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1. Inledning 
I denna uppsats kommer jag att ta upp begreppet Manic Pixie Dream Girl. Det är ett begrepp 

som är väl känt på Internet och används av bloggare såsom Feminist Frequency (Anita 

Sarkeesian, 2011) för att peka på ojämlikheter mellan män och kvinnor som de porträtteras i 

film. Sarkeesian berör många olika medier och dess syn på kvinnan, men hennes video blogg 

om just the Manic Pixie Dream Girl är den första i hennes serie om populärkultur. 

Begreppet Manic Pixie Dream Girl myntades av filmkritikern Nathan Rabin efter att han 

kritiserat Cameron Crowes film Elizabethtown (2005) för att innehålla en endimensionell 

karaktär, spelad av Kirsten Dunst, som han valde att kalla för just ”the Manic Pixie Dream 

Girl” (Nathan Rabin 2007). Dunst spelar en karaktär som är till synes väldigt unik och 

älskvärd, men verkar inte ha ett egentligt liv förrän hon möter den manliga huvudrollen och 

verkar då endast existera och definieras i relation till honom. Detta har väckt känslor och 

många anser att denna typ av karaktär, som den porträtterar kvinnor, är ett steg bakåt för 

jämlikhet i samhället. 

Jag fann det svårt att tro att det här väl etablerade och aktuella begreppet, som jag väljer att 

förkorta till MPDG, inte har erkänts i akademiska kretsar. Vid sökningar i Örebro Universitets 

bibliotek kommer det upp ytterst få träffar, och de är vanligtvis inte ens relevanta för 

filmforskning eller mer än en fotnot. Det är alltså knappt omskrivet på andra platser än 

internet där det, bör tilläggas, har orsakat otaliga diskussioner om vilka älskade karaktärer i 

filmhistorian som egentligen är en MPDG, om det är en positiv stämpel eller inte, om det är 

ett problem eller inte. En enkel sökning på google.com efter ”Manic Pixie Dream Girl” gav 

mig ett resultat på över 200 000 träffar. I Bilaga 3 kan man hitta exempel på artiklar och 

bloggar publicerade på Internet där själva texten i sig inte är det viktiga utan där diskussionen 

i kommentarsfältet är det intressanta
1
. Denna omaka fördelning ledde mig till att dra 

slutsatsen att MPDG är ett fenomen som har uppstått nyligen och att akademiker ännu inte har 

hunnit göra någonting med informationen. 

                                                 
1
 Notera att kommentarerna i respektive artikel/blogg inte är till grund för min analys eller 

diskussion. De lästes för att få förståelse för hur begreppet MPDG mottagits och uppfattats 

av andra, icke-akademiska, aktörer och gav även inspiration till mitt val av ämne. 
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Men vid närmare eftertanke så mindes jag filmer jag har sett som är över 70 år gamla som 

innehåller karaktärer som kan uppfattas som MPDG. Jag tänker förstås på filmer från 30-talet 

och senare, en tid som präglades av Screwballkomedi, där det var vanligt förekommande att 

kvinnor stormade in i en vanlig mans liv och vände upp och ner på det. Allt resulterade i en 

romans utan dess like. Jag tänkte även på den ”dumma blondinen” Marilyn Monroe som jag 

själv har sett som en sexikon sen jag förstod vad det var för något. Jag ställde mig frågan om 

dessa också var Manic Pixie Dream Girls - innan begreppet hade uttalats i så många ord? Här 

insåg jag att denna typ av karaktär kanske är mer vanligt förekommande än man tror. Däremot 

är begreppet MPDG svårt att sätta fingret på, någonting som stärks av de diskussioner man 

kan läsa på internet där olika aktörer inte kan komma överens om vad det egentligen betyder 

och vilka karaktärer som egentligen faller in under det eller inte. 

På grund av att det är oklart vad en MPDG egentligen är så finner jag mitt forskningsproblem: 

begreppet har ett tydligt nedslag i populärkultur och är omtalat i stor utsträckning på internet 

trots att olika aktörer verkar ha olika uppfattningar om samma begrepp. Det tycks vara möjligt 

att kategorisera de flesta kvinnliga karaktärerna i den filmhistoria vi har som en MPDG om 

man försöker tillräckligt mycket. Därför vill jag finna vägen tillbaka till kärnan av MPDG, 

såsom Rabin och Sarkeesian beskrev henne, för att kunna identifiera om den beskrivningen är 

hållbar i en närmare analys av hur kvinnliga karaktärer porträtteras i film. Jag anser att detta 

är ett viktigt ämne att ta upp eftersom de filmer som nämnts ovan argumenteras av Sarkeesian 

innehålla budskap som hämmar jämställdhet men uppmuntrar till sexistiska synsätt. 

1.1 Bakgrund 

Nathan Rabin kritiserade MPDG i en recension från 2007 och menar att hon “exists solely in 

the fevered imaginations of sensitive writer-directors to teach broodingly soulful young men 

to embrace life and its infinite mysteries and adventures” (Rabin 2007). Rabin menar alltså att 

denna karaktär är ett återkommande fenomen inom Hollywood där det kvinnliga (ofta) 

kärleksintresset i en film inte fyller någon annan funktion än att hjälpa den deprimerade 

mannen att må bättre och finna lycka. Hon har ofta en stor och viktig roll i filmen, men hon 

existerar i relation till mannen och verkar själv inte ha några mål med sitt eget liv, eller något 

påtagligt jobb eller bakgrund som förklarar hur hon har blivit den hon är.  

Rabin och Sarkeesian nämner båda andra exempel på MPDG, till exempel Sam (Natalie 

Portman) i Garden State (2004) som med sin unika personlighet visar en värld för Andrew 

(Zack Braff, även regi och manus) där det är normalt att känna känslor. Andra exempel är 
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Kate Winslets Clementine i Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), Meg Ryans tre 

olika karaktärer i Joe versus the Volcano (1990) och Elisha Cuthberts Jordan i My Sassy Girl 

(2008). Skillnaden på årtalen då dessa filmer kom ut tyder ytterligare på att MPDG är en typ 

av karaktär som må ha funnits länge. 

För att kunna klassas som en Manic Pixie Dream Girl menar, både Rabin och Sarkeesian att 

karaktären måste uppfylla ett antal kriterier. I Rabins artikel The Bataan Death March of 

Whimsy: Case File #1: Elizabethtown från 2007 och i Sarkeesians videoblogg Manic Pixie 

Dream Girl från 2011 presenteras de kriterier som jag tar upp nedan. Vissa är mer konkreta än 

andra liksom vissa är lättare att greppa och förstå än andra. Det bör understrykas att Rabin och 

Sarkeesian även ställer upp vissa kriterier som den manliga protagonisten bör uppfylla. Detta 

är viktigt att poängtera eftersom kvinnan argumenteras för att fungera i relation till mannen 

och då är det även motiverat att ta reda på hur denna man är och ser ut. 

Utseende 

Kvinnan bör vara en glänsande ledstjärna som utstrålar barnslig lycka som föryngrar den 

manliga karaktären. Alltså, MPDG har inget direkt uttalat utseende. Det är förvisso generellt 

vedertaget i Hollywoodfilm att den kvinnliga karaktären ska se relativt bra ut, någonting jag 

väljer att kalla för ”hollywoodideal”. Däremot kan hon vara i vilken ålder som helst, ha olika 

former (kropp, frisyr, ansikte, lång eller kort, osv). Det verkar inte spela någon roll exakt hur 

hon ser ut förutom att hon ska ”glänsa”.  

Den manliga protagonisten bör vara en vit man som är relativt ung. Andra yttre egenskaper 

verkar alltså vara öppna för förändring. Även här vill jag påpeka att normen är att mannen 

generellt sett ser bra ut. 

Agerande 

Hon bör vara en extremt glad och livlig person. Istället för att söka efter sin egen lycka så 

hjälper hon männen från deras svackor genom att visa hur man utforskar sig själv, växer som 

person och försonas med tanken om att ha kul. Hon är en musa för den plågade mannen och 

dras till grubblande unga män. Agerar omhändertagande och har förmågan att ”laga” mannen 

så denne kan ”laga” världen. Här börjar karaktären få form. Det verkar vara viktigt att hon har 

en personlighet som stödjer livsfilosofin att ”fånga dagen”.  
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Han ska vara en ”fallen hjälte”, plågad av sitt liv och stressen att styra världen som gjort 

honom deprimerad och, till och med, självmordisk. Han vill vara omtyckt. Han behöver hjälp 

med att bli en fungerande medlem av samhället igen, ett problem som han kan lösa med hjälp 

av sin drömtjej (och musik). Han ska vara själfull och heterosexuell. Han ska alltså ha 

konflikter med sig själv och är sin egen värsta fiende. 

Innehavanden 

Hon bör inte ha något eget liv, alltså ingen direkt omtalad eller synlig familj, intressen eller 

jobb som tar upp hennes tid.  Det verkar som att karaktären alltid ska kunna finnas till hands 

och inte ha något som stör utvecklingen för de två karaktärernas romans. 

Han är en självsäker man som genom sitt misslyckande i affärslivet istället blir en lyckad 

människa. Slutligen har han alltså ett jobb där han har varit, men inte längre är, framgångsrik. 

Eventuellt så har han blivit avskedad. 

Sammanfattat kan man ställa upp kriterierna för en MPDG på det här viset: 

1. Hon är en glänsande ledstjärna som kan se ut hur som helst. 

2. Hon har en personlighet som stödjer livsfilosofin att ”fånga dagen” och vill hjälpa 

andra uppnå det. 

3. Hon finns alltid till hands och äger/känner/vill ingenting som stör utvecklingen för 

filmens romans. 

4. Hon blir kärleksintresset för en ung vit man som inte har något bestämt utseende. 

5. Hon förälskar sig i en man som har konflikter med sig själv och som är sin egen värsta 

fiende. 

6. Hon hjälper mannen att återigen bli framgångsrik, på ett eller annat sätt. 

Det problematiska med Rabin och Sarkeesians framlagda kriterier är att kunna värdera vilka 

av dem som är viktiga. Det kommer inte alltid vara fallet att alla kriterier är tydligt uppfyllda 

eller att alla kriterier ens går att identifiera. Om till exempel en karaktär visar på att uppfylla 

fem av sex kriterier varav det ouppfyllda kriteriet är det som Sarkeesian trycker på är kärnan 

(att hon alltid är tillgänglig och inte tycks ha ett eget liv, eller kriterium 3 i listan ovan) – 

innebär det att karaktären inte är en MPDG? Om karaktären, å andra sidan, endast uppfyller 

ett av sex kriterier, varav det kriteriet som uppfylls är just det viktigaste och tyngsta kriteriet – 

innebär det att karaktären är en MPDG? Rabins och Sarkeesians kriterier förefaller alltså 

otydliga och otillräckliga för att identifiera en MPDGs egentliga kärna. Detta verkar vara en 



5 

 

anledning till att det är så svårt att stämpla en karaktär som en MPDG eller att det rent av görs 

för ofta. Jag finner alltså att det är motiverat att, utöver dessa kriterier, undersöka närmare hur 

det kvinnliga romantiska intresset i en film porträtteras för att kunna avgöra om hon verkligen 

inte uppfyller någon viktig narrativ funktion och därav är en MPDG. 

1.1.1 Romantisk komedi 

Eftersom MPDG tycks vara en återkommande karaktär inom den romantiska komedin är det 

viktigt att kortfattat presentera genren. Den romantiska komedin har definierats av American 

Film Institute (2008) som en genre där utvecklingen av romantik leder till komiska 

situationer. Romantik är den primära delen i historien och den centrala frågan lyder ”kommer 

dessa två individer att bli ett par?” Vissa anser att genren endast främjar fantasier om kärlek 

medan andra anser att genren är värd att studera eftersom den dramatiserar konflikter som är 

centrala i människors liv gällande sexualitet, uppvaktning och könsroller (Grindon 2011, s 1).  

Grindon pekar ut tre typiska slags konflikter som präglar genren. Den om föräldrar kontra 

barn, uppvaktandet av män kontra kvinnor samt inre konflikter i individerna. Ofta grundar sig 

konflikten i skillnader i åsikter vad gäller tradition och blir en kamp mellan generationer och 

kön. Resultatet blir skapandet av en ny familj där kvinnans sociala roll har varit central i 

narrativet (Grindon 2011, s 2-3). 

Karaktärerna delas upp i två huvudgrupper: de älskande och deras medhjälpare kontra 

hindergestalter. De älskande kan ibland vara en protagonist och ett kärleksintresse, eller två 

protagonister som förälskar sig i varandra (eller i variationer som liknar dessa). Medhjälpare 

tar form av tjänare, såsom husor och butlers, vilka ofta brukar tillföra till narrativet genom att 

bidra med ytterligare komplikationer (i dagens romantiska komedier har dessa bytts ut mot 

sekreterare och bartendrar eller liknande). Hindergestalterna fick förut form i familjens 

patriark och finns idag i det negativa kompisgänget. Även hindergestalter har medhjälpare och 

dessa tar ofta form i en romantisk rival som uppfyller kraven angående status, klass eller ras 

som traditionellt accepteras i familjen eller gruppen (Grindon 2011, s 12-13). 

Manic Pixie Dream Girl är resultatet av ett försök till karaktär där författaren tillika regissören 

har fokuserat på den manliga karaktärens utveckling påskyndat av en kärleksrelation till en 

kvinna som lär honom vad det betyder att leva trots att hon själv inte verkar ha ett realistiskt 

liv. Det är självklart inget fel med det, i vilken spelfilm som helst är det vanligt att 

protagonisten genomgår en förändring och protagonister är ofta män. Däremot är det 

problematiskt när kvinnor porträtteras i film som karikatyrer skapade av män - för män. 



6 

 

1.2 Problemformulering och syfte 

Här finns alltså en stor problematik: olika aktörer använder sig av begreppet MPDG för att 

sätta ord på den ojämställdhet som finns i vår filmkultur och filmhistoria trots att begreppet i 

sig är otydligt. Deras uppfattning av vad som är sant leder mig till att ifrågasätta Rabins och 

Sarkeesians beskrivning av MPDG-karaktären då den är svår att förstå. Jag vill alltså påstå att 

det är motiverat att ifrågasätta hur kvinnor porträtteras i romantiska komedier och syftar med 

denna uppsats till att undersöka om gestaltningen av kvinnliga karaktärer upprätthåller 

sexistiska synsätt på kvinnors position i vårt samhälle. För att kunna besvara denna fråga har 

jag ställt upp frågeställningar: 

 Hur porträtteras det kvinnliga kärleksintresset? 

 Vilken funktion och motivation har det kvinnliga kärleksintresset? 

1.3 Avgränsningar 

Eftersom mitt syfte består av att diskutera den sekundära karaktären ”kärleksintresset” i 

relation till protagonisten så kommer jag att fokusera enbart på dem och alltså bortse från 

andra viktiga karaktärer inom ett narrativ, såsom antagonisten och övriga sekundära 

karaktärer som kan fungera som ”hinder” för narrativets förlopp och dylikt. 

Jag kommer även att bortse från de filmer där det är en kvinnlig protagonist eftersom det 

innebär en manlig Manic Pixie Dream-karaktär, en karaktär som inte nödvändigtvis fungerar 

eller ser ut på samma sätt som den kvinnliga. 

I stil med detta kommer jag bortse från filmer med multi-protagonister och duo-protagonister 

eftersom de även innehåller kvinnliga protagonister eller relationer som inte handlar om 

kärlek, någonting som kan göra bilden av det kvinnliga kärleksintresset aningen skev (till 

exempel relationen mellan styvfar och styvson i Love Actually (2003) där handlingen drivs 

framåt av styvsonens kärleksbekymmer men kulminerar i ett klimax där han hjälper sin 

styvfar komma över sin sorg och återigen välkomna kärlek). Det skulle däremot kunna vara 

fokus i en liknande studie. 

I mitt urval har jag valt att hålla mig till västerländsk film eftersom jag är van vid formen de 

filmerna använder sig utav. Det är dessutom min uppfattning att västerländsk film når den 

största publiken i västerländska länder och det är därför motiverat för mig att göra den 

begränsningen när det är en västerländsk porträttering av kvinnor jag finner mest aktuell för 
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min studie. Däremot vore det även intressant och motiverat att göra det motsatta i en annan 

studie. 

