte visar upp 

sitt id-kort i slutet av månaden. Ett sätt för chefen att demonstrera sin makt och tydliggöra hur 

prekär hennes anställning och livssituation är. Hotet bidrar också till att motivera Xiaomi att 

vara tyst om det hon bevittnade den där natten. Chefen vill att de ska hålla sig till 

redogörelsen de delgav polisen för att han vill slippa undan trubbel. 

 

Xiaomi köper ett SIM-kort 

Tid: 00.51.30  

Beskrivning scen: Xiaomi går ner till stranden till ett stånd för att köpa ett nytt SIM-kort för 

att kunna skicka meddelande till förövaren som har begått brottet hon har bevittnat. Hon vill 

utpressa honom på pengar. 

 

Xiaomi: Har du SIM-kort? 

小米: 有电话卡吗? 85 

Försäljaren: Vill du köpa ett med namn eller utan namn? 
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卖家:  你要买名的还是非名的? 85 

Xiaomi: Vadå? 

小米: 什么? 85 

 

Försäljaren: För att köpa ett med namn krävs id-kort och ett utan namn är dyrare. 

卖家: 买名的要身份证非买名的贵一些。85 

Xiaomi: Jag köper ett utan namn. 

小米：非实名的。85 

 

Analys: Den här scenen visar att vara i besittning av ett id-kort eller inte påverkar 

möjligheten att köpa vissa SIM-kort. Xiaomi som inte har ett id-kort skulle inte ha möjlighet 

att köpa ett i sitt eget namn. I just denna situation är det inte något som hon behöver eller 

önskar men hon blir medveten åter igen om att hon inte har tillgång till rättigheter och 

privilegier som de med id-kort har. 

 

Xiaomi vet inte vilket datum hon föddes  

Tid: 01.26.55     

Beskrivning av scen: Xiaomi ligger på sjukhuset efter att hon har blivit misshandlad och när 

advokaten Hao Jie kommer och hälsar på henne kommer hennes ålder på tal. 

 

Xiaomi: Vill du inte veta hur gammal jag är? I själv verket vet jag inte själv vilken dag jag 

föddes. Jag vet bara att jag föddes på sommaren. Efter den här sommaren kommer jag vara 16 

år.  

小米: 你不是想知道我多大吗?其实我也不知道自己是哪一天生的。我只知道，我是夏

天生的。过了这个夏天，我就 16 了。 85 

 

Analys: I den här scenen när Xiaomi medger inför advokaten att hon inte har ett id-kort och 

att hon inte heller vet exakt hur gammal hon är blir det tydligt att identitetskortet är viktig för 

henens identitet och självkännedom.  

 

Lili och Xiaomi pratar om Lilis flytt 

Tid: 01:14:26 

Beskrivning scen: Xiaowen har fått sparken efter att chefen har fått reda på att hon har gått 

med på att tala med advokat Hao om incidenten som handlade om skolflickorna som blev 

sexuellt utnyttjade. Lili har sagt upp sig och ska flytta efter att hon har blivit misshandlad. 
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Lili: Om två dagar åker jag. Jag lämnade en låda med saker till dig, jag lade den under 

sängen. Om du ber chefen om ursäkt ordentligt kanske han låter dig vara kvar. 

莉莉：过两天走了。留了包东西给你，放床底下了。你给老板好好道个歉，说不定就

把你留下来了。85 

Xiaomi: Jag kommer inte att be om ursäkt. 

小米：我不道歉。85 

Lili: Snorunge, hur kan du inte förstå saker och ting? Om du stannar kvar har du en chans att 

få jobba i receptionen. 

莉莉：小屁孩，怎么那么不懂事呢?你呀, 得留下来, 以后才有机会做前台。85 

Xiaomi: Jag är papperslös. Jag kan inte jobba i en reception. 

小米：我是黑户。做不上前台。85 

 

Analys: Åter igen speglas Lilis och Xiaomis olika perspektiv i hur de ser på Xiaomis chanser 

att återigen få jobba på hotellet. Lili tror att det räcker om Xiaomi ber om ursäkt, att hon kan 

ta över Lilis position som receptionist. Xiaomi är övertygad om att det inte finns någon chans 

för henne att få ett jobb som receptionist eftersom hon inte har något id-kort. Lili lämnar 

också kvar några av sina saker som Xiaomi kan få ta över. Det är som att Lili vill att Xiaomi 

ska ta över det liv som hon lämnar efter sig. 

 

1.4 Kommodifiering av kroppen och kvinnors som säljer sex 

Lili förmedlar frågan från Jian om Xiaomi skulle tänka sig sälja sin oskuld 

Tid: 00:13:26 

Beskrivning scen: Lili och Xiaomi sitter tillsammans i receptionen på hotellet. Lili säger till 

Xiaomi att hennes pojkvän Jian undrar om Xiaomi verkligen är oskuld och att hon skulle 

kunna sälja sin oskuld för en stor summa. 

 

Lili: Jian frågade mig något. Han frågade om du verkligen är en oskuld. Han sa om du 

verkligen är det är han villig att hitta en köpare som kan betala ett högt pris för dig.  

莉莉：小健还问我呢。问我你是不是真的是个雏儿? 他说你要真是的话 

愿意给你找一个花大价钱的主。85 

Xiaomi: Vad sade du då? 

小米：那你怎么说? 85 

Lili: Jag vet ju inte heller vad du tycker om det. 

莉莉: 我又不知道你怎么想。85 
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Analys: Det är Lili som introducerar Xiaomi för idén om att sälja sin kropp, frågan kommer 

från Jian men det är genom Lili som den förmedlas. Xiaomi svarar inte något direkt efter att 

ha hört Jians förslag och fråga om hennes oskuld hon frågar i stället vad Lili svarade, som om 

hennes svar var viktigare än hennes eget skulle vara. 

 

Jian säger att han kan ordna ett id-kort åt Xiaomi 

Tid: 00:28:10 

Beskrivning av scen: Xiaomi sover i en soffa ute i lobbyn för att Jian hälsar på Lili. Mitt i 

natten kommer Jian ut för att prata med Xiaomi om ett id-kort till henne. Jian sätter sig på 

soffan bredvid Xiaomi och röker en cigarett.  

 

Jian: Jag har hört att du behöver ett id-kort, stämmer det? Du borde komma till mig. 

健：听说你要办身份证，是吧? 找我呀。85 

Xiaomi: Kan du ordna det? 

小米：你能办? 85 

Jian: Har du begått ett brott? Varför har du inte ett id-kort? Prata med mig en stund. 

健：你是不是犯过事? 为什麽没有身份证? 你跟我说说吧。85 

Xiaomi: Om du inte kan fixa så säg det rakt ut. 

小米：不能办就直说 85 

Jian: Finns det något som jag inte kan fixa? 

健：哥有什么事不能办? 85 

Xiaomi: Hur mycket pengar vill du ha? 

小米：你要多少钱?85 

Jian: Syster, det är vulgärt att prata om pengar. 

健：妹子，谈钱就俗了。85 

Xiaomi: Glöm det då. 

小米: 那就算了。85 

Jian: Det är bara ett skämt. 

健：开个玩笑。85 

Jian: 10 000 RMB, då hjälper jag dig ordna en helt ny identitet. Ett nytt namn, ett nytt 

födelsedatum, allt är fixat. 

健：一万块，帮你搞定全新身份。改名 、改生日都行。85 

Xiaomi: Jag har inte så mycket pengar. 

小米：我没那么多钱。85 
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Jian: Självklart inte. Pengar är inte det enda sättet. Även om du behöver pengar kan vi lösa 

det. Kom bara och leta upp din bror Jian så kan vi ha kul.  

健：当然了。也不是所有事。都需要钱来解决的嘛。行, 回头找哥去玩吧。85 

 

Analys: Jian försöker så ett frö hos Xiaomi, idén att hon skulle kunna betala in natura för ett 

id-kort. Jian frågar varför Xiaomi inte har ett id-kort om det är för att hon har begått ett brott. 

När han säger detta tydliggör han vilken låg status personer utan id-kort har och han verkar 

vilja få fram komprometterande uppgifter från Xiaomi. Först vill Jian inte prata om pengar 

för att han vill locka Xiaomi med hoppet om ett id-kort som han vet att hon desperat vill ha. 

Sedan anger han en stor summa som han vet är långt ifrån vad Xiaomi kan betala. 

 

Xiaomi försöker köpa ett falskt id-kort men nekas av Jian 

Tid: 01:21:40  

Beskrivning scen: Xiaomi letar upp Jian på stranden. Det är mörkt ute och Jian ligger 

avtuppad på stranden med en flaska öl i famnen.  

 

Xiaomi: Jian. 

小米：健哥。85 

Jian: Vad gör du här? 

健: 你来干嘛? 85 

Xiaomi håller ut händerna med en bunt sedlar. 

Jian: Var kommer de ifrån? 

健：哪来的? 85 

Xiaomi: Bry dig inte om det, ge mig mitt id-kort. 

小米：你别管， 我身份证。85 

Jian: Är de stulna? Jag vill inte ha stulna pengar. 

健：偷来的吧。 偷的我可不要。85 

Xiaomi: De är inte stulna. 

小米：不是偷的。85 

Jian: Var kommer de ifrån? 

健：那是儿来的。85 

Xiaomi: Bry dig inte om det, det är 10 000 RMB. 

小米： 你别管，一万块。85 

Xiaomi: Du sade att du skulle hjälpa mig att skaffa ett id-kort. 

小米：说好的，你帮我办身份证。85 
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Jian: Hur mycket? 10 000 RMB? 10 000 RMB räcker inte, det krävs 16 000 RMB. 

健：多少?一万块? 一万块可不够。至少，也得一万六。85 

Xiaomi: Du sade 10 000 RMB tidigare. 

小米：你之前说的一万。85 

Jian: När sade jag det? Vet du hur många personer jag har att hantera? 

健：我什么时候说的?你知道我有多少人要打点吗?85 

Xiaomi. Du driver med mig! 

小米：你耍我！85 

Jian: ”Lillasyster”. Det du säger stämmer inte. Jag är din storebror. 

健：妹子。你这么说话就不对了。我是你哥。85 

 

Analys: Trots att Xiaomi har ansträngt sig så mycket för att få fram pengarna till ett falskt id-

kort vägrar Jian hjälpa henne. Han vet att hon inte har något att sätta emot och att han ändra 

villkoren efter en nyck eftersom hon är i en sådan utsatt situation. Han får det att låta som de 

10 000 RMB som Xiaomi har skaffat genom att utpressa Liu skulle vara en oansenlig och 

otillräcklig summa trots att han tidigare att lovat henne ett id-kort för de pengarna. Varför 

skulle Jian säga nej till 10 000 RMB som han tidigare hade sagt skulle räcka? Kanske det är 

för att han vill att Xiaomi ska känna sig så desperat att hon går med på att sälja sin kropp, 

något som Jian på lång sikt skulle kunna tjäna mer pengar på än 10 000 RMB som en 

engångssumma. 

 

1.5 Den kvinnliga oskulden 

Xinxin frågar Xiaomi om mödomshinnan 

Tid: 00:17:00 

Beskrivning scen: Xiaomi och Xinxin sitter utanför undersökningsrummet på sjukhuset efter 

att de har genomgått en gynekologisk undersökning. Deras föräldrar har gått in för att prata 

med vårdpersonalen och man hör ljud av gråt komma från rummet. Xinxin ställer en fråga till 

Xiaowen när de sitter själva i väntrummet. 

 

Xinxin: Vad är en mödomshinna? 

新新: 什么是处女膜呀? 85 

Xiaowen är tyst och tittar bort. 

 

Analys: Xinxin frågar Xiaowen vad en mödomshinna är efter att hon har genomgått en 

gynekologisk undersökning. Att Xinxin får höra ordet mödomshinna i en sådan klinisk 
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situation visar att myter om den kvinnliga oskulden lever kvar i kinesisk kultur. Att läkarna i 

filmen verkar vilja påvisa att de kan säga något om flickornas oskuld finns eller inte genom 

att undersöka deras mödomshinna.  

 

Lili genomgår en operation för att rekonstruera sin mödomshinna 

Tid: 00:59:30 

Beskrivning scen: Lili och Xiaowen kommer till kliniken tillsammans på en vespa. Kliniken 

ligger i en vanvårdad byggnad. Lili bjuds på te när sköterskan beskriver ingreppet och 

Xiaomi väntar utanför när Lili genomgår ingreppet. Efter operationen hjälper Xiaomi Lili att 

komma hem. 

 

Sköterska: Här använder vi nanoteknologi som kommer från Korea. Resultatet av operationen 

kommer vara mycket naturtroget och det kommer inte att upptäckas under gynekologiska 

undersökningar eller hälsoundersökningen som görs innan äktenskapet. Jag ska ge dig något 

som du kan titta på, här är bilder av de olika formerna. Den som de flesta gör måste vara den 

här, den runda. Jag tycker faktiskt att den här halvmåneformade också är väldigt bra. Lita på 

mig, det gör inte det minsta ont. Det blir dags för oss att operera om endast en halvtimme, 

ungefär. 

护士: 我们这啊，用的是韩国的纳米微创技术。手术效果特别的逼真。什么妇检、婚检

都检查不出来的。来我给您看一下，这个是形状图。做得最多的应该是这个，圆形 85

的。其实我觉得这个半月形的也挺好的。相信我，真的一点都不疼。我们手术的时间

呢，大概就是半个小时。85 

Xiaomi hjälper Lili hem efter ingreppet. 

Lili: Jag vill dricka ett glas till. 

莉莉：再喝一杯。85 

Xiaomi: Läkaren ordinerade dig att inte dricka alls, och du drack ändå så mycket. Var 

försiktig. 

小米：医生都不让你喝酒，你还喝那么多。小心。 

Lili: Läkaren sade att jag fortfarande kan få barn. Jag ska föda en son, ta med honom till Jian 

och framför alla ska han kalla honom far. Han kommer säkert bli så rädd att han kissar på sig. 

莉莉：医生说我还能生呢。我要生个儿子，带到小健面前当着所有人的面叫他爹。他

肯定吓尿了。85 

Xiaomi: Gå in först. 

