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Abstrakt 

Syfte och frågeställning 
Psykisk och fysisk sjukdom är ett tema som under 2010-talet har dykt upp i ett 

flertal romantiska komedier. Studien utgår från denna motsägelsefulla företeelse. 

Med frågeställningen ”hur används psykisk och fysisk sjukdom i relation till den 

romantiska komedins olika konventioner i narrativ, karaktär och komik i tre 

filmer från 2010-talet” är syftet att ta reda på just detta. 

Urval 
Urvalet gjordes utifrån specifika inklusionskriterier för att matcha studiens syfte. 

Filmerna behövde vara producerade under 2010-talet, kategoriserade och 

marknadsförda som romantiska komedier, samt inkludera minst en karaktär med 

någon form av psykisk eller fysisk sjukdom. Filmerna som valdes ut är Silver 

Linings Playbook, Me and Earl and the Dying Girl och The Big Sick.  

Teori och Metod 
Filmerna bearbetades genom en semantisk analys av den romantiska komedins 

konventioner med stöd av genreteorier från Altman och Neale. För beskrivningar 

av konventionerna i den narrativa strukturen, karaktär och komik användes texter 

av Mernit. 

Resultat 
Konventionerna i den romantiska komedin var tydliga framställda, oavsett 

filmernas tema. Endast en film avvek så pass mycket från konventionerna att dess 

genreindelning kan ifrågasättas. Kärlek användes både som en utlösande och 

förlösande faktor för psykisk sjukdom. Sjukdom kunde också föra samman 

karaktärer och även stärka en redan existerande kärlek.  

 

Nyckelord 
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1 Inledning 

Den grundläggande idén av genre är vedertagen och de flesta kan lätt beskriva en film 

som en musikal eller western. Varje genre innehåller olika konventioner vilka kan 

beskrivas som en uppsättning förväntningar publiken har när de ser en särskild typ av 

film. I en romantisk komedi vill åskådaren se två karaktärer bli förälskade, men om 

filmen inte presenterar konventionerna på nya och oförväntade sätt riskerar den att 

kategoriseras som klichéartad.1 Samma karaktärer möts för första gången, ensamma 

och obekväma på trappan utanför en fest. Det låter bekant för att det är återkommande 

i film efter film inom genren. 

Att karaktärer med psykiska och fysiska sjukdomar porträtteras i film är 

förekommande i olika genrer. I dramatragedier som Still Alice (Richard Glatzer & 

Wash Westmoreland, 2014) där en lingvistikprofessor på Columbia University får en 

tidig debut av Alzheimers sjukdom, eller Dallas Buyers Club (Jean-Marc Vallée, 

2014) där en heterosexuell man som drabbas av AIDS i mitten av 1980-talet börjar 

smuggla bromsmediciner för att hjälpa sig själv och andra i samma situation. Många 

skräckfilmer utnyttjar temat genom obehagliga infektioner och pandemier, 

exempelvis som Danny Boyles 28 Days Later (28 dagar senare, 2002) eller Marc 

Fosters World War Z (2013).  

Hur kommer det sig då att ett tema som är förenligt med och oftare påträffas i 

dramatragedi och skräck dyker upp i romantiska komedier? Att sagda genre skulle ta 

sig an ett av vår tids största globala samhällsproblem kan likställas med hur 

screwballkomedin behandlade samtida svårigheter kring den stora depressionen under 

1930-talet.2 Det kan uppfattas som paradoxalt då både psykisk och fysisk sjukdom i 

allmänhet ses som svåra och sorgliga företeelser och romantiska komedier som det 

motsatta. Men tack vara att dialogen kring sjukdomar, och kanske framförallt psykisk 

ohälsa, har blivit mer öppen i stora delar av samhället följer säkerligen också en vilja 
                                                                                                                                          
1 Robert McKee, Story. Substance, structure, style, and the principles of screenwriting, York: 
Methuen 2014, s. 91. 
2 Kristin Thompson & David Bordwell, Film History. An Introduction, New York: McGrraw-Hill 
Education 2010, s 212. 



 

2(34) 
 

att förstå och kunna representera dessa grupper via mediala kanaler som exempelvis 

film.  

Med detta i åtanke har jag för avsikt att tillföra en liten del av det tidigare 

outforskade ämnet kring hur sjukdomar och romantisk komedi sammanförs genom att 

analysera genrens olika konventioner. 

2 Syfte och frågeställning  

Följaktligen är syftet med denna studie att belysa hur psykisk och fysisk sjukdom 

används i relation till den romantiska komedins olika konventioner. Filmerna som 

valts ut för denna studie är Silver Linings Playbook (Du gör mig galen!, David O. 

Russell, 2012),  Me and Earl and the Dying Girl (Alfonso Gomez-Rejon, 2015) och 

The Big Sick (Michael Showalter, 2017). Då frågan om varför sjukdomar används i 

romantiska komedier är en alltför komplex fråga att besvara inom ramen för den här 

uppsatsen, har jag valt att avgränsa det till följande frågeställning:  

Hur används psykisk och fysisk sjukdom i relation till den romantiska komedins olika 

konventioner i narrativ, karaktär och komik i tre filmer från 2010-talet? 

2.1 Teori 

Genrekonceptet används inom filmkulturens samtliga institutioner, från produktion 

till konsumtion, reception och i akademiska studier. Trots det existerar ingen enhetlig 

eller konsekvent definition av genre.3 En del genrer definieras med utgångspunkt i 

ämne eller tema, andra utifrån presentation, händelseförlopp eller en distinkt 

emotionell effekt.4 Genom marknadsföring maximeras attraktionen för en större 

demografisk grupp genom att kategorisera filmer i flera genrer.5 Oavsett, eller kanske 

                                                                                                                                          
3 Barry Langford, Film Genre. Hollywood and Beyond, Edinburg University Press 2005, s. vii. 
4 Kristin Thompson & David Bordwell, Film Art. An Introduction, New York: McGrraw-Hill 
Education 2010, s. 328-329. 
5 Rick Altman, “Reusable Packaging: Generic Products and the Recycling Process” i Nick 
Browne (red.) Refiguring American Film Genres: History and Theory. Berkley: University of 
California Press 1998, s. 9 
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tack vare sin komplexitet, har genre varit ett nyckelkoncept i utvecklingen av 

filmteori och visat sig vara viktigt utifrån en teoretisk såväl som praktisk nivå.6 

Filmhistorikern Thomas Schatz lägger i sin text från 1981 fram en hypotes om att 

den identifierande faktorn för en genre är dess kulturella kontext. Detta manifesteras i 

en gemenskap av olika karaktärstyper vars attityder, värderingar och handlingar 

skapar potentiell konflikt inom den gemenskapen. En genre representerar därav en rad 

olika uttryck som sammanförs i ett system av narrativa konventioner.7 Schatz utgår då 

från är att berättarmönster alltid är förutsägbara och miljöer alltid är igenkännbara.8 

Likaså att karaktärstyperna är oföränderliga och särskiljs enligt sin funktion och status 

inom gemenskapen.9 Tillsatt i en romantisk komedi är det ett förälskat par vars 

relation på något sätt försvåras och i slutändan ideologiskt löser sig.10 Genom 

upprepning etableras generiska formler som denna;11 det gäller även estetiska faktorer 

där aspekter som repetition, likheter och det rutinmässiga kan bidra till att filmerna 

uppfattas som bristande i kreativitet och individualitet.12 Schatz antaganden har sedan 

dess utvecklats vidare av bland annat Rick Altman, en av de mer nämnvärda 

genreteoretikerna.  

Altman förespråkar ett semantisk-syntaktisk-pragmatiskt förhållningssätt till 

genre13. Han utgår från idéer inom lingvistiken och beskriver semantik som ett verks 

byggstenar, det vill säga miljö, karaktärer, attityder och gemensamma egenskaper. 

Verkets syntax är sambandet mellan byggstenarna som skapar mening.14 Ett 

syntaktiskt tillvägagångssätt underlättar att isolera en films meningsbärande strukturer 

                                                                                                                                          
6 Patricia White, Timothy Corrigan & Meta Mazaj, “Genre: Classifying Stories”, i Critical 
Visions in Film Theory. Classic and Contemporary Readings, Boston: Bedford/St. Martin’s 2011, 
s. 443. 
7 Thomas Schatz “Film Genre and Genre Film”, i Patricia White et al (red.) Critical Visions in 
Film Theory and Contemporary Readings, Boston: Bedford/St. Martin’s 2011, s. 455. 
8 Steve Neale, Genre and Hollywood, New York: Routledge 2005, s. 96. 
9 Schatz, s. 457. 
10 Schatz, s.458. 
11 Neale, s. 196. 
12 Neale, s 207. 
13 Rick Altman, Film Genre, London: British Film Institute 1999, s. 216. 
14 Altman, Film Genre, s. 219. 
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men har inte lika bred tillämplighet som ett semantiskt förfarande.15 Problematiken 

ligger dock i att urskilja semantik från syntax och att enskilda element i en film kan 

tolkas på skilda sätt beroende på mottagaren. Därför väljer Altman i en senare text att 

lägga till en pragmatisk aspekt, det vill säga att en film kan tolkas olika beroende på 

dess kontext.16  

Likt Schatz beskriver Altman att det måste finns tydliga och stabila konventioner 

och gränser för varje genre. Han menar att en genrefilm måste leva upp till följande 

kvalifikationer: 1) vara producerad efter en generisk plan, 2) inneha den 

grundläggande struktur som identifierar genren, 3) vid visning ha identifierats enligt 

genren och 4) konsekvent bli tilldelad den sagda genren av åskådaren. Genom att 

systematiskt åsidosätta filmer som inte uppfyller detta bildas en korpus av filmer som 

kan definieras som den generiska standarden.17 Altman framhäver dock också 

nödvändigheten i utveckling och variation för att undvika att genren producerar 

samma film om och om igen18. Men för att kategoriseras som en genrefilm måste den 

likväl ha ett välkänt ämne och struktur för att gestalta det ämnet19. 