Slutligen kommer jag att fokusera på heterosexuell kärlek eftersom en MPDG-karaktär påstås 

fungera i förhållande till en manlig protagonist. Det är däremot möjligt att karaktären kan 

återfinnas i film med teman om homosexuell kärlek, det är dock inte mitt syfte att studera 

detta. 

2. Tidigare forskning 
Nedan följer de verk jag har valt att studera närmare. Först kommer jag att ge en översikt över 

vad författarna tar upp i sina böcker och sedan kommer jag sammanfatta det som jag anser 

väger tyngst och som jag kommer kunna använda som kunskap och diskussionsunderlag i 

fortsättningen av min uppsats. De verk jag har använt mig utav inkluderar Leger Grindons 

The Hollywood Romantic Comedy (2011), Yvonne Traskers Working Girls (1998) och Ilana 

Nashs ”Nowhere Else To Go” (2002). De två första titlarna är längre böcker medan den sista 

titeln är en artikel.  

2.1 The Hollywood Romantic Comedy: Conventions, History and 

Controversies av Leger Grindon. 

Leger Grindon skriver i sin bok om hur Hollywoods romanistiska komedier har sett ut under 

1900-talet och framåt. Han går in i detalj på olika tidsperioder, vilka han kallar för cyklar och 

kluster, och avslutar med att göra en analys av en utvald film per period. Utifrån hans verk har 

jag specifikt valt att lyfta fram de viktigaste konventionerna han tar upp i varje cykel/kluster, 

samt vilken roll kvinnan har i narrativet, hennes funktion och utseende, för att på så vis få 

förståelse för hur de har förändrats från ljudfilmens början till nutid inom genren. Först 

kommer jag att ge en generell översikt över genren, sedan kommer jag att summera Grindons 

viktigaste poänger från hans verk.  

Screwballkomedin 

Screwballkomedin innehöll ofta konflikten om uppvaktning av män kontra kvinnor. 

Begreppet ”Battle of the sexes” är ett bra sätt att beskriva denna konflikt då den belyser just 

kampen mellan mannen och kvinnan som det centrala i narrativet. Paret visade ofta sin 

attraktion genom aggression då de var så olika i sina personligheter. Mannen kunde vara en 
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konventionell och stel typ som blev befriad från sin gråa tillvaro av kvinnan. Det kommande 

äktenskapet visades inte alltid genom kärleksfulla omfamningar utan byttes snarare ut mot 

konstiga variationer, så som att bära runt varandra på ryggen. De älskandes historia 

utvecklades som om sex inte fanns och paret visades istället upp som bästa vänner snarare än 

man och hustru. Detta pekar på att paret fann frihet i varandra utan att förlora sin 

individualitet (Grindon 2011, s 33-37). Grindon menar att detta är ett resultat efter första 

världskriget där konceptet om ett kärleksfullt äktenskap blev idealiskt (Grindon 2011, s 36). 

Screwball bytte ut den tidigare periodens ”comedy of manners” och beblandades med den mer 

fåniga slapstick-komedin. Paret var inte accepterat av societeten vilket blev tydligt i 

beblandningen med den fysiska humorn. Grindon belyser ytterligare det här genom att 

argumentera för att parets vänskap var viktigare än den ekonomiska situation de befann sig i 

(Grindon 2011, s 33-35). 

Screwball-kvinnans karaktär skulle vara tokig, lekfull och kvick. Hon var okonventionell i 

och med att hon var intelligent, visste vad hon ville, kunde förlita sig på sig själv och var 

vanligtvis den som provocerade fram ”the Battle of the Sexes”. Hennes mål med att flirta med 

det manliga kärleksintresset/protagonisten var att själv nå högre individualitet och för att 

kunna nå utanför hemmets restriktioner (Grindon 2011, s 32-36). Kvinnan hade ofta ett 

arbete, någonting som blivit vanligare i samhället efter första världskriget, men ändå inte 

normen. Hennes vilja att själv ta kontroll ledde till att kvinnan vände upp och ner på 

konventionen om mansdominerande uppvaktning och kunde själv jaga efter det hon ville ha 

(Grindon 2011, s 32). 

Andra världskriget och hemmafronten 

I och med andra världskriget förändrades även det filmiska samhället. Istället för att låta 

filmens älskanden förenas i äktenskap så separerades män från kvinnor av militärtjänsten 

(Grindon 2011, s 38). Grindon citerar James Harvey som sa att det inte var en bra tid för den 

romantiska komedin. Filmen fungerade som en slags rekrytering där den kvinnliga 

protagonisten uppmuntrade mannen att ta värvning snarare än att vilja ha romantik (Harvey 

1987, s 413). Det här vände på de trender som hade fått fäste i Screwballkomedin och 

främjade de då traditionella könsrollerna att männen skulle kriga och kvinnorna skulle hålla 

sig i hemmet (Grindon 2011, s 40). Det gamla traditionshindret i Screwball, den åldrande 

åsikten, var nu istället en välmenande patriark som uppmuntrade kvinnan till romantik och 

patriotism (Grindon 2011, s 40). 
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Efter krigstiden 

De romantiska komedierna som skapades under denna period var oftast gjorda av Hollywoods 

veteraner som etablerades redan på 30-talet. Deras filmer porträtterade romanser som 

präglades av längtan, ensamhet, separation och död (Grindon 2011, s 43).  

Förförelsekomedin 

Under 50-talet blev det populärt att byta ut uppvaktningskomedi mot förförelse i någonting 

som blev känt som ”sex comedies” (Grindon 2011, s 46). En playboy och en golddigger växte 

fram som den tidens antagonister. Denna period motsäger screwballperioden genom att inte 

visa upp det motsatta könet som en spännande tävling och vän, det visades snarare upp som 

en fiende som skulle erövras (Grindon, s 47). Här var utklädnad en viktig konvention då den 

lärde personligheten ”lymmeln” (Grindon 2011, s 15-16) att förförelse inte leder någonvart, 

vilket transformerar personligheten till någon som är redo för ett seriöst äktenskap. Och det 

var just äktenskap som segrade (Grindon 2011, s 48). Däremot innehöll inte det slutliga 

äktenskapet samma värme som den förening av själsfränder som skapades i screwballkomedin 

(Grindon 2011, s 50). 

Den här tiden är också starkt kopplad till Marilyn Monroes karaktärer som den blonda och 

korkade flickan. Monroe porträtterade ofta kvinnor som övergav ambitioner om att ha en 

karriär, vilket var raka motsatsen till den kvinnliga Screwball-protagonisten. Monroes 

karaktärer var ofta utan jobb, bakgrundshistoria och ens särskilda personliga egenskaper. I the 

Seven Year Itch (1955) saknar hon till och med ett namn. Hennes karaktärer var alltså mer av 

en fantasi skapad av män än troliga kvinnor med riktiga liv (Grindon 2011, s 48-49). 

Övergångsperioden 

Mellan 1967-1972 så var det kris i Hollywood. De genreformler som tidigare varit självklara 

succéer fungerade inte längre. Episka filmer gjorde storförluster vilket satte punkt för 50-

talets spektakelfilm. Hollywood fick leta efter vilka konventioner som fungerade både för 

dem och för publiken. Det behövdes ett nytt perspektiv och för att åstadkomma detta fick nya 

förmågor en chans att prova sin lycka. Det pågick politiska kamper runtom i landet: för 

kvinnor, mot kriget, för jämlikhet mellan svarta och vita, osv. Utöver detta så blev öppenheten 

angående sexualitet viktigare, det var inte längre någonting för att endast försegla ett 

äktenskap. Detta kunde lättare visas på bioduken när censursystemet förändrades (Grindon 
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2011, s 50-51). Det hela resulterade i filmer i stil med The Graduate (1967). I denna film, och 

de andra liknande filmerna, så ändrades konventionerna för hur kärleksparet skulle se ut. Det 

behövde inte längre vara två individer i ”rätt” ålder som var perfekta för varandra. Filmerna 

utmanade det som publiken ansåg vara vanligt samtidigt som den kvinnliga sexualiteten visats 

på ett sätt som aldrig visats förut (Grindon 2011, s 53).   

Nervig romantik 

Den nerviga komedin kommer under en tidpunkt I USA då stora förändringar skedde i 

Hollywood. Så kallade ”blockbusters” var avgörande för det som kom att kallas för Det Nya 

Hollywood. Man tittade tillbaka på genrens konventioner för att skapa en ny film och göra 

kommersiell succé (Grindon 2011, s 54). Den stora skillnaden från tidigare perioder i genren 

är att hoppet om den sanna kärleken har försvunnit. Istället för att leva lyckliga för resten av 

sina dagar så var det i dessa filmer konvention att flera förhållanden kommer äga rum under 

en livstid. Perioden präglas alltså av en slags skepticism för kärlekens kraft. De externa hinder 

som fanns i andra perioder har i den nerviga komedin hamnat på insidan av karaktärerna i 

form av deras rädslor och problem (Grindon 2011, s 56). De traditionella värderingarna av 

uppvaktning visas upp i nostalgiska låttexter eller poesi, men karaktärerna vet om att det är 

fantasier som inte fungerar i deras liv. Filmer i denna period utvecklade en större realism i 

genren och är närmare publikens egna erfarenheter av intimitet och uppvaktning (Grindon 

2011, s 57). 

För kvinnan var det en period då deras frihet märktes i film, någonting som förvirrade 

männen. De romantiska komedierna porträtterade ofta en man som inte var van vid kvinnors 

självständighet, de förändrade könsrollerna och att sex och äktenskap inte nödvändigtvis 

följde varandra (Grindon 2011, s 55). I denna period blev det vanligare att männen eftersökte 

äktenskap medan kvinnorna motstod och försvarade sin självständighet (Grindon 2011, s 57). 

Bekräftelseperioden 

Denna period ersätter den tidigare nerviga perioden med ett nytt hopp om att kärlek verkligen 

kan leda till lyckliga och bestående äktenskap. Det innebär också att den tidigare öppenheten 

och ärligheten om sex samt kvinnors frihet motverkas (Grindon 2011, s 58). Grindon citerar 

Steve Neale som skriver att den dominanta ideologiska tendensen i denna period är att 

motverka kvinnans nya självständighet och förflytta tillbaka dem till mer traditionella 

kvinnliga roller (Neale 1992). Neale fortsätter att beskriva att filmer inom denna period, till 



11 

 

skillnad från den nerviga filmen, lyfte fram gammalmodiga värderingar genom att spela 

klassiska kärlekssånger och låta den nostalgiska känslan ge effekt – inte förkastas.  Cykeln 

fortsätter som om filmer som skakat om konventioner, till exempel Annie Hall (1977), aldrig 

producerats och Grindon argumenterar för att detta gör perioden irrelevant för det moderna 

samhället (Grindon 2011, s 59). 

Den groteska perioden 

Filmer inom denna period ansågs vara ”sex comedies”, vilket påminner om 

förförelseperioden, fast denna period integrerar andra konventioner från den romantiska 

komedin. Trots att romantik och det groteska kan tyckas vara motsatser så är sexualitet ändå 

ihopkopplat till det groteska (Grindon 2011, s 63). Grindon citerar David Denby som skriver 

att den strävande kvinnan (en ambitions karriärskvinna) sällan tar sig an rollen som en genuin 

partner utan fungerar mest som en anledning för mannen att komma ifrån sitt kompisgäng 

(Denby 2007), som på ett eller annat vis håller honom tillbaka (Grindon 2011, s 65). 

2.1.1 Sammanfattning 

Utifrån dessa cykler och kluster vill jag specifikt lyfta fram just förändringen för kvinnan från 

screwballperioden, till förförelseperioden, till nerviga perioden, till den groteska perioden 

eftersom det är detta som är mest relevant för kommande delar i min uppsats. I 

screwballperioden var kvinnan en individ som sökte efter självständighet och att få bestämma 

över sig själv, ofta med kunskapen om hur det skulle göras bäst också. Hon kan alltså ses som 

MPDGs raka motsats även fast de båda innehar liknande egenskaper. I förhållande till 

screwball kan vi märka steget bakåt i utvecklingen när vi når 50-talet och förförelseperioden. 

Resan hit har präglats av ett världskrig som gjort att nöden krävde att kvinnan återigen tog på 

sig rollen som hemmafru som ömt sade farväl till sina makar och älskanden för att de skulle 

göra sin plikt. Förförelseperioden börjar således för kvinnor med en redan etablerad roll om 

att karriärsambitioner bör ges upp för att finna romantik. Monroes skara av karaktärer kan 

många relateras till MPDG på grund av saknaden av ett verkligt liv. Som sagt, här var 

kvinnan mer av en fantasi än en person.  

Några år senare visade dig sig att de vanliga konventionerna inte längre fungerade, någonting 

som kunde vara en konsekvens av den förändring som skedde i samhället. Detta ledde till en 

romantisk komedi där sex och partnerskap i sig blev viktigt. Kvinnan hade kommit ett par 

steg närmare självständighet och fler än en sexpartner i livet var vanligt. Efter denna period 
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har man återigen försökt röra sig tillbaka till en romantisk komedi där ett slut med ett lyckligt 

äktenskap är konvention. Från denna bekräftelseperiod rör vi oss in i den period vi på 2000-

talet fortfarande befinner oss, den groteska perioden. Perioden som lättsamt porträtterar sex 

som någonting näst intill pinsamt och avvikande men också tenderar att visa upp hur 

motsatser kan attraheras av varandra, vilket påminner mycket om den tidiga 

screwballkomedin. 

2.2 Working Girls: Gender and Sexuality in Popular Cinema av Yvonne 

Tasker. 

Yvonne Tasker skriver i sin bok Working Girls (1998) om hur kvinnors sexualitet och 

könsroller porträtteras I olika filmgenrer. Hon tar avstamp i hur kvinnors sexualitet, speciellt 

den om utbyte av sexuella tjänster mot pengar, fortfarande har en central roll i populär film 

men även hur den har utvecklats. Hon visar på skillnaden mellan kvinnor som arbetar, 

kvinnoarbete och kvinnors sexuella framträdanden eller prestation – någonting som finns i 

alla genrer (Tasker 1998, s 3). Tasker använder populärkulturens relation till kvinnor som 

arbetar för att göra en bredare analys av könsroller, klass och ras. Jag har valt att lyfta fram 

konventioner om hur kvinnor porträtteras i olika genrer, hur de ser ut, vilken funktion de 

fyller och vad som driver dem för att kunna jämföra med kvinnor i romantisk komedi. 

 

Tasker börjar med att beskriva hur den kvinnliga prostituerade karaktären betytt mycket för 

kvinnans utveckling som en stark karaktär. Den prostituerade kvinnans liv kan porträtteras 

romantiserande eller som hemskt, men om man ser förbi den bokstavliga gatuflickan så 

belyser hennes närvaro ett segregerat samhälle vad gäller kön, klass och ras.  I kriminalfilmer 

får ofta kvinnliga poliser arbete på fältet under täckmantel som prostituerad som Tasker 

argumenterar för ytterligare stödjer att en kvinnas arbete revolverar runt ett slags sexuellt 

framträdande (Tasker 1998, s 3-4). 

Westernfilmen 

Kvinnor i Westernfilmer porträtteras inte alltid som prostituerade, men det är vanligt 

förekommande att de agerar sexuellt. Tasker menar att prostitution, eller utnyttjandet av sex, 

är ett sätt att visa på kvinnornas frihet (Tasker 1998, s 56) och blir på så sätt ”working girls” 

(arbetande flickor). 
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Tasker menar att crossdressing förekommer mycket i Westernfilmer med kvinnliga 

protagonister. De förklaras ofta som ”tomboys”, pojkflickor, som ofta definieras av deras 

relationer till sina pappor eller negativa relationer till misslyckade män. Manliga kläder 

symboliserar arbetskläder medan kvinnliga kläder symboliserar återhållande och restriktion 

(Tasker 1998, s 58). En pojkflicka som har överlevt filmen brukar konventionellt lägga ifrån 

sig sina manliga kläder och ingå i ett heterosexuellt förhållande, men det är inte alltid det 

händer (Tasker 1998, s 59). Deras androgyna beteende och klädsel leder istället till lesbiska 

konnotationer och öppnar för andra möjligheter än att förlora sin självständighet, som Tasker 

menar är resultatet av heterosexualitet för en kvinna. Tasker refererar här till Tamsin Wiltons 

antologi där det förklaras att, för lesbiska kvinnor, sker romantik endast inom heterosexuella 

ramar (Wilton 1995, s 94).  