小米：先进去。85 

Lili: Jian, fan ta dig! Jag tänker inte bli kvinna igen i mitt nästa liv. Bli aldrig kvinna igen. 

莉莉：小健，我操你祖宗！下辈子再也不当女人了。 再也不当女人了。85 
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Analys: I denna scen blir det än mer tydligt att myten om att det går att se på mödomshinnan 

om någon har förlorat sin oskuld är levande i kinesisk kultur och att den kan påverka 

kvinnors liv och hälsa. Sköterskan beskriver ingreppet som vanligt och ofarligt. Att hon kan 

visa upp en katalog med olika former som går att få på den konstruerade mödomshinnan visar 

också att det inte är ovanligt, utan att det finns många kunder som är villiga att betala för ett 

sådant ingrepp. Sköterskan uttrycker också att ingreppet resulterar i att det är möjligt att 

genomgå oskuldhetstest utan att någon upptäcker att du har haft sex. Eftersom Lili ska åka 

hem till sin familj verkar det som hon förväntar sig att hon ska behöva genomgå ett 

oskuldhetstest innan hon kan gifta sig med någon. Efter att hon har genomgått operationen 

och hon upplever stor smärta fördömer hon både Jian och själva livet som kvinna. Hon säger 

att hon skulle vilja hämnas på Jian genom att föda en son och överraska honom med att sonen 

kallar honom för “far”. Kanske vill Lili att Jian som man ska känna av några konsekvenser av 

att ha oskyddat sex före äktenskap, precis som Lili nu behöver göra. Lili önskar att hon inte 

blir kvinna i sitt nästa liv, kanske för att hon har fått betala för sin relation med Jian, både 

genom att betala för operationen och genom det lidande som hon upplever. Samtidigt som 

han verkar ha gått vidare, helt oberörd. 

 

1.6 Våld 

Lili har blåmärken i ansiktet 

Tid: 00:52:21 

Beskrivning av scen: Lili sitter i receptionen och har på sig solglasögon och tittar ner i sin 

mobil när Xiaomi kommer ut. Lili har blåmärken på sin kind. Kvällen innan hade Lili varit 

bland Jians gäng och introducerats för “bossen”. 

 

Xiaomi: Lili, vad har hänt? 

小米：莉莉姐，这是什么?85 

Xiaomi rör sin hand mot Lili kind som har blåmärken. 

Lili: Inget har hänt. 

莉莉：没什么。85 

Xiaomi: Är det på grund av mig? 

小米：是因为我吗? 85 

Lili skakar på sitt huvud. 

Xiaomi: Är du säker på att det inte är det? 

小米：真的不是? 85 
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Lili: Det har inget med dig att göra. 

莉莉：跟你没关系。85 

Xiaomi: Var det den där “bossen”? Tog inte Jian hand om dig? 

小米：是那个老板?健哥他不管吗?85 

Lili: Han… han bryr sig bara om pengar. 

莉莉：他 。。。。。。他只认钱。85 

Xiaomi håller ut en kall aluminiumburk. 

Xiaomi: Lägg på den här, då går svullnaden ner snabbare. Gå upp och vila så tar jag hand om 

det här åt dig.  

小米：敷着吧，这样消肿快。要不你上去歇着，我替你看着。85 

 

Analys: Den är scenen visar att Lilis relation med Jian inte är helt ofarlig. Lili berättar inte för 

Xiaomi vem det är som har skadat henne men det är tydligt att det var någon som hon 

umgicks med kvällen innan när hon var med Jian och hans gäng. Den här händelsen verkar 

vara en av anledningarna till att hon lämnar sitt jobb på hotellet och ska flytta hem. 

 

1.7 Symboler och förebilder 

Skulpturen av Marilyn Monroe 

Tid: 00:00:46 

Beskrivning scen: I den inledande scenen i filmen Angels wear white står den unga kvinnan 

Xiaomi i luvtröja och jeans och tittar på olika delar av en kolossal skulptur med stranden och 

havet i bakgrunden och vinden i håret. Hon går fram till en av de stora fötterna, hon smeker 

ovansidan av foten och sätter sig på huk och tar och känner på den stora rödmålade nageln. 

När hon sitter och undersöker skulpturens fot knuffas hon till av två unga flickor som tar ett 

foto tillsammans med den jättelika skulpturen med hjälp av en selfiepinne. I nästa stund står 

Xiaomi med sin egen telefon och försöker ta en bild av skulpturen med ett 

underifrånperspektiv. Kameran rör sig uppför benen till trosorna under den vita kjolen på 

Marilyn Monroe-skulpturen. Sedan riktas kameran mot Xiaomis händer och mobilen som hon 

håller upp med händerna, vi ser fotot hon tar med skulpturens vader, lår, trosor och kjol som 

har flugit upp, vi får se fotot och skulpturen från Xiaomis perspektiv. Till slut är det Xiaomis 

ansikte och överarmar som är i bild. 

 

Analys: I dessa inledande scener av filmen skiftar kamerans fokus från objektet Marilyn 

Monroe i skulpturform, till Xiaomi som är ett subjekt som betraktar skulpturen och till sist 

skiftar fokus till Xiaomi som är objektet i fokus för vår blick. Perspektivet är till en början 
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från, den i filmhistorien klassiska, manliga blicken, som bland annat finns i Hollywoodfilmer. 

Sedan är det Xiaomi som är subjektet, med den kvinnliga blicken eller kanske en kvinna som 

anammar den manliga blicken. Och till slut är Xiaomi objektet för den manliga blick som till 

en början betraktade Marilyn. 

   Xiaomi är under en stor del av filmen en observatör, hon observerar skulpturen av Monroe, 

gästerna på hotellet, det som leder upp till ett brott och Lilis liv som kvinnlig migrantarbetare 

och ung kvinna. Symboler för kvinnlighet, andra kvinnliga förebilder och Xiaomis egna 

erfarenheter formar hennes och vår bild av hur en kvinnoroll kan se ut för en migrantarbetare.  

 

Xiaomi förbereder sig på att sälja sex för första gången 

Tid: 01:39:44 

Beskrivning av scen: Filmens sista replik är: ”Kom ihåg att aldrig låta kunden vänta.” 记著

啊，永远都别让客人等，好吧。85 Det är Jian som säger det till Xiaomi och i nästa stund 

sitter hon på en säng i ett tomt hus, klädd i en vit klänning, rött läppstift och högklackade 

skor. Hon går till ett toalettbord och öppnar en metallbox ur vilken hon tar ut de örhängen 

som Lili hade på sig tidigare i filmen och sätter på dem på sina öronsnibbar. Xiaomi går ut ur 

rummet och ned för trappan i vita högklackade skor. När en man som står utanför huset kollar 

åt ett annat håll smyger hon ut genom bakdörren. Hon bryter loss låset på den ljusblå vespan 

och kör i väg. När hon kommer ut på motorvägen åker en lastbil förbi med Marilyn Monroe-

skulpturen fastspänd på flaket. 

 

Analys: Innan den här scenen har inte Xiaomi burit de symboler för femininitet som har 

fascinerat henne tidigare i filmen, som det röda läppstift, den vita klänningen, klackskorna 

och örhängena. Den vita klänningen som symboliserar den kvinnliga oskulden och det röda 

läppstiftet som symboliserar den kvinnliga sexualiteten är de symboler som hon klär sig i när 

hon förbereder sig på att sälja sin kropp för första gången. Marilyn Monroe och Lili som 

förebilder har bidragit till att skapa en idé om kvinnorollen hos Xiaomi. Men kvinnorollen 

som ett objekt för den manliga blicken och det madonna-hora-komplex som en sådan roll kan 

skapa är begränsande för kvinnor och inte något som gagnar kvinnor i det långa loppet. 

Xiaomi bryter sig loss från situationen och åker i väg på sin vespa samtidigt som Marilyn 

Monroes skulptur förs bort, som om idén om kvinnan som oskuldsfullt sexobjekt demonteras 

även hos Xiaomi. Eller för att visa att kvinnan som sexsymbol genererar begär, men att hon 

också kan generera förakt, vilket leder till att hon i slutändan straffas. 
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2. The world86 

2.1 Jobb 

Tao jobbar som dansare och skådespelerska i Världens park i Beijing北京世界公园 

Tid: 01:59:30 

Beskrivning av scen: Det hålls ett möte med danstruppens anställda. Taos vän och kollega 

Youyou har precis blivit befordrad och chefen har berättat att den stora nyårshowen som 

visas på tv kommer sändas från parken och att det kommer kunna vara så många som en 

miljard tittare. 

 

Youyou: Vi ska filma en reklamfilm i parken i morgon 14.30. Alla ska var klädda i sina 

kostymer och sminkade, var i tid till samlingen vid den västra porten. Ingen får komma sent! 

有有：咱们公司要拍广告。明天下午 2 点半。大家穿好服装，化好妆。准时在西门集

合。一个都不许迟到。87 

Youyou: Tao. Zhao Xiaotao! Alla andra roller är redan satta, du kommer att få spela rollen 

som en svart kvinna. 

有有：小桃, 赵小桃！其他角色都有人选了。你就扮演一下黑人妇女吧。72 

Tao: Det gör mig inget. 

桃：我无所谓。87 

Youyou: Bra, låt oss återgå till arbetet på en gång. 

有有：好了好了, 就这样吧。不耽误你们时间了。87 

Tao: Grattis Youyou! Du har blivit föreståndare! Så du tycker att jag är mörkhyad? 

桃：有有，恭喜你啦。当总管了。那你觉得我脸黑吗? 87 

Youyou: Inget att göra åt saken, det är bara ett jobb. 

有有：没办法，这是工作。87 

Tao: Okej, låt oss arbeta hårt. 

桃：那就好好工作吧。87 

Youyou: Du är väl inte rasist? 

有有：你可不要有种族歧视啊? 87 

Tao: Hur kunde du få en sådan idé? 

桃：你还有那意识啊? 87 

 

Analys: I Taos arbete som dansare i parken ingår det att klä upp sig i kostymer som är 

menade att likna kläder från andra kulturer och i den här scenen få hon rollen som en svart 

 
86 Handlingen till filmerna och persongalleri finns i en bilaga 
87 Shijie 世界 [The world], regi Jia Zhengke 贾樟柯,  Xstream Pictures, Office Kitano och Lumen Films, 2004. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Xstream_Pictures
https://en.wikipedia.org/wiki/Office_Kitano
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lumen_Films&action=edit&redlink=1
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kvinna. Dansarna är unga, smala attraktiva och gör det de blir tillsagda när det gäller vad de 

ska ha på sig, var de ska vara och när de ska vara där. Ingen är ung och attraktiv för alltid och 

Taos vän och kollega Youyou har lyckats göra en karriärresa och få ett jobb som är mer 

stabilt och som har högre status. Det insinueras också i filmen att Youyou har haft en relation 

med parkens direktör. 

   I den här scenen verkar det finnas spänningar mellan Youyou och Tao. Tao säger att det 

inte gör något att hon ska spela en svart kvinna, men hon skulle inte ha tagit upp det om hon 

var likgiltig. Det kinesiska skönhetsidealet är att ha ljus och vit hud. Tao verkar uppfatta det 

som en pik från Youyou och hon frågar om hon tycker att Tao är mörkhyad. Youyou som 

nyss var hennes jämlika kollega och vän är nu hennes chef som har satt henne i en roll som 

har låg status. Kanske är det ett sätt för Youyou att demonstrera den nyfunna makt hon har 

och understryka att de inte längre tillhör samma sfär.  

   När Youyou säger att det bara är arbete gör hon det tydligt att deras vänskap inte längre 

spelar samma roll. Youyou antyder att Tao skulle vara rasist. Tao verkar reagera på 

maktdemonstrationen från Youyou men att hon tar det som en förolämpning att spela en roll 

som en svart kvinna visar att det finns rasistiska idéer och strukturer i den simulerade världen 

som parken utgör liksom i resten av det kinesiska samhället. Tao och hennes danskollegors 

jobb innebär att de producerar och reproducerar idéer om omvärlden och andra kulturer inför 

en stor kinesisk publik. 

 

2.2 Boende 

Tao är på besök i sovsalen där Taisheng bor 

Tid: 00.21.00 

Beskrivning av scen: Tao och Taisheng har precis vilat hos Taisheng i sovsalen där han bor. 

 

Tao: Jag har sovit tillräckligt, jag ska gå. 

桃：睡够了, 走了。87 

Taisheng: Gå inte tillbaka än. 

太生：不要回去了。87 

Tao: Om jag inte går tillbaka, var ska jag då vara? Stanna här? 

桃：不回去，去哪儿啊? 就住在这儿? 87 

Taisheng: Varför inte stanna här? Jag följde efter dig till Beijing. Ända sedan jag klev av 

tåget, har jag sovit på den här sängen. Tror du att det är lätt? 
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太生：这里咋了? 我跟踪追击追你追到北京。下火车第一个落脚点就来这，就在这个

床上。容易吗? 87 

Tao: Vad pratar du om? 

桃：说哪去了。87 

Tao: När jag först kom till Beijing bodde jag i en källare. Det var både fuktigt och smutsigt. 

Varför pratar du inte om hur jag bodde? Det var inte bara att sätta på sig en regnjacka och 

sova. 

桃：我刚来北京时还住地下室。又潮又脏。你咋不说我是咋住的? 不就是穿上塑料雨

衣，睡了。87 

Taisheng: Vad förarglig du är! Du har sagt det tusen gånger. Var det inte så att du hade på dig 

regnkläder i plast när du skulle sova en kväll. 

太生：你 真 麻 烦！说了一千遍了。不就是穿上塑料雨衣，睡了一 个 晚 上。87 

Tao: Det var mitt sätt att lösa det på. 

桃：这是我的好办法啊。87 

 

Analys: Både Tao och Taisheng beskriver hur de har bott under enkla förhållanden sedan de 

kommit till Beijing. Taisheng sover i en sovsal så de är inte i en helt privata svär när de vistas 

där. Taisheng använder de enkla förhållandena för att försöka skapa sympati hos Tao. Tao 

beskriver det obeboeliga rum som hon själv bodde i när hon kom till Beijing, för att visa att 

det inte bara är Taisheng det är synd om. Hon betonar också att hon hanterade problemet på 

egen hand. Tao är inte beroende av sin pojkvän Taisheng för boende och det verkar finnas en 

stolthet hos Tao över detta, att hon är självständig när det gäller försörjning och boende. 