Till skillnad från Schatz och Altman anser Steve Neale att genre är en process 

som är i ständig förändring tack vare nya filmers kontributioner.20 Han ställer sig 

skeptisk till den generiska standarden, dels då det inte går att definiera en genre 

utifrån en enda film; dessutom kan vitt skilda, tillsynes oförenliga, filmer tillhöra 

samma genre.21 När det gäller karaktärer och berättarmönster i genrefilm ifrågasätter 

Neale även Schatz påståenden och menar att konventionerna ger en viss 

förutsägbarhet men erbjuder variation.22 Därmed kan hans perspektiv beskrivas som 

motsatt det som Schatz och Altman intar.  

                                                                                                                                          
15 Altman, Film Genre, s. 220. 
16 Altman, Film Genre, s. 206. 
17 Altman, Film Genre, s. 17. 
18 Altman, Film Genre, s. 21. 
19 Altman, Film Genre, s. 23 
20 Neale, s. 217. 
21 Neale, s. 219. 
22 Neale, s. 208-209. 
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I analysarbetet kommer jag använda mig av Altmans och Neales genreteorier då 

de verkar mest relevanta utifrån den frågeställning som jag ämnar besvara. Olika 

konventioner kommer kartläggas och därefter analyseras utifrån hur de påverkas av 

studiens valda tema. Under arbetets gång kommer det semantisk-syntaktisk-

pragmatiska förhållningssätt Altman förordar tas i beaktning. 

2.2 Urval 

Silver Linings Playbook är inspirationen till denna studie och urvalet av de andra 

filmerna påbörjades med ett antal inklusionskriterier för att passa syftet och avgränsa 

sökandet. Filmerna behövde vara producerade under 2010-talet, kategoriserade och 

marknadsförda som romantiska komedier, samt inkludera minst en karaktär med 

någon form av psykisk eller fysisk sjukdom. Ytterligare två filmer hittades genom 

sökningar på The Internet Movie Database (IMDb), Me and Earl and the Dying Girl 

och The Big Sick. Tre filmer ansågs vara tillräckligt med tanke på studiens 

omfattning. Introduktioner av filmernas handling finns att läsa i analysdelen. 

2.3 Analysmetod 

Respektive film kommer att analyseras ur ett semantiskt perspektiv utifrån de 

genrekonventioner som påträffas i enlighet med forskningsöversikten. Detta innefattar 

element i filmens narrativa form, karaktärer och komik. Även om analysen inte 

uttryckligen tar hänsyn till syntax och/eller pragmatik kan det mycket väl förekomma 

i någon form för att urskilja viktiga beståndsdelar för den romantiska komedin i 

respektive film.  

Termerna psykisk och fysisk sjukdom används för att beskriva de 

funktionshindrande tillstånden som porträtteras i filmerna när ingen specifik diagnos 

nämns. Psykisk och fysisk sjukdom kommer att definieras som tema i studien om 

inget annat anges. 

2.4 Disposition 

Studien inleds med en forskningsöversikt av den romantiska komedin och dess 

genrekonventioner, samt en kort introduktion om sjukdom i film och den forskning 
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som finns att tillgå kring representationen av sjuka människor och personer med 

funktionsnedsättning. Respektive film analyseras därefter utifrån tidigare beskriven 

analysmetod. Då fokuset i denna studie är att studera relationen mellan filmens tema 

och genrekonventioner kommer det inte ske någon komparativ analys av filmerna; 

eventuella likheter och skillnader kan istället komma att belysas i 

resultatdiskussionen. Analysresultaten kommer även kopplas till aktuell teori och den 

forskning som presenterats i forskningsöversikten. Analysdelen avslutas med en 

konkluderande text om resultatet på den aktuella frågeställningen, samt eventuella 

problem och övriga reflektioner som dykt upp under arbetes gång. 

3 Forskningsöversikt 

3.1 Den romantiska komedin  
Genrefilm är traditionellt sett en Hollywoodprodukt och blir till skillnad från den 

europeiska konstfilmen kritiserad för att vara massproducerad och skapad enligt 

strikta riktlinjer.23 En av de äldsta Hollywoodgenrerna är den romantiska komedin, 

filmer där två förälskade karaktärer är i centrum och ”boy meets girl, boy loses girl, 

boy gets girl back”.24 Ofta beskrivs den som en genre med avsaknad av originalitet 

och med konstlade framställningar av kärlek och parrelationer, både vad gäller ideal 

och oönskade kvaliteter.2526 Emellertid kan genrens fortsatta popularitet bero på den 

eskapism som erbjuds åskådaren, men också att filmerna ofta väcker känslor i form av 

både skratt och tårar. 

Det var när stumfilmseran var över och Hollywood äntrade 1930-talet som den 

romantiska komedin fick fart. Det nya årtiondets utveckling gav upphov till olika 

                                                                                                                                          
23 Tamar Jeffers McDonald, Romantic Comedy: Boy Meets Girl Meets Genre. New York: 
Columbia University Press 2007, s. 7. 
24 Jeffers McDonald, s. 86. 
25 Leger Grindon, The Hollywood romantic comedy: Conventions, History, Controversies. 
Oxford: WileyBlackwell 2011, s. 1. 
26 Maria Askerfjord Sundeby, ”Romcoms kan framkalla skadliga idéer om kärlek”, februari 2017, 
https://www.svt.se/kultur/film/romcom (2019-05-12). 
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varianter av redan kända genrer27, bland annat screwballkomedin, som utmärker sig 

genom att ställa två karaktärer mot varandra innan de tillslut inser sina affektioner för 

den andra. Tack vare populära titlar som It Happened One Night (Det hände en natt, 

Frank Capra, 1934) och My Man Godfrey (Godfrey ordnar allt, Gregory La Cava, 

1936) blomstrade genren under det efterföljande årtiondet.28 Än idag har många 

romantiska komedier tematiska och visuella likheter med screwballkomedin. På 1950-

talet kom sexkomedi med fokus på kroppsliga begär och hur det gör annars rationella 

människor till fånar, som i Some Like it Hot (I hetaste laget, Billy Wilder 1959).29 De 

radikala romantiska komedierna på 1970-talet var självreflekterande och 

introducerade tanken om att kärlek och tillfredsställelse inte nödvändigtvis hänger 

ihop30, vilket Woody Allens Annie Hall (1977) är ett tydligt exempel på.  

Trots att den ses som en subgenre har den neo-traditionella romantiska komedin 

varit den dominerade formen av genren sedan 1990-talet. Den har en tydlig "boy 

meets girl, boy loses girl, boy gets girl back”-struktur,31 men har en tvådelad attityd 

mot kärlek. I huvudsak driver dessa filmer med tidigare genrekonventioner och 

karaktärers känslor, antingen genom en mer obeslutsam och konservativ romantisk 

komedi eller genom en mer absurd och grotesk typ med grov humor.32,33 Fastän den 

brittiska romantiska komedin är mer bekväm med sex innan äktenskapet, som i 

Bridget Jones Diary (Bridget Jones dagbok, Sharon Maguire, 2001) och Four 

Weddings and a Funeral (Fyra bröllop och en begravning, Mike Newell, 1994), har 

dessa mer likheter med den konservativa kategorin. Den andra kategorin inkluderar 

filmer av mer explicit karaktär, så som There’s Something About Mary (Den där 

Mary, Bobby & Peter Farrelly, 1998) och The 40-Year-Old Virgin (Judd Apatow, 

2005). 

                                                                                                                                          
27 Thompson & Bordwell, s. 210. 
28 Thompson & Bordwell, s. 212. 
29 Jeffers McDonald, s. 65. 
30 Jeffers McDonald, s. 67. 
31 Jeffers McDonald, s. 86. 
32 Jeffers McDonald, s. 17. 
33 Grindon, s. 34 
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Vad som faktiskt utgör grunden för en romantisk komedi debatteras sällan och 

avsaknaden av en precis definition resulterar i att många filmer med olika teman 

kategoriseras i genren. Även formeln "boy meets girl” brister då den enbart inkluderar 

heterosexuella relationer. Problematiseras formeln ytterligare exkluderar den inte 

några andra former av narrativ, vilket ger utrymme för en romantisk komedi att inte 

vara komisk. Här har framförallt marknadsföringen en viktig roll i att accentuera eller 

avdramatisera romantiska intriger i filmer.34 Tamar Jeffers McDonalds definition av 

den romantiska komedin är ” […] a film which has as its central narrative motor a 

quest for love, which portrays this quest in a light-hearted way and almost always a 

successful conclusion”.35 Kärlek bibehålls som dominerande drivkraft i filmen men 

den avgränsas till att vara sorglös. Lite okonventionellt föreslår hon också att en 

romantisk komedi kan vara utan ett lyckligt slut – den annars mest förutsedda delen i 

filmer inom genren. Hon är dock inte ensam; tidigare nämnda Steve Neale håller med 

om att en romantisk komedi lämpligen kan sluta lyckligt med protagonisterna enade, 

eller olyckligt med dem åtskilda på något sätt.36 Det är konventioner som denna som 

studien har för avsikt att analysera. 

3.2 Konventioner 

Genrekonventioner kan upplevas som förhållandevis abstrakta men under förarbetet 

till denna studie återfanns mer konkreta definitioner i böcker för manusförfattare. 

Utifrån Mernits bok Writing the Romantic Comedy kommer konventioner i den 

romantiska komedins narrativa struktur, karaktärer och komik att avgränsas och 

beskrivas.  

3.2.1 Narrativ 
Den romantiska komedin kan delas upp i sju olika narrativa delar.37 The chemical 

equation är en sekvens som identifierar konflikt; någonting är inte som det ska i 

                                                                                                                                          
34 Jeffers McDonald, s. 8. 
35 Jeffers McDonald, s. 9. 
36 Neale, s. 197. 
37 Billy Mernit, Writing the Romantic Comedy: From “Cute Meet” to “Joyous Defeat”: How to 
Write Screenplays that Sell. New York: HarperCollins 2000, s. 109. 
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protagonistens liv. Oftast presenteras huvudkaraktären mer specifikt och den 

sekundära protagonisten introduceras i den nästkommande delen.38 The meet cute är 

ögonblicket då karaktärerna träffas. Det behöver varken vara gulligt eller första 

gången de träffas; mötet fungerar snarare som en katalysator för allt som följer. 