I filmen Bad Girls (1994) ser vi en grupp kvinnor som protagonister vilket ändrar de vanliga 

konventionerna som finns i genren. Filmen marknadsfördes som en ”sexig post-feministisk” 

western där kvinnors frihet och självständighet, deras rätt att bestämma över sina egna 

kroppar, porträtterades med en tveksam blandning av närbilder på urringningar och ett 

fetischistiskt användande av piskor och vapen. Här är den sexualiserade bilden av kvinnan 

återigen synlig (Tasker 1998, s 57). 

Actionfilmen 

Majoriteten av storbudgetfilmer fortsätter att främst innehålla en manlig protagonist/hjälte 

samtidigt som kvinnan spelar en biroll, ofta en romantisk sådan. Dessa roller, trots att de är 

olika i sina personligheter, tyder ändå på kvinnliga karaktärers plats i actiongenren (Tasker 

1998, s 67). När kvinnliga roller utvecklas så är det ofta en typisk ”butch” (manlig) kvinna 

eller en motvillig hjältinna som porträtteras till skillnad från de sexiga och glamorösa 

konventionella kvinnorna i genren (Tasker 1998, s 68). Actionhjältinnor är ofta motiverade av 

en moderlig instinkt att försvara sina barn eller så, som i Western, finner de motivation genom 

relationen till sina pappor (Tasker 1998, s 69). Actionfilmen har omformulerats under 1990-

talet mycket på grund av kvinnliga framträdanden inom genren (Tasker 1998, s 72-73).  

Tasker skriver om ”the buddy movie”, eller kompis-filmen, där vanligtvis två män delar 

hjälterollen. Denna konvention finns fortfarande kvar men syns nu även med en manlig och 

en kvinnlig protagonist också. Denna ”kompisduo” består vanligtvis av en vit man 

tillsammans med en vit kvinna eller en svart man. Kvinnan är måhända inte en okapabel 

karaktär eftersom hon visar sig kunna hantera vapen och dylikt, men hon fungerar ändå i 
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relation till mannen. Han porträtteras som den bättre av de två och presenteras inom narrativet 

ofta som den bästa i branschen (Tasker 1998, s 74). Konventionen om kärlek mellan 

protagonisterna blir mer påtaglig när de två manliga protagonisterna istället blir till en manlig 

och en kvinnlig protagonist. Kvinnor porträtteras som en avbrytande kraft i narrativet som 

tillför sexualitet i männens arbetsliv (Tasker 1998, s 74-75). 

Under 1980-talet och början av 1990-talet så utvecklades en annan typ av kvinnlig 

actionhjältinna. Hon definierades av sina maskulina kvaliteter, det som Tasker kallar för 

”muskulinitet”, som inkluderade den kvinnliga skådespelerskas fysiska styrka och makt. Här 

refererar Tasker specifikt till James Camerons Aliens (1986) och Terminator 2 (1991), filmer 

som båda innehåller fysiskt starka kvinnor som motiveras av moderliga instinkter (Tasker 

1998, s 70). Detta blir ytterligare slagkraftigt i Aliens och Alien 3 (1992), i och med Ripleys 

manliga utseende och beteende, då hon visar på sin heterosexualitet (Tasker 1998, s 72). Flera 

kvinnor inom actiongenren introduceras alltså med stort självförtroende och som sexuellt 

aktiva (Tasker 1998, s 68). 

Kriminalfilmen 

Inom kriminalfilmen kan man hitta den kvinnliga protagonisten inom tre positioner: som den 

aktiva, intelligenta polisen/detektiven, som kriminell eller objekt för polisens undersökning, 

eller slutligen som offer för ett våldsdåd (Tasker 1998, s 92). Kvinnans sårbara kropp är ofta 

uttalad i relation till bilder om sexuella övergrepp. Tasker menar att man kan jämföra detta till 

den sortens penetration som en manlig protagonist i genren utsätts för, men då i form av 

knivar, kulor, pilar och andra vapen (Tasker 1998, s 110). Det är också vanligt för kvinnliga 

protagonister att röra sig emellan dessa tre positioner under narrativets gång. Tasker citerar 

Carol Clover (1992, s 6) som menar att filmer om hämnd handlar precis om denna flytt från 

en position till en annan, vilket utgör utvecklingen för en ”victim-hero” (”offer-hjälte”, 

författarens översättning).  

I de kriminalfilmer som Tasker har tagit upp är det konvention att filmen artikulerar den 

kvinnliga protagonistens förhållande till sin sexualitet, ibland problematisk och en del av 

händelseförloppets utveckling (1998, s 92). Hon visar tidigt att hon är heterosexuell och under 

filmens gång så utforskar hon sin sexualitet vid sidan av, i vissa filmer ihopkopplad med, det 

fall hon jobbar med (Tasker 1998, s 93). 

Film noir och femme fatale 



15 

 

När feminister höll på att utveckla kommenterer om representationen av kvinnor i film noir så 

undersökte kritiker bilder på kvinnorna i Hollywood så fann de att karaktärerna saknade djup. 

En av egenskaperna som intresserade dessa feministiska kritiker var alstringen av starka 

bilder av kvinnor som fick agera de roller som då var förknippade med manliga skådespelare 

(Tasker 1998, s 120). Dessa kritiker har fokuserat mycket på rollen ”Femme Fatale” och har 

belyst den som en arketyp som visar på kopplingen mellan kvinnlig sexualitet, död och fara, 

och även utrymmet där kvinnan fungerar som narrativets mittpunkt (Tasker 1998, s 117). Om 

det på 70-talet var vanligt att finna en femme fatale i rollen som en självständig prostituerad 

kvinna så var det på 90-talet vanligt att finna henne iklädd affärskostym (Tasker 1998, s 126).  

En femme fatale definierades som kvinna vars styrka var hotad och vars identitet fungerade 

som ett mystiskt objekt för undersökning (Tasker 1998, s 91). Enligt traditionella 

representationsmönster så var kvinnor mystiska men onda och de var inte endast definierade 

av sin sexualitet utan även av den kraft som deras sexualitet genererade. Hon var åtråvärd - 

men farlig. Utöver detta argumenterar Tasker för femme fatalens oamerikanska sätt och 

belyser snarare den exostiska tradition som är kopplad till rollen av ond förföreska (Tasker 

1998, s 126).  

Melodrama, eller kvinnans film 

Amerikansk film har marginaliserat representationer av kvinnlig vänskap. De visar hellre 

stora stjärnor som lever i isolation, biroller som existerar nästan enbart i relation till hjälten, 

eller kvinnor som kämpar emot varandra (Tasker 1998, s 139). Trots att homoerotiska 

förhållanden mellan män är vanligt i film så har liknande förhållanden mellan kvinnor, såsom 

Thelma and Louise (1991), inte genererat så många nya filmer i liknande anda (Tasker 1998, s 

140). Över genrernas gränser så har heterosexualitet och de filmer som porträtterat det betytt 

slutet för kvinnlig vänskap. Barbara Creed (1995) uppmärksammar konventionen där filmer 

med lesbiska undertoner slutar med att en av kvinnorna dör (Tasker 1998, s 151). Lesbisk 

homosexualitet bygger alltså upp en plats som är distanserad från män och lik, men 

annorlunda från, kvinnlig vänskap (Tasker 1998, s 140). 

Inom narrativ i genren så orsakar ofta relationen med män dilemman för kvinnor. Männen 

orsakar de narrativa problem som uppstår vilket vi får se kvinnorna lösa. Detta kan ses som en 

upp-och-ner vändning av de filmer där kvinnor anses tillföra problem in i männens liv (Tasker 

1998, s150-151). De problem som orsakas har ofta en grund i deras sexuella relation, om det 

så är ett förhållande eller inte, som kvinnan har möjlighet att lösa och överleva med hjälp av 
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sina kvinnliga vänner (Tasker 1998, s 152). Men de narrativ som innehåller en fokus på 

heterosexuell romantik leder ofta till att den kvinnliga vänskapen överges och är någonting 

som man växer ur (Tasker 1998, s 151). 

De filmer som porträtterar kvinnlig vänskap innehåller inte alltid lesbiska konnotationer, men 

en kvinnas vägran att ingå i heterosexualitet tyder på hennes vilja och önskan att uppleva 

någonting annorlunda (Tasker 1998, s 153). Där bidrar de lesbiska undertonerna med ett 

moraliskt system som tillåter kvinnlig vänskap att vara ett alternativ, och komplement, till 

heterosexuell romans för att finna lycka (Tasker 1998, s 142). Narrativ som omringar en 

grupp kvinnor fungerar för att kontextualisera heterosexualitet och hemmalivet - inte som ett 

oundvikligt måste utan som en valmöjlighet (Tasker 1998, s 148). Bilder om hemmet som ett 

fängelse, ett uppoffrande, eller straff för viljan att överträda gränser som hindrar kvinnan, 

tydliggör könsroller i sociala och kulturella konstruktioner. Här ger filmen om kvinnlig 

vänskap hopp om att äktenskap inte nödvändigtvis leder till slutet för vänskapen (Tasker 

1998, s 147). 

2.2.1 Sammanfattning 

I Taskers bok väljer hon att lyfta fram hur kvinnor tar form och beter sig I förhållande till sin 

funktion i genren. De viktiga aspekterna här är framförallt kvinnans relation till män, bilden 

av kvinnan som yrkeskvinna, funktion i narrativ och hennes kropp. Kvinnliga protagonister 

finner sig ofta i ett narrativ där problemen och hindrena som måste överkommas ofta skapas 

av män. Detta är mest tydligt i melodrama där kvinnlig vänskap är ett övergripande tema. 

Utöver detta brukar kvinnliga karaktärer ofta definieras i relation till män, speciellt deras 

fäder eller tidigare partners. Det som har hänt kvinnorna tidigare i deras liv med dessa män 

har ofta stor betydelse för varför de agerar som de gör inom narrativet. De klär sig kanske i 

pojkkläder för att de endast växte upp med en pappa som ville ha en son. Det är dessutom 

detta som ofta motiverar kvinnorna, att komma ifrån det mansdominerade samhället och 

relationerna till män som inte är förmånlig genom att söka självständighet eller, som Tasker 

benämner det, homosexualitet. Denna homosexualitet porträtteras ofta som slutet för kvinnlig 

vänskap då det är konvention att en av kvinnorna dör. 

I mer actionfyllda filmer brukar en kvinna kunna ersätta en av männen i en protagonistduo, en 

så kallad ”Buddy-film”, men fungerar då som ett kärleksintresse för den manliga 

protagonisten. Kvinnans karaktär sexualiseras vilket även kan märkas i kriminalfilmer där 

konventionen är att ett kvinnligt offer utsätts för sexuellt våld. Det kan jämföras med det våld 
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män utsätts för som istället är i form av penetration av knivar, pistolskott och andra vapen. 

Kvinnans funktion i dessa narrativ leder ofta till att det kommer fortsätta att handla om 

kvinnans sexualitet, om kvinnan så spelar karaktären av ett offer, detektiv eller kriminell. 

Kvinnan porträtteras alltså som en sexuellt aktiv karaktär som fungerar inom heterosexuella 

ramar. 

2.3 “Nowhere Else to Go”: Gidget and the Construction of Adolescent 

Femininity av Ilana Nash. 

Ilana Nash har titulerat sin artikel “Nowhere Else To Go” efter någonting som professor 

Humbert (James Mason) säger i den välkända filmen Lolita (1962). Han säger att hans 

styvdotter, Lolita, gick till sängs med honom för att hennes mamma precis hade dött och hon 

inte hade någon annanstans att ta vägen. Nash använder sig av denna fetisch för tonårsflickor 

för att framhäva sitt argument att tropen om just tonårsflickor i s.k. ”domestic comedies” 

(”familjekomedier”, författarens översättning) både sexualiserar och naiviserar sina hjältinnor 

och tvingar dem att söka godkännande från sina fäder (Nash 2002, s 341-342). Hon har 

analyserat de serier, filmer och böcker som skildrar Gidgets liv, en ung flicka i Malibu som 

revolutionerat surfarlivsstilen för flickor under 50- och 60-talet (och framåt). Nashs två 

huvudområden, sexualisering och förbarnsligande, utvecklas genom att analysera förhållandet 

till just sexualiseringen av tonårsflickans kropp samt fader-dotter-relationen som präglar 

franchisen om Gidget (1965) i amerikansk kultur. 

Tonårsflickan fetischeras genom att man visar hennes privata sfärer, så som hennes kropp, 

hennes sovrum och till och med hennes medvetande, konstrueras som förföriska objekt (Nash 

2002, s 341). Troper om integritet visar upp tonårsflickor som människor med hemligheter 

dolda i platserna där de trivs. Ofta delvis avklädda i sina sovrum där de skriver sina dagböcker 

som delas med publiken (Nash 2002, s 349). Vissa menar att sovrummet symboliserar det inre 

livet hos en tonårsflicka medan andra menar att dess filmiska representation har inspirerat 

unga kvinnliga tittare att bli glada över att media legitimerar deras vardagsliv (Nash 2002, s 

351).  

Det Nash väljer att kalla för brottslighet, snarare ungdomsbrottslighet, ges stor plats i hennes 

artikel då hon likställer det med en ung kvinnas sexualitet mot samhällets normer - det vill 

säga att kvinnor hade sex som ogifta. Nash påkallar uppmärksamhet till att ”Victory Girls”, 

som bekymmerslöst hade sex med soldater, var medias sätt att visa upp brottslighet bland 
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kvinnor medan den manliga brottsligheten hade och göra med det mesta förutom sex eller 

sexualitet (Nash 2002, s 344). Kvinnlig sexualitet porträtteras som ett problem som präglar 

flickor i film (Nash 2002, s 343). För andra än flickorna själva var deras sexualitet fortfarande 

någonting som gav upphov till problem. Männens problem porträtterades ofta i narrativ om 

tonårsflickor att ha att göra med hur man kunde njuta av kvinnan utan att släppa sexualiteten 

fri. Eller, som Nash färggrant skriver: ”how, that is, to catch a tiger by her piece of tail” (Nash 

2002, s 349). 

Trots den nära relationen mellan Gidget och hennes far, som jag kommer ta upp mer nedan, 

brukade Gidget ofta utveckla romanser med unga män. Däremot var dessa romanser ofta 

olämpliga och kortvariga, till exempel när hon förälskar sig i sin nya lärare (Nash 2002, s 

354). Gidget övertygar om vikten av sexuell lockelse och att detta är höjdpunkten i en flickas 

liv (Nash 2002, s 350). 

Under 1950-talet var det mer vanligt med ett narrativt perspektiv från familjens son, men de 

få program eller filmer som inkluderade flickor hade narrativ med konventioner som gynnade 

ett vuxet perspektiv (Nash 2002, s 345). Nash hänvisar till Georganne Scheiner som skrev i 

Signifying Female Adolescence: Film Representations and Fans, 1920–1950 (2000) att dessa 

narrativ ofta innehöll föräldrars oro över deras dotters oskuld (Nash 2002, s 343). Flickans 

sexualitet är bunden till hennes naturlighet och Nash skriver att det är lättare kan appliceras på 

tonåringar snarare än de i vuxen ålder eftersom tonåren är en period som gränsar till barndom. 

Nash menar att barndomen har konstruerats som mer primitiv än den vuxna åldern (Nash 

2002, s 348). 

