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ABSTRACT 
 
 
I den här uppsatsen, som undersöker representation i populärkulturen, undersöks 

huvudkaraktären Jess i den amerikanska sitcom serien New Girl. Mer specifikt undersöks hur 

tropen, eller karaktärstypen, Manic Pixie Dream Girl konstrueras av seriens huvudkaraktär, 

samt hur Jess normbrytande beteende kommer till uttryck i serien. I undersökningen används 

social normteori samt en rad genusteoretiska begrepp som analysverktyg. Genom att  

analysera Jess beteende i seriens första säsong utifrån en rad analysfrågor har vi kommit fram 

till att Jess beteende i serien ofta avviker från de sociala normer som finns i samhället. Andra 

karaktärer påtalar ofta att hon bryter mot normer, dock anpassar hon inte sitt beteende 

nämnvärt efter dessa så kallade sanktioner. 

 

Nyckelord: populärkultur, New Girl, representation, Manic Pixie Dream 

Girl, normer, genusrepresentationer 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den amerikanska sitcomserien New Girl hade premiär 2011, och sedan dess har det gjorts fem 

säsonger av den populära serien som utspelar sig i LA. Serien handlar om Jessica Day, en 

lärare i 30 årsåldern som efter ett uppbrott med sin pojkvän flyttar in i en loftlägenhet med de 

tre vännerna Schmidt, Nick och Coach. De tre killarna har alla olika personligheter, och är 

även väldigt olika Jessica själv. Jessica, eller Jess som hon vanligtvis kallas, beskrivs ofta som 

quirky av andra karaktärer i serien, vilket betyder ungefär annorlunda och onormal, fast 

samtidigt cool och egensinnig. 

 

Begreppet Manic Pixie Dream Girl myntades av filmkritikern Nathan Rabin 2007 för att 

beskriva den kvinnliga huvudrollsinnehavaren i filmen Elisabethtown och är en typ av 

kvinnlig karaktär eller trop inom populärkulturen (Rabin, 2007). Manic Pixie Dream Girl är 

attraktiv, quirky, livfull, barnslig, lekfull och ägnar sig inte sällan åt underliga hobbyer. Rabin 

beskriver att karaktärstypen “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, 2014). Vi finner det intressant att, utifrån ett genus- och normperspektiv, 

analysera de normer som ryms inom representationen av Jess, och hur Manic Pixie Dream 

Girl porträtteras i New Girl.  

Simon Lindgren (2009) skriver i Populärkultur att i dagens samhälle präglas människors liv i 

allt högre grad av de populärkulturella texter som finns omkring dem. Detta på grund av 

processer såsom digitalisering, medialisering samt globalisering. Genom medierna tolkar och 

bearbetar vi den kunskap vi har om oss själva, och världen runt omkring oss. Populärkulturen 

utgör en stor del av dagens mediala innehåll, och det är den vi i stor utsträckning konsumerar 

till vardags. Lindgren menar att populärkulturen bidrar till att forma människors attityder, 

känslor och tankar och dess ideologiska roll blir därmed allt viktigare. Populärkulturens 

påverkan på sociala aspekter, men även på politiska, ekonomiska och kulturella 

samhällsaspekter blir därmed viktig att studera. Vidare menar han att populärkulturen bidrar 

till att reproducera normer som finns i samhället. Representationer av könsroller och genus i 

populärkulturen är således av stor relevans, då populärkulturella texter är med och bidrar till 

att producera, reproducera och befästa normer (Lindgren, 2009:9). 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur karaktärstypen Manic Pixie Dream Girl 

representeras i New Girl av huvudkaraktären Jess. Representationen av Jess rymmer vissa 

typer av ickenormativa beteenden och karaktärsdrag, ett exempel är hennes quirkyness, som  

vi anser överensstämmer med den bilden vi har av en Manic Pixie Dream Girl. Vi finner det 

intressant att undersöka hur dessa kommer till uttryck. Genom att analysera Jess karaktär ur  

ett normteoretiskt respektive performativitetsperspektiv ämnar vi få större förståelse för hur 

porträtteringen av en Manic Pixie Dream Girl kan bidra till att förstärka eller bryta upp 

rådande stereotypa kvinnliga karaktärstyper inom populärkulturen. För att undersöka detta 

ställs följande frågor: 

 

Hur konstrueras Manic Pixie Dream Girl av huvudkaraktären Jess i New Girl? 

Hur kommer Jess normbrytande beteende till uttryck i New Girl? 

 
1.3 Tidigare forskning 

Manic Pixie Dream Girl är inget teoretiskt vedertaget begrepp, utan snarare en 

populärkulturell term myntad i syfte att fastställa en kvinnlig karaktärstyp. När filmkritikern 

Nathan Rabin 2007 myntade termen gjorde han det i syfte att sätta fingret på ett 

populärkulturellt fenomen, som enligt Rabin i sin grundidé, är något negativt. Negativt i den 

bemärkelsen att Rabin inte uppskattar att se den typen av kvinnoroll i filmer då han anser att 

de bara är ett sätt för manusförfattaren och regissören att införliva en form av drömtjej i sina 

filmer (Rabin, 2007). Rabin (2014) menar att karaktärstypen har varit en del av 

populärkulturen långt innan han myntade termen, men att han satte fingret på ett 

problematiskt, och sexistiskt, populärkulturellt fenomen. Enligt Rabin är Manic Pixie Dream 

Girl i grunden en sexistisk filmtrop då den förminskar kvinnor och gör dem osjälvständiga 

(Rabin, 2014). 

 

Det förekommer således ingen akademisk forskning direkt kopplad till termen, dock anser vi 

att det finns relevant forskning inom områden kopplade till denna uppsats. Artiklarna “Mindy 

Calling: Size, Beauty, Race in The Mindy Project” och “A Queer Analysis of HBO’s Flight of  

the Conchords” har presenterat alternativa sätt för oss att tänka kring genus och normer. I  

“Mindy Calling: Size, Beauty, Race in The Mindy Project” analyserar Amita Nijhawan 

(2015) 
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genusrepresentationer, stereotyper och normer i den amerikanska komediserien The Mindy 

Project med utgångspunkt i Judith Butlers genusteori om performativitet. Nijhawan menar att 

seriens huvudkaraktär Mindy är normbrytande i hur hon porträtteras som kvinna. Hon menar 

att Mindy utmanar de normer kring kropp, smalhet, ras och hudfärg som finns, och som 

vanligtvis reproduceras genom populärkulturen. Författaren framhåller vikten av att 

normbrytande TV-serier görs och får utrymme i medierna, och menar att The Mindy Project  