Bakomliggande talar det för att det finns en anledning till varför just dessa två 

karaktärer träffas.39 Därefter sker en ny utveckling som tydliggör filmens centrala 

konflikt, a sexy complication. Det kan vara ett externt hinder eller interna problem hos 

karaktärerna som sätter käppar i hjulet för deras relation. I the hook ökar insatserna 

ännu mer när konflikten eskalerar och försöker skapa en känsla av att det inte går att 

ta sig ur situationen40. Swivel är när relationen äventyras av sin blotta existens då den 

förhindrar protagonisten från att nå sina mål: ett val måste göras. Oavsett vad så leder 

konsekvenserna av valet till the dark moment där antingen relationen eller målet 

känns förlorat för evigt.41  Det mörka ögonblicket varar dock inte länge innan 

karaktärerna försonas, ofta med kravet på någon slags uppoffring från 

huvudkaraktären i vad som benämns joyous defeat. 

3.2.2 Karaktärer 

Den romantiska komedin är centrerad kring två romantiska karaktärer, inte sällan en 

man och en kvinna. Mernit menar att karakterisering är en av de viktigaste 

komponenterna för att en romantisk komedi ska tillfredsställa publiken,42 kanske är 

det inte så konstigt eftersom genren följer det klassiska Hollywoodnarrativet. I 

praktiken innebär det att karaktärerna styr berättelsen framåt genom sina handlingar43, 

och som åskådare blir det mer intressant om det finns anledning att bry sig om varför 

rollfigurerna tar de beslut de tar. Mernit beskriver fyra hörnstenar som varje större 

karaktär i en romantisk komedi bör utrustas med: syfte, empati, komplexitet och 

                                                                                                                                          
38 Mernit, s.110. 
39 Mernit, s. 112. 
40 Mernit, s. 114. 
41 Mernit, s. 115 
42 Mernit, s. 53. 
43 Thompson & Bordwell, s. 102. 
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trovärdighet.44 Som exempel tar han upp karaktären Michael Dorsey i komedifilmen 

Tootsie (Sydney Pollack, 1982) vars syfte är att han desperat vill arbeta som 

skådespelare. Han är också en bra skådespelare vilket ger honom trovärdighet. 

Åskådaren känner empati för karaktären eftersom han aldrig blir rollsatt. Men tillslut 

blir det tydligt att det är han själv som står i vägen för sin egen lycka, däri 

komplexiteten.45  

Mernit redogör därefter för fyra specifika karaktärer som fodras i en romantisk 

komedi: den manliga protagonisten, den kvinnliga protagonisten, den romantiska 

antagonisten och protagonistens bästa vän.46 De tre förstnämnda kommer behandlas i 

analysen och kommer därför beskrivas. 

Även om det är nära till hands att påstå att den romantiska komedin är riktad till 

kvinnor och att framställningen av män är idealistisk är sagda genre en 

försäljningsstrategi för kärlek till alla. Myten om den perfekta kärleken är lockande 

för både män och kvinnor, och genrens narrativ demonstrerar att båda karaktärer 

måste förändra och anpassa sig för att förtjäna en sådan kärlek.47 Med det sagt har 

manliga protagonister accepterats, inte bara som något annat än uppenbara 

sexsymboler, utan inneha ett brett spektrum av fysiska utseenden48. Med undantag av 

ett fåtal generiska beskaffenheter finns samma variation att hitta bland rollfigurernas 

personliga egenskaper, vare sig de är en tjuv eller en prins. Konventionerna för de 

manliga protagonisterna kan beskrivas som de attraktiva attribut som återkommer i en 

majoritet av framgångsrika filmer. Bland annat finns en förmåga till självinsikt, vilket 

indikerar att de klarar av att skratta åt sig själva med självdistans; och även om det är 

viktigt att de är starka i sitt syfte ska de också vara känslomässigt medvetna för att 

kunna erkänna när de har fel.49 Det finns egentligen bara en regel, de manliga 

protagonisterna är inte bara ute efter sex. Oavsett om de är en playboy eller en man 

                                                                                                                                          
44 Mernit, s. 54 
45 Mernit, s. 54–57. 
46 Mernit, s. 60–67. 
47 Jeffers McDonald, s. 17. 
48 Mernit, s 61. 
49 Mernit, s.61-62. 
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som börjar filmen men att säga att han inte är intresserad av ett seriöst åtagande.50 

Sensmoralen är att kärlek alltid vinner över lust, och när en man avstår från sex är det 

ofta ett tecken på personlig utveckling. 

För de kvinnliga protagonisterna är det också sant att utseende och karaktärsdrag 

till stor del varierar. Men som kvinnorna i sin föregångare, screwball, är de 

utmanande, aktiva och är ofta i händelsernas centrum. Idealet är mjuka men starka 

rollfigurer som går att anknyta till; de är ofta vårdande och förstår både sina egna och 

andras känslor. Blir de missförstådda eller avvisade förväntas de dock ”ta det som en 

man”.51 Precis som hos sina manliga motsvarigheter finns en självklar regel, de 

kvinnliga protagonisterna är inte gold diggers och bara ute efter pengar.52 Detta syns 

ofta i filmer där en kvinna uppvaktas av två män av olika socioekonomisk status och 

valet står mellan ett liv i lyx och äkta kärlek.  

Den romantiska antagonisten är en biroll som verkar stabil och pålitlig, har ett 

tråkigt jobb, god social status och är ganska intetsägande både vad gäller yttre och 

inre kvalitéer. Karaktärens funktion är att vara ett hot mot protagonisten, men kan 

också användas för att definiera vad protagonisten är och inte är genom att jämföra de 

två.53  

3.2.3 Komik och humor 
Humor är människans förmåga att uppfatta saker och situationer som 

glädjeframkallande. Vad som uppfattas som roligt styrs av individuella faktorer, 

exempelvis ålder, utbildningsgrad, kultur och kontext. När humor används som ett 

kommunikationsmedel, positivt eller negativt, benämns det vanligtvis som komik. 

Komik och humor är mångfacetterat och har en viktig roll i att bygga relationer, 

stärka grupper och mildra konflikter, men kan likväl användas för att förödmjuka, 

                                                                                                                                          
50 Mernit, s. 62. 
51 Mernit, s. 64. 
52 Mernit, s. 64. 
53 Mernit, s. 65–66. 
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förnedra och befästa utanförskap.54 När det gäller komedifilm finns en 

överenskommelse mellan åskådare och film att inte ta allting på fullt allvar. Nämnda 

genre kan därför överträda gränser och skapa situationer som anses underminera 

normala beteenden och konventioner.55 Generellt faller komedier under en eller fler 

av följande kategorier: fars, satir, parodi, svart komedi, sofistikerad komedi och 

dramakomedi. 

I romantiska komedier, till skillnad från andra typer av komedifilmer, är det 

främst kvinnliga komiker som får vara skämtsamma och skapa oordning. När en 

kvinna beter sig maskulint och bryter mot de konventionella könsnormerna upplevs 

det som humoristiskt, publiken skrattar åt det som är annorlunda och bekräftar på så 

sätt normen.56 Det går också att använda sig av stereotyper, det vill säga förenklade 

representationer av individer eller grupper som tillsätts konforma och överdrivna 

karaktärsdrag. Även fast sådana stereotyper ofta marginaliserar, framförallt 

minoriteter, uppfattar publiken komiken snarare som avtrubbande än stötande eller 

opassande.57  

Reverseringsprincipen är grunden till de komiska elementen i en romantisk 

komedi och bygger på att människor och platser blir motsatsen till vad de förväntas 

vara.58 Vuxna blir barn, sofistik blir sjåpighet, människor blir maskiner, urban blir 

vild, feminin blir maskulin och privata angelägenheter blir offentliga. En annan 

princip är att skapa komik genom att vara allvarlig, exempelvis genom att se till att en 

karaktär inte är med på skämtet. Även om roliga rollfigurer kan vara en tillgång i 

filmer uppstår komik oftare genom trovärdiga karaktärer som beter sig övertygande i 

en given situation.59 En romantisk komedi kan också framkalla skratt genom att vålla 

karaktärerna smärta, både fysiskt (s.k. slapstick) och psykiskt. Åskådaren har distans 

nog för att skratta åt Ben Stiller i There’s Something About Mary när han fastnar i 
                                                                                                                                          
54 Sanna Albinsson, Ida Lindahl & Sara Åberg, ”Med tillstånd att vara rolig. En innehållsanalys 
av modern komedifilm”. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation, 2001, s. 9. 
55 Albinsson, Lindahl & Åberg, s. 11. 
56 Albinsson, Lindahl & Åberg, s. 12. 
57 Albinsson, Lindahl & Åberg, s. 13. 
58 Mernit, s. 147. 
59 Mernit, s. 150. 
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byxans blixtlås; men alla som någon gång fastnat i ett blixtlås kan också identifiera 

sig. Publiken kan skratta i sympati tack vare sin förförståelse av genren; de vet att allt 

lidande kommer löna sig i slutändan.60 

3.3 Sjukdom och representation av sjuka och personer med 

funktionsnedsättningar i film 
I snart ett århundrade har människor lärt sig om hälsa och sjukdom genom att 

konsumera audiovisuell media. Kanske är det därför filmer om temat förväntas leva 

upp till en hög nivå av realism med verklighetstrogna bilder och information.61 Under 

andra världskriget försökte staten minska ungas sexuella umgänge genom 

instruktionsfilmer om personlig hygien och könssjukdomar. Dokumentärer om 

sjukdomar och behandlingar, exempelvis AIDS, har nyttjats för att skapa opinion. 