Smeknamnet Gidget är en sammanslutning av orden ”girl” och ”midget”, någonting som 

antyder till hur otroligt det är att hon kommer lyckas med sina åtaganden på grund av sitt kön 

och sin fysiska storlek, speciellt i relation till den mansdominerade och farliga sporten surfing 

(Nash 2002, s 343). De aktiva val som Gidget gör påstår Nash är en falsk front. Somliga anser 

att den är inspirerande men Nash själv lyfter fram hur Gidget sällan lyckas nå sina ambitioner 

och orsakar kriser som är direkt påverkade av hennes inkompetens (Nash 2002, s 344).  Den 

tidigare stereotypen om flickor som fåniga och kaotiska fortsätter med tillägget att de även 

porträtteras som objekt för hån och sexuella utmaningar för auktoriteter (Nash 2002, s 345). 

Gidget visar på ett paradoxalt förhållande mellan att fantisera om att göra aktiva val som leder 

framåt och att samtidigt undervisas om underlägsenhet (Nash 2002, s 344). 
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I Gidget porträtteras råder en patriarkal struktur som Nash lyfter fram genom att belysa 

faderns plats i Gidgets liv. Den öppna sexualiteten som många uppfattar som besvärande, till 

exempel i Kubricks Lolita, är fundamentalt samma sexualitet som visas upp i mer vanliga och 

roande relationer mellan fäder och döttrar i, vad Nash kallar för, ”hälsosam” underhållning 

(Nash 2002, s 341). Nash hänvisar igen till Scheiner (2000) som menar att narrativ som var 

centrerade på flickor vanligtvis uttryckte ett förhållande mellan far och dotter där de 

motvilligt hade koll på varandras sexualitet (Nash 2002, s 344). Gidget är däremot mer mån 

om sin integritet vad gäller sin egen dagbok än vad gäller hennes pappas kontroll över hennes 

sexualitet, vilket hon anser att han har rätt att göra då hon resonerar att hon skulle vilja att han 

brydde sig om ifall hon var oskuld eller inte (Nash 2002, s 351). 

I Gidgets fall var hennes pappa en gift familjefar som endast behövde oroa sig över sin ena 

dotter då den andra var gift. Pappan var den enda stadiga manliga figuren i Gidgets liv och 

detta gjorde att Gidget själv befann sig i en oskuldsfull plats och kunde hängiva sig till fullo 

till sin far (Nash 2002, s 354). Serien, böckerna och filmerna porträtterade däremot ofta hur 

Gidget kom i kontakt med sexuellt splittrande krafter som krävde att hennes far lade sig i och 

ingrep i egenskap av patriark. Så, trots att Gidget-fenomenet belyste ett tema om ”girl-power” 

så var även ett tema som förstärkte det oundvikliga med en patriarkal struktur, någonting som 

Nash menar är en av anledningarna till att Gidget var en karaktär som porträtterades så länge i 

så många olika former och medier: Fenomenet Gidget stöttade dominanta ideologier om 

ungdomlig femininitet (Nash 2002, s 341-342). 

2.3.1 Sammanfattning 

Tonårsflickan som typ av karaktär speglar ofta en sexualiserad bild av kvinnans kropp och 

sinne. Genom att ge inblick i hennes sovrum får vi kunskap om hennes privata sfär och genom 

att hennes föräldrar oroar sig för hennes oskuld förstår vi att hennes sexualitet är någonting 

som strängt bevakas. Själv misslyckas flickan ofta med sina ambitioner och måste göra sig 

underlägsen en fadersfigur för att må bra. Det är hennes fars åsikter och värderingar som 

spelar roll och representerar de dominanta ideologierna som hon lever efter. Detta är en 

representation av medelklassens anständighet och patriarkala familjestruktur (Nash 2002, s 

352). 



20 

 

2.4 Diskussion 

Från Leger Grindon, Yvonne Tasker och Ilana Nashs verk kan vi alltså finna hur man har 

studerat kvinnors roll i film tidigare. De har fokuserat på olika delar av filmens värld, en 

specifik genre och konventionerna däri samt olika genrer med ett fokus på kvinnans 

framställning inom dem. De tycks vara eniga om att vissa konventioner sträcker sig från en 

genre till en annan och att de konventioner som har varit rådande inom romantisk komedi 

fortfarande syns idag sedan de blev vanliga för mer än 70 år sedan. 

Utvecklingen kan argumenteras för att ha gått både framåt och bakåt: kvinnor har fått mer 

utrymme i film, men deras porträttering är fortfarande inte förmånlig. Kvinnor representeras 

mer i filmer i roller som man vanligtvis associerar till män, till exempel i actionfilmen med en 

protagonistduo, men det är fortfarande förekommande att kvinnan är den som är passiv av de 

båda i narrativet och endast följer den manliga karaktären. Hennes funktion blir att vara av 

romantiskt intresse för sin motspelares karaktär och bistår på så vis med motivation för den 

manliga karaktären att driva handlingen framåt. Å andra sidan förekommer även roller för 

kvinnor där deras fysiska styrka är i fokus och gör dem fullt kapabla att själva driva 

handlingen framåt. Dessa filmer saknar eller motarbetar den heterosexualitet som förknippas 

med en kvinnlig karaktär och avsexualiserar på så sätt delvis hennes kropp. 

I motsats till detta, filmer som istället innehåller en underton av homosexualitet, underminerar 

kvinnors relation till varandra och tillåter sällan ett ”lyckligt slut”, eller i andra ord, ett slut där 

man återfår hoppet om att kvinnlig vänskap kommer kunna överleva. Detta porträtteras 

vanligtvis genom ett heterosexuellt äktenskap av något slag, eller genom en av de kvinnliga 

karaktärernas död. På senare tid har det blivit vanligare att relationen mellan kvinnor kan 

fortsätta frodas efter ett heterosexuellt äktenskap, men i vissa genrer är filmer med två 

kvinnliga protagonister ovanlig till att börja med. 

Liksom Tasker skriver Nash om hur kvinnor definieras i förhållande till sina fäder eller 

fadersfigurer. Unga flickor porträtteras enligt Nash som okunniga och inkompetenta och i 

stort behov av manlig vägledning och hjälp. Trots kvinnornas ringa ålder sexualiseras de 

genom att till exempel tränga sig in i deras privata sfärer, exempelvis deras sovrum. I motsats 

till de unga kvinnorna i Screwball-filmen porträtteras dessa flickor alltså som aktiva, men att 

de egentligen bara trampar vatten då de inte kommer någonstans och sällan lyckas med sina 

åtaganden.  
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I filmer där kärlek har problematiserats, specifikt i romantiska komedier, är utvecklingen av 

den kvinnliga karaktärens motivation högst diskuterbar. Ett intressant perspektiv är att det 

redan på 30-talet var en konvention att den kvinnliga karaktären låg i framkant vad gällde en 

önskan om jämställdhet. Hon hade ofta ett jobb, en okonventionell personlighet och 

motiverades av (ekonomisk) självständighet från sin familj. Hon hade ofta kontrollen över 

uppvaktningen av sin manliga motspelares karaktär och hade många andra prospekter som 

hon hade kunnat välja istället. Ett annat perspektiv är att kvinnors porträttering verkar ha gått 

fram och tillbaka efter 30-talet. Man använde romantiska filmer för att påminna sina åskådare 

om att utföra sina plikter under krigstider. Man porträtterade män som tog värvning i det 

militära och kvinnor som uppmuntrade deras plikt iförda köksförkläde. Sedan var kvinnornas 

sexuella frigörelse och självständighet någonting som skrämde och förvirrade de manliga 

protagonisterna och skapade skepticism om ”den sanna kärleken” då det blev vanligare att ha 

flera sexpartners under sin livstid. Under 2000-talet tycks konventionerna ändras ytterligare 

mot att kärleksparets ska vara totala motpoler som ändå attraheras av varandra. Eller så kan 

den ena karaktären ha så mycket energi och personlighet att man glömmer bort att den inte 

ens tycks vara verklig - som Manic Pixie Dream Girl. 

3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt går jag igenom vilka teorier jag kommer basera min analys och diskussion på. 

Jag kommer redogöra för feministisk teori samt Laura Mulveys väletablerade artikel Visual 

Pleasure and Narrative Cinema som förhåller sig till det problematiska med kvinnor i film 

från ett psykoanalytiskt perspektiv. Dessa två olika teorier är användbara för mig eftersom de 

båda fokuserar på hur kvinnors roller inom film fungerar i förhållande till män, narrativ och 

åskådare. Feministisk teori och genusteori är båda väldigt komplicerade teorier som inte går 

att sammanfatta med endast en aspekt i anseende, därför kommer jag först att ge en kortfattad 

sammanfattning om vad feministisk är, hur det har sett ut under sina tidiga år, samt vad som 

studeras. Sedan kommer jag att sammanfatta större delen av Mulveys artikel och hennes 

perspektiv på feminism. Detta görs med syftet att finna det som är relevant just för mig bland 

dessa stora teorier och det som faktiskt kan appliceras på det resultat jag finner i min analys.  

3.1 Feministisk teori 

I Feministisk teori i rörliga bilder från 2005 beskriver Katharina Tollin och Maria Törnqvist 

hur man kan förstå och närma sig feministisk teori. De förklarar att de har lagt upp sin bok 
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efter idén att den feministiska teorin är en berättelse om frihet och förändring (Tollin och 

Törnqvist 2005, s 11), eller som en berättelse om underordning, förtryck och exkludering 

(Tollin och Törnqvist 2005, s 12). En viktig del av Tollins och Törnqvists bok, och många 

andra böcker, är just kategorin ”kön”.  Författarna till denna bok diskuterar kön inom 

områdena klass, etnicitet och sexualitet (Tollin och Törnqvist 2005, s 13). I boken beskrivs 

olika former av feminism, bland annat Liberalfeminism och radikalfeminism. Jag har valt att 

lyfta fram dessa eftersom de verkar vara liknande teorier som FeministFrequency utgår ifrån i 

sin video.  

Tollin och Törnqvist börjar med att hänvisa till frågor som hanterar till exempel vad det 

innebär att vara underordnad, vilka motsättningar som finns mellan kön och frihet, vilka ”vi” 

det är som ska bli fria och från vad och vem, hur ser den fria världen ut, hur ska frigörelse nås, 

samt om ett tillstånd utan dominans ens är möjligt (Tollin och Törnqvist 2005, s 12). Dessa 

konflikter mynnar alla ut i frågor om kunskap, kropp, sexualitet, våld, samt politikens villkor 

och gränser (Tollin och Törnqvist 2005, s 12). Klassisk feministisk filmkritik visar att narrativ 

som lagt grunden för vår berättartradition är starkt begränsade vad gäller 

könsrepresentationer. Den manliga hjältesagan kan beskrivas som vår kulturs narrativ för att 

förstå och skapa världen. Detta gör feministiska ändamål problematiska eftersom 

berättartraditionen är präglad av en patriarkal struktur vilket gör det svårt att förmedla 

historier om feminism och frigörelse (Tollin och Törnqvist 2005, s 17). Patriarkatets 

värdering av kvinnor tar sig uttryck i sexualiserat våld, objektifiering och prostitution (Tollin 

och Törnqvist 2005, s 20). 

I en liberalfeministisk utopi spelar biologiska skillnader mellan kvinnor och män ingen roll 

för samhällets organisering (Tollin och Törnqvist 2005, s 28) utan fokus bör ligga på att 

kritisera liberal politisk teori (Tollin och Törnqvist 2005, s 56). Mary Wollstonecraft, liksom 

andra samtida liberaler, hävdade att förmågan att tänka självständigt utgjorde den mänskliga 

existensen. Hon menade att kvinnor, precis som män, borde ha tillgång till en utbildning för 

att utveckla sitt förnuft och på så sätt tillgodogöra sig sina rättigheter för att kunna leva sina 

liv till fullo. Om kvinnor skulle betraktas endast som medel för andras livsmål (de av män, 

föräldrar och barn), så skulle de aldrig kunna bli hela personer. Utöver detta skulle kvinnor 

inte kunna ta del i den liberala demokratin om de inte kunde utgöra sina egna mål och bli 

tagna på allvar (Tollin och Törnqvist 2005, s 26). De liberala idéerna om människan som en 

fri autonom individ skapar en motsättning mellan det som anses vara mänsklighet och det som 

anses vara kvinnlighet, vilken fundamentalt förminskar kvinnors möjligheter i livet. Kvinnor 
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passiviseras och objektifieras och blir av med sin självständighet och sin handlingskraft 

genom de sociala normer som råder om kvinnlighet (Tollin och Törnqvist 2005, s 27). 

Författarna refererar till Martha Nussbaums Sex and Social Justice (1999) där hon skriver att 

det grundläggande moderna erkännandet om alla människors lika värde och idealet om att 

varje individ utgör sin egen helhet inte omfattar kvinnor (Nussbaum, s 10). 

Radikalfeminism tar avstamp i kvinnors villkor och intressen (Tollin och Törnqvist 2005, s 

56). En radikal feministisk analys tar sin utgångspunkt i kvinnors verkliga erfarenheter och 

menar att män ska hanteras som subjekt snarare än diskursiva mekanismer (Tollin och 

Törnqvist 2005, s 59). Författarna refererar till Catherine MacKinnon som skriver i Towards a 

feminist theory of the state (1989) att kvinnoförtryck i olika kulturer är förenat av de 

egenskaperna som definierar kvinnan som annorlunda från männen med det som gör dem 

underlägsna och, samtidigt, sexuellt attraktiva (MacKinnon, s 130). Denna underordning blir 

till normen genom en ideologi om obligatorisk heterosexualitet och könsskillnad (Tollin och 

Törnqvist 2005, s 57). Patriarkala normer blir internaliserade, vilket betyder att det för många 

kvinnor är vanligt att leva med en syn om sig själv som underlägsen. På grund av det ses 

manlig dominans som en av de mest grundläggande och svåråtkomliga maktordningar i vårt 

samhälle - även idag (Tollin och Törnqvist 2005, s 56). Kate Millett lanserade begreppet 

patriarkat för att sätta ett ord på tanken om underordningen av kvinnor som strukturell. 

Patriarkatet är synligt (eller osynligt) på alla nivåer i vårt samhälle. Det genomsyrar klass, 

etnicitet, sexualitet och utgör även en fundamental grund för dem (Millett 1971, s 34). 

Radikalfeminister gör även antagandet att det inte bara finns en heterosexuell norm, utan även 

att förekomsten av sexualiserat våld stöttar kvinnoförtryck. Vetskapen om risken av våld 

skapar en beredskap som begränsar kvinnans liv. Sexuella trakasserier, pornografi och 

kvinnomisshandel ses som politiska ageranden som ytterligare ger makt åt mäns strukturella 

position (Tollin och Törnqvist 2005, s 57). Utöver detta präglar även den erotiserade manliga 

överordningen och kvinnliga underordningen de ”normala” heterosexuella relationer som 

finns (Tollin och Törnqvist 2005, s 57-58). Uppfattningen om detta som någonting naturligt 

kommer från de myter som existerar om könsskillnader och manliga drifter som vitt 

accepterade. Tillsammans med 60-talets sexuella revolution och öppenhet har detta snarare 

gjort det mer möjligt och tillåtet att exploatera kvinnors kroppar (Tollin och Törnqvist 2005, s 

58). Kvinnor lär sig från första dag att deras värde ligger i att vara åtrådda av män medan 

männen själva lär sig att uppskatta en underordnad partner (Tollin och Törnqvist 2005, s 58). 
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Sexualitet kan alltså ses som en social konstruktion i den bemärkelsen av den definierats av 

män och påtvingas kvinnor (MacKinnon, s 128). 

Till skillnad från liberalfeminismen vill radikalfeminismen ändra systemet från grunden. Den 

liberalfeministiska tanken att jämlikhet och rättvisa skall råda går inte att genomföra utan att 

man berör förtryckets kärna, nämligen mäns dominans av och sexualiserade våld mot kvinnor. 

I synliggörandet av maktstrukturen kan kvinnor tillsammans erövra kunskap och 

handlingsutrymme (Tollin och Törnqvist 2005, s 60). 

Dessa två feministiska perspektiv ges ytterligare ljus eftersom de är relativt ”gamla” 

perspektiv som ändå är relevanta än idag. Den förändring som har skett har ännu inte lett till 

jämställdhet mellan könen, utan det finns fortfarande hinder som motverkar det som 

feminister kämpar för. Exempel på det är - som Nathan Rabin och FeministFrequency tar upp 

och benämner - Manic Pixie Dream Girl. 