 

2.3 Id-kortet och passet 

Song beställer falska id-kort från Taisheng  

Tid: 00:45:54  

Beskrivning av scen: Taisheng förfalskar id-kort till lånehajen Song. Song behöver dem för 

att kunna skaffa fler telefonnummer så att de han vill få tag på inte ska veta att det är han som 

ringer. 

 

Song: Jag letar efter någon som kan göra ett id-kort.  

老宋 找人做点身份证。87 

Taisheng: Vad ska du använda det till? 

成太生: 干啥用。87 

Song: Jag ska skaffa ett till telefonnummer med China Mobiles GoTone, vem som helst kan 

ha mobiloperatören Shenzhouxing. Ingen litar på dem, ingen svarar när jag ringer 
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老宋: 再开个全球通， 神州行是个都能办。 没人信， 没人回电话。87 

 

Analys: I denna scen får vi reda på en av flera anledningar till att det finns en marknad för 

falska id-kort. Den kriminella bossen Song vill ha nya falska id-kort för att skaffa 

abonnemang som inte har nummer som ser misstänka ut. Att ha eller inte ha id-kort gör 

skillnad för vilket telefonnummer man kan ha, vilket bidrar till att människor delas upp i 

olika grupper och att en status kan synas när man kommunicerar via telefon. 

 

Tao får se expojkvännen, Liangzis pass 

Tid: 00:15:54 

Beskrivning scen: Tao sitter på en restaurang med sin ex-pojkvän och pratar. Efter en stund 

kommer hennes nuvarande pojkvän Taisheng in på restaurangen. Ex-pojkvännen ska strax 

flytta utomlands till Mongoliet. 

 

Tao:  Vad använder du den lilla väskan som du bär på till? Du liknar en universitetsstudent.  

桃:  你被着个小包包干什么? 象个大学生。87 

Liangzi: Den är till mitt pass. 

亮子: 护照。87 

Tao: Ge mig passet så jag kan gå kolla… jag förstår inte vad det står. 

桃:  护照给我看一下…… 看不懂。87 

Tao är uppspelt över att se passet men när hon ser det förstår hon inte vad som står i passet 

och hon verkar besviken. 

 

Analys: Tao är exalterad för sin expojkväns skull men hon verkar få en känsla av missmod 

och kanske utanförskap när hon inte förstår vad som står i passet. 

 

Tao är avundsjuk på Annas pass 

Tid: 00:58:54  

Beskrivning scen: Tao och hennes ryska väninna Anna sitter på en restaurang, de börjar med 

att skåla på traditionellt kinesiskt vis och ska äta mat tillsammans. Anna berättar för Tao på 

ryska att hon ska lämna jobbet som dansare i parken för att hon har fått ett annat jobb, trots 

att det nya jobbet är ett jobb som hon hatar. Även om Tao inte förstår vad Anna säger ser hon 

att hon ser ledsen ut och svarar att det inte gör något. De fortsätter prata med varandra på 

olika språk. Anna berättar om sin syster i Ulan Bator som hon vill resa till. 
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Tao: Du har det bra som kan åka utomlands. Du kan åka varsomhelst, vilken frihet! 

桃:  你真好， 能出国。 哪都能去， 多自由啊。87 

 

Analys: Tao visar att hon är avundsjuk på att Anna har kunnat resa utomlands. Tao känner 

inte till hur begränsad och utsatt Anna är. Annas ryska chef har beslagtagit de ryska 

dansarnas pass och Anna söker sig till ett annat jobb för att ha möjlighet att åka till sin syster 

i Mongoliet. Anna är frustrerad men Tao verkar endast se det beundransvärda och friheten i 

att kunna resa utomlands. 

 

2.4 Kommodifiering av kroppen och kvinnor som säljer sex 

Tao upptäcker att Anna jobbar på en karaokebar 

Tid: 01:20:10 

Beskrivning av scen: Tao går in i till toaletterna på en karaokebar där två kvinnor står vid 

handfaten. Den ena kvinnan spyr i handfatet och den andra kvinnan står framför spegeln. 

Kvinnorna är lättklädda i glansiga och glittriga klänningar. När de två kvinnorna har lämnat 

toaletterna kommer Anna in, även hon lättklädd, i en röd och glittrig klänning. 

 

En kvinna kommer in och ger en bunt sedlar till kvinnan som just har spytt. 

Första kvinnan: Det här är till dig. 

第一个女人：给你，这是你的。87 

Andra kvinnan (hon som spydde): Har de gått än? 

第二个女人：他们走了吗? 87    

Första kvinnan i badrummet: Ja, de har gått. 

第一个女人： 走了。87 

Den andra kvinnan som just har spytt går ut igen. 

Tao: Anna! Hur har du haft det på sistone? Hur är det med dig? 

安娜！最近好吗? 还好吗? 87 

Anna (på ryska): Hur är det med dig? Varför tittar du mig på det viset? Du känner redan till 

det. Jag kan inte förklara allt. 

安娜：你 还 好 吗? 怎 么 这 样 看 着 我?你 已 经 知 道 了。我 不 想 解 释 什 么。87 

Tao: Vad är det? Mår du bra? 

桃：怎么啦? 你好吗? 87 

Tao: Det är bra med mig. 

桃：我很好。87 
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Tao är ute på en karaokebar tillsammans med sina väninnor 

Beskrivning scen: På karaokebaren träffar Tao och hennes väninnor en grupp affärsmän som 

de dricker alkohol och sjunger tillsammans med. En av affärsmännen som heter Zhang lurar 

ut Tao i korridoren. 

 

Zhang: Jag skulle vilja vara själv med dig. Har du semester att ta ut? 

张：我想和你单独聊聊。你有假期什么的吗? 87 

Tao: Ja, det har jag. 

桃：有啊。87 

Zhang: Har du ett pass? 

张：有护照吗? 87   

Tao: Nej, det har jag inte. 

桃：没有。87 

Zhang: Det är lätt att fixa ett pass, jag kan fixa det åt dig. 

张：护照好办，我给你办一个。87 

 

Tao: Varför då? 

桃：因为什么? 87 

Zhang: Nästa vecka är det en högklassig smyckesmässa i Hongkong. Det är jag som anordnar 

den. Hur skulle det vara om jag tog med dig för att ha kul? 

张：下个星期。在香港有一个珠宝展，顶级的。是我办的。怎么样? 带你过去玩? 87 

Tao: Vad skulle jag göra där? 

桃：我去了做什么? 87 

Zhang: Oroa dig inte för det. Smycken, parfym, allt du kan önska dig. Se på dig själv, i rätt 

förpackning kommer du se bra ut. Jag kan hjälpa dig med det. Och sen kan du lämna 

danstruppen. Vi åker på en gång, hur låter det? 

张：别着急啊?珠宝，香水啊，都是你们需要的。你看看你，稍微一包装就出来了。我

来给你办这个事。回头你就离开歌舞团。马上就出来了，怎么样? 87 

Tao: Sluta skämta med mig. 

桃：您 就 别 开 玩 笑 了。87 

 

Analys: Zhang flörtar med Tao och verkar vilja köpa en relation med henne genom att bjuda 

med henne till Hongkong och genom att köpa kläder och smycken. Zhang fokuserar på de 

saker som har med Taos utseende att göra, som skulle kunna göra henne mer attraktiv som 

flickvän. Zhangs förslag handlar inte om känslor eller att han vill att Tao ska få ett bättre liv. 

Taos kropp och utseende är något som Zhang vill köpa och investera i. Som andra scener 
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visar lockas Tao av idén att kunna resa utanför fastlandskina trots det visar hon sig vara 

ointresserad av Zhangs förslag. Zhangs förslag skulle innebära att Tao hamnade i en 

beroendeställning gentemot honom. Hon skulle få resa och dyra presenter men hon sade upp 

sig från sitt jobb skulle hon inte ha pengar som hon själv besluta över. Om Zhang tröttnade på 

Tao skulle hon inte ha en inkomst och boende. Hennes alternativ, agens och autonomi skulle 

troligen begränsas.  

2.5 Den kvinnliga oskulden 

Taisheng och Tao, hemma hos Taisheng 

Tid: 02:08:55 

Beskrivning scen: Tao har följt med hem till Taisheng för att vila. De har tagit en tupplur 

tillsammans på Taishengs säng. 

Taisheng: Så fort jag såg den där killen i dag var som om mitt hjärta stod stilla. 

太生：今天一见到那小子，我的心就像被掉落了一样。87 

Tao: Bryr du dig verkligen så mycket om mig. 

桃：你真的那么在乎我? 87 

Taisheng: Vet du inte det? Var ärlig, har du och den där killen trånat efter varandra? 

你以为呢? 你跟我说实话，你和那小子是不是真的藕断丝 连? 87 

Tao: Självklart inte. 

桃：当然不是了。87 

Taisheng: Bevisa det. 

太生：那你证明给我看。 

Tao: Hur ska jag bevisa det? 

桃：怎么证明? 87 

Taisheng: Bevisa det för mig nu, utan tvivel. 

太生：今天你一定要给我证明一下。87 

Tao: Bevisa vad? 

桃：证明什么? 87 

Taisheng: Bevisa att du älskar mig. 

太生：证明你爱我啊。87 

Taisheng: Är du min flickvän eller inte? Du bara låtsas. Hur gammal är du? Och du låtsas 

fortfarande vara en oskuld? 

太生：你 是 不 是 我 的 女 朋 友 ? 你就装啊。这到什么年头了? 你还装处女? 87 
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Tao: Cheng Taisheng, du är en skitstövel. Hur kan du säga något sådant? 

桃：陈太生， 你妈的你真不是个东 西。你咋说出这样的话? 87 

Analys: Tao är fortfarande oskuld, trots att hon och Taisheng har varit tillsammans ganska 

länge. I den här scenen försöker Taisheng pressa Tao till att ha sex med honom, han 

manipulerar henne genom att berätta om hur svartsjuk han var när Taos expojkvän besökte 

henne. Han hånar henne för att hon är en oskuld och vill att hon ska bevisa sin kärlek genom 

att ha sex med honom. 

 

2.6 Våld 

Wei och Niu bråkar 

Tid: 01:29:53 

Beskrivning scen: Wei går skyndsamt i korridoren mot omklädningsrummen, Niu stoppar 

henne när hon går förbi. Wei har på sig sina civila kläder och ska byta om Niu har på sig sin 

kostym.  

 

Wei: Jag har bråttom. 

魏：来不及了。87 

Wei försöker gå vidare men Niu tar henne i armen och drar tillbaka henne 

Niu: Var har du varit? 

牛：你去哪儿了? 87 

Wei försöker gå vidare igen men Niu drar tillbaka henne igen 

Wei: Jag har verkligen inte tid, jag ska byta om. 

魏：我真来不及了，我要换衣服呢。87 

Wei försöker åter igen gå vidare men Niu drar i stället med henne några meter bort 

Wei: Dra inte i mig! Släpp mig! 

魏: 你别拉我， 你别拽我。87 

Niu: Var har du varit?  

牛：你去哪儿了?  87 

Wei: Bry dig inte om det. 

魏： 我去死了！87 

 

Analys: Niu är en oerhört svartsjuk och kontrollerande pojkvän som vill veta var Wei är och 

vilka hon är med hela tiden. Han drar sig inte från att vara aggressiv och använda sitt fysiska 

övertag för att få henne att lyssna. 
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2.7 Symboler och förebilder 

Lillasyster frågar Tao om flygplanen som åker förbi 

Tid: 01:25:20 

Beskrivning scen: “Lillasyster”, Erguniang 儿姑娘 letar upp Tao på byggarbetsplatsen. När 

ett flygplan flyger förbi över deras huvuden ställer ”Lillasyster” en fråga om planen. 

 

“Lillasyster”: Tao, vilka är det som sitter på de där flygplanen? 

儿姑娘：桃 姐。飞 机 上 主 要 有 些 啥 呢? 87 

Tao: Vem vet, så gammal som jag är och jag har aldrig flugit än.  

桃：谁知道，长这么大还没坐过飞 机。87 

 

Analys: Flygplanen är närvarande i deras liv, de flyger över dem och de finns representerade i 

parken där Tao jobbar men upplevelsen av att flyga är ändå så långt ifrån deras verklighet att 

“Lillasyster” kan fråga en sådan naiv fråga som han gör om hur människor som flyger är. Tao 

visar att det är en upplevelse som är fjärran även för henne när hon svarar “vem vet”. Men 

hon visar att hon är varse om de personer som tillhör medelklassen och överklassen för vilka 

flygandet är en självklarhet när hon säger, “så gammal som jag är och jag har aldrig flugit 

än”.  

   Flygplanen är en symbol för resande, frihet, mobilitet. Flygplanet fungerar som en 

klassmarkör, de som har råd att flyga och resa utomlands tillhör medelklassen eller 

överklassen. Flygplanet fungerar för Tao och “Lillasyster” som en symbol för såväl fysisk 

mobilitet som social mobilitet, flygplanet kan representera drömmen om att göra en klassresa. 

I världsparken simuleras upplevelsen av att resa med ett flyg så Tao känner till många av de 

attiraljer som tillhör flygresandet. Det är kanske hennes jobb i parken med alla dess kopior av 

kända platser runt om i världen samt hennes liv i Beijing som gör att hon verkar längta efter 

att resa och vara fri.  