Med hjälp av populära dramaserier som ER (Cityakuten, Michael Crinchton, 1994–

2009) och Grey’s Anatomy (Shonda Rhimes, 2005-) har läkare blivit ikoniska 

protagonister.62 Temat har såldes använts som både propaganda, utbildning, 

underhållning och för att avskräcka. Temat för dock ofta med sig problematik kring 

representation, framförallt när det gäller den sjuka eller funktionshindrade karaktären. 

I efterforskningarna för denna studie återfanns främst material om den kulturella 

representationen av människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Även 

om studien inte behandlar någon karaktär med en neuropsykiatrisk diagnos kommer 

resursfynden användas för att ge en överblick av hur den sjuka och funktionshindrade 

karaktären brukas inom filmindustrin i stort.  

I Sverige har det under 2010-talet varit ett tydligt skifte där audiovisuella 

produktioner som har med funktionsnedsättning och funktionshinder att göra har ökat. 

I filmer som I rymden finns inga känslor (Andreas Öhman, 2010) syns karaktären 

Simon som har Aspergers syndrom (nu kallat autismspektrumtillstånd) och i Hur 

                                                                                                                                          
60 Mernit, s. 151. 
61 Leslie J. Reagan, Nancy Tomes & Paula A. Treichler, Medicine’s Moving Pictures. Medicine, 
Health, and Bodies in American Film and Television, New York: University of Rochester, 2007, 
s. 10. 
62 Reagan, Tomes & Treichler, s. 1-7. 
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många lingon finns det i världen? (Lena Koppel, 2011) finns ett flertal karaktärer med 

olika funktionsnedsättningar.63 I Hollywood finns också många exempel; i den 

romantiska komedin There’s something about Mary har Marys bror en ej nämnd form 

av mental funktionsnedsättning och i 50 First Dates (Peter Segal, 2004) har den 

kvinnliga protagonisten närminnesförlust. I dessa och liknande filmer finns det ofta en 

påtaglig vi och dem-känsla vilket brukar tala mer för icke-funktionsnedsatta 

människors förhållningssätt till liknande karaktärer.64 Det skapas en indirekt hierarki 

där icke-funktionsnedsatta utmålas som överlägsna genom att uppvisa beteenden som 

inte avviker från normen.65  

Många skildringar av sjuka och personer med funktionsnedsättningar är 

stereotypa, övervägande snäva och missvisande; vanligtvis utmålas karaktärerna som 

ondskefulla och kriminella.66 Inte sällan porträtteras de också på ett nedvärderande 

och löjeväckande sätt, kanske främst i syfte för att generera skratt.67 Att driva med 

personer med funktionsnedsättningar kallas för lyteskomik, en form av humor där 

förlöjligande av en person baseras på deras utseende eller beteende. I filmer som 

behandlar temat har skönhet betraktats som hälsosamt medan avvikande fysiska 

attribut identifierats som osunt.68 I pågående debatter kring representation finns det de 

som anser att det är skadligt med denna form av komik. Samtidigt finns det komiker 

med funktionsnedsättningar som skämtar på sin egen bekostnad, ofta på rätt makabra 

vis, och menar på att det är stärkande för funktionshindrade. Debatten belyser också 

hur det vanligtvis är icke-funktionshindrade som blir rollsatta som karaktärer med 

funktionshinder. En del menar att det från många håll tenderar att trivialiseras kring 

                                                                                                                                          
63 Hanna Flodin, “Förvridna själar i förvridna kroppar? Funktionsnedsättning och funktionshinder 
i Millenniumtrilogin och Hur många lingon finns det i världen?” i Erik Hedling & Ann-Kristin 
Wallengren (red.) Den nya svenska filmen: Kultur, kriminalitet och kakofoni, Stockholm: Atlantis 
AB 2014, s. 127. 
64 Flodin, s. 138. 
65 Flodin, s. 131. 
66 Flodin, s. 128. 
67 Flodin, s. 141. 
68 Martin S. Pernick “More than Illustrations: Early Twentieth-Century Health Films as 
Contributors of the Histories of Medicine and of Motion Pictures” i Reagan et al (red.), 
Medicine’s Moving Pictures. Medicine, Health, and Bodies in American Film and Television, 
New York: University of Rochester Press, 2007, s. 28. 
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vad det innebär att leva med ett funktionhinder eller en sjukdom, vilket i realiteten 

leder till att sjuka och personer med funktionsnedsättningar och funktionshinder har 

svårare att bli tagna på allvar.69  

4 Analys  

Med de tre filmer som presenteras nedan kommer jag utföra en genreanalys med 

utgångspunkt i temat psykisk och fysisk sjukdom. Analysen kommer beröra filmerna i 

helhet men också specifika scener och sekvenser. Mernits beskrivningar om 

konventioner i den romantiska komedins narrativ, karaktärer, samt komedi kommer 

stå som utgångspunkt för analysen. Konventionerna som tas upp i analysen behöver 

inte en och en vara unika för en specifik genre men kan ses som byggstenar som 

tillsammans skapar den romantiska komedin.  

4.1 Handlingsbeskrivning 

Silver Linings Playbook är en Hollywoodproduktion som inger känslan av att vara en 

independentfilm. En bidragande faktor är kanske att produktionsbolaget The 

Weinstein Company startade som en independentfilmstudio. Filmen utspelas i få 

miljöer, har ett starkt karaktärsfokus och en hög nivå av realism. Filmen följer Pat 

(Bradley Cooper) som släpps från en psykiatrisk klinik där han tillbringat det senaste 

året med att få behandling för sin bipolära sjukdom. Trots upptäckten av sin fru 

Nikkis (Brea Bee) otrohet vill han ha henne tillbaka. Han träffar Tiffany (Jennifer 

Lawrence) som återhämtar sig från en depression efter att ha mist sin make. Tiffany 

lovar hjälpa Pat att få kontakt med sin fru om han i sin tur hjälper henne genom att 

delta i en kommande danstävling.  

Produktionsbolaget Indian Paintbrush står bakom Me and Earl and the Dying 

Girl och har också producerat en majoritet av Wes Andersons filmer. Wes distinkta 

estetik har tydligt influerat utseendet i denna tonårsromans med sina symmetriska 

scener. Sjuttonåriga Greg (Thomas Mann) övertalas av sina föräldrar (Nick Offerman 
                                                                                                                                          
69 Flodin, s. 141. 
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och Connie Britton) att återuppta kontakten med sin barndomsvän Rachel (Olivia 

Cooke) då hon drabbats av leukemi. I takt med att vänskapen blir starkare blir hon allt 

sjukare. Greg och hans amatörfilmarvän Earl (RJ Cyler), som brukar tillbringar 

dagarna med att spela in parodier av kända Hollywoodfilmer, blir ombedda att spela 

in en film specifikt till Rachel. 

The Big Sick är en verklighetsbaserad film skriven av paret som den porträtterar. 

Filmen är producerad av Apatow Productions som står bakom många av de största 

romantiska komedierna under 2010-talet. Pakistanfödda komikern Kumail (Kumail 

Nanjiani) och psykologstudenten Emily (Zoe Kazan) är ett omaka kärlekspar. Kumail 

förväntas dock gifta sig med en pakistansk kvinna så han håller deras relation hemlig 

för sin familj. Men när Emily får reda på att Kumail ljugit för henne och fortfarande 

går på dejter som hans familj anordnar får deras förhållandet ett abrupt slut. Kort 

därefter blir Emily allvarligt sjuk och behöver läggas i medicinsk koma. Kumail vakar 

över henne tillsammans med hennes föräldrar (Holly Hunter och Ray Romano). Rädd 

för att förlora Emily en gång till berättar han sanningen för sin familj och hoppas att 

hon ska vilja ta tillbaka honom om hon vaknar upp. 

Enbart utifrån handlingsbeskrivningar är det svårt att avgöra vilka genrer filmerna 

tillhör. Ord som psykiatrisk klinik, bipolär sjukdom, depression, leukemi och 

medicinsk koma känns avvikande från vad som typiskt skulle behandlas i en 

romantisk komedi. Det är ändå den genre som filmerna har marknadsförts och 

kategoriserats i, vilket indikerar att temat behandlas med humor och lätthet. 

4.2 Narrativ struktur 
Likt andra genrefilmer delar studiens filmer samma narrativ som den klassiska 

Hollywoodfilmen. Filmerna styrs av individuella karaktärers beslut, val och 

personliga egenskaper, vilket leder handlingarna framåt i deras strävan efter ett eller 

flera specifika mål.70 Ett annat sätt att benämna detta är orsak och verkan eller 

kausalitet. Under filmernas gång uppstår också konflikter som försvårar för 

                                                                                                                                          
70 Thompson & Bordwell, s. 102. 
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karaktärerna att nå sina mål. I romantiska komedier är det vanligt att fokus ligger på 

inre motsättningar snarare än yttre, som mellan lust och att kuva sina begär.71 I 

analysen utgår jag från Mernits narrativa struktur för romantiska komedier.72 

I Silver Linings Playbook presenteras the chemical equation direkt, det som inte 

står rätt till i Pats liv. Han vill återförenas med sin fru Nikki trots att hon varit otrogen 

och lämnat honom. I 25 minuter etablerar filmen detta genom olika konversationer 

som Pat har med sin familj, sina vänner och sin psykolog. Sekvensernas uppbyggnad 

verkar indikera att han är tvångsmässigt fast i sitt mål. Kvällen han först träffar 

Tiffany i the meet cute kan han inte tänka på någon annan än Nikki och blir 

överrumplad av Tiffanys förfrågan om att stanna hos henne över natten; han avvisar 

henne. Pat känner sig konfronterad eftersom hon ifrågasätter hans äktenskap och ger 

igen med en oförskämd kommentar om hennes avlidne make. Väl hemma försöker 

han förgäves leta upp sin bröllopsvideo och får ett vredesutbrott; hon verkar ha fått 

honom att famla.  

Greg är både huvudkaraktär och berättarröst i Me and Earl and the Dying Girl. 