3.2 Laura Mulvey och Kvinnan som objekt 

I sin artikel Visual Pleasure and the Narrative Cinema (1975) granskar Laura Mulvey med 

hjälp av psykoanalys hur fascination av film stärks av redan existerande former av fascination 

inom en individ och de sociala aspekter som har präglat honom/henne (Mulvey 1975, s 238). 

Hon vill påvisa att det omedvetet socialt patriarkala samhället har påverkat filmers struktur 

(Mulvey 1975, s 239). 

Kvinnans roll i formandet av det patriarkala samhället är tvådelad. Först symboliserar hon 

hotet av kastration genom att inte ha någon penis, sedan uppfostrar hon sitt barn därefter. 

Kvinnan finner sig alltså i denna patriarkala kultur där hon är en bärare av mening, inte en 

skapare av mening (Mulvey 1975, s 239). 

Mulvey inleder med att beskriva skopofili. Enligt Sigmund Freud är det en sexuell instinkt 

som existerar som en drivkraft oberoende av erogena zoner (Mulvey 1975, s 240). Mulvey 

menar att skopofili betyder att finna upphetsning genom att, via syn, använda en annan person 

som ett objekt för sexuell stimulation. Hon ger exemplet att biografer ger rum åt skopofili då 

dess mörka rum ger åskådare avstånd från varandra då de ser in i den privata värld som är 

filmen (Mulvey 1975, s 241). 

Även narcissism, som en del av skopofili, och formandet av ett ego kommer från 

identifikation av bilden man sett. Nyfikenhet och en önskan att kunna titta beblandar sig med 
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en fascination av likhet och igenkännelse. Till exempel likheten med det mänskliga ansiktet, 

kroppen, förhållandet mellan den mänskliga formen och dess omgivning - den synliga 

närvaron av personen i världen (Mulvey 1975, s 241). 

Traditionellt sett har kvinnans exhibitionistiska roll varit att bli tittad på och uppvisad på 

samma gång. Deras utseende är en kod för en stark visuell och erotisk inverkan så att det kan 

sägas innebära ”to-be-looked-at-ness”. De två funktioner som kvinnan uppvisar i filmens 

värld är som ett erotiskt objekt för karaktären inom diegesis, och även som erotiskt objekt för 

åskådaren. Mulvey menar att kvinnan ses som ett sexuellt objekt. Hon är vacker och ska 

uttrycka mannens begär. Hennes uppgift i en film är att arbeta emot berättandets fortlöpande 

och ge upphov till erotisk kontemplation. Å andra sidan menar Mulvey att män motstridigt ser 

på sin like i ett exhibitionistiskt sammanhang. Detta tyder på att mannen tar en aktiv roll när 

det gäller fortsättningen på berättelsen och dess framfart (Mulvey 1975, s 243). 

En manlig åskådare kan identifiera sig med den manliga protagonisten och blir så ett med 

denne. Han har då makten, är fri att göra som han vill, och kan därmed skapa handling 

(Mulvey 1975, s 244). Den bestämmande manliga blicken projicerar sin fantasi på den 

kvinnliga formen, som har formgetts utefter den (Mulvey 1975, s 242). Kvinnan kan alltså 

användas som ett sexuellt objekt ägd av en man inom diegesis (Mulvey 1975, s 244). 

Att ”titta” är problematiskt eftersom det i sig innehåller två aspekter: den ena aspekten 

antyder om en separation av den erotiska identiteten mellan subjektet och objektet på skärmen 

(skopofili), den andra aspekten kräver en identifikation med objektet på skärmen genom 

åskådarens fascination med, och igenkännande av, sin like (narcissism). Den första aspekten 

är en funktion påverkad av sexuella instinkter, den andra av egots libido. Tittandet är 

behagligt i sin form, men innehållet, det som uppfattas, kan bli hotande och det är kvinnan 

som representation/avbild som påvisar denna paradox (Mulvey 1975, s 242). 

Mulvey använder sig alltså av psykoanalytiska begrepp för att undersöka kvinnans roll inom 

film. Skopofili och narcissism, två handlingar som utförs av en åskådare, beskrivs närmare 

hur de stärker den patriarkala struktur som råder i filmens värld. Mulvey kommer fram till att 

kvinnan agerar som ett erotiskt objekt som är till uttryck för mannens begär. Det är detta 

begär som gör att kvinnan saktar ner handlingen och porträtterar mannen som karaktären som 

har den aktiva rollen att ta tag i handlingens fortskridning.  
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Mulveys beskrivning av kvinnan inom filmens struktur är användbar för mig eftersom hennes 

fokus ligger på hur kvinnans funktion och porträttering inom en films handling. Jag kommer 

inte att lägga någon större tyngd på den psykoanalytiska teorin som Mulvey utgår ifrån, jag 

kommer däremot att använda de begrepp som Mulvey tar upp senare i min uppsats i del 6. 

Diskussion. Som Mulvey skriver så påverkar kvinnan inte särskilt mycket hur handlingen 

fortlöper, men hon har ändå en stor roll i narrativet eftersom hon förkroppsligar det manliga 

begäret. Här kommer jag tillbaka till Rabins och Sarkeesians beskrivningar av the Manic 

Pixie Dream Girl. Mulveys beskrivning av kvinnan som biroll/objekt och Rabins beskrivning 

av MPDG verkar utgå från samma premisser och kan därför diskuteras ytterligare utifrån ett 

feministiskt perspektiv. 

4. Tillvägagångssätt 
I denna del kommer jag att beskriva och motivera mitt tillvägagångssätt, vilket innefattar det 

material jag kommer att använda och vilken metod jag kommer nyttja när jag analyserar 

materialet. I min analys kommer jag att utgå från två romantiska komedier och fokusera på 

det kvinnliga kärleksintresset i respektive film. Först kommer jag kort att applicera Rabins 

och Sarkeesians kriterier på hur en MPDG är för att konstatera hur karaktärerna ser ut i 

förhållande till dessa kriterier. Sedan kommer jag att utföra en karaktärsanalys på karaktärerna 

för att kunna sätta fingret på hur de porträtteras och vilken funktion de fyller. Detta kommer 

genomföras på karaktären i sin helhet, men även på specifikt utvalda scener vars urval 

presenteras nedan.  

4.1 Metod 

För att närma mig mitt material på ett effektivt sätt har jag valt att göra en karaktärsanalys. 

Analysen kommer främst att fokusera på vad MPDG-karaktären fyller för funktion i 

narrativet, det vill säga vilken roll hennes karaktär spelar för berättelsens fortskridande, samt 

vilken motivation karaktären har, alltså hur vi kan rättfärdiga karaktärens närvaro under 

specifika tillfällen (Bordwell & Thompson 2008, s 65-67). Hand i hand med det kommer jag 

också att ta hänsyn till karaktärernas handlingar och den kausala kedja som de påverkar 

(Bordwell & Thompson 2008, s 78-79). Utöver detta kommer jag även att titta närmare på 

karaktären i sig, det vill säga identifiera aspekter som gör karaktären till en individ och hur 

hon tar form. Dessa aspekter är 1, karaktärens utseende (kläder, frisyr, etc). 2, språkbruk. 3, 
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bakgrund och historia (födelseort, utbildning, erfarenheter). 4, personlighet (känslosam, logisk 

etc.). 5, värderingar och målsättningar. 6, förhållande till andra karaktärer inom diegesis 

(utåtgående, elak, etc.). 7, konflikter eller hinder som behöver överkommas. 8, negativa 

egenskaper. Och 9, hur karaktären har utvecklats under narrativets gång (notera att detta inte 

nödvändigtvis behövs för en biroll, men jag inkluderar det för att visa ytterligare på hur pass 

mycket tanke som har lagts ner i skrivandet av birollen). 

Jag kommer alltså inte använda en exakt metod utan snarare ett axplock från studier som 

liknar denna. Anledningen till att jag valt att göra så är för att det har varit svårt att identifiera 

en exakt metod som har använts av flera forskare. Ovan nämna aspekter har jag funnit genom 

min tidigare forskning, att läsa andra karaktärsstudier samt olika mallar som publicerats på 

internet. Aspekterna är alltså resultatet av en egen sammanfattning utav dessa källor. Jag har 

till exempel tittat på Linus Hanssons Satan i Serier: En karaktärsanalys av djävulsporträtten i 

fyra moderna serietidningar, och ”Jag är bara en dum, gammaldags flicka”: En feministisk 

karaktärsanalys av Haruki Murakamis Norweigan Wood av Sofie Persson, men även "How to 

Write a Character Analysis" på eNotes.com, ”How to Write a Character Analysis” på 

homeworkstips.com och slutligen ”How to Write a Character Analysis” på 

teachingcollegeenglish.com. Det tycks vara flera som väljer ut specifika områden att lägga 

fokus på och därför finner jag att det är motiverat för mig att göra på ett liknande sätt. De 

aspekter som jag slutligen valde ut var även återkommande i de olika källor som jag nämnt 

ovan och bidrar också till att denna typ av metod är motiverad. 

4.2 Urval 

Det material som är valt till min analys har sållats utefter fem huvudkriterier: 1, filmerna är 

romantiska komedier där kärlek har problematiserats. 2, de innehåller manliga protagonister 

som är, eller inte är, intresserade av att påbörja ett förhållande. 3, de innehåller kvinnliga 

kärleksintressen som har en viktig roll i narrativet. 4, filmens regissör har (till viss del) även 

skrivit manus, någonting som Rabin i sin artikel från 2007 menar är en vanlig företeelse. 5, de 

är filmer som är producerade under senare år och kan generellt representera 2000-talet (det är 

dock viktigt att poängtera att jag inte kommer dra några slutsatser i förhållande till årtalen 

utan söker endast urskilja moderna konventioner inom genren). 

Genren romantisk komedi är en av de väl etablerade genrerna och därför också omöjlig att 

kartlägga helt på grund av den mängd filmer som existerar inom genren. Filmerna som jag har 

funnit är alltså bara toppen av isberget inom romantisk komedi och listan är grovt förkortad 
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från alla de filmer som egentligen finns. Men, genom att söka efter filmer utifrån mitt urval 

fick jag fram en lista på romantiska komedier från 2000-talet med en manlig protagonist och 

ett kvinnligt kärleksintresse som påbörjar ett kärleksförhållande där filmens teman behandlar 

problemen med romantik. Utifrån dessa filmer kunde jag slutligen välja två filmer som jag 

tidigare har sett och som jag misstänkte innehöll en Manic Pixie Dream Girl. De två som 

slutligen valdes ut blev: Scott Pilgrim vs the World (2010) och Silver Linings Playbook 

(2012). Dessa två filmer valdes ut specifikt eftersom de var olika i den benämningen att den 

ena manliga protagonisten är besatt av det kvinnliga kärleksintresset under filmens gång 

medan den andra manliga protagonisten försöker undvika sitt kvinnliga kärleksintresse till 

förmån för en annan under filmens gång. Detta tyder på att de kvinnliga karaktärerna är mer 

eller mindre aktiva och det är därför intressant att jämföra om deras funktioner skiljer sig åt på 

grund av det. 

Exempel på andra filmer från urvalslistan finns i Bilaga 1 i slutet av denna uppsats. 

Från de två utvalda filmerna kommer jag genomföra ytterligare ett urval, nämligen genom att 

välja ut tre scener där den kvinnliga karaktären har en större plats. Detta innebär alltså, 

eftersom MPDG är en biroll i narrativet, att scenen kommer utspelas som en viktig punkt för 

protagonisten där den kvinnliga karaktären på något vis är delaktig eller medverkar. Därför 

har jag valt ut scenerna när 1, protagonisten för första gången träffar det kvinnliga 

kärleksintresset. När, 2, protagonisten överkommer ett hinder/löser en konflikt med hjälp av 

det kvinnliga kärleksintresset. Och slutligen när, 3, protagonisten löser sin övergripande 

konflikt (filmens klimax). 

4.3 Material 

Här presenterar jag kortfattat filmernas handling som sedan kommer att utvecklas i analysen. 

Båda filmerna är producerade av större studiobolag med en budget på ca $60 miljoner 

respektive ca $20 miljoner (imdb.com budget). En mer detaljerad segmentering av de två 

filmerna och de tre scenerna från respektive film finns att läsa i Bilaga 2 i slutet av denna 

uppsats. 

Scott Pilgrim vs the World (2010) är regisserad av Edgar Wright och skriven av densamme 

samt Michael Bacall utefter Bryan Lee O’Malleys grafiska novell. På filmens sida på 

imdb.com kan man läsa att filmen har klassats som ”action, komedi, fantasy, romantik”. 

Filmen handlar om Scott Pilgrim (Michael Cera) som en dag råkar på den mystiske och 
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egendomliga Ramona Flowers (Mary Elisabeth Winstead) och faller huvudstupa för henne. 

Det hela kompliceras av att Scott redan är tillsammans med den unga Knives (Ellen Wong) 

och att det visar sig att han måste besegra sju av Ramonas onda ex-partners för att få vara med 

henne. Scott måste finna sin inre superhjälte för att vinna Ramonas hjärta. 

Silver Linings Playbook (2012) är regisserad av David O. Russell och skriven av densamme 

utefter romanen skriven av Matthew Quick. På filmens sida på imdb.com kan man läsa att den 

har klassats som ”komedi, drama, romantik”. Filmen handlar om den mentalt instabila Pat 

(Bradley Cooper) som precis kommit ut från mentalsjukhuset efter att ha kommit på sin fru 

vara otrogen mot honom med en kollega. Han gör allt i sin makt för att göra sig själv till en 

bättre man för att vinna tillbaka sin fru när han en dag träffar den lika mentalt instabila 

Tiffany (Jennifer Lawrence). De båda tvingas gå på en dejt med varandra och en osannolik 

vänskap spirar som sakta förvandlas till kärlek. Pat måste övervinna sin besatthet med sin ex-

fru för att kunna gå vidare i livet. 

4.4 Metodproblem 

Eftersom filmerna fokuserar på protagonistens utveckling så är det inte alltid förstått eller 

uttalat vad birollen tycker och tänker. Man måste därför utgå från det birollen säger för att få 

en förståelse för vad hon vill åstadkomma. Däremot kommer karaktären inte alltid kunna göra 

sig hörd över protagonisten, det bör den kanske inte heller, vilket kan göra det problematiskt 

för mig att urskilja vissa av de 9 aspekter som jag lagt fram att jag vill undersöka. Detta sätter 

en subjektiv prägel på min analys som gör det öppen för kritik. Detta kan både vara positivt 

och negativt i en akademisk kontext, men jag väljer att se på det som ett sätt för ämnet att 

studeras på många olika vis. 

Det har varit svårt att hitta forskning och metoder om karaktärsanalys på biroller då det är 

vanligare att protagonister analyseras. Mitt val att applicera en analys som kanske främst är 

syftad till protagonister gör därför min analys öppen för kritik. 

5. Analys 
I detta avsnitt följer en karaktärsanalys av filmerna Scott Pilgrim vs The World samt Silver 

Linings Playbook. Analysen kommer att utgå från de kriterier jag tidigare nämnt och består 

främst av att identifiera respektive karaktärers olika aspekter som de presenteras i tre olika 
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scener. Först presenteras respektive karaktär i förhållande till de kriterier som lagts fram i 1.1 

Bakgrund, sedan analyseras karaktären utifrån de aspekter som lagts fram i 4.1 Metod. 

5.1 Scott Pilgrim vs The World 

Scott Pilgrim är en basspelande nörd som träffar den mystiske Ramona, en ung kvinna med 

ett komplicerat förflutet. Hennes kärleksliv kontrolleras av ”The League of Seven Evil Exes”, 

hennes pojkvänner (och flickvänner) från förr, vilka Scott måste besegra för att få vara med 

henne. Ramonas karaktär presenteras genom att Scott lirkar ut information om henne från 

människor på en fest och alla verkar vara förundrade och intresserade av denna mystiska 

kvinna. En sådan cool tjej som hon spelar i en helt annan liga än Scott, men han är bestämd - 

han ska dejta henne. Det hela resulterar i en actionfylld historia där kvinnor slåss minst lika 

bra som män, om kanske inte bättre. 