är ett exempel på en sitcom där olika typer av kroppar och femininiteter syns. Vilket, enligt 

Nijhawan, är av största vikt om man vill förändra och bryta de normer som finns i 

populärkulturen när det kommer till genusrepresentationer. Precis som vi önskar göra i vår 

uppsats synliggör Nijhawan i sin artikel de normer som finns inom sitcomgenren genom att ge 

exempel på hur de bryts. I “A queer analysis of HBO's Flight of the Conchords” analyserar  

Kelly A. Burns och Maria J. Veri (2015) komediserien Flight of the Conchords ur ett 

queerteoretiskt perspektiv. Författarna undersöker, genom kvalitativ innehållsanalys, hur 

traditionella könsroller utmanas samt hur heteronormen bryts i serien. Författarna menar att 

även om serien till viss del bidrar till att upprätthålla genusnormer, så visar serien exempel på 

queera könsroller. Burns & Veri (2015) skriver att till skillnad från många andra sitcomserier 

som upprätthåller normer genom att göra humor av karaktärer som utmanar dem, är humorn i 

Flight of the Conchords av mer samhällskritiskt i sitt slag. 

 

Enligt Rabin (2014) existerar en Manic Pixie Dream Girl endast för att “cheer up one 

miserable guy”, och fyller egentligen inget annat syfte än att just finnas till för en manlig 

huvudkaraktär (Rabin, 2014). Detta tar Rabin upp som en aspekt av Manic Pixie Dream Girl, 

det vill säga hennes osjälvständighet och hur hon är i beroendeställning till de manliga 

karaktärerna, och kan till viss del appliceras på Jess då hon på många sätt är viktig  för 

killarna i loftlägenheten (2007, 2014). Jess kan sägas fungera som killarnas moraliska 

kompass och även deras känslomässiga stöd när de stöter på motgångar i livet. Hennes syfte i 

serien är även till viss del att finnas till för att killarna ska ha någon att skratta åt och göra narr 

av. Vi anser dock att Jess karaktär även kan beskrivas som självständig då hon sällan låter 

andra karaktärer trampa på henne, och trycka ner henne. Hon står upp för sig själv och säger 

saker såsom:” I’m going to have fun, because there is nothing wrong with who I am" (New 

Girl, 2010:S01E03), och "And I’m sorry I don’t talk like Murphy Brown, and I hate your 

pantsuit, I wish it had ribbons on it, or something to make it just slightly cuter. And that 

doesn’t mean I’m not smart, and tough, and strong.” (New Girl, 2010: S01E11). 
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Begreppet Manic Pixie Dream Girl kan sägas vara en del av en patriarkal struktur som bidrar 

till att cementera normer och en, inom populärkulturen representerad, traditionell kvinnoroll. 

Eftersom en Manic Pixie Dream Girl till stor del finns till för de manliga karaktärerna, samt  

att hon anses vara avvikande. Trots att Rabin (2007, 2014) inte berör representation i sina 

artiklar så kanske begreppet kan, trots dess ursprungliga syfte, bidra till att öppna upp för en 

diskussion kring kvinnlig representation, och kvinnliga karaktärstyper, inom populärkulturen. 

En Manic Pixie Dream Girl representerar trots allt en mer diversifierad och nyanserad kvinna 

än vad som vanligtvis representeras inom populärkulturen (Milestone & Meyer, 2012:112). 

 
 

2. Metod 
Genom att analysera och tolka texter kan vi lära oss mer om hur samhället vi lever i ser ut och 

fungerar, men också mer om oss själva. Ur ett semiotiskt perspektiv betraktas alla 

teckenbärande, meningsskapande yttranden som texter (Ledin & Moberg, 2010:154). Då 

syftet med denna uppsats är att tolka och analysera en populärkulturell text för att förstå den 

verklighet som framställs i texten, är den kvalitativa innehållsanalysen, eller textanalysen, en 

lämplig metod för denna studie (Ledin & Moberg, 2010:153). 

 
2.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Den kvalitativa innehållsanalysen har sin grund i hermeneutiken, och utgår från att texters 

betydelse inte alltid är omedelbart tillgänglig eller entydiga. Istället måste textens innebörd 

alltid tolkas, så att vidare textens mening och betydelseinnehåll kan undersökas (Ekström & 

Larsson, 2010:15). Inom medievetenskapen har en symptomal läsning av texter länge varit 

central i innehållsanalyser av texter. I den symtomala läsningen ses texter som uttryck för 

bakomliggande eller direkt omedvetna innebörder. Utan att vidare tolka och analysera en text 

kan vi inte heller förstå dess underliggande eller dolda betydelser. Målet med den symptomala 

läsningen blir således att identifiera, lyfta fram och analysera dessa underliggande och dolda 

betydelser (Østbye, 2004:65). 

 

Då vi vill tolka, analysera och förstå hur karaktärstypen Manic Pixie Dream Girl konstrueras i 

New  Girl  samt  analysera  detta  utifrån  ett  genus-  och  normperspektiv,  anser  vi  att   den 
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kvalitativa innehållsanalysen, tillsammans med våra teorier, innehåller de verktyg som är 

nödvändiga för att kunna genomföra en analys av seriens huvudkaraktär Jess, och därmed 

även nå fram till relevanta slutsatser. 

 
2.2 Urval och avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till den första säsongen av New Girl, då seriens alla fem säsonger 

blir en alltför stor mängd material att ta sig an med tanke på den tidsbegränsning som finns för 

denna uppsats. Vi anser även att den första säsongen av serien besitter många intressanta och 

relevanta element att studera. I den första säsongen introduceras alla karaktärer, de lär känna 

varandra och tittarna får tillgång till deras vardagsliv för första gången och därmed också lära 

känna karaktärerna, i synnerhet huvudkaraktären Jess. 

 
 
Uppsatsens analytiska del innehåller ingående beskrivningar av materialet, det vill säga 

grundliga redogörelser av specifika händelser i New Girl där Jess normbrytande beteende 

kommer till uttryck. Eftersom vi tittar på Jess beteende krävs att vi gör dessa långa 

beskrivningar. Dels för att komma nära materialet och få en djupare insyn i karaktärens 

beteende, samt för att kunna klargöra våra analytiska poänger på ett tydligt sätt. 