Han berättar om händelser i dåtid med ett narrativ helt och hållet från sitt eget 

perspektiv. Allting börjar med att hans mamma kräver att han umgås med Rachel 

eftersom hon fått leukemi. The chemical equation i Gregs fall är att han gör allt för att 

undvika de sociala grupperingarna i high school men nu tvingas ta kontakt med en 

person han knappt känner. Han är orolig att Rachel ska tolka hans intresse som 

medlidande eftersom hon är sjuk. Farhågan besannas i the meet cute när Rachel säger 

”Look, I don’t want you hanging out with me. I don’t need your stupid pity. It’s fine, 

you can just go.” Greg svarar skämtsamt ”No, you’ve got it all wrong, I’m not here 

cause I pity you. I’m actually here cause my mom is making me.” Rachel är 

uppenbarligen inte intresserad av att träffa Greg heller, men hon gör honom en tjänst 

för att han ska slippa tjatet från sin mamma. De inser dock båda snabbt att de trivs i 

varandras sällskap.  

                                                                                                                                          
71 Grindon, s. 6f. 
72 Mernit, s. 109. 
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Någon romantisk relation etableras inte mellan protagonisterna i början av de två 

filmerna, dock befinner sig de båda manliga protagonisterna i någon form av negativt 

förhållande. Pat har sitt förhållande med Nikki, och Greg är hemligt förälskad i 

skolans snyggaste tjej, Madison. En annan gemensam nämnare för filmerna är 

medvetenheten om den psykiska eller fysiska sjukdomen som finns närvarande. Detta 

är helt olikt början av The Big Sick där en voice over av Kumail beskriver uppväxten i 

Pakistan med matchande filmklipp, han säger ”[…] and we marry someone our 

parents find for us. Arranged marriage, you know.” Detta är den enda ledtråden som 

ges av den konflikt som kommer att uppstå, och bara någon minut senare har Kumail 

och Emily sitt meet cute när de får ögonkontakt under hans ståuppkomiknummer. Till 

skillnad från de andra filmerna är attraktionen mellan protagonisterna omedelbar och 

efter några drinkar ihop hamnar de i säng. The sexy complication är den centrala 

konflikten som hindrar att kärleken mellan protagonisterna får blomstra. Kumail 

nämner den snabbt i sin inledningsmonolog och det visar sig också i efterföljande 

scener vara förväntningarna som följer med hans pakistanska ursprung; tydligast är 

det vid diskussioner kring familjens middagsbord. Det utvecklas till en inre strid om 

identitet. Han spelar tv-spel när hans föräldrar skickar ner honom i källaren för att be, 

och trots att han vill bli komiker intalar han dem att han studerar till the SAT (det 

amerikanska högskoleprovet). När Kumail och Emily tar sin relation till nästa steg vet 

han att han kan få lida konsekvensen att bli förkastad från sin familj Allting leder till 

att Kumail hemlighåller Emily från sin familj medan hans föräldrar fortsätter bjuda 

över pakistanska kvinnor på middagar i hopp om att han ska träffa den rätta.  

I Silver Linings Playbook ger Pats psykolog honom rådet att bli vän med Tiffany, 

så han bjuder ut henne på middag. Trots att han är fast besluten om att vinna tillbaka 

sin fru och han ständigt tjafsar med Tiffany är han märkbart fascinerad av henne. Det 

uttjatade ordspråket ”kärlek börjar alltid med bråk” skulle passa in i denna kontext. 

The sexy complication består av en intern och en extern konflikt, Pat är blind för 

Tiffanys intresse samtidigt som alla i hans närhet motarbetar honom när det gäller 

Nikki. I Me and Earl and the Dying Girl fortsätter däremot vänskapsrelationen mellan 

Greg och Rachel växa, och snarare än att det finns något tydligt hinder för deras 
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kärlek, utvecklas den helt enkelt inte. Greg berättar ”So if this was a touching 

romantic story, this is probably where a new feeling would wash over me and our 

eyes would meet. And suddenly we would be furiously making out with the fire of a 

thousand suns. But this isn’t a touching romantic story.” Kanske bör det ifrågasättas 

om filmen faktiskt är en romantisk komedi när huvudpersonen uttryckligen säger att 

filmen inte är det. The sexy complication är med största sannolikhet Gregs rädsla, 

framförallt för att bli sedd men också för att knyta an till nya människor i sin närhet. 

Vad Rachel verkligen känner för Greg utforskas inte närmre förrän i slutet av filmen. 

Insatserna ökar i the hook i och med att Rachel blir sjukare och måste genomgå 

behandling för sin leukemi. Hon blir den första utöver Gregs pappa att få se Greg och 

Earls parodifilmer, och när en gemensam bekant övertalar dem att göra en film 

speciellt till Rachel kan de inte säga nej. Veckorna går och ingen film blir inspelad, 

allt medan Rachels cancer sprider sig. Till skillnad från de andra filmerna där någon 

form av beslut tas, stannar Greg med Rachel av den enkla anledningen att de blivit 

vänner. I The Big Sick sker en oväntad vändning som avviker från den narrativa 

strukturen när sanningen om Kumails dubbelliv avslöjas och Emily avslutar 

relationen. Det tar dock inte lång tid innan han får ett samtal om att Emily ligger på 

sjukhus och behöver ha någon hos sig innan hennes föräldrar anländer. På plats blir 

händelseförloppet snabbt dramatiskt då Kumail måste skriva under ett samtycke för 

att lägga Emily i medicinsk koma eftersom den okända infektion hon drabbats av 

snabbt sprider sig i hennes kropp. Det är hans beslut som leder till the hook. För den 

passiviserade Emily blir situationen helt ofrånkomlig, och trots att hon nyss inte velat 

ha med Kumail att göra stannar han kvar och vakar över henne. I Silver Linings 

Playbook är the hook ett utbyte av tjänster som oundvikligen ser till att 

protagonisterna måste tillbringa mycket tid tillsammans. Tiffany lovar Pat att ge ett 

brev till Nikki och i gengäld går han med på att dansa med henne i en kommande 

danstävling. Båda håller sina löften och en tid senare kommer Tiffany tillbaka med ett 

brev från Nikki. 
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Den del som kallas swivel är när relationen äventyras och huvudkaraktären måste 

göra ett val. I Silver Linings Playbook är detta en väldigt lång kedja av händelser som 

börjar med att Pats far Pat Sr. har investerat alla sina besparingar på en match i 

amerikansk fotboll och mister allt till en bekant när laget han satsat på förlorar. 

Tiffany övertalar pappan om att hon och Pat är ett tursamt team och han satsar kvitt 

eller dubbelt på en annan amerikansk fotbollsmatch samt att Pat och Tiffany får minst 

fem poäng på danstävlingen. Samtidigt har Pat listat ut att Tiffany skrivit brevet när 

han inser att ordvalen i texten inte är Nikkis. Ovetandes om hans upptäckt 

sammansvärjer familjen och säger till honom att Nikki kommer och tittar på 

danstävlingen. Me and Earl and the Dying Girl avviker också något från den narrativa 

strukturen. Greg har slutat sköta skolan och umgås bara med Rachel. När hon 

bestämmer sig för att sluta med cellgifter kommer verkligheten ikapp honom. Arg och 

oförstående inför Rachels beslut lyckas han alienera sig mot henne, men också mot 

Earl som avslöjat för Rachel att de håller på att göra en film åt henne. Filmen går 

direkt till the dark moment, Greg är ensam, får avslag på sin college-ansökan och 

hamnar i bråk i skolan. Men precis som beskrivet tidigare passerar det fort, Earl 

förlåter honom och Madison bjuder med honom på balen. I bilen på väg att hämta upp 

henne under balkvällen frågar chauffören ”So you love this girl?” Greg svarar ”No I 

wouldn’t go that far.” Chauffören fortsätter “[…] If you really love her though you 

definitely got a shot. Because she’ll know.” Precis som Pat måste han också göra ett 

val, Rachel eller Madison.  

I The Big Sick tillbringar Kumail tid med Emilys föräldrar medan hon ligger i 

koma. De kommer varandra nära och han inser att det inte går att skydda sig själv 

eller sin familj genom att ljuga. Han berättar motvilligt om Emily när hans föräldrar 

konfronterar honom om hans avfärdande av de pakistanska kvinnor de presenterar för 

honom. Han har gjort sitt val och förkastas av sin familj, och med Emilys infektion 

spridd till hjärtat verkar det som att hon inte kommer att överleva. För Kumail verkar 

the dark moment innebära både förlusten av sin familj och Emily. När han kommer 

fram till sjukhuset är Emily piggare. Läkaren hade kunnat resonera sig fram till den 

reumatiska diagnosen Stills sjukdom tack vare att Kumail tidigare berättat att hon 
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nyligen stukat foten. Prognosen är god och Emily kommer tillfriskna helt, men 

neddrogad och utan en aning om vad Kumail gjort under tiden hon legat i koma ber 

hon honom att gå. Kumail gör ett sista försök att få tillbaka Emily och få sin familj att 

acceptera hans livsval innan han går vidare och flyttar till New York med sina vänner. 

Emily tar ett beslut som leder till att filmen slutar lyckligt i en scen som påminner om 

protagonisternas första möte på en komediklubb.  

Joyous defeat innebär ofta någon form av uppoffring för huvudkaraktären vilket 

beskrevs ovan vad gäller The Big Sick. Även i Silver Linings Playbook finns en tydlig 

uppoffring i kärlekens namn. Nikki dyker faktiskt upp på danstävlingen för att se 

Tiffany och Pat uppträda. Vid åsynen av henne uppvisar Tiffany ett ångestliknande 

tillstånd men Pat lyckas få med henne ut på dansgolvet precis i tid och de lyckas få 

fem poäng av juryn. Eftersom deras favorittippade lag vann fotbollsmatchen vann 

också Pat Sr. tillbaka alla sina pengar. Mitt i firandet går Pat fram till Nikki för att 

prata, Tiffany tror sig ha förlorat honom och lämnar lokalen. The dark moment varar 

dock inte länge, Pat hinner ifatt Tiffany och dikterar ett brev han skrivit till henne 

”The only way you could meet my crazy was by doing something crazy yourself. 