Den vita klänningen 

Tid: 02:08:57 

Beskrivning scenen: På en storbildsskärm visas en kvinna klädd i vit klänning, med röd 

sminkning. Unga kvinnor rör sig koreograferat över scenen till musik. Kvinnorna på scen bär 

vita klänningar i olika modeller och siluetter. Tao bär en vit klänning med en vid kjol och 

slöja. Vissa andra kvinnor går runt med parasoll eller paraplyer som skyddar mot den 

konstgjorda snön som faller från ovan. 
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Analys: Kvinnorna på scen bär klänningar som associeras med bröllop. Den vita klänningen 

kommer från en västerländsk tradition då kvinnor i traditionell kinesisk hankultur ofta har 

burit röda klädsel vid bröllop, såsom Wei gör under sin bröllopsfest. Den vita färgen 

associeras med renhet och den kvinnliga oskulden. Unga, vackra kvinnor, vars vita 

klänningar har konnotationer till att de är obesudlade, visas upp. Deras skönhet och deras 

förmenta renhet skulle enligt den kinesiska kulturen kunna vara kapital att förhandla med på 

äktenskapsmarknaden. Den vita klänningen kan även symbolisera bröllopet som 

uppvisningskultur där det är viktigt att fotas i en vit klänning för att visa upp sin status som 

gifta, tillhörande en konsumerande medelklass.  

 

Världsparken 

Tid: 01.49.05 

Beskrivning av scen:  

“Jag vill ta ett foto här” 我要在这边拍 87, säger Youyou och ställer sig framför broräcket med 

Världsparkens Eiffeltorn och monorail samt siluetten av Beijings höghus i bakgrunden. “Se 

på mig och le” 看着我，笑一笑 87, säger en man. Det är direktör Mu som har tagit bilden, 

han ställer sig bredvid Youyou och de tar en selfie tillsammans framför parken. Sedan går de 

tillsammans hand i hand till bilen som står och väntar vid vägen. Tao står en bit bort och ser 

dem gå in i bilen tillsammans. 

Analys: Den här scenen visar vilken stark symbolverkan Världsparkens kopior av kända 

monument har, formen av Eiffeltornet känner människor över hela världen igen. Det är 

framför denna vy som Youyou väljer att ta en bild. När The world filmades var 

mobiltelefonen med kamera fortfarande en nymodighet och en statussymbol.  

Diskussion och slutsats 

De två filmerna ger exempel på hur avsaknaden av hukou eller att ha hukou på en annan plats 

än där du bor och arbetar påverkar migrantarbetares levnadsvillkor och arbetsvillkor i Kina. 

Hukou-systemet befäster och förstärker klyftor mellan de som är rika och fattiga, mellan de 

som lever i trygghet och de som lever i otrygghet. Dessa klyftor syns bland annat i 

diskrepansen gällande tillgång till sjukvård, säkerhet på jobbet, boendesituationen och vilket 

SIM-kort som kan köpas. Att de är kvinnor påverkar också levnadsvillkoren för de kvinnliga 
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migrantarbetarna genom att den kvinnliga sexualiteten är något som andra vill exploatera 

samtidigt som den kvinnliga oskulden värderas högt för ogifta kvinnor. 

   Trots att det är tretton år mellan att filmerna Angels wear white och The world släpptes, så 

har de väldigt många likheter, de teman som jag har tagit upp i uppsatsen finns representerade 

i båda filmerna på olika sätt. Flera av migrantarbetarna som skildras i de två filmerna har 

jobb som inte är säkra och långsiktiga för dem. Xiaomi och Lili i Angels wear white jobbar 

båda inom service, vilket har varit den vanligaste sektorn för de unga migrantarbetande 

kvinnorna.88 Lili jobbar i receptionen på hotellet och Xiaomi arbetar som städare och alltiallo. 

Trots att de är kollegor och bor tillsammans i samma rum är Xiaomi i en betydligt mer utsatt 

situation då hon inte har något hukou och inte har en familj att resa hem till, vilket Lili har när 

hon lämnar sitt jobb. Som Gaetano beskriver så gör migrantarbetarna det som stadsborna inte 

vill göra.89 Xiaomis arbetar med de uppgifter som de andra anställda inte vill göra, vilket 

visar den vanmakt hon lever med.  

      I The world har Tao, Taisheng och de andra dansarna och säkerhetsvakterna något mer 

stabila och trygga jobb. Dansarna är alla unga, som nämndes i bakgrunden tillhör en stor 

andel av den flytande befolkningen de yngre åldersgrupperna.90 Det finns ett bäst före datum 

för Tao och de andra dansarna när de inte längre kommer ha ett jobb i danstruppen. Kanske 

det är därför det är så viktigt för Youyou att få en befordran att hon har en sexuell relation 

med chefen. Taos jobb som dansare innebär att hon är ett objekt för publikens blickar. Flera 

scener i filmen visar när de kvinnliga danserna är klädda i olika kostymer som ska 

representera olika kulturer. Kostymerna är ofta stereotypa. De kvinnliga dansarna rör sig över 

scenen för att visa upp sig för publiken. Det är mer ofta kvinnor än män som syns i 

dansscenerna. Enligt det patriarkala samhällets regler blir de kvinnliga dansarna objekt för 

(det manliga) subjektets blick, i enlighet med Mulveys teorier kring den manliga blicken. 

Idéer och fantasier om den ideala kvinnan och om andra kulturer reproduceras och sprids på 

scenen.  

   Lili och Xiaomi i Angels wear white bor på samma ställe som de arbetar på, vilket gör att 

Xiaomi, som har en osäker position på jobbet eftersom hon saknar id-kort, också har en 

 
88 Zhang, Fenrong 张凤荣 och Fang, Hanlin 方翰林, “Da shuju beijing xia liudong funü de nannü pingdeng 

jiazhiguan tanxi” 大数据背景下流动妇女的男女平等价值观探析 [Analys av värderingar och jämlikhet 

mellan könen med ’big data’ som bakgrund], s. 82. 
89 Gaetano och Jacka, red. On the move: women and rural-urban migration in contemporary China, s. 2. 
90 Zhang, Fenrong 张凤荣 och Fang, Hanlin 方翰林, “Da shuju beijing xia liudong funü de nannü pingdeng 

jiazhiguan tanxi” 大数据背景下流动妇女的男女平等价值观探析 [Analys av värderingar och jämlikhet 

mellan könen med ’big data’ som bakgrund], s. 80. 
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osäker boendesituation. När hon förlorar sitt jobb förlorar hon också sitt hem. Skillnaden 

mellan Lili och Xiaomis lilla rum och de rum som gäster betalar för, både när det gäller 

storlek och kostnad, visar också vilka stora klassklyftor som finns i det samhälle som 

skildras. Även Tao och Taisheng bor i kollektiva boenden. Tao och hennes danskollegor bor i 

början av filmen i en sovsal i parken, vilket gör att även deras boende är avhängigt av deras 

jobb. Taos berättelser om hur hon sov med sin regnjacka på för att hennes första boende i 

Beijing var smutsigt och fuktigt är också ett exempel på hur den svåra boendesituationen för 

migrantarbetare i Beijing skildras i filmen. 

   Id-kortet är viktigt som en symbol för tillhörighet, tillhörighet som kinesisk medborgare 

och tillhörighet på en specifik plats i Kina. Xiaomi i Angels wear white blir otroligt begränsad 

av att hon inte har ett id-kort, hon inskränks i sin roll på jobbet, i sin förmåga att söka vård 

och i något så enkelt som sitt val av SIM-kort. Eftersom Xiaomi saknar id-kort kan andra 

personer som Lili, Jian, hotellchefen och advokat Hao få henne att göra saker som hon inte 

vill göra, de utövar makt enligt Lukes första dimension. Hukou-systemet i Kina har bidragit 

till att skapa tydliga klasskillnader där olika grupper i samhället har tillgång till välfärd och 

grundläggande rättigheter i olika stor utsträckning. Till viss del har detta skett genom 

kommunistpartiets aktiva politik, som reformerna för att skapa hukou-systemet på 1950-talet 

och ettbarnspolitiken. I enlighet med Lukes första maktdimension har partiet tvingat 

människor att leva efter partiets politik. Partiet har även utövat makt enligt Lukes andra 

maktdimension genom att undgå ansvaret för den ojämlikhet som hukou-systemet skapar. 91 

   Även i The world är har id-kortet en roll då Taisheng förfalskar och säljer id-kort. Han 

säljer bland annat id-kort till den kriminella Song, som vill kunna skaffa ett visst slags SIM-

kort för att kunna ringa till personer utan att de blir misstänksamma av att se hans 

telefonnummer. För att id-kortet är så viktigt blir även SIM-kortet en symbol för 

klasstillhörighet. Även passet verkar som en symbol i The world, en symbol för drömmen om 

ett bättre liv där utlandsresor för att jobba och tjäna pengar eller nöje är möjliga. Till exempel 

försöker Zhang använda en resa till Hongkong och hjälp att skaffa ett pass som lockbete för 

att locka in Tao i en relation. 

   Zhangs försök att locka Tao är ett exempel på de män som försöker köpa sexuella tjänster 

från kvinnor på karaokebaren, Zhang försöker köpa Taos kropp och hennes lojalitet genom 

att erbjuda nöjen och lyxvaror. Andra kvinnor som Anna säljer sina kroppar mot reda pengar 

 
91 Vortherms, “China’s Missing Children: Political Barriers to Citizenship through the Household Registration 

System”, s. 310. 
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på karaokebaren. Zhang försöker utöva makt enligt Lukes tredje maktdimension, som 

innefattar påverkan som drömmar och begär och att genom dessa drömmar och begär få 

personer att fatta beslut som egentligen inte är till gagn för dem. Dock lyckas inte Zhang 

påverka Tao på det sättet. Prostitution på karaokebarer har ökat sedan 80-talet då sexarbete 

och konsumtion av varor började avregleras.92 I filmen The world visar Jia Zhangke hur 

begär och drömmar som driver på konsumtionen skapas. Till exempel skapas begär genom att 

bilder av andra platser i världen sprids, som de bilder som Världsparken reproducerar. Den 

närhet mellan olika samhällsklasser som staden möjliggör, till exempel på platser som 

karaokebaren där dansare umgås med affärsmän, gör att det bli lättare för lägre 

samhällsklasser att föreställa sig och fantisera om ett bättre liv. Stadens miljöer kan stimulera 

det som enligt Emirbayer och Mische kallas agensens projektiva element, som innefattar 

hopp, rädslor och drömmar.  

   I Angels wear white försöker Jian övertala Xiaomi att sälja sex. Han börjar närma sig 

Xiaomi med Lili som en medlare. Lili är en person som Xiaomi beundrar och det är troligare 

att hon skulle vara öppen för att förslag från henne än från Jian. Under filmens gång ser vi 

hur Xiaomi observerar symboler för femininet, som skulpturen av Marilyn Monroe som är 

klädd i en vit klänning, klackskor och rött läppstift eller Lilis sminkning och örhängen. De är 

symboler som visar att kvinnor är objekt för begär, samtidigt som de förväntas vara 

oskuldsfulla, vilket den vita klänningen symboliserar. Lili och Marilyn är de kvinnor som 

Xiaomi efterliknar i sista scenen när hon försöker förbereda sig på att sälja sex. Lili och 

Marilyn är två förebilder som har påverkat Xiaomis föreställningsvärld och idéer om vad det 

är att vara kvinna.  

   Idéer om den kvinnliga oskulden skildras i de båda filmerna, vikten av att kunna uppvisa 

bevis på sin oskuld som gör att Lili genomgår en operation för att rekonstruera sin 

mödomshinna och Jian som försöker tjäna pengar på att sälja Xiaomis oskuld för en stor 

summa pengar är två exempel. Även Tao är oskuld, kanske är det ett sätt för Jia Zhangke att 

framställa en “god och ren” karaktär som kan bli en kontrast till de orättvisa och smutsiga 

element som skildras i filmen. Taisheng tjatar idogt på sex tills att han övertalar Tao, Taos 

oskuld har ett värde och när hon frånhåller sex kan hon utöva makt över Taisheng. Men när 

hon väl har haft sex med Taisheng straffas hon. Först upptäcker hon att Taisheng har varit 

otrogen och sedan drabbas både hon och Taisheng av gasförgiftning. 93 Marilynskulpturen 

 
92 Zheng, Tiantian, Red lights: the lives of sex workers in postsocialist China, s. 3.   
93 Se referatet av handlingen i bilagan. 
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som är en turistattraktion i början av Angels wear white monteras ner och fraktas bort i slutet 

av filmen. Den sexighet som Marilyn symboliserar skapar begär och tilldrar sig blickar men 

det kan också vara något farligt som behöver bestraffas. 

   Många kvinnliga migrantarbetare som flyttar till städerna i Kina upplever våld94, vilket 

skildras i de båda filmerna. Exempelvis får Lili blåmärken på kinden och Wei har en 

romantisk relation med Niu som kontrollerande och psykiskt misshandlar henne. Det finns 

förväntningar på kvinnor att vara oskulder före äktenskapet samtidigt som den kvinnliga 

kroppen har setts som en vara som går att handla med, vilket gör att de blir mer sårbara för 

sexuellt utnyttjande. Det är svårare att avsluta en dålig relation när oskuld förväntas av unga 

kvinnor och många sexuella partners ses som något negativt. I staden kan migrantkvinnorna 

vara fria att besluta om sina egna relationer i större utsträckning men om de hamnar i en dålig 

situation har de inte lika stort socialt skyddsnät i staden.  

   Temaparken eller nöjesparken finns som ett tema i båda filmerna. Marilyn Monroes 

skulptur vid stranden eller Eiffeltornet mitt i Beijing utgör starka bilder, bilder som kan skapa 

begär och drömmar. Temaparken, flygplanet och passet fungerar som symboler för det mål, 

om ett bättre liv med social och fysisk mobilitet, som de lägre samhällsklasserna strävar efter. 

Parkerna visar också att migrantarbetaren är en aktör i en globaliserad värld och att den 

globala kapitalismen driver på en utveckling som påverkar lokala aktörer i en storstad som 

Beijing och en turiststad på Kinas kust. 