 
2.3 Operationalisering 

Vi definierar normbrytande beteende som något vi anser är avvikande, annorlunda eller 

konstigt utifrån våra egna föreställningar om vad som är normativt. Med detta menar vi att då 

vi, precis som karaktärerna i New Girl, är en del av den västerländska kulturen har vi 

möjlighet att notera och anmärka karaktärernas normbrytande beteende, eftersom serien 

utspelar sig i Los Angeles, USA. Vi är dock medvetna om att den svenska och amerikanska 

kulturen skiljer sig åt mycket. Vi utgår även från Håkan Hydéns definition av vad en social 

norm är, det vill säga ett mönster av sanktioner, uppbyggt som ett regelverk för att behålla 

samhället i dess befintliga skick  (Hydén, 2002:97). Om Jess beteende inte är avvikande, och 

hon inte bryter mot några normer och beter sig normalt förekommer inga sanktioner eller 

tillsägelser. Enligt Hydén synliggörs normer först när någon bryter mot dem. Utifrån den 

avgränsning vi gjort ämnar vi analysera vårt material utifrån följande analysfrågor: 

Hur avviker Jess från normen i sitt beteende? 

När påtalar andra karaktärer att Jess avviker från normen? 
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När får detta normbrytande beteende konsekvenser? 

Hur anpassar Jess sitt beteende efter detta? 

 

Genom att observera materialet utifrån dessa frågor, med våra metodologiska 

ställningstaganden och med våra teoretiska perspektiv i åtanke, gör vi vår frågeställning 

mätbar. 

 
2.4 Kritisk reflektion 

Den kvalitativa innehållsanalysen kan kritiseras för att tolkningen får för stor betydelse, och 

att forskarens förförståelse spelar allt för stor roll (Ekström & Larsson, 2010:16). Med 

utgångspunkt i vår frågeställning menar vi dock att andra metoder, såsom kvantitativ 

innehållsanalys, inte är lämpliga för oss då vår frågeställning kräver att materialets alla 

teckenbärande och innehållsskapande aspekter tolkas och analyseras. Då den kvantitativa 

innehållsanalysen studerar separata delar av materialet riskerar textens helhetsperspektiv att  

gå förlorat, något vi inte kan riskera mot bakgrund av vår frågeställning och vårt syfte 

(Nilsson, 2010:121). Eftersom uppsatsens syfte och frågeställning kräver en närläsning av 

texten kan en konsekvens av detta bli att de kontexter vari texten ingår till inte tas med i 

analysen (Ledin & Moberg, 2010:155). 

 
 

3. Teori 

3.1 Social norm 

I Normvetenskap av Håkan Hydén (2002) definieras sociala normer som ett mönster av 

sanktioner, där normerna har olika funktioner som fungerar som ett slags 

regelverk för att behålla samhället i det rådande skicket. Normers indelning är olika 

beroende på vem som tillfrågas men i Normvetenskap beskrivs två olika typer av normer, 

antingen moraliska regler eller tekniska regler. Brytandet av en teknisk norm får omedelbar 

verkan, däremot har de moraliska normerna ingen koppling mellan handlingen och 

konsekvenserna. Det krävs att den som bryter normen blir bestraffad och får känna skam och 

fördömande ifrån andra medlemmar i den sociala sfären (Hydén, 2002:97). Det bildas på så 

sätt en syntetisk förbindelse mellan normbrottet och konsekvenserna, vilka kallas sanktioner 

(Hydén,  2002:98).  Brytandet  av  dessa  moraliska  sanktioner  “manifesterar  sig i  förlust av 
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social anseende eller social respekt” (Hydén, 2002:110). Denna förlust kan yttra sig i 

exempelvis blickar, social alienering eller att andra helt enkelt påpekar att man har begått ett 

normbrått. Hydén menar att inget erkännande ges till individer som agerar utefter normens 

regler eftersom att uppträda enligt normen är att handla normalt (Hydén, 2002:110). Den 

sociala normens styrka påverkar dess genomslagskraft. I kort innebär detta att ju mer 

accepterad och allmänt vedertagen en norm är desto större inverkan har den på befolkningen. 

Individer blir mer benägna att förhålla sig till normer som har ett starkare fäste i samhället 

eftersom skuld och skam är faktorer som motverkar normbrytande (Hydén, 2002:108). Hydén 

menar att tillämpningen av en social norm startar i samband med att aktören, det vill säga hen 

som utför handlingen, känner igen vissa sociala fakta i samband med sättet att utföra 

handlingen. Sättet att handla blir då ett uttryck för själva normen. Detta innebär, menar 

Hydén, att förekomsten av en norm enbart kan identifieras med utgångspunkt från aktörens 

handlingar (Hydén, 2002:314). 

 
3.2 Genusteori 

Enligt det genusteoretiska perspektivet är maskulinitet och femininitet inte bara biologiskt 

konstruerat, utan även socialt konstruerat. Milestone och Meyer (2012) skriver i Gender and 

Popular Culture att kön innebär den binära, biologiska uppdelningen mellan män och 

kvinnor, medan genus syftar till de socialt konstruerade kategorierna maskulinitet och 

femininitet. Dessa genuskategorier konstrueras socialt då människor tilldelas attribut och 

beteenden som anses vara typiskt maskulina respektive feminina. Vidare menar författarna att 

faktumet att attribut och beteenden tilldelas antingen män eller kvinnor inte finns i vår natur, 

utan denna process är istället en konvention och en del av ett strukturellt, socialt beteende 

(Milestone & Meyer, 2012:12). Genus är alltså ett attribut varje person anammar, och 

attributet är i sin tur fixerat av kultur. Häri ligger ett problem då binära genus bidrar till att 

varje individ måste spela efter spelregler som blivit implementerade av den kulturen som 

individen befinner sig i, det vill säga att det finns ett sätt att vara maskulin respektive feminin 

på. I Media, Gender and Identity beskrivs istället genus som någonting flytande, och att genus 

är något performativt då det enda som definierar en persons genus är hur denne uppträder 

(Gauntlett, 2008:150). Gauntlett skriver att “The mass media conspicuously circulates certain 

kinds of male and female performance as preferable”. Med detta menas att det inte finns  

något äkta eller autentiskt sätt att uppträda som man eller kvinna, utan snarare finns det 

könsroller som upprepas av alla, inte minst av media. Gauntlett beskriver att medierna på så 
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sätt hjälper till att cementera dessa könsroller som äkta även om så inte är fallet (Gauntlett, 

2008:151). Ur genusteorin har det queerteoretiska perspektivet vuxit fram. Enligt queerteorin 

måste den binära delningen mellan man och kvinna samt maskulinitet och  femininitet  

utmanas (Gauntlett, 2008:147). Istället ska alla människor få en möjlighet att skapa sig en 

identitet som de kan relatera till, oberoende av deras biologiska kön  och  sociala 

konstruktioner av genus (Gauntlett, 2008:149). Den feministiska teorin granskar dessa 

förhållanden mellan kön och genus och understryker att vi lever i ett patriarkalt samhälle, 

vilket betyder att det i samhället finns en könsmaktsordning där män är överordnade kvinnor. 