Thank you, I love you! I knew it the moment I met you. I’m sorry it took me so long 

to catch up, I just got stuck […].” Så trots att han inte givit henne någon romantisk 

uppmärksamhet under filmens gång hävdar han att han älskar henne från första stund. 

Han väljer att lämna Nikki även fast det innebär att han offrar det han arbetat så hårt 

för att nå.  

Det mest okonventionella slutet står Me and Earl and the Dying Girl för. Greg 

åker inte till balen, han väljer att åka till Rachel på sjukhuset; en plats som associeras 

med död och som tydliggörs genom att Greg nästan blir påkörd av en ambulans vid 

entrén. Med orden ”It’s not exactly what I wanted to say to you.” projicerar han upp 

hennes film på väggen i det lilla sjukhusrummet. Subtexten av detta är att han 

egentligen vill säga att han älskar henne, men han får aldrig chansen. Medan filmen 

rullar hamnar hon i koma och genom Gregs berättarröst får åskådaren veta att hon 

avled några timmar senare i sin sjukhussäng. På begravningen hittar Greg ett brev från 
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Rachel där hon uppmanar honom att söka till college på nytt. Filmen slutar inte 

lyckligt men avslutas med en optimistisk ton när Greg klistrar igen ett 

ansökningskuvert.  

4.3 Karaktärer 

Att använda en kvinnlig huvudkaraktär är det mest förekommande i romantiska 

komedier eftersom genren främst har riktat sig till en kvinnlig publik.73 En förändring 

har dock blivit allt mer framträdande när det gäller att placera en man i narrativets 

fokus74. Men trots att den manliga karaktären fått mer makt i genren75 vill jag påstå att 

alla tre filmerna i denna studie utmärker sig genom att ha manliga huvudkaraktärer. 

Analysen kommer i första hand att beröra den manliga och kvinnliga protagonisten 

där jag kommer titta närmre på dessa karaktärers syfte, empati, komplexitet och 

trovärdighet. Jag kommer också kort att analysera den romantiska antagonisten 

eftersom deras funktion står i kontrast till de sjuka karaktärerna Tiffany, Emily och 

Rachel. 

Silver Linings Playbook är till stor del en berättelse om den manliga 

protagonisten Pat som lider av bipolär sjukdom. Hans syfte att få tillbaka sin fru Nikki 

är tydlig; han gör detta genom att försöka förändra både sin kroppsform och sina 

tankar. Pat är på många sätt en osympatisk kille och saknar de flesta av de yttre 

omständigheter som annars är typiska för den manliga protagonisten i romantiska 

komedier, så som en stor lägenhet, designerkläder, ett bra jobb och god fysik.76 Pat ser 

ut som the guy next door (killen i huset intill) och bor på sina föräldrars vind, är 

arbetslös och kommer klädd i jersey-tröja när han blir bjuden på middag. Men det är 

också genom sitt ofta maniska beteende som han bryter mot konventionerna. Verbalt 

nämns vanföreställningar, humörsvängningar och raseriutbrott. Andra egenskaper 

som framställs och också är symtom på bipolär sjukdom är överaktivitet, överdrivet 

självförtroende, rastlöshet, impulsivitet, aggressivitet och ett minskat sömnbehov. Den 

                                                                                                                                          
73 Jeffers McDonald, s. 16 
74 Jeffers McDonald, s. 106. 
75 Askerfjord Sundeby. 
76 Jeffers McDonald, s. 17. 
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bipolära sjukdomens yttranden bidrar till den komplexa bilden av Pat; det gör också 

hans förmåga till utveckling genom interaktionen med Tiffany, speciellt vad gäller 

hans självinsikt. I början vägrar han ta sin medicin därför att han tycker att han mår 

bra ändå; men inser att han behöver ta tabletterna efter sammanbrottet över sin 

borttappade bröllopsvideo. Vid detta och liknande scenarion i filmen där Pat är som 

mest sårbar infinner sig en stark känsla av empati. Trovärdigheten i att han skulle vilja 

ha tillbaka sin fru trots otroheten beror nog mest på att han är manisk nog att kunna 

intala sig själv att han har en potentiell framtid med henne.  

Greg i Me and Earl and the Dying Girl är en nördig kille i tonåren som inte 

lyckats hitta sig själv socialt än; han passar in överallt och ingenstans. Genom att 

övertala sig själv om att han föredrar livet på det sättet har han blivit sin egen värsta 

fiende. Med humor, sarkasm och självhat skyddar Greg sig själv från omvärlden; han 

anser att allting har en plats och kategoriserar människor i olika grupper och vill inte 

förändras. Men när han träffar Rachel måste han konfrontera sin egen isolering och ju 

närmre han kommer Rachel desto mer avviker han från sina övertygelser och bilden 

han har av sig själv. Det är först när han konfronteras med hennes potentiella död som 

den riktiga förändringen sker. Tyvärr sker det inte tillräckligt snabbt, och när han 

tillslut ska erkänna sin kärlek för Rachel är det för sent. Gregs syfte handlar 

följaktligen främst om personlig utveckling och för att göra det mer synbart finns 

händelseförloppet med filmen till Rachel med. Han klarar till en början inte av att 

fullfölja inspelningen men lyckas precis färdigställa filmen i tid för henne att se den. 

Metaforiskt har han fullbordat sin förändring och på sitt eget sätt lyckats berätta för 

henne att han älskar henne. 

Kumail i The Big Sick är precis som Pat inte heller en konventionell sexsymbol 

med avundsvärda materiella ting. Kumail delar lägenhet med sin kompis Chris och 

försöker försörja sig som komiker och uberförare. Som den komiker han är anpassar 

han sig efter hur andra reagerar, inte bara på hans skämt. Medan han vill leva mer 

västerländskt vill hans familj se till att han lever som deras traditioner lär, oavsett om 

det gäller stil, arbete, utbildning, tro eller kärleksliv. Kumails mest attraktiva attribut 
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är att han är rolig och kan skratta åt sig själv, men han saknar till viss del självinsikt 

och självsäkerhet. När han träffar Emily kan han vara den han vill vara eftersom hon 

accepterar honom fullt ut. Kumails syfte kan verka tillsynes självcentrerat, att få 

uppträda med sin komedi på större scener och inför större publik; Men när han träffar 

Emily blir steget mot frigörelse från de traditionella värderingarna värt ännu mer för 

honom. Vad som ger honom komplexitet och trovärdighet är hur svårt det faktiskt är 

för honom att bryta sig loss. När Emily hamnar i koma spenderar Kumail mycket tid 

med hennes föräldrar; han går från att vara mannen som krossat deras dotters hjärta 

till att de omfamnar honom som en del av familjen. Medan hans egna föräldrar har 

visat honom fördelarna med ett arrangerat äktenskap visar Emilys föräldrar att 

äktenskap ur kärlek kan frodas trots felsteg. I slutändan visar det sig att de bästa 

äktenskapsmäklarna var de som inte ens försökte. 

Den kvinnliga protagonisten i Silver Linings Playbook, Tiffany, presenteras för 

publiken genom Pats ögon. Han som huvudprotagonist får en enskild presentation 

medan hon som motpart introduceras först när de möts. Tiffany är en svartklädd änka 

som hamnat i en depression efter sin makes död och hon har i ett nära förflutet sökt 

tröst genom promiskuösa utsvängningar. Konsekvenserna har blivit att hon förlorat 

sitt jobb och är känd i staden som en lösaktig kvinna. Tiffany passar in på samtliga av 

Mernits karaktärsbeskrivningar av en kvinnlig protagonist. Hon är utmanande, på 

gränsen till aggressiv vid tillfällen, men genom dans får åskådaren se en mjukare sida 

av henne. Hon är medveten om sitt eget och andras känsloliv; genom att ljuga för Pat 

om breven och säga att Nikki ska komma till danstävlingen skyddar hon, åtminstone 

tillfälligt, både honom och sig själv känslomässigt. Tiffanys personlighet och 

handlingar bidrar till en komplex karaktär, och det är nog nödvändigt för att kunna 

matcha Pat. Under hela filmens gång är hon vad många skulle kalla stark. När hon blir 

sårad visar hon inte sårbarhet utan blir istället arg och saklig, fram tills hon tror att 

hennes känslor för Pat inte är besvarade och att hon har förlorat honom. Upplevelsen 

av empati växer ju tydligare hennes känslor för Pat blir men hennes syfte är dock lite 

vagt och vid tillfällen verkar det tyvärr enbart vara att främja Pats personliga 

utveckling. Det är möjligt att någon form av inre motivation, exempelvis att få börja 
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om efter sin makes död, gör att hon utmanar sig själv att anmäla sig till danstävlingen 

som hon egentligen inte är kvalificerad att delta i.  

Rachel i Me and Earl and The Dying Girl är en vanlig, söt tonårstjej och även 

hon presenteras i det ögonblick den manliga protagonisten ser henne. Filmen fortsätter 

att porträttera Rachel ur betraktarens ögon och hon används främst som ett redskap 

för hans personliga utveckling, nästan som en Manic Pixie Dream Girl. Till och med 

filmtiteln ger en antydan om att det självupptagna me är det centrala och Rachel är 

degraderad till the dying girl. Rachel är ofta i bild och på ett eller annat sätt är cancern 

alltid närvarande; från början verkar Rachel inte speciellt påverkad, men när hon 

startar cellgiftsbehandling och tappar håret märks en tydlig förändring. Sjukdomen 

blir synlig och hon lider av att inte kunna leva ett normalt liv och få se normal ut – en 

trovärdig reaktion. I en scen berättar en lärare för Greg om sin fars död ”[…] even 

after somebody dies, you can still keep learning about them. […] Their life, it can 

keep unfolding itself to you just as long as you pay attention to it.” Första gången 

Greg är i Rachels rum ser han böcker och tapeter med träd. Efter hennes begravning 

går han dit en sista gång och upptäcker saker han tidigare inte sett. I sina böcker har 

hon karvat ut små världar, på tapetens träd har hon målat dit hoppande ekorrar och 

alla hattar hon använt för att täcka sitt håravfall hänger prydligt på väggen. När 

Rachel dör upptäcker Greg saker om henne som han inte sett förr, och berättelsen 

förskjuts från honom till henne. 