   Både Angels wear white och The world har genomgått Kinas strikta censurkrav. Kanske är 

det därför Vivian Qu beskriver sin film som en ”coming of age story” som handlar om kärlek, 

för att den ska låta ofarlig och opolitiskt och kanske är det därför nästan allt fysiskt och 

sexuellt våld är implicit. Den strukturella ojämlikhet och ojämställdhet som Qu skildrar i sin 

film blir otroligt tydlig i de starka symboliska bilder som hon skapar, men de syns kanske inte 

lika väl i ett manus. Det är kanske en slug taktik för att kunna göra en sådan samhällskritisk 

film i Kina som Angels wear white är. Även The world skildrar sociala orättvisor och 

ojämställdhet, men även den filmen är subtil i sin skildring av sex och kriminalitet. Jia har 

själv uttryckt kritik mot den censur som råder i Kina.95 En fråga som filmskapare i Kina som 

har konstnärliga ambitioner behöver ställa sig är om det är viktigare att vara helt fri som 

konstnär och vara verksam i ett annat land eller vara kvar och verka i Kina för att försöka 

 
94 Gaetano och Jacka, red. On the move: women and rural-urban migration in contemporary China, s. 3. 
95 Tania Branigan, “Chinese film director hits out at state censorship”. 

https://www.theguardian.com/profile/taniabranigan
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skildra en kinesisk verklighet och vara med och påverka en inhemsk diskurs. Ju mer 

censurens svångrem dras åt i landet desto svårare blir frågan att besvara.  

 

Vidare forskning 

Ett sätt att utveckla den här studien ytterligare skulle vara att analysera fler kinesiska filmer 

utifrån hur migrantarbetare skildras för att se om de teman som behandlas i denna text 

återkommer i ett större antal filmer. Filmer som skulle kunna ingå i en sådan analys är bland 

annat fler av Jia Zhakes filmer som 24 city, Ershisi cheng ji 二十四城记 (2008) där man får 

följa fabriksarbetare från en fabrik som ska rivas96 eller Wang Xiaoshuais film Beijing 

Bicycle, Shiqi sui de danche 十七岁的单车 (2011), som handlar om ett cykelbud som får sin 

cykel stulen.97 Med fler filmer som underlag för en analys skulle det även vara givande att 

undersöka vilka likheter och skillnader som finns i gestaltande av kvinnliga migrantarbetare 

och manliga migrantarbetare, om det finns några diskrepanser.  

   Ytterligare ett ämne som skulle kunna undersökas mer grundligt är hur den kinesiska 

politiken påverkar vilka ämnen som kan tas upp i kinesisk film med tanke på den censur som 

finns i landet. Båda de filmer som behandlas i den här uppsatsen tar upp en del sociala 

problem som de kinesiska invånare som är oregistrerade och som är utan hukou kan uppleva, 

mäns våld mot kvinnor, prostitution, bostadssituationen för fattiga, hemlöshet, mutor, 

ojämlikhet och ojämställdhet i samhället och så vidare. Vilka krav har dessa filmer och andra 

kinesiska behövt uppnå för att kunna visas i Kina? Och vad är det som har gjort att andra 

kinesiska filmer har stoppats från att visas i Kina?  

  

 
96 Ershisi cheng ji 二十四城记 [24 city], regi Jia Zhangke, Shozo Ichiyama, 2008. 
97 Shiqi sui de danche 十七岁的单车 [Beijing Bicycle], regi Wang Xiaoshuai, Arc light 

films och French pyramide productions, 2011. 

 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Arc_Light_Films&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Arc_Light_Films&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/France
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pyramide_Productions&action=edit&redlink=1


 

 

54 

 

Referenser 

Böcker 

Alvehus, Johan. Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok, Första upplagan, Liber, 

Stockholm, 2013. 

 

Boréus, Kristina och Bergström. Göran (red.), Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Fjärde upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2018.  

 

Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder, Tredje upplagan, Liber, Stockholm, 2018. 

 

Gaetano, Arianne M. och Jacka, Tamara (red.). On the move: women and rural-urban 

migration in contemporary China, Columbia University Press, New York, 2004. 

 

Gaetano, Arianne M. Out to work: migration, gender, and the changing lives of rural women 

in contemporary China, University of Hawaiʻi Press, Honolulu, 2015. 

  

Hartman, Jan. Grundad teori: teorigenerering på empirisk grund, Studentlitteratur, Lund, 

2001. 

 

Rose, Gillian. Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials, 

4th edition, Sage, London, 2016. 

 

Zheng, Tiantian. Red lights: the lives of sex workers in postsocialist China, University of 

Minnesota Press, Minneapolis, 2009. 

 

Tidskriftsartiklar 

Batto, Patricia R.S. “The world of Jia Zhangke: An interview with the director of Xiao Wu, 

Platform, Unknown Pleasures and The world”, China perspectives, nr. 60 (2005), s. 46 –50. 

doi:10.4000/chinaperspectives.2843. 

 

 

 



 

 

55 

 

Bing, Po 邴波. “‛Dianying mingong’ de ‛miwang’: Jia Zhangke dianying de shenfen xushi” 

“电影民工”的“迷惘”——贾樟柯电影的身份叙事 [Filmens migrantarbetares förvirring: 

Identitetens narrativ i Jia Zhangkes filmer], Dianying pingjie 电影评介[Movie review], nr. 19 

(2009), s. 10–11+13. doi:10.16583/j.cnki.52-1014/j.2009.19.022. 

 

Chen, Daniel L. “Gender Violence and the Price of Virginity: Theory and Evidence of 

Incomplete Marriage Contracts”, Journal of Religion and Demography, vol. 7 nr. 2 (2020), s. 

190–221. doi:10.1163/2589742X-12347108. 

 

Dong, Guang 董 广. “Jia nian hua: nüxingzhuyi shiyu xia de jingguan shehui”《嘉年华》：

女性主义视域下的景观社会 [Angels wear white: Samhälle som skådeplats från ett 

feministiskt perspektiv], Wenhua yishu yanjiu 文化艺术研究 [Studies in Culture & Art], vol. 

13 nr. 3(2020), s. 125–131. doi: CNKI:SUN:PWHY.0.2020-03-018. 

 

Emirbayer, Mustafa och Mische, Ann. “What is agency?”, The American journal of 

sociology, vol. 103 nr. 4 (1998), s. 962–1023. doi:10.1086/231294. 

 

Gao Ziwen 高子文. “Shi ’mingong’ haishi ’chuanqi’: Jia Zhangke dianying guannian pouxi” 

是“民工”还是“传奇” : 贾樟柯电影观念剖析 [Är det ’migrantarbetare’ eller ’legender’: En 

analys av Jia Zhangkes idéer], Xue Hai 学海[Academia Bimestris], nr. 3 (2012), s. 172–175. 

doi:10.16091/j.cnki.cn32-1308/c.2012.03.005. 

 

Hou Jianming 侯建明, Guan Qiao 关乔, Yang Xiaoyi 杨小艺. “Wo guo nüxing liudong 

renkou zhiye xuanze de yingxiang yinsu fenxi” 我国女性流动人口职业选择的影响因素分

析 [En analys av faktorer som påverkar kvinnliga migrantarbetares yrkesval i mitt land], 

Renkouxue kan 人口学刊 [Population journal], vol.41, nr. 1 (2019), s. 69–79, doi：

10.16405/j.cnki.1004-129X.2019.01.006. 

 

Li Qian 李茜. “Dianying jianianhua de lengjing xushi”, 电影《嘉年华》的“冷静”叙事 [Det 

behärskade narrativet i filmen Angels wear white],  Lilun guancha 理论观察 [Theoretic 

Observation], vol. 192, nr. 8 (2002), s. 309–330. doi:10.1017/S0305741018001716. 

http://www.cqvip.com/qikan/Detail.aspx?gch=91708X&years=2019&num=01


 

 

56 

 

 

Liang, Zai, Li, Zhen och Ma, Zhongdong. “Changing Patterns of the Floating Population in 

China, 2000-2010”, Population and development review vol. 40 nr. 4 (2014), s. 695–716. 

doi:10.1111/j.1728-4457.2014.00007.x. 

 

Mishori, Ranit, Ferdowsian, Hope, Naimer, Karen, Volpellier, Muriel och McHale, Thomas. 

"The little tissue that couldn’t - dispelling myths about the Hymen’s role in determining 

sexual history and assault", Reproductive health, vol. 16, nr. 1 (2019), s. 74–74. 

doi:10.1186/s12978-019-0731-8. 

 

Vortherms, Samantha A. “China’s Missing Children: Political Barriers to Citizenship through 

the Household Registration System”, The China quarterly (London), vol. 238 (2019), s. 309–

330. doi:10.1017/S0305741018001716. 

 

Tu, Yidong, et al. “Treat Floating People Fairly: How Compensation Equity and Multilevel 

Social Exclusion Influence Prosocial Behavior Among China’s Floating Population.” Journal 

of Business Ethics, vol. 175, nr. 2, 2022, s. 323–38. https://doi.org/10.1007/s10551-020-

04641-y. 

 

Wong, Mathew Y. H. and Ying-ho Kwong. “Academic Censorship in China: The Case of 

The China Quarterly”, PS: Political Science & Politics, vol. 52, Nr. 2 (2019), s. 287–292. 

doi:10.1017/S1049096518002093. 

 

Zhang, Fenrong 张凤荣 och Fang, Hanlin 方翰林, “Da shuju beijing xia liudong funü de 

nannü pingdeng jiazhiguan tanxi” 大数据背景下流动妇女的男女平等价值观探析 [Analys 

av värderingar och jämlikhet mellan könen med ’big data’ som bakgrund], Jining xueyuan 

xuebao 济宁学院学报 [Journal of Jining University], vol. 43, nr. 1, s. 79 – 88, doi: 1004－

1877( 2022) 01－0079－10. 

 

Zhang, Yating och Lü. Meng 张亚婷 吕萌 “[Zhuanfang] Jianianhua daoyan Wen Yan: 

Women tiantian zai ting zheyang de xinwen, dan zheyang de shiqing tingzhi le ma?”【专

访】《嘉年华》导演文晏：我们天天在听这样的新闻，但这样的事情停止了吗? 

[Intervju, Angels wear white-regissören Vivian Qu: Vi hör sådant här dagligen, men varför?], 

https://doi.org/10.1007/s10551-020-04641-y
https://doi.org/10.1007/s10551-020-04641-y


 

 

57 

 

Shijie xinwen 界面新闻 [Jiemian News], 2017-11-23. 

https://www.jiemian.com/article/1770151.html (hämtad 2022-12-22). 
 

Lukes, Steven. “Power”, Contexts, vol. 6, nr. 3 (2007), s. 59–61. 

http://www.jstor.org/stable/418010. 

 

Artiklar, internet 

Abdul Reda, Zahraa och Grill, Marja. “Granskning: Läkare förnekar ‛oskuldsoperation’ – 

avslöjas på dold kamera”, SVT nyheter, 2022-10-31, 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nekar-oskuldsoperation-avslojas-infor-dold-kamera 

(hämtad 2023-01-20). 

 

Branigan, Tania. “Chinese film director hits out at state censorship”, The Guardian, 2011-06-

16. https://www.theguardian.com/world/2011/jun/16/chinese-film-director-hits-censorship 

(hämtad 2023-01-06). 
 

Wiseman, Andreas. ”Vivian Qu talks hard-hitting Venice drama 'Angels wear white'”, 
Screen International, 2017-09-06. https://www.screendaily.com/interviews/vivian-qu-talks-

hard-hitting-venice-drama-angels-wear-white-/5121988.article (hämtad 2023-01-07). 

 

Zhao, Yichen 赵一尘. ”Wenyan: zhanshi yige juti de huairen bushi wo de zhongdian” 文晏：

展示一个具体的坏人不是我的重  [Vivian Qu: Att visa en specifik skurk är inte mitt 

fokus], Cankao xiaoyi  参考消息 [Reference news], 2017-12-19. 

http://www.cankaoxiaoxi.com/culture/20171219/2248412.shtml (hämtad 2022-11-04). 

 

Dokument och hemsidor 

22 Hours Films. Presskit, Angels wear white. 22 Hours Films. 

https://rezofilms.com/storage/uploads/0949e5f6-0208-409b-8938-8d21380ec5ed/ANGELS-

WEAR-WHITE---Press-Kit.pdf (hämtad 2022-01-02). 

 

 

Fred Film Radio. “Vivian Qu - ANGELS WEAR WHITE - 74 Venice Film Festival”. 2017-

09-17. Youtube-video 4:31. 



 

 

58 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h8o0bxBqoPY&ab_channel=FredFilmRadio (hämtad 

2022-01-04). 

 

Vetenskapsrådet. “Etik i forskningen”, 2018-12-10, https://www.vr.se/uppdrag/etik/etik-i-

forskningen.html (hämtad 2023-01-18).   

 

Women Filmmakers and Transnational China in the Twenty-First Century. “Qu, Vivian (文

晏 aka Wen Yan)”, https://chinesewomenfilmmakers.wordpress.com/vivian-

qu-%E6%96%87%E6%99%8F-aka-wen-yan/ (hämtad 2023-01-07). 

 

Filmer 

Jianianhua 嘉年华 [Angels wear white], regi Vivian Qu, Wen Yan 文言, 22 Hours Films och 

Mandrake Films, 2017. 

 

Ershisi cheng ji 二十四城记 [24 city], regi Jia Zhangke, Shozo Ichiyama, 2008. 

 

Shijie 世界 [The world], regi Jia Zhengke 贾樟柯,  Xstream Pictures, Office Kitano och 

Lumen Films, 2004. 

 

Shiqi sui de danche 十七岁的单车 [Beijing Bicycle], regi Wang Xiaoshuai, Arc light 

films och French pyramide productions, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chinesewomenfilmmakers.wordpress.com/


 

 

59 

 

Bilaga 

Persongalleri 
Personer i Angels wear white 

Xiaomi jobbar på ett hotell som städare och alltiallo i en stad vid stranden. Xiaomi har aldrig 

haft ett id-kort. 

Xiaowen är en skolflicka som bor tillsammans med sin mamma i samma stad. Tillsammans 

med sin vän blir hon utsatt för ett sexualbrott. 

Xiaowens mamma är ensamstående och bor tillsammans med sin dotter i en lägenhet. 

Xiaowens pappa, Meng Tao jobbar på en vattenpark och bor vid parken. 

Xinxin är Xiaowens kompis som också utsätts för sexualbrott. Det är hennes pappas chef, Liu 

som också är hennes gudfar förbryter sig mot flickorna.  

Xinxins pappa Gjorde sin chef Liu till sin dotters gudfader för att smickra in sig hos honom. 