5.1.1 Rabin och Sarkeesian 

Enligt Rabins och Sarkeesians kriterier så uppfylls minst tre av sex, och två är oklara. Enligt 

det första kriteriet ska karaktären vara en glänsande ledstjärna med ett odefinierat utseende. 

Ramona Flowers uppfyller inte riktigt detta kriterium, men nästan. 

1. Ja och nej. Ramona är glänsande i den mån att hon är åtråvärd och att hon vågar se ut 

precis som hon vill. Men hon är inte särskilt glad eller utåtgående i jämförelse med 

Claire i Elizabethtown. Hon är snarare väldigt bitter och uttråkad. 

2. Nej, hon försöker däremot ändra sin gamla och negativa livsfilosofi från att ha varit 

nästintill det motsatta till att bli mer positiv. Hon hjälper Scott genom att förklara sin 

bakgrund för honom så han kan besegra sina motståndare.  

3. Ja och nej. Det är saker från Ramonas förflutna som skapar handlingen och påverkar 

att Scott måste ta handling. Ramona och hennes bakgrund skapar alltså problem för 

Scott. Å andra sidan så visar Ramona inte upp några tecken på att hon själv vill välja 

vem hon är med utan verkar behöva anpassa sig efter den som vinner slagsmålet. 

4. Ja. Scott är ung, vit och är en så kallad ”nörd”. Han följer dock inte Hollywoods 

utseendeideal. 

5. Ja, Scott måste komma över sin gamla flickvän och sin ”ny-gamla” flickvän Knives 

för att kunna vinna Ramonas hjärta. Slutligen måste han även besegra sin onda 

tvilling. Ett genomgående tema är att försöka lämna sitt förflutna bakom sig. 

6. Ja. Scott har varit framgångsrik i kärlek men har nu fått dåligt självförtroende och 

framförallt en dålig självkänsla på grund av att han har blivit dumpad av sin 
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exflickvän. Genom att bli en bättre person för Ramona blir han en bättre person för sig 

själv vilket kan tolkas som att hon har hjälpt honom att återigen bli framgångsrik.  

Alla dessa kriterier är alltså inte uppfyllda. Det är därför oklart om karaktären är en MPDG 

enligt Rabin och Sarkeesian och det är problematiskt att stämpla karaktären.  

5.1.2 Karaktärsanalys 

Ramona är en mystisk karaktär som förbryllar många i filmen. Hon har en egendomlig 

klädstil, byter hårfärg minst två gånger i månaden och åker rullskridskor mitt i vintern. Hon är 

relativt osminkad men uppfyller ändå utseendemässigt ett Hollywoodideal. Hon pratar med en 

amerikansk dialekt och talar lugnt och vårdat. I början av filmen låter hon ofta sarkastisk och 

trött på andra människor, någonting som förändras till en slags matt ärlighet under filmens 

gång som ytterligare stärker känslan av att hon har fått nog av allt som hänt. När hon däremot 

pratar med Scott så är hon trevlig, rättar hans grammatik och använder sig sällan av vulgärt 

språk. 

Det vi får reda på om Ramona, när Scott agerar detektiv och förhör folk på festen där han just 

träffade henne, är att hon precis har flyttat till Toronto, är från New York, har en ex-pojkvän 

där som dumpat efter ett bråk, spelar i en helt annan liga, har män ”döende” vid sina fötter, är 

en tuffing, kan ge folk spö, har stridssår, jobbar på amazon, är den coolaste tjejen på festen 

och någonting om en kille vid namn Gideon. Ramona berättar själv att hon har haft en hård 

ungdom och att hon alltid har varit ganska bitter och arg på livet. Det kommer slutligen att 

visa sig att Gideon är den pojkvännen som fick henne att lämna New York för att påbörja ett 

nytt liv i Toronto. Han är personen som Ramona har avgudat mest i sitt liv trots att han 

behandlade henne illa. När Gideon sedan kommer tillbaka kan Ramona inte säga nej till 

honom (han har planterat ett chip i hennes hjärna så han kan kontrollera henne). Det vi lär oss 

om Ramona på grund av hennes handlingar är att hon är sexuellt aktiv men har kontroll över 

sin egen kropp eftersom hon bestämmer sig för att hon trots allt inte vill ha sex med Scott. 

Hon är dessutom öppen för att prova nya saker, från en ny hårfärg till homosexualitet. 

Ramona har mest kontakt med de karaktärer som har varit hennes partners. Hon förklarar 

varför hon var tillsammans med dem men också varför hon gjorde slut med dem. Det mest 

utvecklade förhållandet som beskrivs från hennes förflutna är det hon delade med Gideon. Det 

visar sig att hon avgudade honom men att han behandlade henne som luft. När hon däremot 

gav sig av så började hon betyda någonting för honom igen. Hon förklarar att hon nog var mer 

ensam när hon var tillsammans med honom än när hon var själv. Hon måste komma över 
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Gideon för att på så sätt kunna, på riktigt, starta om på nytt. Hon kommer över Gideon när 

Scott besegrar honom eftersom chippet i hennes hjärna förstörs samtidigt. 

Ramona strävar efter ett liv utan att skada de hon har förhållanden med. Hon är trött på att 

någon alltid blir sårad på grund av henne. Hon söker alltså inte ett liv med den perfekta 

mannen utan vill ha en vän som inte dömer henne för hennes förflutna utan vill vara med 

henne i alla fall. Hon verkar däremot inte ha någonting att säga till om när männen slåss om 

henne. Hon verkar under narrativets gång inte ha några problem med att byta partner efter 

partner, någonting hon senare förklarar är anledningen till att hon är i Toronto – för att 

komma bort från allt. Hennes ombytlighet märks i hur hon kan ändra hårfärg, någonting som 

skrämmer Scott. Hon är dessutom inte särskilt ärlig om vem hon är, någonting som bidrar till 

mystiken kring henne. 

Under narrativets gång så verkar inte Ramona utvecklas mer än vad hon ville göra redan när 

narrativet började. Det är tack vare Scott som hon kan gå vidare med sitt liv eftersom han 

besegrade hennes onda ex-partners. 

Sekvens 1: Scott träffar Ramona på en fest 

Scott ser Ramona vid två tillfällen tidigare i narrativet, men det är inte förrän på Julies fest 

som han faktiskt tar tillfället i akt att prata med henne. Hon står ensam vid en vägg och ser ut 

att vara ensam och ha tråkigt. Scott försöker starta en konversation genom att berätta samma 

Pac-man trivia som tidigare gått hem hos Knives men tappar bort sig. Ramona ser inte 

intresserad ut och Scott flyr skamset. Men han ger inte upp utan smyger efter henne runt på 

festen tills hon går hem och bestämmer sig då för att ta reda på allt han kan om henne. De han 

frågar berättar att hon är festens coolaste och mest mystiska tjej och att de har hört rykten om 

hennes tuffhet. I och med att Scott blir förbjuden av Julie att stöta på Ramona får vi även reda 

på att han tidigare har haft ett långvarigt förhållande som gick i kras, och även många andra 

förhållanden som inte har fungerat. I den här scenen får vi ta del av stora delar av den karaktär 

som kommer visa sig vara Ramona. Vi får reda på hur hon ser ut, hur hon talar, hennes 

bakgrund, samt några ledtrådar till varför hon är i Toronto. Anledningen till hennes flytt är 

däremot fortfarande en del av hennes mystik och kommer inte att redas ut förrän sent i filmen. 

I denna sekvens är Ramona objektet för Scotts undersökning. Han vill ta reda på vem hon är 

vilket resulterar i att vi får reda på mer om hans karaktär och hans förflutna. Ramonas rykte 

har föregått henne och Julie har därför bjudit in henne till sin fest. Ramonas motivation att gå 
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på festen är att träffa nya människor eftersom hon inte har några vänner i Toronto. Ramona 

fungerar alltså i förlängning som en karaktär som motiverar protagonisten att föra handlingen 

vidare och berätta om sig själv.  

Sekvens 2: Ramona och Scott slåss mot Roxy 

Roxy avbryter Scott och Ramona mitt i deras diskussion om deras tidigare förhållanden och 

hur ingen kommer oskadd från en separation. Scott har väldigt svårt att acceptera att Ramona 

har haft tidigare förhållanden och blir ännu mer förvånad när det visar sig att Ramona har haft 

en homosexuell fas i livet. Roxy menar att om inte Gideon får ha Ramona så ska ingen få ha 

henne. Den här gången väljer Ramona att slåss själv och utmanar därför Roxy. Det Roxy 

säger tyder på att det är Gideon som är ledaren över The League of Evil Exes, men det är som 

det låter: en liga. Scott måste därför besegra Roxy själv för att gå vidare. Scott är däremot 

ovillig att slåss mot en tjej. När Roxy är nära att döda Scott säger en nedslagen Ramona hur 

han kan besegra Roxy – hennes känsliga punkt i knävecket. Scott petar på Roxys knäveck och 

hon faller ihop och besegras av sitt välbehag. När Roxy är besegrad är Scott illa däran och han 

och Ramona börjar bråka. Han undrar om det är någon på festen hon inte har legat med vilket 

får Ramona att säga att Scott håller på att bli ett ont ex. 

Ramonas bakgrund är ett hinder för Scott att komma över. Hon är sexuellt erfaren, någonting 

han har svårt att acceptera, och fungerar därför i denna scen som en personifiering av hans 

konflikt. Ramona vill få Scott att förstå att alla människor har något slags bagage och att han 

borde se förbi det. Genom att acceptera Ramona som hon är accepterar han även hennes 

förflutna och det faktum att hennes ex-partners förföljer henne, men för att kunna göra det så 

måste han förstå att det han har problem med är sina egna åsikter och värderingar.  

Sekvens 3: Scott måste besegra sin onda tvilling 

Efter att Scott och Knives har besegrat Gideon finns ett hinder kvar. Scott måste besegra sin 

största fiende – sig själv. Knives och Ramona ställer sig bredvid goda Scott och gör sig klara 

att slåss, men Scott måste besegra sin onda tvilling själv. Ramona och Knives står utanför och 

väntar när ett skrattande Scott-par stiger ut ur lagerlokalen och säger hejdå med ett löfte om 

att ses nästa vecka. Den goda Scott går fram till Knives och Ramona. Han säger att den onda 

Scott var en bra kille och att de har mycket gemensamt. Knives kommenterar Scotts hår och 

att han borde klippa sig. Det utbytet av kärvänliga ord tar Ramona som en signal för att hon 

borde lämna dem, men Scott springer ikapp henne och vill att hon ska stanna. Ramona tycker 
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inte att det är en bra idé och att hon är trött på att såra andra människor. Scott låter mot bättre 

vetande Ramona gå, men Knives tycker att han borde springa ikapp henne igen eftersom han 

har slagits för henne hela tiden. Ramona blir lycklig och de går tillsammans genom en dörr 

mitt på gatan. 

I filmens avslutande scen kunde Scott endast själv besegra sin onda tvilling, eller sina åsikter 

och värderingar som han inte längre höll med om. Ramona, som tror att Scott och Knives 

skulle vara ett bättre par, beger sig bortåt men Scott väljer att följa med henne istället. Här 

fungerar alltså Ramona som det mål Scott har försökt uppnå under filmens gång och äntligen 

lyckats med. Ramona själv, som är villig att ge upp Scott om det innebär att hon slipper såra 

Knives, ger upp hoppet om Scott och rör sig bortåt för att söka lyckan någon annanstans. Men 

Knives ger dem sin välsignelse och då accepterar Ramona att han vill vara med henne. 

Tillsammans ger de sig iväg på nya äventyr genom dörren i gatan. 

 Sammanfattning 

Ramona tycks vara en stark kvinnlig karaktär som kan ta hand om sig själv och som vet vad 

hon vill. Hon har däremot svårt för att själv göra någonting åt det faktum att männen och 

kvinnorna i hennes liv är så pass besatta av henne att de förföljer och försöker straffa henne. 

Som Rabin skriver i sin recension av Elizabethtown, antingen så hatar man karaktären eller så 

älskar man karaktären. Karaktären verkar lida av just det problemet även inom diegesis. 

Hennes övergripande funktion under filmen är att vara ett mål som Scott ska uppnå. Han vill 

vara med henne men måste därför komma över det faktum att hon har bagage, eller en 

komplicerad bakgrund. På detta vis gör hon att han driver narrativet framåt och slutligen lär 

sig en läxa om livet. Ramonas övergripande motivation är densamma vid narrativets början 

som vid narrativets slut. Hon söker efter ett nytt liv, och någon att dela detta nya liv med som 

hon inte behöver oroa sig för att hon ska göra illa. När Scott slutligen besegrar Gideon kan 

denna motivation äntligen realiseras. 

5.2 Silver Linings Playbook 

Silver Linings Playbook handlar om den mentalt instabile Pat som förlorat sitt jobb och sin fru 

efter en otrohetsincident. Han träffar den minst lika instabila Tiffany under en middag och de 

två inleder en okonventionell vänskap. Tiffanys karaktär presenteras först av hennes svåger 

men Tiffany själv berättar mer om sig själv under filmens gång. Pat är först väldigt 

ointresserad av att lära känna Tiffany då all hans tid går åt till att vinna tillbaka sin fru, men 
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Tiffanys envisa inställning lämnar honom knappt något val. Det hela resulterar i en romantisk 

historia om två människor som inte sållar det dem säger eller gör genom sociala filter. 

5.2.1 Rabin och Sarkeesian 

Enligt Rabins och Sarkeesians kriterier så uppfylls minst fem av sex, varav 1 är oklar. Enligt 

det första kriteriet ska karaktären vara en glänsande ledstjärna med ett odefinierat utseende. 

Tiffany, å andra sidan, är en deprimerad person som trycker bort folk som vill komma nära 

henne. Hon är en ”glänsande ledstjärna” i den bemärkelsen att hon är sexuellt utmanande i sin 

klädstil och sitt beteende. Likt Ramona är Tiffany inte heller en extremt glad eller optimistisk 

person.  

1. Ja och nej. Likt Ramona är Tiffany en socialt okonventionell person som vågar säga 

det hon tycker och göra det hon vill. Hon är åtrådd av andra men är deprimerad och 

ledsen på grund av sin makes död. Hon följer ett Hollywoodideal vad gäller utseende. 

2. Ja. Hon försöker alltid få Pat att tänka positivt och vill hjälpa honom må bättre. 

3. Ja. Tiffany har all tid i världen att lägga på Pat och deras dans tillsammans. Hennes 

depression över sin makes död är inte ett stort problem och verkar övergå till att 

handla mer om känslorna för Pat och rädslan att förlora honom. Pat lyckas även vinna 

Tiffanys föräldrars respekt genom att stötta Tiffany och hjälpa henne, så inte ens de är 

emot deras vänskap/romans. 

4. Ja. Pat är en (relativt) ung och vit man med ett utseende som följer Hollywoods ideal. 

5. Ja. På grund av Pats mentala problem och hans relation till sin pappa med liknande, 

men inte fullt lika synliga, problem är Pat sin värsta fiende. Han är på en 

självdestruktiv väg när han eftersträvar en försoning med sin fru.  

6. Ja. Pat har blivit avskedad och förlorat sin fru men Tiffany hjälper honom att få 

tillbaka sitt hopp om att saker och ting kommer bli bättre bara han strävar efter ett 

verkligt och möjligt mål. 

Enligt Rabin och Sarkeesian kan man identifiera Tiffany som en MPDG.  

5.2.2 Karaktärsanalys 

Tiffany Maxwell klär sig utmanande och har ofta uppsatt hår. Hon klär sig i mörka kläder 

förutom under danscenen då hon har vita trikåer på sig. Har inte lika mycket dialekt som de 

andra i filmen men hon svär ofta och mycket. Hon säger saker som hon tänker och bryr sig 

inte om att följa samhällets regler. Hon säger specifikt ”Don’t lie! We’re not liars like they 
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are.” (00:29:52). Hon säger upprepade gånger ”If it’s me reading the signs…” (01:33:35) som 

gör att Pat upptäcker att det inte var Nikki som skrev brevet han fick, utan Tiffany själv.  