Emily i The Big Sick är lättsam, smått neurotisk och mitt uppe i livet som 

collegestudent. Hon är inte ute efter något stabilt förhållande, och när hon träffar 

Kumail ser hon igenom hans medelmåttiga raggningstekniker. I den nästan 

timmeslånga första akten följer åskådaren de två för att få ett grepp om deras relation. 

Emily uppvisar kontinuerligt en ökad trygghet med Kumail i deras samtal och berättar 

bland annat att hon drack för mycket i sitt första äktenskap. Efter att ha sett Kumails 

enmansshow öppnar hon upp för samtal och säger ”[…] I just wish I’d [I could] learn 

more about you!” Emily får knappt någon respons och hon blir alltmer märkbart sårad 

och irriterad. När hon upptäcker bilderna Kumail sparat på de pakistanska kvinnorna 
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bryter hon med Kumail. Några dagar senare på sjukhuset ligger hon i sjukhuskläder 

med mörka ringar kring ögonen och ser nästan kallsvettig ut. Beslutet tas att intubera 

och lägga henne i koma, hon rullas på en bår genom sjukhuskorridoren, uppenbart 

orolig och uppskrämd av situationen. I nästa scen ligger hon passiv i en sjukhussäng, 

uppkopplad till en respirator. Under hela andra akten är Emily frånvarande, och 

medan Kumail har ett metaforiskt uppvaknande vaknar Emily upp på riktigt och säger 

till honom ”[…] you have to understand that that [!] all happened while I was asleep. 

Like, you felt one way a few weeks ago and now you’re saying you feel the total 

opposite. When the only thing that has changed was, I was in a coma. […] I can’t be 

the reason you don’t have a family.” Det är tydligt att filmen speglar Kumails 

perspektiv, Emily syns inte utan att han är med henne. Precis som med Tiffany och 

Rachel är hennes syfte vagt när det inte handlar om att vara en motivation för den 

manliga protagonistens förändring.  

I Silver Linings Playbook är Nikki den romantiska antagonisten och förutom i ett 

par scener så är hon en subjektiv karaktär som Pat berättar om. Vid ett tillfälle frågar 

Tiffany “How are you in love? […]” Pat svarar: 

 

”We have a very unconventional chemistry […] we wanna change each other, but 

that’s normal, couples wanna do that. I want her to stop dressing like she dresses. I 

want her to stop acting so superior to me, okay. She wanted me to lose weight and 

stop my mood swings which both I’ve done. […] We would fight. We wouldn’t 

talk for a couple of weeks, that’s normal. […] Our love is gonna be fucking 

amazing.”  

 

Pat framställer Nikki och deras relation på ett romantiserat sätt och pratar om att 

han behöver förändras för hennes skull. Nikki är ett hot mot Tiffany men definierar 

också vad Tiffany är i jämförelse, nämligen den Pat behöver för att förändras. 

Madison, Gregs hemliga kärlek i Me and Earl and The Dying Girl, är den populära 

tjejen på skolan. Det tycks vara vanligare i tonårsfilmer att karaktären har ett initialt 
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kärleksintresse som ofta beskrivs vara out of their league (utanför personens liga). 

Greg har inte någon erfarenhet av tjejer alls, och precis som i många andra filmer 

inser Greg att han har haft en romantiserad bild av Madison när han lär känna en 

annan tjej, Rachel, på riktigt. I The Big Sick finns det ingen specifik person som 

förkroppsligar funktionen av den romantiska antagonisten. Istället finns flera 

pakistanska kvinnor som Kumails föräldrar försöker para ihop honom med. I 

jämförelse med Emily är de annorlunda, både utseendemässigt och livsstilsmässigt. 

För Kumail är kvinnorna den absoluta inkarnationen av hans föräldrars förväntningar, 

och för Emily är kvinnorna allting hon inte är. 

4.4 Komik och sjukdom 

För att analysera hur komedin förhåller sig till temat i de tre filmerna har scener 

från respektive film valts ut. Scenerna är utvalda utifrån kriteriet att de anses 

representera den typ av humor som används genom filmerna i allmänhet. 

Silver Linings Playbook innehåller mycket svart humor uttryckt både genom 

dialog och handling. Ämnen som annars kan vara privata och jobbiga att diskutera 

används de här för att provocera och roa. Under Tiffany och Pats första möte, på en 

middag hemma hos Tiffanys syster, startar de en konversation om vilka mediciner 

de använt och vad de haft för effekter. De börjar båda skratta åt hur utslagna de 

blivit av Klonazepam och Trazodon, två muskelavslappnande och antidepressiva 

substanser. Mitt emot sitter systern och hennes man i tystnad, samtalet de lyssnar på 

är långt ifrån deras egen verklighet. Det är efter detta möte som Pat, mitt i natten, 

börjar leta efter sin bröllopsvideo. Han väcker sina föräldrar klockan tre på 

morgonen, hans mamma hjälper honom att leta. Musiken ökar i volym och Pat blir 

allt mer frustrerad över situationen. Pat börjar skrika och hans mamma skriker 

tillbaka, en hund skäller i bakgrunden, telefonen börjar ringa och i grannarnas 

fönster tänds ljus upp. Pat får en panikångestattack och ser scenen av Nikki i 

duschen med sin kollega framför sig och inbillar sig att han hör låten som spelades 

på deras bröllop. Hans mamma försöker lugna honom men får en armbåge i 

ansiktet. Allting tystnar för en sekund innan Pat Sr. kliver in i rummet och brottar 
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ner Pat i sängen. Scenen är mycket tragikomisk och visar tydligt hur en bipolär 

sjukdom kan få en person att reagera ur proportion. Humorn frammanas genom 

inslag av både reverseringsprincipen när lugn blir manisk, och principen att vålla 

karaktären smärta. Filmen lyckas med att inte skämta på Pats bekostnad utan 

fokuserar snarare på absurda situationer som kan uppstå runt honom, även om han 

själv har stor inverkan på dessa.  

Även om Me and Earl and the Dying Girl behandlar teman som cancer och 

död är det inte den primära källan för humor trots att de finns närvarande. Filmen är 

mer självreflekterande och det är snarare Gregs osäkerhet och självförakt som leder 

till humoristiska situationer. Ett exempel är när han frågar sin lärare om vad 

leukemi är och råkar avslöja för hela klassen att Rachel är sjuk. Han berättar för 

Rachel och ger henne tipset att använda sig av passivt motstånd och gå in i ett 

omänskligt stadium för att undvika att prata med folk om det. Han startar ett 

rollspel och ber henne att vara irriterande, hon säger ”Hey Rachel! I’m really sorry 

you have cancer.” Greg framställer då något som liknar ett epilepsianfall. Rachel 

fnissar och frågar om det någonsin fungerar, han säger åt henne att prova. När hon 

inte vill ger han henne ett annat tips, ”try to be dead.”, och lägger sig helt stilla i 

soffan. På väggen hänger en plansch på Wolverine och skådespelaren Hugh 

Jackmans stämma hörs uppfodrande säga ”Hey asshole! Yeah, over here! Just so 

we’re straight on this, you’re advising a girl with cancer to pretend to be dead. No, 

seriously. Think about what you’re doing here dickhead […].” Rösten symboliserar 

Gregs eget samvete och han ber Rachel om ursäkt för sitt beteende. Hon börjar 

härma hans anfallsliknande sceneri och för ett ögonblick ser Greg skärrad ut, men 

inser snabbt att hon inte tagit illa upp av hans beteende.  

I The Big Sick återfinns komedi naturligt i och med att Kumail är komiker, men 

också genom en komisk stereotyp porträttering av den sydasiatiska familjen. 

Tydligast är Kumails traditionella och överbeskyddande mamma som vill att han 

ska läsa till jurist istället för att köra taxi, två yrken som båda är stereotypa. Ett 

annat exempel från en scen är reaktionen Kumails bror får när Kumail berättar om 
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Emily. De sitter på en snabbmatsrestaurang och pratar, Kumail säger ”I’ve been 

dating this girl […] she’s white.” Märkbart bekymrad höjer brodern rösten ”I 

thought you were gonna say you were involved in a hit and run or you got caught 

forging some checks. But a white girl? Such a cliché!” På andra sidan restaurangen 

sitter en vit barnfamilj och ger dem oroliga blickar, Kumail ropar till dem ”It’s 

okay, we hate terrorists.”  I relation till Emilys insjuknande finns det inte några 

uppenbara komiska element utan det behandlas som en tragedi. 

5 Resultatdiskussion och konklusion 

Den romantiska komedin kan definieras på många olika sätt, men tack vare specifika 

konventioner går det att hitta en tydlig struktur i urvalet av filmer. Konventionerna 

beskrevs enligt Mernit med utgångspunkt i Altmans tankar om statiska konventioner. 

På så sätt var det tydligt att upptäcka när Neales teorier kring mer dynamiska 

konventioner gick att tillsätta. Samtliga filmer inkorporerade konventionerna, dock i 

varierande grad och på olika sätt. Det är två filmer som avviker mer tydligt, The Big 

Sick med sin variation där ”girl finds boy, girl dumps boy, girl gives boy a second 

chance”, samt Me and Earl and the Dying Girl där det varken ges utrymme för någon 

romans eller ett lyckligt slut. Till viss del stödjer fynden i analysen av den sistnämnda 

filmen Altmans tankar om den generiska standarden.77 Trots att den marknadsförts 

och kategoriserats som en romantisk komedi saknar den två av de mest signifikanta 

beståndsdelarna som en åskådare förväntar sig.  