Xinxins mamma är likaosm Xinxins pappa villig att ta emot mutor för att hjälpa till tysta ner 

det som har hänt och släta över situationen. 

Lili är Xiaomis kollega på hotellet. Hon är också en migrantarbetare men hon saknar inte id-

kort som Xiaomi gör. 

Jian är Lilis pojkvän.  

Advokat Hao Jie är den advokat som har tagit sig an Xiaowen och Xinxins fall. 

Polisinspektör Wang 

Hotellchef 

 

Personer i The world 

Tao eller Xiaotao en dansare som ursprungligen kommer från Shanxi men som sedan tre år 

tillbaka jobbar i en danstrupp i en temapark, Världsparken i Beijing. 

Taisheng är Taos pojkvän som jobbar som säkerhetsvakt i temaparken. Han kommer också 

från Fenyang i Shanxi. 

Wei också kallad Xiaowei är en vän och danskollega till Tao.   

Niu är Weis svartsjuka pojkvän som också uppträder i parken.  

Qun jobbar som designer och med att producera kopior av märkesväskor. Hennes make 

flyttade till Frankrike för flera år sedan. Hon har en flört med Taisheng. 

Anna är en vän till Tao, hon är rysk och kommer till Beijing för att arbeta som dansare i 

parken. Hon lämnade kvar sin familj hemma i Ryssland. 
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Liang är Tao ex-pojkvän som kommer och hälsar på Tao i Beijing innan han flyttar till 

Mongoliet.   

Erxiao är Taishengs kusin som också jobbar som säkerhetsvakt i parken. Taisheng “tar hand 

om honom” för att hans farbror bad om det. 

Sanlai är Taishengs vän från Shanxi som kommer till Beijing för att hitta jobb och börjar 

jobba på byggarbetsplats. 

Lillasyster (Erguniang) vars egentliga namn är Chen Zhijun. Han är också en vän till 

Taisheng från Shanxi och Sanlais kusin. Han kallas för Lillasyster för att hans mamma 

hoppades på en flicka när hon var gravid med honom. 

Youyou är Taos ambitiösa vän och danskollega som blir befordrad till föreståndare för 

truppen. Hon har en affär med parkens direktör Mu. 

Yanqin är ytterligare en av Taos vänner och en danskollega. 

Zhang är en affärsman som försöker ragga upp Tao. 

Fei jobbar i hissen i parkens Eiffeltorn. Hon är förtjust i Erxiao. 

Song är en vän som Taisheng brukar spela kort med. 

 

Handling 

Angels wear white 嘉年华 (2017) 

Filmen utspelar sig i en semesterort vid havet och filmen öppnar med en scen där en av 

filmens huvudroller den unga kvinnan Xiaomi vid stranden fotar en jätteskulptur av Marilyn 

Monroe iklädd en kjol som flyger upp. 

   Xiaomi jobbar som receptionist på ett hotell och en kväll kommer en medelålders man in 

med två skolflickor och vill checka in på hotellet. Xiaomi ber om att få se deras id-kort och 

mannen visar sitt id-kort men han säger att flickorna inte har id-kort för att de endast är barn. 

Flickorna leker i foajén och de har en blond peruk som de bråkar om. Från receptionsdisken 

kan Xiaomi se övervakningsfilmer från korridoren utanför hotellrummen, hon ser mannen gå 

in i ett rum och flickorna i ett annat. Senare under kvällen lämnar Xiaomi öl som har beställts 

till flickornas rum. En stund efter det ser Xiaomi från övervakningskameran hur mannen 

tränger sig in i flickornas rum trots att de försöker mota bort honom. Hon tar upp sin 

mobiltelefon och spelar in skeendet som hon ser på skärmen som visar bilder från 

övervakningskameran. 

   Nästa dag lämnar flickorna hotellrummet och försöker smyga sig förbi mannens hotellrum. 

De båda flickorna är utvisade från klassrummet för att ha kommit sent till skolan. Efter att en 
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av klasskompisarna lägger upp en bild på internet från karaokekvällen blir Xiaowen upprörd 

och hamnar i slagsmål med pojken som lade upp bilden. När läraren kommer för att stoppa 

slagsmålet ser han att Xiaowen har blåmärken på låren. 

   Dagen efter småflickorna hade tagit in på hotellet sitter Xiaomi och pratar med sin kollega 

Lili vid receptionen. Lili har spenderat natten med sin pojkvän Jian, Jian har sagt till Lili att 

Xiaomi skulle kunna få pengar för att sälja sin kropp om hon verkligen är en oskuld, Lili 

berättar detta vidare för Xiaomi. 

   Xiaowen och Xinxin besöker ett sjukhus med sina föräldrar där de får genomgå en 

gynekologisk undersökning. Efter att Xiaowen har undersökts ger hennes mamma henne en 

örfil. Xiaowens mamma konfronterar Xinxins pappa om hans ansvar då han utsåg sin chef 

Liu till sin dotters gudfader för att smickra in sig hos honom.  

   När föräldrarna har kallats in och flickorna sitter tillsammans i väntrummet ber Xinxin 

Xiaowen om ursäkt för att hon berättade om det som hade hänt för sin mamma. Xinxin har 

sagt att det hela var Xiaowens idé för att hon var rädd att hennes mamma skulle bestraffa 

henne med våld. Dova skrik av förtvivlan hörs från rummet intill och Xinxin frågar Xiaowen 

vad en mödomshinna är. 

   En polis kommer till hotellet där Xiaomi arbetar och ställer frågor och han vill se Xiaomis 

id-kort, varpå hon svarar att hon har tappat det. Lili ingriper i samtalet och säger att polisen 

undrar vad som hände kvällen då Jian hälsade på. Hon påstod att hon själv satt i receptionen 

kvällen då de två flickorna kom med mannen, Xiaomi håller med om detta och säger att hon 

sopade på baksidan av hotellet den kvällen. Chefen på hotellet säger till poliserna att det inte 

finns något videomaterial från övervakningskamerorna eftersom det raderas efter 48 timmar. 

Polisen frågar Xiaomi om hon hittade något misstänkt när hon städade rummet och om hon 

hade sett de ölburkar som fanns på hotellrummets nota. 

   Efter att poliserna har lämnat hotellet frågar även hotellchefen ut Lili och Xiaomi, om vem 

som verkligen jobbade den där kvällen när flickorna och mannen tog in på hotellet och om 

var Xiaomi har sitt id-kort. Chefen hotar att sparka Xiaomi inom kort om hon inte kan visa 

upp ett giltigt id-kort. Och så ålägger chefen dem hålla sig till den berättelse som Xiaomi och 

Lili har fabricerat. 

   Den kvinnliga advokaten Hao Jie som har tagit sig an flickornas fall frågar Xiaomis 

mamma var hon var under natten då flickorna var på hotellet. Hon svarar att hon var ute och 

dansade, kom hem vid två på morgonen och direkt gick och lade sig. 
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   Lili och Xiaomi delar ett litet rum med en våningssäng med Lili och Lili vill att Xiaomi ska 

lämna rummet då henne pojkvän Jian ska komma på besök, hon ger Xiaomi ett läppstift innan 

Xiaomi måste lämna rummet.  

   Xiaomi ligger och sover på en soffa när Jian kommer och väcker henne. Jian sätter sig 

bredvid henne och tänder en cigarett, han drar ett bloss och säger att han har hört att hon har 

frågat efter honom då hon behöver ett id-kort som visar att hon hör hemma i staden. Xiaomi 

säger att hon skulle kunna göra vad som helst för ett id-kort och hon frågar hur mycket det 

kostar. Jian svarar att det kostar 10 000 RMB. Xiaomi säger att hon inte har så mycket pengar 

och Jian svarar att det inte är det enda sättet man kan lösa betalning på och att hon kan 

komma förbi hans ställe om hon vill. 

Xiaomi sitter i förhör hos polisen med sin mamma och advokat Hao. Polisen frågar henne 

om de hade druckit alkohol den där kvällen då städaren (Xiaomi) hade funnit fyra ölburkar på 

rummet dagen efter. När Xiaowen lämnar rummet för att gå på toaletten börjar hennes 

mamma skrika åt polisen för att polisen säger att det finns nya bevis i och med ölburkarna 

och att de antyder att de inte tror på henens dotters vittnesmål. Advokaten hittar Xiaowen i en 

städskrubb och tar med henne i sin bil till sitt kontor. Advokaten ställer frågor om den där 

kvällen, bland annat visar hon ett foto på Lili och frågar om det var hon som arbetade vid 

receptionen kvällen när det misstänkta brottet begicks och Xiaowen skakar på huvudet. 

Advokaten kommer till hotellet för att prata med Xiaomi som var den receptionist som 

faktiskt var på plats kvällen när de två flickorna blev utnyttjade. Hon får 100 RMB för att 

svara på frågor och hon medger att det var hon som jobbade den där kvällen och att hon såg 

flickorna och mannen ta in på hotellet i separata rum. När advokaten frågar om Xiaomi såg 

mannen gå in i flickornas rum svarar hon nekande. Advokaten frågar Xiaomi om hennes 

ålder och om hon kan få se hennes id-kort. Advokaten säger att hon kan få en belöning om 

hon svarar på fler frågor och Xiaomi säger att hon kommer förneka allt hon sagt om 

advokaten berättar vidare det hon har sagt. 

Xiaowen har varit ute och handlat åt sin mamma och när hon kommer tillbaka blir 

mamman upprörd och river ut alla Xiaowens klänningar ur garderoben och säger att hon inte 

ser ut som en skolflicka med sitt hår. Hon drar med sig Xiaowen och klipper av hennes långa 

hår så att hon får en frisyr som är så kort att den knappt täcker öronen. Xiaomi är upprörd och 

förstör sin mammas smink och sedan tar hon sin fisk i en burk, sin ryggsäck och reser själv 

till sin pappa i kvällsmörkret. 

Xiaomi åker till Jians hak och kräver att få tillbaka den blonda peruken som han har tagit 

och Jian presenterar Lili för sin boss. Xiaomi fortsätter jaga efter Jian och peruken. Jian 
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frågar om fallet med flickorna på hotellet och vad hon vet om vad som hände. Han säger att 

om hon lyckas ge honom filmen från övervakningskameran så kan hon få bra betalt. 

Xiaomi köper ett extra SIM-kort på stranden, försäljaren säger att det blir dyrare om hon 

inte har ett id-kort.  

När Lili kommer till hotellet nästa dag har hon blåmärken i ansiktet som hon försöker 

gömma med glasögon. Xiaomi frågar om det var “bossen” Huang som gjorde henne illa och 

Lili svarar inte på frågan, när Xiaomi frågar om Jian skyddade henne svarar Lili att han bara 

bryr sig om pengar, Lili verkar vara desillusionerad. 

Xiaomi byter ut SIM-kortet i sin mobil och hittar numret till Liu, mannen som förgrep sig 

på flickorna och skickar ett sms där hon skriver att hon har en film som visar när han trängde 

sig in i flickornas rum. Och om han inte vill att hon ska rapportera det till polisen så ska han 

ge henne 10 000 RMB.  

Xiaowen har bott hos sin pappa och hon har skolkat från skolan. När hon kommer hem ser 

hon att hennes advokat sitter och pratar med hennes pappa och då springer hon därifrån.  

Lili och Xiaowen åker till en klinik som specialiserar sig på att göra en operation som är 

menad att rekonstruera mödomshinnan och som ska lura undersökningar av oskulden som 

görs innan äktenskap. Lili genomgår ingreppet och efter operationen har Lili oerhört ont och 

Xiaomi för stötte henne hela vägen hem. I sitt lidande säger Lili att hon aldrig vill återfödas 

som kvinna. 

Flickornas advokat kommer till hotellet igen och erbjuder Xiaomi 100 RMB för att Xiaomi 

ska visa henne hotellrummen som var brottsplatsen och för att ställa fler frågor till henne om 

den där kvällen. Advokaten frågar vad Xiaomi arbetar med och vad hon tjänar. Hon svarar att 

hon gör det som andra inte vill göra och att hon tjänar 600 RMB i månaden. Advokaten 

vädjar till Xiaomi att hjälpa flickorna. 

Xiaomi letar upp Liu och ger via en servitris ett brev till honom på restaurangen där han 

sitter och äter med en grupp män. 

Xiaowen fortsätter att bo hos sin pappa som bor vid den vattenpark som han arbetar på. 

Hans chef kommer för att prata med honom om hans dotters fall. 

Xiaomi får sparken från hotellet för att chefen har sett på övervakningskamerornas filmer 

att hon har pratat med flickornas advokat. Chefen säger att har tvingats stänga hotellet och att 

“några idioter” kom dit och skrek och förstörde i hotellet, de anklagade honom för att 

undanhålla bevismaterial. 

Lili ska lämna staden och flytta hem, hon säger att hon lämnar en låda med några saker till 

Xiaomi på deras rum. Lili undrar varför Xiaomi inte bara ber om ursäkt till chefen, hon 
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kanske skulle kunna bli befordrad till receptionist. Xiaomi svarar att hon inte kommer kunna 

bli receptionist eftersom hon inte har ett id-kort. 

Xinxin och hennes föräldrar kommer och hälsar på hos Xiaomis pappa. Föräldrarna 

försöker att övertala honom att deras döttrar skulle gynnas mer av att Liu betalar för en 

förstklassig utbildning med en dyr och prestigefull grundskola som kan leda till 

gymnasieskolor och universitet i framtiden som kompensation för det han har gjort i stället 

för att Liu ska bli dömd och hamna i fängelse. Xinxins mamma tar fram en iPhone och säger 

att om de inte skickar in en stämning mot honom så betalar han döttrarnas skolavgifter till 

prestigefyllda skolor. Xinxins föräldrar försöker ge iPhonen till Xiaowens pappa som en 

muta. 

På kvällen åker Xiaomi på en vespa till ståndet på stranden där hon tidigare köpte SIM-

kort och i soptunnan bredvid hytten tar hon ut en svart påse. Hon letar upp Jian, i påsen finns 

pengar som hon tar med sig och försöker ge dem till honom i utbyte mot ett id-kort. Jian vill 

inte ta emot pengarna som han tror är stulna. Xiaomi påpekar att det är de 10 000 RMB som 

han tidigare sa skulle krävas för att få ett nytt id-kort. Jian svara att det inte räcker och att det 

skulle krävas minst 16 000 RMB. 