Hon verkar vara född och uppväxt i samma område som Pat i Philadelphia eftersom deras 

vänner känner varandra och hennes syster är gift med Pats kompis Ronnie. När vi först får 

träffa henne har hon precis blivit avskedad från sitt jobb på ett kontor för att hon hade haft sex 

med elva personer där på grund av sin depression. Hennes man Tommy var polis som dog ett 

år innan i narrativet. Hon är en dansare men har aldrig tävlat eftersom hennes make aldrig 

ville vara med.  Pat känner till att detta par existerar, men verkar inte känna Tiffany närmare 

än så.  

Tiffany är en väldigt känslosam person som gärna delar med sig utav sina åsikter och 

humörsvängningar. Hon är sexuellt frigjord och självständig trots att hon bor hos sina 

föräldrar efter att ha förlorat sin man. Hon bor i ett nyrenoverat garage där hon är fri att göra 

som hon vill och träffa vilka hon vill. På grund av detta tenderar hon att bli utnyttjad av 

männen i sitt liv för hennes sexuella natur. Utöver detta säger hon att hon inte bryr sig så 

mycket om amerikansk fotboll men verkar ändå ha bra koll på hur det har gått för Pat Jr:s och 

Pats Sr:s favoritlag, Philadelphia Eagles.  

Tiffany värderar sanning väldigt högt. Hon står inte ut med att behöva tippa på tårna runt 

känsliga ämnen och strävar efter öppenhet med Pat. När han motarbetar detta blir hon väldigt 

arg. Hon är dessutom nöjd med sig själv och ångrar inte den perioden i sitt liv som gjorde att 

hon blev avskedad. Hennes mål är att vinna danstävlingen som hon tvingar Pat att vara med i, 

men detta kan också ses som ett medel för att nå ett romantiskt mål tillsammans med Pat. Det 

målet går ut på att inte längre känna sig ensam utan att känna sig älskad. 

Tiffany är en bestämd karaktär som har ganska lite kontakt med andra inom diegesis förutom 

Pat. Hon träffar sin syster och hennes man, Pats familj och Pats vän Danny. Hon är hård och 

rak mot alla i sin närhet, hon tangerar ofta att vara elak, men syftar till att vara ärlig. Hon 

anklagas för att förstöra Eagles goda lycka av Pat Sr. (De Niro) men hon bevisar motsatsen 

och sätter Pat Sr. på plats, någonting som vinner henne respekt från Pats familj.  

Tiffany måste övervinna Pats kärlek, eller snarare hans besatthet, för sin fru. När Nikki till 

slut blir ett synligt hot för Tiffany så faller Tiffany tillbaka till sina gamla manér och låter 

främmande män flirta med henne. Hennes öppna sätt att leva och prata är en frisk vind, men 
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kanske inte alltid någonting att sträva efter. Det lägger grunden till många bråk och 

missuppfattningar. 

Hon utvecklas från att vara en deprimerad ensamvarg som gör diskuterbara saker för att må 

bra för stunden till att vara en person som vill spendera sin tid med någon igen och inte längre 

känna sig ensam. 

Sekvens 1: När Pat träffar Tiffany 

Pat är hemma hos Veronica och Ronnie på middag. Ronnie säger att Tiffany också ska vara 

med. Hennes man har nyligen dött, men Ronnie vill inte att Pat ska säga nåt om det. Tiffany 

är mörkklädd, har svarta smycken och svartmålade naglar. Pat frågar hur Tommy dog, men 

när Tiffany inte svarar frågar han hur det går med hennes jobb istället. Hon svarar att hon just 

har fått sparken. De går på en husesyn och de två beter sig lika varandra. Under middagen 

visar Tiffany upp liknande brist på sociala filter när hon pratar och börjar argumentera med 

sin syster framför Pat. Hon frågar vilka mediciner Pat tar och de båda börjar skratta och dela 

erfarenheter av olika mediciner. Tiffany reser sig upp och kräver att få gå hem, och att Pat ska 

följa henne hem. Väl utanför dörren erbjuder hon Pat att komma in och ha sex med henne för 

hon tycker att de ska vara raka och ärliga med sina känslor, de två ljuger inte som andra gör. 

Pat tackar nej eftersom han är gift. Tiffany säger att hon också är det, men Pat säger att han är 

död. Tiffany bryter ihop och kramar Pat. Sedan örfilar hon honom och går in. 

I den första sekvensen är Tiffany en av de första tillgängliga kvinnorna som Pat träffar sen 

han kom hem från sin vistelse på mentalsjukhuset. Pat lägger märke till hennes utseende först 

av allt och kommenterar att hon ser bra ut. Här fungerar alltså Tiffany som ett objekt, 

någonting att titta på.  Under sekvensens gång märker de att de har mycket gemensamt och, 

trots att Tiffany nog inte ser på Pat som mer än ännu en sexuell erövring, så uppfattar Pat 

henne som en fara för sin eventuella försoning med sin fru. När Tiffany lägger fram sex på 

bordet som någonting som kan hända driver hon handlingen framåt genom att förvirra Pat och 

få honom att ifrågasätta sitt äktenskap och behöva bekräftelse för sin kärlek till sin fru genom 

att (i efterföljande scen) vilja se sin bröllopsvideo. Tiffany förvandlas alltså från ett objekt till 

en kraft som påverkar protagonisten att skrida till handling som fortsätter narrativet. Tiffanys 

beteende, som vi ännu inte vet påverkas av mentala problem, tycks för oss okonventionellt, 

men så fort vi får reda på hennes bekymmer är det motiverat. Hon söker bekräftelse och 

närhet genom kortvariga sexuella relationer och har problem med sin syster eftersom hon har 

det som Tiffany en gång hade. 
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Sekvens 2: Pat bjuder Tiffany på middag 

Pat och Tiffany går på en tveksam dejt. Pat gör allt för att Tiffany inte ska tro att det är en 

dejt, men han vill ha hennes hjälp så han försöker vara snäll. Tiffany erbjuder sig att ge Pats 

brev till Nikki som gör Pat glad. Diskussionen leder in dem på hur Tiffany förlorade sitt jobb. 

Pat frågar om detaljer och Tiffany berättar om sina erfarenheter och hur det påverkade hennes 

jobb. Pat berättar hur hans bröllopslåt hemsöker honom. Tiffany säger att hon och Pat är lika, 

men Pat tycker att Tiffany är mer galen än honom. Tiffany blir väldigt arg, tar tillbaka sitt 

erbjudande om brevet. Hon skäller ut honom och säger att Pat är en skitstövel som är rädd för 

att leva. Folk ser bråket och börjar bryta upp de två. Låten börjar spela i Pats huvud och han 

får ett anfall. Polisen kommer och Tiffany märker att det är allvarligt och lugnar ner Pat. Hon 

får honom att hantera låten när den spelas i hans huvud.  

Här är Tiffany ett sätt för Pat att komma närmare målet att få försonas med sin fru. Hon kan 

föra Pats meddelande till Nikki utan att någon säger det till polisen. Tiffany berättar hon 

däremot inte vill ha mer problem efter hennes avskedning. Detta stannar upp Pat i hans 

sökande och han frågar om detaljerna kring hennes sexuella utsvävanden, vilket hon 

gladedligen berättar mer om. När han däremot förolämpar hennes sexuella bakgrund så startar 

hon ett bråk som gör att Pat börjar lida av ett av sina anfall, men Tiffany hjälper honom att 

lugna ner sig. Tiffany fungerar alltså här på olika sätt, först är hon ett sätt för Pat att driva 

vidare narrativet med sitt brev. Sedan stannar hon själv upp narrativet genom att berätta om 

sin sexualitet. Sedan hjälper hon Pat att hantera sina problem genom att själv ha insikt i hur 

det är att ha monster i huvudet. Tiffany motiveras att hjälpa Pat med sitt brev eftersom hon 

vill ha en relation med honom, om så bara vänskaplig. I en senare scen får vi även veta att hon 

ofta gör saker för andra men glömmer bort att tänka på sig själv. 

Sekvens 3: Danstävlingen 

Pat och Tiffany anländer till tävlingen och ser alla professionella dansare som är där. Pat 

checkar in dem och Tiffany letar rätt på sin syster. När hon dock hittar sin syster så är hon 

med Nikki, vilket inte var planen. Tiffany, frustrerad över att Pat nu kommer fokusera på 

Nikki, faller tillbaka i sina gamla vanor och låter en man stöta på henne i baren. När Pat 

kommer och hämtar henne säger hon att hon trodde han var det bästa som någonsin hänt 

henne, nu tror hon att han är det värsta. Men de dansar och de vinner vadet mot Randy. När de 

firar vinsten går Pat till Nikki istället, vilket gör att Tiffany springer gråtandes därifrån. Pat Sr. 

ser att hon lämnar lokalen och uppmanar en tillfreds Pat Jr. att ta vara på den kärlek som 
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Tiffany erbjuder honom. Pat springer efter och förklarar sin kärlek till Tiffany genom ett brev 

han skrev för redan en vecka sedan.  

Här ligger fokus i filmen mycket på vad Tiffany gör och hur hon känner i situationen. Hennes 

funktion i narrativet är att uppmana protagonisten att göra ett val mellan henne och sin fru.  

När Tiffany ser att Nikki är i lokalen så blir det tydligt för henne att Pat inte längre kommer 

vilja ha Tiffany. Detta motiverar hennes beteende under resten av scenen, att hon väljer att gå 

tillbaka till sitt gamla sätt, samt att hon tror att när Pat kom in i hennes liv så blev allting 

värre. Dessutom, när hon ser att Pat går till Nikki, tror hon att valet är gjort och väljer att 

lämna allting bakom sig.  

Sammanfattning 

Tiffany tycks vara en stark kvinnlig karaktär som inte är rädd för att säga vad hon tycker och 

tänker. Hon är däremot inte kapabel att berätta för Pat om sina känslor utan tror att hon måste 

ljuga för att vinna honom. Tiffanys övergripande funktion är att vara ett alternativ för Pat Jr 

utöver jakten på sin gamla fru. I de tre utvalda scenerna fungerar hon i relation till Pat och 

hans intresse för sin fru genom att vara en fara för honom att bedra sin fru med, sedan blir hon 

ett hjälpmedel för honom att få kontakt med sin fru och överkomma sina problem, och 

slutligen blir hon ett alternativ till livet med Pats gamla fru. Tiffanys övergripande motivation 

är att först söka bekräftelse genom kortvariga sexuella relationer för att på så vis må bättre, 

sedan vill hon skapa en relation till Pat (om så bara vänskaplig till en början) som gör att hon 

erbjuder sig att hjälpa honom, och slutligen när hon tror att hoppet om en relation är borta så 

mister hon intresset av att kämpa för sig själv och faller bakåt i utvecklingen för att må bättre. 

6. Diskussion 
Nedan följer diskussionen om materialet och hur det kopplas ihop med den teori och tidigare 

forskning som jag har lyft fram. 

Jag vill påstå att båda kvinnliga karaktärerna i materialet jag har analyserat påminner om den 

kvinnan som Grindon menar porträtteras i den nerviga romantiska komedin. Där får man se en 

man som förvirras av den ombytliga kvinnan som inte längre är en oskuld ute efter den stora 

kärleken utan som har försonats med tanken om fler kärlekspartners under livets gång. 

Däremot verkar kvinnan redan ha genomlevt denna period i sitt liv av sökande och finner i 

materialet slutligen den kärleken som hon är nöjd med, likt den klassiska romantiken i 
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screwball-filmen. Att Scott väljer Ramona över Knives, som aldrig ens har kysst en man, 

sänder meddelandet att det är okej för en kvinna att ha haft relationer innan man hittar ”den 

sanna kärleken”. Ramona är alltså mer världsvan och på så vis en bättre person för Scott. 

Tidigare sexuella partners är någonting som en man inte ska kunna döma vara någonting 

dåligt, för även han har haft förhållanden förut som inte har fungerat men som har lärt honom 

någonting om vem han är, vem han vill vara, och vem han vill dela sitt liv med. 

Som Yvonne Tasker skriver är kvinnans narrativa problem ofta påverkade eller skapade av 

män, detta är någonting som är synligt både i Scott Pilgrim vs The World och Silver Linings 

Playbook trots att kvinnorna inte själva är protagonister. De två kvinnliga karaktärerna 

porträtteras ha problem med männen i sina liv: för Ramona är det hennes ex-pojkvän Gideon 

som spökar, och för Tiffany är det Pats kärlek till en annan. Men eftersom kvinnorna inte är 

protagonister i sina respektive filmer så har de inte heller ansvaret att lösa dessa problem. Det 

faller på den manliga protagonisten att göra. I Scott Pilgrim vs the World uppfattas Ramona 

som en passiv karaktär eftersom hon påverkas direkt av de beslut som Scott tar. Hade Ramona 

själv besegrat Gideon så hade hennes karaktär drivit sin egen historia framåt och hon hade 

själv realiserat sin motivation. Tiffany hade själv behövt konfrontera Pat om hennes känslor 

för honom än tvärt om och på så sätt realiserat sin motivation. Detta är respektive films 

övergripande problem vad gäller kvinnornas funktioner. Deras passivitet porträtterar en 

okunskap eller ovilja för (verkliga) kvinnor att bemöta och hantera sina problem och gör dem 

underlägsna männen som porträtteras som aktiva problemlösare. 

Ytterligare ett argument som Tasker skriver i sin bok Working Girls är att kvinnor i ett 

narrativ bidrar till en erotisk kontemplation. Att handlingen alltså stundvis upphör att 

fortskrida för att den manliga protagonisten ska ge uttryck för sitt begär och sin makt. Till 

exempel när Tiffany berättar om sina sexuella erfarenheter med sina kollegor så är Pat mer än 

intresserad av att lyssna. Detaljerna tillför inte till handlingen utan den upphör snarare att 

fortskrida för att ge utrymme för åskådare och protagonist att leva sig in i den fantasi som 

omringar erotik, kvinnlig homosexualitet och kvinnlig sexualitet i allmänhet. Tollin och 

Törnquist menar att det är ett av sättet man förhåller sig till kön, genom att visa upp sexualitet. 

Detta kan jämföras med när Ramona väljer att inte ha sex med Scott, någonting som bidrar till 

hennes karaktär i relation till det åskådarna kommer att få reda på om henne och därför gör att 

åskådare och protagonist inte tar del av det som omringar Ramonas sexualitet (någonting som 

ändå kommer prägla resten av narrativet). Ett ytterligare argument för detta är att en MPDG 

ofta har så många unika egenskaper att man glömmer bort att hon inte tycks vara en verklig 
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person. Karaktären är så färggrann i det hon säger och gör att det nästan är tillåtet att hon är 

helt svartvit i resterande av sin karaktär. Fokus ligger mycket på att göra henne till en åtråvärd 

karaktär genom hennes personlighet att hon i sig endast är ett ideal för mannen att drömma sig 

bort till.  

Utöver detta är kvinnorna ofta definierade i relation till män. Nash skriver att det ofta gäller 

kvinnornas fäder medan Tasker påstår att även tidigare partners är viktiga. I materialet ovan är 

det både Ramonas och Tiffanys tidigare förhållanden som definierar dem. För Ramona 

handlar det om att undkomma en olycklig kärlek och Tiffany försöker hantera sin sorg och 

ensamhet efter att hennes make avlidit. Här finner man kvinnornas motivation, att komma 

ifrån det mansdominerade samhället och de relationer som inte är förmånliga. Detta är som 

Grindon skriver liknande motivation som kvinnorna ur screwballperioden visar upp, en 

önskan om självständighet. Till skillnad från 30-talet så är ”självständighet” nu och då olika i 

hur de tar form, men det verkar fortfarande vara aktuellt att självständighet betyder att 

någorlunda bryta sig fri från en patriarkalisk struktur. 

Under den första scenen som jag valt att presentera närmare får vi följa Scott runt på festen 

när han besatt förföljer Ramona. Jag vill här återkoppla till Laura Mulveys teori om skopofili, 

att Ramona är ett objekt som Scott tittar på för sig egen njutning. Ramona uppfyller det 

Mulvey kallar för ”to-be-looked-at-ness” eftersom hon inte fyller någon annan funktion än att 

vara det mysterium som Scott måste lösa. Även Tiffany uppfyller detta. Hennes utseende är 

det som Pat först lägger märke till och som gör att han omvärderar sina prioriteringar under 

filmens gång. 