Vad gäller karaktärerna finns det likheter i deras fyra hörnstenar78; männen är 

huvudkaraktärer och har utrustats med samtliga delar, medan deras kvinnliga 

motparter saknar samma komplexa sammansättning. Precis som Neale påstår finns 

dock så pass mycket distinkta skillnader i egenskaper och attityder att rollfigurerna 

inte upplevs som generiska.79 I jämförelse med en majoritet av romantiska komedier 

                                                                                                                                          
77 Altman, Film Genre, s. 17. 
78 Mernit, s. 54 
79 Neale, s. 208-209. 
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där kvinnorna står för komedin80 är det männen som utrustats med humor. Detta blir 

intressant utifrån det faktum att den enda sjuka manliga karaktären i de tre filmerna är 

Pat i Silver Linings Playbook. Här används de snabba skiftningarna i hans beteende 

för att skapa komiska situationer enligt reverseringsprincipen.81 I de andra två 

filmerna används humor främst genom självreflektion och stereotyper.  

 För att försöka utröna den psykiska och fysiska sjukdomens användning i den 

romantiska komedin kommer jag att konkludera film för film.  

I Silver Linings Playbook är kärleken både en utlösande och förlösande faktor för 

psykisk ohälsa. Det går med fördel att utläsa att två karaktärer kan bli lyckliga 

tillsammans trots sin psykiska ohälsa, att älska rätt person kan enligt filmen till och 

med vara kraftfullare än sedvanlig behandling med antidepressiva och terapi. Med 

äkta kärlek som motivation kan vi förändra, inte bara oss själva, utan också andra. Om 

filmen granskas ur en annan synvinkel är romansen mellan Pat och Tiffany högst 

osannolik, kanske till och med omöjlig.  

I Me and Earl and the Dying Girl är det Rachels sjukdom som är inledningen på 

vänskapen mellan henne och Greg, och även om det finns en fin stämning mellan dem 

i många scener är också motgångarna lika tydligt framhävda. Budskapet att kärlek 

inte övervinner allt finns diskret inbäddat i filmen, och framhävs allra tydligast i 

slutet. Kärlek kunde inte rädda Rachel, oavsett hur hennes och Gregs relation skulle 

utvecklas. Filmen är sanningsenlig i hur plågsamt och roligt det är att vara tonåring, 

oavsett om man är frisk eller sjuk. 

I The Big Sick motarbetas Emilys och Kumails relation av deras olika bakgrund, 

den är inte menat att vara. Så när Kumail tar beslutet om att Emily ska läggas i koma 

är det snarare hans samvetskval som håller honom kvar för att vaka vid henne. Tack 

vare Emilys passivisering får Kumail lära känna hennes föräldrar och uppleva vad ett 

äktenskap som inte är arrangerat kan vara, med både med- och motgångar. Situationen 

förstärker hans känslor för Emily på nytt och leder i slutet till att en relation mellan 

                                                                                                                                          
80 Albinsson, Lindahl & Åberg, s. 12. 
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dem är möjlig. Detta insinuerar att kärlek kan förstärkas om någon man bryr sig om 

hamnar i en utsatt situation eller om man blir omhändertagen medan man är den som 

är utsatt. 

5.1 Vidare reflektion 

Under studiens gång har det uppkommit mycket intressanta fakta och frågor om temat 

som inte gick att använda relaterat till den avgränsning som gjordes i början av 

arbetet. Tankar kring hur en del sjukdomar oftare representeras av kvinnor, och andra 

av män var en del som hade varit spännande att utforska vidare baserat på resultatet i 

denna studie. Då det också är svårt att hitta vetenskapliga texter specifikt om 

representation av personer med olika psykiska och fysiska sjukdomar hade det varit 

en lämplig väg framåt för forskningen. 

Få problem uppstod under arbetet med denna studie, dock hade det förmodligen 

kunnat bli en mer enhetlig analys om urvalet varit ännu tydligare och enbart 

inkluderat karaktärer med enbart psykisk eller fysisk sjukdom. 

 

  



 

32(34) 
 

6 Referenser 

6.1 Primärkällor 
Me and Earl and the Dying Girl, Indian Paintbrush, USA 2015. Producent Jeremy Dawson 

m.fl., regi Alfonso Gomez-Rejon, manus Jesse Andrews, skådespelare Thomas Mann (Greg), 

RJ Cyler (Earl), Olivia Cooke (Rachel), Nick Offerman (Gregs pappa), Connie Britton (Gregs 

mamma), Molly Shannon (Denise) m.fl.  

 
Silver Linings Playbook (Du gör mig galen!), The Weinstein Company, USA 2012. 

Producent Bruce Cohen m.fl., regi David O. Russell, manus David O. Russell, skådespelare 

Bradley Cooper (Pat), Jennifer Lawrence (Tiffany), Robert De Niro (Pat Sr.), Jacki Weaver 

(Dolores), Chris Tucker (Danny), Anupam Kher (Dr. Cliff Patel) m.fl. 

 

The Big Sick, Apatow Productions m.fl., USA 2017. Producent Judd Apatow m.fl., regi 

Michael Showalter, manus Emily V. Gordon & Kumail Nanjiani, skådespelare Kumail 

Nanjiani (Kumail), Zoe Kazan (Emily), Holly Hunter (Beth), Ray Romano (Terry), Anupam 

Kher (Azmat), Zenobia Shroff (Sharmeen) m.fl. 

 

6.2 Övriga filmer och serier 
 

28 Days Later (28 dagar senare, Danny Boyle, 2002)  

Annie Hall (Woody Allen, 1977) 

Bridget Jones Diary (Bridget Jones dagbok, Sharon Maguire, 2001) 

Dallas Buyers Club (Jean-Marc Vallée, 2014)  

ER (Cityakuten, Michael Crinchton, 1994–2009)  

Four Weddings and a Funeral (Fyra bröllop och en begravning, Mike Newell, 1994) 

Grey’s Anatomy (Shonda Rhimes, 2005-) 

Hur många lingon finns det i världen? (Lena Koppel, 2011) 

I rymden finns inga känslor (Andreas Öhman, 2010) 

It Happened One Night (Frank Capra, 1934) 



 

33(34) 
 

My Man Godfrey (Godfrey ordnar allt, Gregory La Cava, 1936) 

Some Like it Hot (I hetaste laget, Billy Wilder 1959) 

Still Alice (Richard Glatzer & Wash Westmoreland, 2014)  

The 40-Year-Old Virgin (Judd Apatow, 2005) 

There’s Something About Mary (Den där Mary, Bobby & Peter Farrelly, 1998) 

Tootsie (Sydney Pollack, 1982)  

World War Z (Marc Foster, 2013) 

 

6.3 Nätresurser 
Askerfjord Sundeby, Maria, ”Romcoms kan framkalla skadliga idéer om kärlek”, februari 

2017, https://www.svt.se/kultur/film/romcom (2019-05-12). 

 

6.4 Litteratur 
Albinsson, Sanna, Lindahl, Ida & Åberg, Sara, ”Med tillstånd att vara rolig. En 
innehållsanalys av modern komedifilm”. Jönköping: Högskolan för lärande och 
kommunikation, 2001. 
 
Altman, Rick, “Reusable Packaging: Generic Products and the Recycling Process” i Nick 
Browne (red.) Refiguring American Film Genres: History and Theory. Berkley: University of 
California Press 1998, s. 1 – 41. 
  
Altman, Rick, Film Genre, London: British Film Institute 1999. 

 

Flodin, Hanna, “Förvridna själar i förvridna kroppar? Funktionsnedsättning och 
funktionshinder i Millenniumtrilogin och Hur många lingon finns det i världen?” i Erik 
Hedling & Ann-Kristin Wallengren (red.) Den nya svenska filmen: Kultur, kriminalitet och 
kakofoni, Stockholm: Atlantis AB 2014, s 127 - 147. 
 
Grindon, Leger, The Hollywood romantic comedy: Conventions, History, Controversies. 
Oxford: WileyBlackwell 2011. 



 

34(34) 
 

Jeffers McDonald, Tamar, Romantic Comedy: Boy Meets Girl Meets Genre. New York: 
Columbia University Press 2007. 
 
Langford, Barry, Film Genre. Hollywood and Beyond, Edinburg University Press 2005. 
 
McKee, Robert, Story. Substance, structure, style, and the principles of screenwriting, York: 
Methuen 2014. 
 
Mernit, Billy, Writing the Romantic Comedy: From “Cute Meet” to “Joyous Defeat”: How to 
Write Screenplays that Sell. New York: HarperCollins 2000. 
 
Neale, Steve, Genre and Hollywood, New York: Routledge 2005. 
 
Pernick, Martin S.  “More than Illustrations: Early Twentieth-Century Health Films as 
Contributors of the Histories of Medicine and of Motion Pictures” i Reagan et al (red.), 
Medicine’s Moving Pictures. Medicine, Health, and Bodies in American Film and Television, 
New York: University of Rochester Press, 2007, s. 28 – 35. 
 
Reagan, Leslie J., Tomes, Nancy & Treichler, Paula A., Medicine’s Moving Pictures. 
Medicine, Health, and Bodies in American Film and Television, New York: University of 
Rochester Press, 2007. 
 
Schatz, Thomas, “Film Genre and Genre Film”, i Patricia White et al (red.) Critical Visions in 
Film Theory and Contemporary Readings, Boston: Bedford/St. Martin’s 2011, s. 455 – 458. 
 
Thompson, Kristin & Bordwell, David, Film Art. An Introduction, New York: McGraw-Hill 
Education 2010. 
 
Thompson, Kristin & Bordwell, David, Film History. An Introduction, New York: McGraw-
Hill Education 2010. 

 

White, Patricia; Corrigan, Timothy & Mazaj, Meta, “Genre: Classifying Stories”, i Critical 
Visions in Film Theory. Classic and Contemporary Readings, Boston: Bedford/St. Martin’s 
2011, s. 443 – 453. 



 

 
 

 