När Xiaomi lämnat Jian och har åkt i väg på sin vespa stannar en bil vid hennes vespa. En 

grupp mörkklädda män går ut från bilen. Xiaomi springer därifrån men männen följer efter 

henne. 

I nästa scen ligger Xiaomi skadad på en bänk på ett sjukhus, hon har förband på pannan 

och tar sig för sin sida när hon reser på sig och går. Hon lånar en telefon för att ringa ett 

samtal och efter det kommer flickornas advokat till det sjukhuset för att hälsa på Xiaomi. 

Advokaten säger att hon har betalat för sjukhusvistelsen i ytterligare två dagar. Xiaomi svarar 

genom att ge advokaten ett visitkort, på baksidan av visitkortet står filnamnet på filmen som 

finns på hotellets dator som visar hur mannen går in i flickornas rum den där natten. Eftersom 

advokaten hade lovat en belöning frågar hon Xiaomi vad hon vill ha. Xiaomi svarar att de är 

kvitt eftersom advokaten hade betalat hennes sjukhusräkningar. Advokaten frågar vad hon 

ska göra nu när hon inte kan gå tillbaka till hotellet, ska hon åka tillbaka hem? Xiaomi svara 

att hon själv inte vet vilket datum hon föddes men att hon i sommar fyller sexton år. Hon 

flydde hemifrån för tre år sedan och efter det har hon bott på femton olika platser. Hon gillar 

platsen hon är på nu eftersom det är så pass varmt och skönt att även hemlösa kan hitta 

någonstans att sova gott. Hon stannar för hon har ingen annanstans att gå. 

När advokaten har lämnat in filmbeviset sitter hon och pratar med polisen som har hand 

om fallet. Han frågar om Xiaowen har bevittnat brottet, advokaten svarar ja och att hon 
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bekräftade att det var Liu som var på filmen. Advokaten frågar om de kommer att gripa Liu, 

polisen svarar att Xiaowen först måste komma till polisstationen och vittna om filmens 

äkthet. När advokaten är på väg att lämna frågar han henne om hon inte har funderat på att 

byta jobb, då det är så många fall som liknar detta. Hon svarar att någon person måste göra 

det arbete hon gör. 

Polisen kommer och hämtar upp Xiaowen och hennes pappa och de tror att de är på väg för 

att Xiaowen ska ge sitt vittnesmål om videobevisets äkthet men det visar sig att de är på väg 

till sjukhuset. Xiaowen får åter genomgå en gynekologisk undersökning framför flera 

experter och efter en undersökning hålls en presskonferens där de medicinska experterna och 

polisen meddelar att fallet kring sexuellt våld mot skolflickorna är nedlagt efter att de 

medicinska experterna har konstaterat att de båda flickorna är oskulder. Xiaowens pappa 

protesterar högljutt och anklagar dem för att vara lögnare. Efter undersökningen sitter 

Xiaowen och gråter. Xinxin kommer fram och säger till henne att läkarna säger att allt är okej 

nu och de ses i skolan. 

Byggarbetare tar ner Marilyn Monroe-skulpturen som var vid strandpromenaden. 

Xiaomi träffar Jian vid stranden och påminner henne om att hon aldrig ska låta en kund 

vänta på henne. 

Xiaomi sitter i nästa scen iklädd en vit klänning på en säng. Hon sätter sig framför en 

spegel och klär sig i de örhängen och det läppstift som Lili lämnade över till henne innan hon 

lämnade. Hon tvekar och plötsligt lämnar hon huset, hon ser sig omkring och bryter upp låset 

till vespan och sedan kör hon i väg på den blå vespan klädd i sin vita klänning ut på en 

motorväg och bredvid henne kommer lastbilen som bär Marilyn-skulpturen körande.  

 

The world 世界 (2004)  

Filmen börjar med att den unga kvinnan Tao, klädd i en grön Bollywood-inspirerad kostym, 

går runt i korridoren bakom scenen och i ett omklädningsrum ropar efter plåster. Andra unga 

kvinnor och några unga män finns i omklädningsrummen klädda i kostymer inspirerade av 

diverse kulturer. Även några män finns i de korridorer som Tao rör sig i, de har på sig 

vaktuniformer. I en inledande scen är de unga kvinnorna i kostymer på en scen med ett 

dansnummer som är koreograferat till musik. Denna scen äger rum i nöjesparken Beijing 

shijie gongyuan 北京世界公园 (“Beijing World Park”) som ligger i Beijing, nöjesparkens 

attraktioner är mindre kopior av olika ikoniska monument och byggnader från kända platser 

runt om i världen som pyramiderna i Giza, Egypten, Eiffeltornet från Paris, Frankrike och 
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World Trade Center från New York, USA. Parkens slogan är 不出北京，走遍世界, vilket kan 

översättas till “besök hela världen, utan att lämna Beijing”. Tao uppträder till indisk musik i 

sin gröna Bollywood- inspirerade sari framför en mindre variant av Taj Mahal.  

   Tao har flyttat till Beijing för att jobba på nöjesparken och även hennes pojkvän Taisheng 

jobbar i temaparken, som vakt. 

   Taos expojkvän, Liangzi kommer på ett överraskande besök i parken. 

En rysk man och en grupp ryska kvinnorna står i korridoren bredvid Liangzi och pratar, 

mannen övertala en av kvinnorna, Anna att han behöver ta kvinnornas pass så att han kan ha 

dem i tryggt förvar så de inte försvinner. Anna vill inte ge ifrån sig sitt pass men hon 

övertalas till slut.  

   Taisheng får reda på att Taos expojkvän har kommit på besök genom en annan 

säkerhetsvakt när han över komradio frågar om var Tao håller hus. 

   Tao och hennes kollegor presenteras för nya medarbetare som kommer från Ryssland för att 

arbeta i temaparken.  

   Tao och expojkvännen Liangzi sitter på en restaurang och äter mat och han visar upp sitt 

pass för Tao, Tao verkar bli imponerad men säger att hon inte förstår vad som står i passet. 

Taisheng kommer in i restaurangen som Tao och expojkvännen sitter och äter på och 

Taisheng introducerar sig för Liangzi. Liangzi berättar att han ska fara till Mongoliet redan 

samma eftermiddag. Taisheng ger Liangzi skjuts till tågstationen. Tao pekar ut parkens 

Eiffeltorn som hon berättar är en tredjedel av det riktiga tornets höjd, Liangzi säger att ser ut 

som det riktiga Eiffeltornet och när Taisheng frågar om han har varit i Paris svarar Liangzi 

nekande. När de kommer till tågstationen går Liangzi mot tåget utan att säga farväl till Tao då 

hon har gått till affären för att köpa något ätbart till Liangzi. 

   Taisheng och Tao har åkt till Taishengs boende för att vila upp sig och Taisheng vill att Tao 

ska stanna hela natten. Taisheng har haft samma boende sedan han först kom till Beijing. Han 

sover i en sovsal i en hård säng. Taisheng säger att han ska försöka arbeta för att ge Tao ett 

bättre liv och han medger att han var avundsjuk på hennes ex. Taisheng försöker övertala Tao 

att ha sex med honom genom att säga att hon ska bevisa att hon älskar honom och inte längre 

har några känslor för expojkvännen. När Taisheng kysser henne och försöker klä av Tao så 

gör hon motstånd och knuffar bort honom. Efter detta bråkar de och Tao stormar därifrån. 

Senare när Taisheng och Tao träffas i nöjesparken är Tao fortfarande arg men till slut 

försonas de. 
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   Tao köper bland annat en kikare av den ryska kvinnan Anna och de kinesiska och de ryska 

anställda i parken umgås. Anna och Tao presenterar sig för varandra och försöker uttala 

varandras namn. Tao använder kikaren på natten för att försöka se stjärnor. 

   En säkerhetsvakt rider runt på en häst vid en kopia av Stonehenge och turister fotar vid 

kopior av lutande tornet i Pisa och Peterskyrkan. 

  Taisheng visar stolt upp parkens Manhattan och tvillingtornen som fortfarande hela torn 

trots att tornens förlagor i New York bombades 11 september. Han visar också upp 

Eiffeltornet för sin kompis, Sanlai som kommer från hans hemtrakter som också har fått 

arbete i Beijing, han är byggarbetare och hann blev lockad till Beijing med löfte om jobb när 

han sålde bönder i Yulin. Taisheng frågar hur hans familj har det och Sanlai svarar att det är 

som vanligt och han undrar varför Taisheng inte hälsar på själv. Taisheng svarar att han är för 

upptagen och att han planerar att åka hem över nyår. Han fortsätter att fråga om sin familj. 

Kompisen berättar att han farbror till slut har accepterat att han har tagit med sig Erxiao till 

Beijing. Kompisen frågar när Taisheng ska gifta sig och han svarar att det inte är bråttom 

med det. Kompisen menar att det börjar bli dags, att Taisheng börjar bli gammal. Erguniang 

eller ”Lillasyster” enkelt översatt, har också följt med från hembyn för att arbeta på bygget 

efter att han har hoppat av skolan. Kompisen påpekar att bron som är en kopia av London 

bridge ser lite ut som den bro de har hemma. Guniang frågar hur mycket Erxiao tjänar och 

han svarar drygt 200 RMB. Taisheng vinkar farväl till Erxiao vid bussen. 

Tao jobbar på en del av parken som simulerar upplevelsen av en flygresa i ett flygplan som 

tidigare har flugit runt om i världen men som nu står still i parken.  

Taisheng och Tao sitter i cockpiten och Taisheng börjar smeka Tao innan hon stoppar 

honom, hon säger att någon skulle kunna komma in. Taisheng säger att han vet att Tao inte 

älskar honom och Tao svarar att det inte är sant. Taisheng menar att han vet hur hon tänker 

och att hon ska säga till om hon hittar någon bättre. Tao säger att han har fel. Taisheng får ett 

meddelande på sin mobil och när Tao undrar vem det är svarar han att det är Song och att han 

måste åka till honom. Tao säger att hon kan följa med. Varför, undrar Taisheng och Tao säger 

att hon kommer att förvandlas till ett spöke om hon är fast där (i parken) hela dagen. 

I ett animerat segment kollar Taisheng på mobilen och Tao hoppar ut ur cockpiten och 

flyger (som en superhjälte) runt över parken, Beijings hutonger och industrier. 

Hos Song sitter Song, Taisheng och några andra och spelar. Song säger till Bing som sitter 

i rummet att han inte kan ge honom mer pengar och Bing svarar att han ska hämta upp dem åt 

sin bror. Han får inte tag på sin bror på telefonen och Song undrar om han behöver pengar 

igen efter att lagt alla sina pengar på kvinnor och spel.  
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Song ger Taisheng pengar och säger att han behöver ytterligare ett id-kort för att kunna få 

ett till telefonnummer. Han vill inte att de han ringer till ska känna igen hans nummer och 

inte svara. Taisheng frågar hur det går med affärerna och han svarar ganska bra, om det är 

något som Kina inte har brist på så är det människor. 

Tao står och tvättar kläder för hand i ett rum med gemensamma handfat. Ryskan Anna 

kommer och ställer sig vid handfatet bredvid. Tao erbjuder Anna varmt vatten från en termos 

för att tvätta kläderna i. Anna talar till Tao på ryska och Tao ser oförstående ut. Anna ritar en 

bild av en man och en kvinna på spegeln och pekar på mannen för att kommunicera. Tao 

nickar och svarar, ja, det är hennes pojkväns kläder. Anna tar i Taos ringfinger och Tao 

skakar på huvudet och säger, nej, vi är inte gifta. Anna visar ringen hon har på ringfingret och 

visar upp en bild på sina barn, Igor och Alyosha. 

Taisheng kommer till Song och lämnar de förfalskade id-korten. Song säger att id-korten 

ser äkta ut, de har till och med ser ut att ha märken mot förfalskning. Song frågar om 

Taisheng kan åka till Taiyuan, sedan kommer kvinnan Qun in i rummet och säger att hon 

också ska åka till Taiyuan eftersom hon har problem i familjen som hon måste ta hand om. 

Liao är också där men han vill inte åka till Taiyuan och hjälpa deras bror Bing för att han 

tycker att brodern bara slösar sin tid och sina pengar på horor och att spela mahjong. 

Taisheng och Qun åker buss tillsammans till Taiyuan och börjar samtala. I Taiyuen möter 

Qun sin bror Bing i en aula, Bing undrar varför deras bror Liao inte är där och om brodern 

har betalat av hans skulder. Qun undrar hur han vågar fråga något sådant när hon har åkt buss 

i sex timmar för att komma dit. Hon säger att de jobbar hårt och att Bing bara spelar bort 

deras pengar. 

Tao och Anna träffas i omklädningsrummet, Anna ger Tao något att äta och Tao lägger på 

en jacka på Annas axlar. 

Erxiao går runt i korridorerna bakom scenen. 

Anna och Tao går ut och äter, de skålar och Anna berättar på ryska att hon ska lämna sitt 

jobb även om hon inte vill göra det. Tao säger att Anna ser oroad ut och att hon borde ta kort 

på fyrverkerierna som lossas under jul. De skålar och dricker igen. 

Tao säger att hon avundas Anna eftersom hon kan åka utomlands, att hon kan åka vart som 

helst. Anna säger att Tao är henens vän även om de inte talar samma språk. Eftersom hon inte 

har några pengar sjunger hon en sång för Tao i stället. Anna berättar för Tao att hon inte har 

träffat sin syster sedan systern gifte sig och flyttade till Ulan Bator. Hon håller på att spara 
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ihop tillräckligt mycket pengar för att hälsa på sin syster. Hon sjunger en sång på ryska om 

Ulan Bator som hennes syster har lärt henne. Och Tao stämmer in i sången。 

Taisheng får ett sms från Qun där det står att han kan komma förbi när han vill. Han 

kommer till Qun som har en fabrik där de producerar kopior av väskor och kläder. Taisheng 

dansar med Qun. Qun har modemagasin som hennes kunder kan titta i för att hitta något de 

tycker om. Qun säger att hon använder sina händer för sitt leverne och Taisheng svarar att 

hon tjänar pengar på utländska saker. Qun säger att Taisheng kan ta med någon av de nyaste 

modellerna till sin flickvän och Taisheng svarar nej. 