Som åskådare är det också viktigt att den kvinnliga karaktärens ”to-be-looked-at-ness” är 

tillräckligt motiverande. I Hollywoodfilmer uppfyller ofta de kvinnliga (och manliga) 

karaktärerna ett specifikt ideal vad gäller utseende, någonting som skådespelerskorna Jennifer 

Lawrence och Mary Elisabeth Winstead lever upp till. Winstead har å andra sidan, i rollen 

som Ramona, en egendomlig och okonventionell stil som inte följer detta hollywoodideal. 

Men inom filmen uppmärksammar man stilen som häftig och därför uppfattar även åskådaren 

hennes stil, och karaktär, som häftig. Detta tyder på att kvinnorna bryts ner till objekt av de 

manliga karaktärerna, det som bland andra Tollin och Törnquist kallar för objektifiering. 

Scott porträtteras som den som har problem med Ramonas förflutna, men Ramona porträtteras 

som den som inte kan lämna det bakom sig. Trots att hon vill gå vidare så finns Gideon 

bokstavligen talat i hennes hjärna och styr hur hon ska känna. I narrativet blir Gideon en 
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manipulativ antagonist, men porträtteringen av Ramona blir att hon är kontrollerad av en 

manlig struktur där hon tvingas göra det som han vill och följa hans regler. I och med filmens 

klimax, att Gideon besegras, bryts hon alltså fri. Däremot bryts hon inte fri av egen kraft utan 

byter endast händer till en annan man. Ramona lever alltså kvar inom en manlig struktur med 

heterosexuella ramar. När vi till exempel får träffa Roxy, ex #4, så förstår vi att Ramona har 

haft ett homosexuellt förhållande. Scotts reaktion på detta är att Ramona har haft en ”sexig 

fas” samt att det var ett förhållande som var dömt att misslyckas. Som Tasker skriver är detta 

ytterligare ett stöd för argumentet att homosexualitet och kvinnlig vänskap inte kommer 

överleva. 

Nog för att Ramona är en fysiskt stark karaktär som kan slåss, och antagligen är en av de 

bättre på att göra det, men hon kan inte avsluta den förföljelse som hon har fått nog av. Under 

den första stridsscenen, den mellan Scott och Matthew Patel, så hamnar Ramona bokstavligen 

talat i rampljuset och måste förklara varför hon dejtade Matthew tidigare i sitt liv. Ramona 

verkar vilja kunna bestämma själv över vem hon dejtar, men hon säger aldrig ifrån till Gideon 

och hans liga utan låter underkasta sig honom. Hon säger inte heller rakt ut att hon vill vara 

med Scott utan verkar gå med på att vara med honom eftersom han vill vara med henne. 

Ramona saknar förmågan att själv avgöra vad hon vill göra med sitt eget liv, någonting som 

tas ur hennes händer då det visar sig att Gideon har installerat ett chip i hennes huvud. Det kan 

tyckas vara en hemsk människa som gör så mot en annan, men det tyder på att kvinnan på 

något vis inte skulle vara kapabel att själv bestämma vad som är bäst för henne. När chippet 

förstörs väljer Ramona att vara med Scott. Men å andra sidan så är det oklart vad Scott själv 

vill, någonting som ytterligare pekar på Ramonas oförmåga att få det hon själv vill ha och att 

hon är beroende av andras val för att själv kunna gå vidare. Hon fungerar alltså rent fysiskt 

under liberalfeministiska omständigheter, det vill säga med samma möjligheter som männen, 

men kan sedan inte bryta sig fri från de manliga strukturer som håller henne tillbaka. 

Man kan även återkoppla till tidigare forskning och teori om sexualitet. Både Ramona och 

Tiffany visar sig vara sexuellt aktiva med tarvliga och diskutabla bakgrunder. Ramona har 

haft många kärleksrelationer som är svåra för Scott att se förbi. Han oroas av hennes 

ombytlighet vad gäller stil och, i förlängning, smak i män som kanske slutar med att hon 

lämnar honom för någon annan. Tiffany har haft sexuella relationer som inte har betytt 

någonting men som ändå har fått henne att må bra för stunden. Pat vill inte associeras till det 

beteendet eftersom han tror att hans fru Nikki kommer döma honom som en dålig människa 

om hon tror att han är vän med en person med Tiffanys bakgrund. Båda kvinnorna har alltså 
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ett självständigt förflutet där de har kunnat välja och vraka bland män och båda 

protagonisterna måste hantera konflikterna som uppstår inom dem vad gäller kvinnornas 

inflytande på deras kärleksliv. Båda männen, som protagonister, väljer att slutligen se förbi 

kvinnornas bakgrund och att inte döma dem utefter vad de har gjort förut eftersom även 

männen har gjort saker de inte är stolta över eller som har påverkat deras personligheter. 

Filmerna uppmuntrar alltså till att inte döma människor efter deras sexuella meriter utan efter 

hur de beter sig nu. 

I förhållandet mellan protagonisten och kärleksintresset kan man säga att båda kvinnorna har 

funktioner och motivationer som är direkt i relation till den manliga protagonisten. Det här är 

dock att förvänta i den berättarkultur vi befinner oss i eftersom protagonisten definieras och 

identifieras som den karaktär som för berättelsen vidare genom sina beslut och handlingar. 

Protagonisten genomgår en utveckling medan kärleksintresset ofta fungerar som hans 

motivation att göra just det. Därför kan det vara svårt att dra slutsatser utifrån det faktum att 

kvinnorna i mitt material inte fyller någon annan funktion – de bör inte göra det, för att 

handlingen ska bli så enkel och förståelig som möjligt. Däremot är det viktigt att kvinnorna 

porträtteras som någonting annat än objekt utan egen vilja eller makt. Det är någonting som 

jag vill argumentera att kvinnorna i materialet saknar – det gör ingenting för sin egen vinnings 

skull. Som tidigare nämnt: de är passiva. 

6.1 Slutsats 

Förhållandet mellan de två kvinnliga karaktärerna i materialet till den typiske Manic Pixie 

Dream Girl-karaktären är oklar. Enligt Rabin och Sarkeesian skulle både Ramona och Tiffany 

klassas som Manic Pixie Dream Girls på grund av att de uppfyller tillräckligt många kriterier. 

Enligt mig, å andra sidan, är Ramona verkligen inte en MPDG då hon har en bakgrund och ett 

mål som driver henne. Inte heller Tiffany går att peka ut som en MPDG eftersom hennes 

bakgrund och mål gör henne till en komplicerad karaktär. Så kvinnan porträtteras alltså med 

en bakgrund som många kvinnor idag antagligen kan relatera till, men att de ändå är 

underordnade män. Rabin och Sarkeesian menar båda att en MPDG inte har något påtagligt 

liv eller mening innan den manliga protagonisten kommer in i bilden. Både Tiffany och 

Ramona har däremot en bakgrund som beskrivs närmare och som man förstår är en anledning 

för dem att bete sig som de gör, deras motivation. Att de däremot fungerar i relation till 

protagonisten och inte själva nödvändigtvis går igenom en utvecklingsprocess är å andra sidan 

en produkt av den berättarkultur vi befinner oss i västvärlden. Personen som är aktiv och 
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utvecklas definieras som en protagonist medan personen som tillför protagonisten motivation 

eller dylikt definieras som biroll av olika grader. Skulle man alltså vända upp och ner på ett 

narrativ, att det är en biroll som utvecklas och agerar aktivt mot en förändring, så skulle det 

per definition helt enkelt betyda att birollen axlar rollen som protagonist och protagonisten 

axlar rollen som biroll. Vår berättarkultur är alltså statisk i sina definitioner av roller och 

dynamisk på så vis att samma historia kan berättas ur olika perspektiv med olika 

protagonister. 

En Manic Pixie Dream Girl, å andra sidan, beskrivs som någon som inte har någon bakgrund, 

ingen vilja, ingen direkt anledning till att finnas förutom att hjälpa sin manliga motspelare att 

finna lycka. Därför skulle det vara ett alternativ att i framtiden definiera MPDG som så att det 

inte skulle gå att utveckla ett perspektiv där man kan vända på narrativet för att göra MPDG-

karaktären till protagonist eftersom vi aldrig får veta vad karaktären strävar efter. Detta är 

däremot inte möjligt i fallet av Scott Pilgrim vs The World eller Silver Linings Playbook där 

de kvinnliga karaktärerna har påtagliga bakgrunder och motivationer. Att de å andra sidan 

porträtteras som om de inte skulle kunna finna lycka om de inte levde i relation till de manliga 

protagonisterna är någonting olyckligt i sig, men inte ovanligt på grund av den berättarkultur 

som vi är vana vid. 

Slutligen, Rabins ”Manic Pixie Dream Girl” är fortfarande synlig i materialet men frågan är 

hur mycket plats man egentligen behöver ge begreppet. Ja, kvinnor som inte är protagonister 

porträtteras som passiva vilket i sin tur tyder på en ojämställd bild av kvinnan i film. Men 

detta är ett resultat av en västerländsk kultur som kan tyckas vara svår att ändra. Som 

radikalfeminister däremot intresserar sig för, att ändra strukturer, så kanske det är där man ska 

börja. Det kanske inte längre bör vara normen att kvinnor behöver ha en drivande manlig 

partner i actionfilm. Det kanske inte längre bör vara normen att filmer om kvinnlig vänskap 

slutar med att en av kvinnorna dör. Mannen som är deprimerad och blir räddad av en 

livsnjutande kvinna utan andra mål i livet än att existera i relation till denna man bör kanske 

inte heller göras till en norm inom romantiska komedier.  
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Bilaga 2a 

 

Segmentering av Scott Pilgrim vs the World 

 Scott dejtar Knives, en gymnasietjej. 

 Scott träffar Ramona på en fest (urval 1) 

o Ramona står ensam vid en vägg. 

o Scott berättar samma Pac-man trivia för Ramona som för Knives, men hans 

självförtroende är inte riktigt lika bra. Ramona är inte imponerad. 

o Scott skämmer ut sig och lämnar henne ”forever”. 

o Han förföljer henne under festens gång tills hon går hem. 

o Scott förhör olika personer på festen om Ramonas karaktär och hennes 

bakgrund. 

o Vi får reda på att Scott sörjer ett gammalt förhållande. 

 Scott försöker lista ut vem Ramona är från folk på festen. 

 Wallace och Scotts syster råder honom att göra slut med Knives. 

 Scott får ett hot-mail från Matthew Patel. 

 Ramona levererar ett paket till Scott. 

 Scotts och Ramonas dejt. 

 Hemma hos Ramona. 

 Ramona träffar några av Scotts vänner. 

 Scott besegrar Matthew Patel, ex #1. 

 Ramona berättar vad som gäller. 

 Scott gör slut med Knives. 

 Ramona träffar bandet. 

 Scott bjuder Ramona på middag. 

 De besöker inspelningsplatsen. 

 Scott besegrar Lucas Lee, ex #2. 

 Wallace uppmuntrar Scott. 

 Envy ringer Scott. 

 Scott möter Roxy, ex #4. 

 Sex Bob-Omb öppnar för Clash at the Demonhead 

 Efterfest i logen. 

 Scott besegrar Todd, ex #3. 

 Scott och Ramona diskuterar deras tidigare förhållanden och separationer. 

 Ramona och Scott slåss mot Roxy (urval 2) 

o Roxy är Ramonas ex-flickvän. 

o Gideon verkar vara ledaren över the League. 

o Ramona utmanar Roxy i Scotts ställe. 

o Scott måste besegra Roxy själv. Han får hjälp av Ramonas. 

o Scott anklagar Ramona för att ha ett för sexuellt förflutet. 



 

 

o Ramona säger att Scott bara är ett ont ex som väntar på att hända. 

 Sex Bob-Omb besegrar Katayanagi-tvillingarna, ex #5 och #6. 

 Scott vinner ”1up” (ett extra liv). 

 Scott träffar Knives på konserten. 

 Ramona gör slut med Scott. 

 Scott träffar Gideon, ex #7. 

 Scott inser att Ramona var hans sanna kärlek. 

 Scott förklarar sin kärlek för Ramona inför alla. 

 Gideon besegrar Scott. 

 Knives och Ramona får reda på att Scott var otrogen mot dem båda. 

 Gideon dödar Scott. 

 Scott lär sig att han borde slåss för sig själv. 

 Scott återupplivas. 

 Scott ber om ursäkt till Knives och Ramona. 

 Scott och Knives besegrar Gideon. 

 Scott måste besegra sin onda tvilling (urval 3) 

o Scott möter sin onda tvilling. 

o Scott blir vän med sin tvilling. 

o Scott väljer mellan Ramona och Knives. 

o Knives ger Scott sin välsignelse att välja Ramona. 

o Scott väljer Ramona. 
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Segmentering av Silver Linings Playbook 

 Pat tar inte sin medicin. 

 Pats mamma hämtar hem honom. 

 Pat Jr vill få tillbaka sin fru och sitt gamla jobb. 

 En sång gör att Pat får ett anfall av sin sjukdom. Han förklarar varför han hamnade på 

mentalsjukhus. 

 Pat tar en löprunda. Han blir bjuden på middag av sin vän Ronnie. 

 Pat försöker ringa Nikki. 

 Pat träffar Tiffany (urval 1) 

o Tiffany presenteras. 

o Tiffany frågar vilka mediciner Pat tar. De bondar. 

o Pat följer Tiffany hem. 

o Tiffany erbjuder honom att komma in och ha sex med henne. 

o Tiffany bryter ihop och kramar Pat. Hon örfilar Pat. 

 Pat börjar leta efter sin bröllopsvideo. Han hittar den inte och får ett anfall. 

 Pat tar sin medicin. 

 Pat träffar Tiffany på en löprunda. Han kallar henne för en slampa. 

 Tiffany gillar den negativa sidan av sig själv och frågar om han kan säga samma sak. 

 Pat upptäcker att han inte är nöjd med sina negativa sidor så som Tiffany är. 

 Pats terapeut föreslår att om Pat hjälper Tiffany så kan det hjälpa honom att få tillbaka 

Nikki. 

 Pat bjuder Tiffany på middag (urval 2) 

o Tiffany erbjuder sig att ge brevet till Nikki. 

o Tiffany förklarar hur hon förlorade jobbet. 

o Pat anklagar Tiffany för att ha värre problem än honom. 

o Tiffany blir arg och tar tillbaka sitt erbjudande om brevet. 

o Tiffany säger att Pat är rädd för att leva, han är en skitstövel. 

o Hon startar ett bråk och folk bryter in. 

o Pat får ett anfall och polisen kommer. Tiffany hjälper Pat att lugna ner sig. 

 Tiffany ger brevet till Nikki om Pat hjälper Tiffany med hennes dans. 

 Pat och Tiffany dansar  

 Tiffany berättar hur hennes man Tommy dog. 

 Pat Jr och Pat Sr pratar ut. 

 Tiffany vill inte att Pat går på Giants-matchen. 

 Pat läser Nikkis brev. 

 Pat Jr hamnar i ett bråk på matchen. Eagles förlorar. 

 Familjen bråkar 

 Pat Jr och Tiffany måste vinna en danstävling 



 

 

 Tiffany övertalar Pats mamma och pappa att ljuga 

 Pat Jr upptäcker att det var Tiffany som skrev brevet. 

 Pat låtsas som om han inte vet om Tiffanys lögn. 

 Tiffany är nervös inför tävlingen för att hon har ljugit. 

 Danstävlingen (urval 3) 

o Nikki kommer på danstävlingen 

o Tiffany bryter ihop och faller tillbaka i sina gamla vanor 

o Tiffany beskyller Pat Jr för att ha sårat henne 

o De dansar och vinner vadet. 

o Pat går och pratar med Nikki. 

o Tiffany springer från lokalen och Pat Sr. uppmanar Pat Jr. att ta vara på 

Tiffanys kärlek. 

o Pat förklarar sin kärlek för Tiffany. 

 Familjesöndag, och alla är glada. 
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