Enligt teorin förtrycker och exploaterar det patriarkala systemet kvinnor, och bidrar till att 

upprätthålla den manliga dominansen i samhället. Patriarkatet kan återfinnas på alla plan i 

samhället och kommer till uttryck på olika sätt, både på ett strukturellt och på ett personligt 

plan. Milestone och Meyer (2012) menar att populärkulturen bidrar till att upprätthålla 

patriarkala strukturer genom de genusrepresentationer som förmedlas via populärkulturella 

texter. Feminismens mål är att män och kvinnor ska vara jämställda ekonomiskt, socialt och 

politiskt (Milestone & Meyer, 2012:9-11). De representationer vi möts av i populärkulturella 

texter är generellt sett anpassade efter den manliga blicken. Kvinnor porträtteras således 

utifrån den manliga betraktaren vilket cementerar en patriarkal struktur inom populärkulturen 

där män betraktar medan kvinnor blir betraktade (Lindgren, 2009:174-175). Begreppet The 

male gaze kommer används som ett analysverktyg i denna uppsals inom ramarna för 

materialet, det vill säga för att analysera hur de manliga karaktärerna betraktar, och därmed 

objektifierar, kvinnliga karaktärer. 

 
 

4. Analys 

4.1 Jess normbrytande beteende 

Då vi ämnar undersöka hur en Manic Pixie Dream Girl konstrueras av huvudkaraktären Jess 

redogörs nedan hur normbrytande beteende som en del av den kvinnliga karaktärstypen 

kommer till uttryck. Både vad gäller normer som för att vara kvinna, men även mer allmänna 

sociala normer enligt Håkan Hydéns sociala normteori.  

 
 
Redan i den första scenen i det första avsnittet ser vi hur Jess beteende avviker från en norm 

som vi upplever finns i sociala situationer. Jess träffar Nick, Schmidt och Coach för första 
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gången och delar genast med sig av alltför mycket privata saker om sitt liv, något man 

vanligtvis inte gör när man träffar människor för första gången. I denna situation är det ingen 

av de andra karaktärerna som påpekar hennes övertramp eller avvikande beteende, troligtvis 

för att de just träffats och därmed inte känner varandra särskilt bra (New Girl, 2010:S01E01).  

I denna situation fyllde inte sanktionen sin funktion, det vill säga ingen påtalade att Jess bröt 

mot en norm. Enligt Hydén (2002) och den sociala normteorin krävs att den som bryter 

normen blir bestraffad och får känna skam och fördömande, eller helt enkelt blir tillrättavisad 

av andra medlemmar i den sociala sfären för att en norm ska fylla sin funktion, det vill säga 

fungera som ett slags regelverk för att behålla samhället i det rådande skicket (Hydén, 

2002:97) 

 

I säsongens andra avsnitt ser vi ännu ett exempel på hur Jess gör ett övertramp i en social 

situation, och avviker från det normativa, förväntade, beteendet. Jess vill göra ett gott intryck 

på Winston, som flyttat tillbaka till lägenheten igen efter en tid utomlands. Jess och Winston 

har aldrig tidigare träffats men hon bestämmer sig för att bjuda honom på frukost på sängen, 

frukosten serverar hon genom att sjungandes gå in i hans rum. Winston upplever situationen 

som otroligt obekväm då han inte är van vid sjungande främlingar i sitt sovrum. Hon ger 

återigen ut för mycket information om sig själv, upplevs som påträngande, intensiv och 

konstig och därmed normbrytande (New Girl, 2010:S01E02). 

 

Ett övergripande tema i New Girl är att de andra karaktärerna ofta påpekar Jess ickenormativa 

beteende, uppmanar Jess att inte vara sig själv, försöker få henne att förändra sin personlighet 

eller dölja sidor av sig själv för att passa in och inte avvika i sitt beteende, och därmed inte 

bryta mot någon norm. Detta kan ses som ett exempel på hur karaktärer försöker bilda en 

förbindelse mellan normbrottet och konsekvenserna, vilka Hydén (2008) benämner som 

sanktioner, för att få Jess att inte begå något normbrott (Hydén, 2002:98). 

 

Redan i det första avsnittet av serien säger Nick till Jess vid ett tillfälle “Hide your crazy”. 

Detta säger han i samband med att hon ska följa med killarna ut i hopp om att glömma sin  

före detta pojkvän genom att träffa någon ny kille. Nick menar alltså att för att Jess ska kunna 

träffa någon kan hon inte vara sig själv, utan måste anpassa sig efter andra människor och 

dölja sidor hos sig själv för att bli omtyckt och passa in. Eftersom hennes riktiga jag rymmer 

sidor som enligt Nick är för konstiga och annorlunda för att få synas (New Girl, 

2010:S01E01). 
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Jess kompis Sadie beskriver hennes första möte med Jess och antyder i och med detta att Jess 

är något normbrytande i sitt beteende: ”You do like girly stuff, it kind of freaked me out at 

first. When I met you, you were wearing a hat out of ribbons”. Detta antyder att Jess tillhör en 

traditionell könsroll, då hon enligt Sadie gillar tjejiga saker. Det antyder även att Sadie anser 

att Jess annorlunda och quirky, och kanske även ickenormativ, då Sadie påpekar att Jess hade 

på sig en hatt gjord av rosetter vid deras första möte som ett annorlunda beteende (New Girl, 

2010:S01E11). 

 

I avsnitt 11 uttrycker Nicks nya flickvän Julia sitt ogillande för Jess. Julia menar att Jess 

gulliga, quirky och tokiga beteende och sätt att vara är ett skådespel, och att hon ser igenom 

det. Julia, som arbetar som advokat, är cynisk, barsk, tuff, saklig och motsatsen till quirky. 

Man skulle kunna argumentera för att Julia har attribut som vanligtvis tillskrivs män och 

därför upplevs som mer maskulin i sitt sätt. Jess svarar Julia med att, återigen, försvara sig 

själv och sin rätt att vara sig själv och inte behöva anpassa sig efter de normer som finns i 

samhället: 

 
 
”I break for birds, I rock a lot of polka dots, I have touched glitter in the last 24 hours, I spend 

my entire day talking to children, and I find it fundamentally strange that you’re not a dessert 

person. That’s just weird and it freaks me out. And I’m sorry I don’t talk like Murphy Brown, 

and I hate your pantsuit, I wish it had ribbons on it, or something to make it just slightly cuter. 