Taisheng har varit i Beijing i tre år och Qun har bott i Beijing i åtta år. De sitter på soffan 

tillsammans och Taisheng försöker lägga armen om Qun. Qun smeker Taishengs kind och 

säger att han är gullig, hon kysser honom på kinden. Ur sin plånbok tar Qun ut en bild på sin 

make, som skulle fara till Frankrike via båt men det var bara sex av passagerarna som kom 

fram så hon säger att hon inte vet om han är hennes man längre. Qun säger att människor från 

Wenzhou brukar tycka om att flytta utomlands. Taisheng frågar varför hon inte åkte också 

och Qun svarar att hon har ansökt om ett visa. Taisheng säger att hon kan komma till parken 

och se triumfbågen, Notre Dame och Eiffeltornet om hon inte får sitt visum godkänt. Qun 

säger att han inte kan erbjuda den hennes man kan, han bor på ett ställe som heter Belleville, 

Chinatown som heter “vacker stad” på franska, det är där hon vill vara. 

Tao sitter i Taishengs knä i henens rum och de röker. Taisheng tackar Tao för att hon 

tvättade hans kläder. 

Wei och Niu kommer in i rummet. Han undrar vad hon har gjort och var hon har varit och 

hon vill inte svara så de börjar bråka. Youyou kommer in i rummet och säger att hon vill byta 

om, hon ger en tidning till Niu och säger att det finns annonser om att hyra boende i den. 

Tao är ute i regnet hon får ett sms där det står att det är fest ikväll. Tao får ett sms från Qiu 

Ping 秋萍 där det står i kväll är det fest kom med och kul på stan. Tao och hennes väninnor är 

ute med några affärsmän på en karaokebar, de dricker alkohol och sjunger. En man som heter 

Zhang vill att Tao ska vidarebefordra ett meddelande till honom. En stund senare får hon ett 

telefonsamtal från ett okänt nummer. Hon går ut ur karaokerummet eftersom hon inte kan 

höra i den stimmiga atmosfären. När hon är ute i korridoren visar det sig att det är Zhang som 

har ringt upp henne och väntar på henne i korridoren. Zhang säger att hans bil väntar utanför 

och att han vill ta med henne på en åktur. Tao svarar att hon har det bra där hon är. Zhang vill 

prata med henne på tu man hand och han frågar henne om hon kan ta ut semester och ett pass. 

Tao svarar att hon kan ta ut semester och att hon inte har något pass. Zhang säger att det går 
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lätt att fixa och att han skulle kunna ta med henne på en resa till Hongkong nästa vecka för att 

han ska anordna en smyckesmässsa där. Tao undrar vad hon ska göra där och Zhang svarar 

att hon inte ska oroa sig. Han erbjuder henne, smycken, parfymer, allt vad kvinnor kan 

behöva. Han erbjuder att styla henne och ta bort henne från hennes jobb i danstruppen. Tao 

säger åt honom att sluta skämta med henne men han fortsätter att stöta på henne och säga sina 

raggningsrepliker. Zhang fortsätter att försöka övertala Tao samtidigt som han närmar sig 

henne och försöker omfamna henne men hon bryter sig loss och säger någon annan gång.  

Tao står är inne vid toaletterna vid karaokebaren och det står två andra uppklädda kvinnor 

vid handfatet varav en som står och spyr. Det kommer in ytterligare en kvinna i rummet som 

räknar och ger ut sedlar från en bunt till kvinnan som just har spytt. Hon som spydde frågar 

om de har gått och kvinnan med pengarna svarar att de har gjort det. Tao tvättar händerna när 

en kvinna som visar sig vara Anna ställer sig vid handfatet bredvid. Anna har på sig en röd 

glittrig och tajt klänning till skillnad från Tao som har på sig vardagskläder. Tao är förvånad 

över att se Anna där och de hälsar på varandra. Tao stirrar på Anna och Anna frågar hur det 

är med Tao och varför hon tittar på henne på det där viset. Anna säger att Tao redan vet vad 

som pågår men att hon inte förklara för Tao vad som händer. På kinesiska frågar hon Tao hur 

det är med henne, Tao svarar att det är bra med henne men hon börjar gråta och kramar om 

Anna. Även Anna börjar gråta när Tao famnar om henne men hon går strax därifrån. Tao står 

kvar i rummet och gråter. 

   Taisheng Tao kommer till byggarbetsplatsen där Sanlai jobbar för att träffa honom. 

Taisheng introducerar Sanlai som en barndomsvän och påpekar att han pratar 

standardkinesiska nu. Sanlai svarar att de som arbetar på bygget kommer från hela landet så 

alla talar standardkinesiska. ”Lillasyster” hittar Tao när hon går runt på arbetsplatsen. Tao 

frågar honom varför han kallas för ”Lillasyster” (Erguniang 二姑娘). Han svarar att det är för 

att han har en storebror och eftersom hans mamma hade hoppats på en dotter, så hon 

berättade för storebrodern om den lilla flickan som skulle komma att födas när hon var gravid 

med ”Lillasyster”. Ett flygplan flyger in över deras huvuden. Erguniang frågar Tao vem som 

flyger på de där planen och Tao svarar att hon inte vet, hon känner ingen person som har 

flugit. 

  Anna sitter på ett flyg till Ulan Bator. 

  Tao och Taisheng har tagit in på ett hotell. De ligger tillsammans på sängen i underkläder 

och Tao säger till Taisheng att han aldrig får vara otrogen mot henne och Taisheng svarar att 

han aldrig kommer vara det. Tao säger att hon inte kommer ha något kvar om han är otrogen 
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för att han är den enda hon kan lita på. Taisheng svarar att hon inte ska lite så mycket på 

honom för att det inte går att lita på någon dessa dagar, man kan bara lita på sig själv. Tao 

säger att hon vet Taisheng inte kan vara otrogen. Tao säger du ska få se, drar i resåren på 

hans kalsonger ställer sig drar för draperierna.  

    Tao åker upp i hissen i parkens Eiffeltorn för att äta lunch med Taisheng och Erxiao en 

våning på toppen av tornet. 

   Weis avundsjuka pojkvän Niu stoppar henne i korridoren bakom scenen och han undrar var 

har varit. Wei säger hon behöver skynda sig och byta om. Niu tar tag i Weis arm och drar 

undan henne en bit bort, när en annan dansare kommer förbi släpper han taget om henne. 

En dansscen med kostym och scenografi inspirerad av det gamla Egypten visas. När 

dansarna är på scen går Erxiao runt i omklädningsrummen och tar pengar ur plånböcker. 

Efter framträdandet fortsätter Niu fråga Wei var hon har varit någonstans. De bråkar i 

omklädningsrummet med andra dansare i bakgrunden. Wei ber de andra dansarna gå ut ur 

rummet. Wei berättar att hon gick ut och åt och pratade med sin ex-pojkvän. Och att hon 

sedan kom tillbaka till parken. Niu sätter eld på sin jacka och Wei försöker släcka elden. 

Tao sitter i parkens monorail. 

Taisheng, en annan man och två poliser kommer upp i parkens Eiffeltorn för att hämta 

Erxiao. 

Taisheng och Erxiao står framför parkens pyramider. Taisheng frågar om Erxiao gjorde  

det (stal) och ger honom flera örfilar. 

Taisheng hjälper Erxiao att flytta från parken, de går förbi parkens Petersplats och lutande 

torn från Pisa. 

Tao sitter i ett hotellrum och tar upp en mobil ringer ett samtal men verkar inte få något 

svar. 

Taisheng är med Qun, de sitter och tittar i hennes pass och hon berättar att hon har fått sitt 

visum. Taisheng säger grattis, nu kan du hälsa på din man. Qun säger att Taisheng inte ska 

vara avundsjuk. Qun säger att hon vill bjuda Taisheng och hans flickvän på middag. 

Taishengs telefon ringer och han svarar.  

Taisheng besöker ett sjukhus där byggarbetare sitter med sina skyddshjälmar i väntrummet. 

Sanlai är också i väntrummet och Taisheng undrar var Erguniang är någonstans. Taisheng 

undrar vad som har hänt och Sanlai berättar att Erguniang hade arbetat med att flytta 

armeringsjärn och jobbade över på natten när en kabel gick sönder och allt kraschade ner. 

Taisheng undrar varför Erguninang jobbade natt och Sanlai svarar för att det är mer betalt. 

Taisheng undrar om det är viktigare med pengar än ett liv. Och att Sanlai borde ha tagit hand 
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om honom som är yngre. Sanlai svarar att det inte fanns något han kunde göra. Taisheng 

undrade om han hade supit sig full och han svarar att han inte dricker längre. 

Tasisheng får ett sms från Tao där hon skriver att hon väntar på hotellet. 

Taisheng går för att träffa Erguniang i sjukhusrummet. Han frågar honom vad han vill 

säga. Han ger honom papper och penna så att han kan prova att skriva ner det. 

 Sanlai undrar om Erguniang sade något och Taisheng tar ut en lapp. Sanlai tittar länge på 

lappen och börjar gråta. På lappen stod det Erguniangs skulder är uppräknade. 

Youyou och parkens direktör Mu tar en selfie framför parken och dess Eiffeltorn. Tao går 

på bron framför parken och ser dem. 

Tao är klädd i japansk kimono och går vid ett hus i traditionell japansk stil. Tao sitter med 

några kvinnliga kollegor som också är klädda i kimono, de har termosar. Tao får ett 

inbjudningskort till Niu och Weis bröllop. Tao får ett sms från Taisheng där han skriver att 

Erguniang har dött. 

Tao kommer och hälsar på Erguninangs familj. Taisheng är på ett kontor med en anställd 

och Sanlai. Han frågar om Sanlai kan skriva och om han kan skriva åt sin kusins pappas 

vägnar, han skriver under dokumentet. Taisheng ger en bunt sedlar till Erguninangs pappa 

som han tar emot.  

Taisheng och några andra startar en eld på byggarbetsplatsen under natten. Erguninang 

föräldrar sitter några meter bort. 

Danstruppen har ett möte där deras direktör Mu ska tala. Han berättar att han har ingått ett 

avtal med det statliga tv-bolaget om att nyårsshowens sändningar ska visas från deras park, 

med ungefär en miljard tittare. Han berättar också att truppansvarige Li har blivit befordrad 

och att Youyou ska ta över hennes roll. Youyou talar framför truppen och påminner dem om 

den reklamfilm som ska spelas in i parken och sedan berättar hon att Tao har fått en roll som 

en mörkhyad person. 

Taisheng är tillsammans med Qun och han har en resväska i handen, han frågar om han ska 

åka med henne till flygplatsen. Qun säger att hennes bror och alla andra kommer att vara där 

och att det inte finns någon anledning för Taisheng att följa med. En av Quns anställda 

kommer och ställer en fråga och Taisheng går mot fönstret och ser ut över gården där det står 

en brinnande fåtölj. 

Taisheng och Tao sitter i framsätena på en bil, Taisheng kör och Tao uttrycker att hon 

tycker att de ska gifta sig. 

Det är en bröllopsfest med ballonger och mat och dryck. Det är Wei och Niu som har gift 

sig. Taisheng sitter vid ett bord och pratar i telefon medan de andra vid bordet skålar. När han 
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har lagt på säger någon i sällskapet att nästa bröllop kommer bli hans och Taos. När Tao 

sedan sitter ensam vid bordet tar hon upp Taishengs mobil och ser ett sms från Qun där hon 

skriver att hon aldrig kommer att glömma Taisheng. 

Taisheng är hos Song, han försöker ringa ett samtal på sin mobil men personen som han 

ringer till verkar inte svara. En grupp män sitter och spelar kring ett bord och en av dem 

frågar om han fortfarande inte har gift sig och sedan får Taisheng rådet att inte skämma bort 

kvinnor, om man i stället ignorerar dem blir de mer intresserade. 

En trång korridor utan ljusinsläpp visas där människor i ytterkläder, varvat med personer 

iklädda badrock och pyjamas går förbi. Tao är i en sovsal. Hon sitter på en av sängarna varpå 

hennes ytterkläder och hopvikta sängkläder ligger och sätter på sig en regnkappa och lägger 

sig på sängen och släcker lampan.  

Taisheng kommer till boendet i parken för att leta efter Tao. Tre kvinnor övar på en 

koreograferad dans, de säger att Tao har gått ut.  

Tao bär en vit bröllopsklänning med en jacka över och ser ut över parkens triumfbåge och 

en fontän när Youyou kommer fram och frågar varför hon står där, fryser hon inte. Youyou 

säger att Wei och Niu har åkt på smekmånad och det bara är hon och Tao som är kvar. Tao 

frågar hur det är att vara chef. Youyou menar att hon inte är en riktig chef utan bara en person 

som använder en walkie-talkie. Tao går ut genom porten mot triumfbågen. 

Unga kvinnor rör sig över scenen i vita klänningar med vita flingor som ska likna snö som 

faller. Tao har på sig en vit bröllopsklänning som stor vit kjol och en slöja. 

Taisheng kör bilen som han använder som säkerhetsvakt. När han är framme vid en 

byggnad frågar han en man om Wei bor där och han svarar att han tror att hon har åkt i väg 

på sin smekmånad med sin man. Han säger att en kollega till Wei vaktar lägenheten. 

Taisheng knackar på dörren till lägenheten som mannen har pekat ut. Tao öppnar dörren och 

släpper in Taisheng. Taisheng säger att dem är bekvämt att vakta någon annans hem och han 

undrar varför hon lämnade utan att säga något. Tao är tyst. Säg något, säger Taisheng. Tao 

fortsätter att tiga och hon blinkar långsammare och långsammare. 

Någon bankar en på dörren och skriker, öppna dörren! Flera upprörda röster hörs. Någon 

ringer nödnumret och berättar att två personer har råkat ut för gasförgiftning. Tao och 

Taisheng bärs ut på gården och ligger bredvid varandra medvetslösa i snön. 

 

 