And that doesn’t mean I’m not smart, and tough, and strong.” (New Girl, 2010:S01E11). 
 
Jess tar således varken till sig av kritiken eller gör försök att anpassa sitt beteende efter den 

kritik hon får. Den sociala normens styrka påverkar dess genomslagskraft. I kort innebär detta 

att ju mer accepterad och allmänt vedertagen en norm är desto större inverkan har den på 

befolkningen. Enligt den sociala normteorin ska således Jess bli mer benägen att förhålla  sig 

till en norm som har ett starkare fäste i samhället, vilket normer kring genus- och könsroller 

kan sägas ha, eftersom skuld och skam är faktorer som motverkar normbrytande (Hydén, 

2002:108). 

 

I avsnitt 12 påtalar Nick återigen att Jess beteende är avvikande. Nick och Jess ska parkera, 

och det uppstår en konflikt med en man i en annan bil. Det visar sig snart att mannen i bilen 

bär pistol. ”You outcrazied a man with a gun!”, säger Nick till Jess efter att Jess resonerat 
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med mannen i bilen så att parkeringsplatsen tillfaller dem. Detta tolkar vi som att Nick 

upplever Jess så pass avvikande i sitt beteende att hon till och med är mer galen än en man 

med en pistol. Jess blir inte märkvärt berörd över Nicks kommentar utan påpekar bara att hon 

ser det bästa i människor, något som Nick borde testa, hennes agerande i den här situationen 

bevisar att hon inte anpassar sitt beteende nämnvärt efter kritik från de andra karaktärerna och 

fortsätter agera som hon vill (New Girl, 2010:S01E12). 

 

I avsnitt 3, Säsong 1 ska Jess och killarna gå på ett bröllop. I ett försök att göra Nicks före 

detta flickvän, som också kommer vara på bröllopet, svartsjuk ber Nick Jess att spela hans 

flickvän för en kväll. Schmidt säger i samband med detta “We’re not trying to be mean, we 

just don’t want you to be yourself. In any way”, när han förklarar hur hon ska bete sig under 

kvällen för att få Nicks före detta flickvän svartsjuk. Jess svarar Schmidt med “Supress the 

Jess, got it”. Jess tar i denna situation till en början till sig av vad killarna säger, och väljer att 

inte vara sig själv på bröllopet utan anpassar sig efter den sociala norm som finns, det vill  

säga hur man förväntas bete sig och se ut på ett bröllop. Hon har annorlunda kläder än vad  

hon brukar ha, och till en början beter hon sig också annorlunda (New Girl, 2010:S01E03). 

Detta för att, enligt social normteori, inte bryta mot de mönster av sanktioner som kan finnas 

på ett bröllop, och därmed inte bli bestraffad få känna skam och fördömande ifrån andra 

medlemmar i den sociala sfären (Hydén, 2002:97). 

 

Mot slutet av kvällen, när både Nick och Schmidt beskyller Jess för att ha förstört deras 

chanser att få till det med olika tjejer under kvällen, försvarar Jess sig själv och sin rätt att få 

vara sig själv och inte behöva anpassa sig för att passa in i normen. ”I’m going to have fun, 

because there is nothing wrong with who I am, and I like having fun at weddings”, säger hon 

till Nick och Schmidt, varpå de båda killarna ber Jess om ursäkt. I avsnittet ser vi exempel på 

hur Jess försöker anpassa sitt beteende, och inte vara normbrytande, efter att andra karaktärer 

påtalat att hon tenderar att göra det i sociala situationer. Jess anpassar sitt beteende och 

försöker passa in på bröllopet, men det får inte några långtgående effekter. Snarare får hennes 

försök att anpassa sig negativa konsekvenser för de andra karaktärerna i serien (New Girl, 

2010:S01E03). Denna typ av beteende, alltså Jess som försvarar sig själv och rätten att få vara 

quirky och normbrytande i sitt beteende ser vi även exempel på i avsnitt 5 där Jess utbrister ”I 

like being weird!” när hennes bästa vän Cece uppmanar henne att göra sig till för att imponera 

på Nick, som Cece är övertygad om är kär i Jess (New Girl, 2010:S01E05). I både avsnitt 3 
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och 5 ser vi exempel på hur seriens andra karaktärer påpekar Jess normbrott innan det 

egentligen har skett något övertramp, istället förutsätts det att Jess ska göra någonting konstigt 

(Hydén, 2002:110). 

 
 

4.2 Jess och seriens manliga karaktärer 

De manliga karaktärernas maskulinitet speglas i Jess karaktär. Det är i relation till Jess som 

attribut hos seriens manliga karaktärer ofta kommer till uttryck. 

 
 
Ett exempel på detta kan vi se i avsnitt 3 av serien. Jess ska välja kläder för ett bröllop hon ska 

gå på tillsammans med killarna. Hon väljer först en klänning som får killarna att börja skratta. 

När hon sedan har på sig en kortare, mer åtsittande klänning förändras killarnas blickar 

gentemot Jess med en gång. Detta är ett exempel på the male gaze. I ögonblicket Jess tar på 

sig den sexigare klänningen blir hon ett objekt, snarare än ett subjekt, för seriens manliga 

karaktärer att betrakta, om än för en kort stund. Killarna berömmer hennes utseende och 

klädval uttrycker saker såsom ”Wow, you look great” (New Girl, 2010:S01E03). 

 
 
Ytterligare ett exempel på hur the male gaze, det vill säga hur representationer i 

populärkulturella texter generellt sett är anpassade efter den manliga blicken, kommer till 

uttryck i texten kan vi se i avsnitt 19 (Lindgren, 2009:174-175). Jess får reda på att alla 

killarna i loftlägenheten har tänkt på henne på ett sexuellt sätt, och fantiserat om henne när de 

har onanerat. Detta är ett exempel på hur de manliga karaktärerna betraktar Jess som ett 

objekt. Jess reaktion på det hela är att klä sig i vinterkläder inomhus, då hon hoppas att detta 

ska göra att killarna inte ser henne som ett sexuellt objekt (New Girl, 2010:S01E19). 

 

I avsnitt 3 ser vi exempel på hur Jess karaktär fungerar som ett bollplank, eller hjälpreda, till 

de manliga karaktärerna i serien då hon blir ombedd att hjälpa Nick och Schmidt att träffa 

tjejer på ett bröllop (New Girl, 2010:S01E03). Detta tar Rabin (2007, 2014) upp som en  

aspekt av Manic Pixie Dream Girl. Det vill säga karaktärstypens osjälvständighet och hur hon 

sätts i en beroendeställning till de manliga karaktärerna. Denna aspekt kan kan till viss del 

appliceras på Jess då på många sätt är viktig för killarna i loftlägenheten. Jess kan sägas 

fungera som killarnas moraliska kompass och även deras känslomässiga stöd när de stöter   på 
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motgångar i livet. Hennes syfte i serien är även till viss del att finnas till för att killarna ska ha 

någon att skratta åt och göra narr av. Vi anser dock att Jess karaktär även kan beskrivas som 

självständig då hon sällan låter andra karaktärer trampa på henne, och trycka ner henne. Hon 

står upp för sig själv och säger saker såsom:” I’m going to have fun, because there is nothing 

wrong with who I am" (New Girl, 2010:S01E03), och "And I’m sorry I don’t talk like  

Murphy Brown, and I hate your pantsuit, I wish it had ribbons on it, or something to make it 

just slightly cuter. And that doesn’t mean I’m not smart, and tough, and strong.” (New Girl, 

2010:S01E11). Enligt Rabin (2007, 2014) är ett av de främsta syftena för en Manic Pixie 

Dream Girl att finnas till för de manliga karaktärerna. Genom att använda the male gaze som 

ett analysverktyg för att synliggöra skillnader mellan Jess och seriens manliga karaktärer kan 

vi konstatera att trots att Jess är seriens huvudkaraktär och därmed bör betraktas,  inom 

ramarna för serien i sig, som ett subjekt betraktas hon upprepade gånger som ett objekt av de 

manliga karaktärerna. 

 
4.3 Jess förhållande till kärlekslivet 

Eftersom kärleksliv, relationer och förhållandet till manliga karaktärer är en central del i 

Nathan Rabins beskrivning av en Manic Pixie Dream Girl finner vi det intressant att titta 

närmare på hur karaktären Jess förhåller sig till relationer och kärlek. 

 
 
Milestone och Meyer (2012) menar att inom populärkulturen representeras ofta kvinnor som i 

ständig jakt på kärlek, bekräftelse och partnerskap. Medan mannen strävar efter att ha 

kortvariga sexuella relationer, strävar kvinnan snarare efter en långvarig relation. (Milestone 

& Meyer, 2012:88). Jess karaktär är ett exempel på en sådan representation. Hon är en 

hopplös romantiker och närhet och partnerskap är viktigare för henne än sex. För Jess är 

personlighet viktigare än utseende, till skillnad från killarna som hon delar lägenhet med. För 

dem är snarare utseende viktigare än personligheten. I den första scenen i det första avsnittet 

av serien kan huvudkaraktären Jess ses på väg hem i bilen samtalandes med sin väninna Cece. 

I konversationen kommer det fram att Jess enbart sitter iklädd en rock och ska överraska sin 

pojkvän naken hemma (New Girl, 2010:S01E01). Redan här etableras en tydlig sexualitet i 

Jess karaktär och etablerar henne som en heterosexuell kvinna då kvinna är ett attribut vars 

äkthet är kulturellt betingat. Att vara kvinna och attraherad av någon av det motsatta könet är 

enligt Gauntlett (2010) kulturellt betingat och således någonting som kan förändras 

(Gauntlett:2010:150). 
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I serien finns det ett flertal tillbakablickar till när Jess var yngre, främst får vi se henne i de 

yngre tonåren. Dessa tillbakablickar kan ses som exempel på hur hennes tankegångar gick när 

hon var yngre. Även om seriens tillbakablickar implementerats för dess komiska effekt, och 

inte med någon karaktärsbyggande effekt i åtanke, finns det möjlighet att i dessa göra en 

djupare analys då information om hur Jess identitetsutveckling kan iakttas och jämföras med 

hur hon agerar idag. Ett exempel på en sådan tillbakablick finns i avsnitt 5: 

 

Vi ser Jess i skolmiljö. Eduardo, en ung pojke med engelskasvårigheter, som är förälskad i 

Jess, ger henne ett hjärtformat kort med Jess namn på. Jess uppfattar inte vad Eduardo vill 

med gesten, och tror instinktivt att Eduardo vill att Jess i sin tur ska ge kortet till Cece. Det är 

tydligt att Jess inte förstår att någon faktiskt kan tycka om henne och tycka att hon är snygg, 

istället tror Jess att Eduardo är intresserad hennes bästa vän Cece (New Girl, 2010:S01E05). 

Detta är ett exempel på hur Jess är medveten om att det finns ett ideal som killar vill ha, och 

att Cece, och inte hon själv, lever upp till detta ideal. Tillbakablicken kan även ses som ett 

exempel på att Jess redan från tidig ålder hade en föreställning om hur kärlek skulle vara, och 

med vem hon skulle förväntas bli kär i, baserat på maskulinitet och femininitet framställs och 

representeras i samhället (Milestone & Meyer, 2012:170). Och också som ett exempel på att 

hon är medveten om en binär könsdelning, som i sin tur kan ses som ett exempel på den 

heterosexuella matrisen som vårt samhälle vilar på (Gauntlett, 2008:147). 

 

I det första avsnittet är Jess obekväm i en situation där hon förväntas vara sensuell och sexig. 

Hon påtalar för Cece att det enbart är för att förföra sin pojkvän Spencer. Karaktären Jess 

väljer att spela i scenen är en prostituerad som är märkbart mer sexuellt erfaren än henne. 

Detta yttrar sig i en komisk situation när Jess kommer hem till Spencer. Stående i hallen 

halvnaken väljer hon att tala med en mörk röst och säger lite krystat “Who’s Jess?” när 

Spencer nämner henne vid namn. Scenen slutar med att Spencer visar sig ha en annan tjej på 

rummet och Jess ertappar honom då på bar gärning med att vara otrogen (New Girl, 

2010:S01E01). Eftersom Jess inte är bekväm i rollen som attraktiv, naken, sensuell och sexig 

blir hela händelsen ett uppträdande som går emot hennes personlighet och hur hon är som 
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individ. Händelsen kan således ses som ett exempel på hur Jess agerar på ett sätt som ligger 

utanför hennes egen bekvämlighetszon. Händelsen visar också tydligt vad hennes omedvetna 

identitet består av, det vill säga den könsroll hon omedvetet spelar. Istället väljer hon att spela 

en medveten kvinnoroll, en roll som bygger på den västerländska kultur Jess tillhör  

(Gauntlett, 2008:148). Att på detta sätt spela en kvinnoroll som hon tror att hennes pojkvän 

kommer att uppskatta och på samma gång vara medveten om att det är en roll hon kommer 

spela bevisar för henne att hon är medveten om att maskulina och feminina könsroller 

existerar (Gauntlett, 2008:151). De kulturellt bestämda könsrollerna är de som lägger 

premissen för hur Jess könsroll ska spelas. Dessa kulturellt bestämda könsroller, eller 

genusrepresentationer, reproduceras bland annat genom populärkulturen (Milestone & Meyer, 

2012:8). Innebörden av detta blir således att Jess agerande rotar sig i hur hennes föreställning 

om hur män tror att kvinnor är, eller rent av hur de vill att kvinnor ska uppträda, se ut och bete 

sig. 

 
4.4 Femininitet och maskulinitet i New Girl 

En intressant aspekt av Manic Pixie Dream Girl ligger i hur den feminina karaktären är 

uppbyggd, samt hur den förhåller sig till maskulinitet. 
 
I avsnitt 17, titulerat “Fancyman Part 1”, introduceras karaktären Russell Schiller. Ur en 

performativitetssyn kan man konstatera att Russell gör, eller spelar, sitt kön nästintill  

fläckfritt. Han kan anses vara det som är performativitetens maskulinitetsmall. Detta kan först 

och främst motiveras genom att han är en lyckad affärsman, rent traditionellt och historiskt 

sett har männen varit de som förväntats inbringa pengar till familjen, medan kvinnan har blivit 

förpassad till att stanna hemma och bli omhändertagen (Milestone & Meyer, 2012:13). Det 

som gör Russell till en sådan könsmässig mall ligger inte bara i att han är förmögen utan  

också i att han är beskyddande och artig, exempelvis lånar han ut sin bil till Jess när hennes 

går sönder, utan att de egentligen känner varandra över huvud taget (New Girl, 2010:S01E17). 

Jess förhållande till performativitet är komplicerat då hon både bryter den traditionella 

könsrollen genom sitt agerande men samtidigt i högsta grad är en del av den i och med hennes 

utseende, tankar och sexuella preferenser. Jess första möte med Russell, och hennes agerande  

i denna situation, blir därför intressant att studera. Mötet går till som sådant: 
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Jess sitter ensam i klassrummet där hon arbetar iklädd en svart mössa och en skylt runt halsen 

med texten “Mr. Monogamy”. Russell ställer sig i dörröppningen och ursäktar sig, 

introducerar sig och förklarar för Jess att de talades vid på telefon tidigare varpå Jess ställer 

sig upp med en gurka i handen och bugar lite och introducerar sig som Jessica Day. Russell 

ser förvånad ut och frågar “Did you just curtsey?”. Jess svarar: “I did yes, I did.”. Russell 

frågar om det är en olämplig tid och tittar då på skylten samt gurkan i handen. Efter en relativt 

lång monolog ifrån Jess ursäktar Russell sig och säger att han är jetlaggad eftersom han har 

varit i London. Han förklarar att anledningen att han är där är för att diskutera Jess 

undervisningsmetoder. Jess påpekar att hon följer läroplanen men Russell replikerar med att 

säga att hans dotter har dockhuvuden runt halsen, och säger ironiskt “So whatever you’re 

doing, keep it up”, som en pik till hennes läroteknik. Jess påpekar att hon talar med hans  

dotter varje dag och frågar om han gör det. Russell svarar att han vet vad hon behöver 

eftersom han är hennes pappa. Och går ut genom dörren och säger “give my best to Mrs. 

Monogamy” (New Girl, 2010:S01E17). 

 
 
Jess initiala reaktion är att bli väldigt irriterad på hur Russel kommer in i hennes klassrum och 

berättar för henne hur hon ska göra. Det första mötet med Russell är därför inte ett särskilt 

positivt sådant för Jess. De är fundamentalt olika människor. Russell har sin bild av hur en 

kvinna ska uppträda och Jess har sin egen bild av hur en man ska vara, som antagligen är 

baserad på de männen hon tidigare har träffat. Jess blir senare i avsnittet alltmer intresserad av 

Russell och faller till slut för hans charm. Detta är något som varken hon eller de andra 

boende i loftlägenheten förutspått. 

 
 
I avsnitt 18 samtalar Jess och Cece om hur Jess bör se på Russel, och hur han skiljer sig från 

de män Jess vanligtvis brukar dejta.“All the guys that you’ve lived with; boys. You’ve only 

dated; boys. Russell is a grown man” (New Girl, 2010:S01E18). Jess blir avskräckt när hon 

sedan inser att hon är intresserad av Russell på grund av att han inte är den sortens man som 

hon vanligtvis brukar intressera sig för. Eftersom hon bara tidigare dejtat pojkar vet hon inte 

hur hon ska förhålla sig till honom. En anledning till att Jess känner så här kan tänkas vara att 

hon i en relation med Russell måste agera på ett sätt som skiljer sig från den kvinnoroll hon 

spelar vanligtvis. Samt att Jess inte inser att hon har blivit påverkad av den mall  som 

samhället har speglat upp som ideal, det vill säga att hon borde attraheras och vilja ha en  man 
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lik Russell. Hennes känslor och tankar om vilken man som är optimal och önskvärd har 

byggts upp av den kulturella atmosfären Jess är uppväxt i. Alla intryck hon tagit del av under 

sitt liv, alla människor som har påverkat henne att tycka på ett visst sätt samt uppväxten i ett 

samhälle där heterosexualitet är norm, är alla bidragande faktorer till att hon ska vara 

intresserad av just en manlig man istället för en pojke. 

 

Jess förhållande med Russell är kantat av intriger om hur de egentligen tillhör två olika 

livsvärldar, där Jess står för den mer bohemiska livsstilen och Russell lever i överflöd och lyx. 

Enligt feministisk teori kan Russel betraktas som en del av en patriarkal struktur då han, 

genom sina ekonomiska tillgångar, förblir den dominerande parten i förhållandet (Milestone  

& Meyer, 2012:9-11). Förhållandet mellan Jess och Russel kommer till ett slut i avsnitt 22 

som en efterföljd av en middag mellan dem två samt Russels ex-fru Ouli. Under middagen 

hamnar Russell och Ouli i en hätsk diskussion angående en tidigare resa. Jess tolkar deras 

brinnande hat för varandra som passion och uttrycker sedan för Russell att hon saknar det i 

deras förhållande. Russell hävdar bestämt att passion är överskattat och att han istället vill ha 

ett stabilare förhållande. Jess nöjer sig inte med ett förhållande utan passion, utan anser att det 

är just det som kärlek är, även om det gör mer ont i längden (New Girl, 2010:S01E22). Jess är 

således mer romantiskt lagd medan Russell är rationell, ett karaktärsdrag som är stereotypt 

manligt. Jess idé om kärlekslivet är att det ska finnas passion för att det ska vara äkta, detta 

bottnar i någon form av fantasi, eller föreställning om hur ett förhållande ska vara. I avsnittet 

efter deras uppbrott kommer följande scen när Jess och Cece sitter på golvet i en garderob i 

Jess rum: 
 
J: Russell was perfect, what’s wrong with me? Am I self-sabotaging? Am I a Cylon? 

C: You just didn’t love him. 

J: Well what if it’s me? What if I have some idea of love in my head which is totally wrong? 

C: Do not second-guess yourself, Ok. It was a tough choice but it was the right choice. 

J: Yeah.. (New Girl, 2010:S01E22) 
 
 

Jess börjar ifrågasätta Russells beteende och agerande i deras relation. Samtidigt börjar hon 

fundera på sina egna ideal när det kommer hur kärlek bör vara, samt hur den ultimata mannen 

för henne bör vara. Att Jess börjar tveka på sin egen föreställning om hur kärlek ska vara kan 

sägas gå emot vad hennes instinkt säger åt henne att hon vill ha, vilket är den stereotypa 
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machomannen. Samtidigt tvekar hon om sin egen förmåga att välja man då hon undrar varför 

hon inte ville fortsätta vara tillsammans med Russell. Något som också har att göra med hur 

hon tidigare bara varit intresserad och tillsammans med pojkiga män. Jess typ av kvinnlighet, 

alltså hennes flickighet och hennes quirkyness, är inte vad en manlig man söker sig till. Det 

kan argumenteras för att en Manic Pixie Dream Girl finns till för de pojkar som är osäkra på 

vad de vill ha och det är upp till henne att få de att inse vilken sorts person de egentligen är.  

En Manic Pixie Dream Girl kan på så sätt hjälpa vissa pojkar i deras övergång till att bli män. 

Den osäkerhet de känner inför denna förändring i livet försvinner i och med att de interagerat 

med den sortens kvinna som en Manic Pixie Dream Girl är. 

 
 

5. Slutsats 
När vi analyserat huvudkaraktären Jess i New Girl utifrån perfomativitet, samt utifrån teorin 

om sociala normer, har vi kommit fram till två övergripande slutsatser. Den första är att Jess 

har en karakteristisk kvinnoroll vars grund vilar tryggt på de sociala mallarna, varpå ett 

heteronormativt synsätt genomsyrar hennes agerande. Den andra slutsatsen fokuserar på 

hennes normbrytande beteende. Vid ett flertal tillfällen i serien agerar Jess på ett sätt som, 

utifrån Hydéns (2002) sociala normteori, fick oss att reagera på ett avvikande beteende. Detta 

avvikande beteende påpekades även vid ett flertal tillfällen av de andra karaktärerna i serien. 

Av de andra karaktärerna ses Jess beteende ofta som komiskt, och ickeönskvärt. Samtidigt är 

hon på ett sätt ett objekt för seriens manliga karaktärer, som ska vara behaglig att titta på. 
 
Under säsongens gång ses aldrig någon större förändring i Jess beteende, detta trots alla 

sociala sanktioner som riktas mot henne från de andra karaktärerna. Hon fortsätter på samma 

sätt att klä sig, agera och interagera med andra karaktärer på ett fortsatt ickenormativt sätt. 

Hennes karaktär blir därmed statisk och ickeutvecklande. Hennes agerande undersöks inte 

bara utav oss utan också av de andra karaktärerna i serien. Hon är på så sätt ett objekt vars 

beteende måste kontrolleras för att hon inte ska spåra ur totalt. För att vi ska vilja följa 

vardagen för Jess kräver det att hon inte är totalt normbrytande i varenda situation. En  

karaktär utan någon förankring till sociala normer måste ha vuxit upp utanför samhället och 

skulle i vardagligt tal kallas för galen. Men en person som bryter normer på rätt sätt, det vill 

säga inte de som har med hennes traditionella kvinnoroll att göra utan bara en person som är 

“quirky”. Det verkar på så sätt finnas sanktioner i New Girl, som exempelvis tillsägelser, som 
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förbinder Jess att inte treva för långt ifrån denna mall som existerar för en kvinna i serien, de 

övriga karaktärerna agerar i och med deras sanktioner som en kompass för Jess. Vi kan 

konstatera att Jess är en Manic Pixie Dream Girl enligt Rabins definition och beskrivning av 

karaktärstypen. Att kalla en karaktär för Manic Pixie Dream Girl kan på så sätt vara en 

liknande sanktion, ett försök till att hindra utåtriktade, i detta fall kvinnor, från att “springa 

iväg” för långt ifrån ett normativt beteende. Likt en Manic Pixie Dream Girl har Jess inga 

egna ambitioner förutom att finna kärleken, hon finns till för de andra karaktärerna så att de 

ska kunna utvecklas men genomgår aldrig själv någon förändring, iallafall inte någon som 

verkar sätta sig under första säsongens gång. Det finns under säsongens gång ett antal 

tillfällen då Jess säger ifrån när hon får dessa sanktioner riktade mot sig. Hon påpekar att hon 

inte vill ändra sitt beteende utan att hon är stolt att vara som hon är och att man borde 

acceptera henne ändå. Vi har också kunnat konstatera att de manliga karaktärerna är de som 

oftast påpekar hennes beteende och detta ses som ett tydligt exempel på att hon som kvinna 

inte får agera hur som helst och att de patriarkala normerna därigenom genomsyrar hela 

tonläget i serien. 
 
För att bygga vidare på denna uppsats hade det varit intressant att ytterligare undersöka  

termen Manic Pixie Dream Girl och dess samhälleliga betydelse. Genom analys av andra 

karaktärer som kan karaktäriseras som Manic Pixie Dream Girls, och ge upphov till tropen, 

ges möjligen en insikt i vilken utsträckning den här typen av kvinnoroll återgetts  samt 

kommer att återges i framtiden. Rabin tar bland annat upp, förutom filmen Elisabethtown, de 

kvinnliga huvudkaraktärerna i filmerna Almost Famous, 500 Days of Summer samt Breakfast 

at Tiffany´s som exempel på Manic Pixie Dream Girls. Vidare analys skulle kunna visa på 

huruvida dessa karaktärstyper gett inspiration till kvinnor att bryta normer, eller i vilken 

utsträckning mäns föreställningar om den sortens kvinna en Manic Pixie Dream Girl är 

bidragit till en förändring i deras kvinnosyn. Det hade även varit intressant att undersöka 

huruvida det finns exempel inom svensk populärkultur på karaktärstypen Manic Pixie Dream 

Girl. 
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