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Abstract 

I uppsatsen genomförs en närläsning av ett avsnitt i den amerikanska Netflix-serien Russian 

Doll utifrån den psykoanalytiska termen spegelfasen. Spegelfasen utvecklades av 

psykoanalytikern Jaques Lacan och har efter hans presentation på 1930-talet kommit att 

utvecklas och appliceras bland annat på filmer och serier. I analysen kommer spegelfasen 

appliceras på avsnitt sju ”The Way Back” och undersöka hur karaktärerna påverkas av 

spegelfasen. Fungerar spegelfasen som en katalysator för karaktärerna och deras utveckling? 

  

Nyckelord: spegelfasen, Russian Doll, Jaques Lacan. 

 

Abstract 

The author of this essay conducts a close reading of the American Netflix series Russian Doll 

and applies the psychoanalytical term the mirror stage on the series characters and premise. 

The mirror stage was presented by psychoanalyst Jaques Lacan during the 1930’s and ever 

since Jaques Lacan presented his theory, it has been applied to both life and movies. In the 

analysis of this paper the author will determine whether the mirror stage works as a 

catalysator to the characters and their evolvement. 

Keywords: Mirror stage, Russian Doll, Jaques Lacan.  



Veronika Waga  FIVK01 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ..............................................................................  s. 1 

1.2 Disposition ................................................................................. s. 2 

1.3 Syfte och hypotes ....................................................................... s. 2 

1.4 Forskningsläge ........................................................................... s. 2 

1.5 Problematik ................................................................................ s. 4 

1.6 Avgränsning och material .......................................................... s. 4 

2. Metod och begrepp ..............................................................  s. 5 

3. Teori ....................................................................................  s. 8 

3.1 Spegelfasen ................................................................................ s. 8 

3.2 Spegelfasen och identitet ............................................................ s. 9 

3.3 Dotterns frigörelse från modern ................................................. s. 10 

4. Analys ..................................................................................  s. 12 

4.1 Russian Doll ............................................................................. s. 12 

4.2 Presentation av karaktärerna  ................................................... s. 12 

4.3 Sammanfattande information av tidigare avsnitt ..................... s. 13 

4.4 Avsnitt sju ................................................................................ s. 14 

4.5 Nadia ........................................................................................ s. 17 

4.6 Alan .......................................................................................... s. 22 

4.7 Leonora och Ruth ..................................................................... s. 24 

5. Diskussion ...........................................................................  s. 28 

5.1 Sammanfattning ....................................................................... s. 30 

Källhänvisning .........................................................................  s. 32  

  



Veronika Waga  FIVK01 

 

1 

 

1.Inledning 

 

”Att återfinna sitt inre barn innebär att man går igenom sina olika utvecklingsstadier och 

avslutar det oavslutade.”1 

 

Den här uppsatsen kommer behandla processen att återfinna sitt inre barn genom 

huvudkaraktären Nadia Vulvokov i den amerikanska Netflix-serien Russian Doll (Leslye 

Headland, Natasha Lyonne & Amy Poehler, Netflix, 1 februari 2019).2 Som författaren John 

Bradshaw hävdar i det ovannämnda citatet måste man genomgå olika utvecklingsstadier för 

att avsluta något som är oavslutat i sitt förflutna. I serien hamnar huvudkaraktären Nadia i en 

loop där hon återupplever sin 36-årsdag och dör upprepade gånger tills hon inser att hon 

måste återfinna och hjälpa sitt inre barn. Serien har en stark koppling till Groundhod Day 

(Harold Ramis, 1993), eftersom båda filmerna tar upp händelsen om att återuppleva samma 

dag flera gånger. Författarna Kimberly A. Blessing och Paul J. Tudico framhäver just 

Groundhog Day och temat om upprepningen i filmen. De menar att huvudkaraktären Phil, 

återupplever samma dag om och om igen för att han tar dagen för givet och ser bara 

morgondagen. Han föredrar framtiden framför nuet. Blessing och Tudico kopplar filmen till 

Friedrich Nietzsche och hans teorier om livets mening och idén om evig återkomst. Nietzsche 

menar att människor borde fyllas av liv och se livet som en möjlighet och svårigheterna och 

sorgerna som en utmaning för att fullända våra ideal.3 Nadia i Russian Doll måste frigöra sitt 

inre barn, genom att genomgå spegelfasen och detta för tankarna till Nietzsches tankar om att 

fullända livets ideal.  

Filosofen Slavoj Žižek menar att när en karaktär i en film eller pjäs dör och återvänder 

innebär det att vederbörande inte fick en värdig begravning.4 Žižek menar att det är en 

obalans i den symboliska begravningsriten och de döda måste då återvända för att rättfärdiga 

det ogjorda. Obalansen kan till exempel bero på lidande hos den döda, där Žižek tar upp 

vampyren Nosferatu i Nosferatu (Werner Herzog, 1979) som exempel. Nosferatu lider på 

grund av att han endast vill få slut på sitt lidande och finna evig vila.5 

 
1 John Bradshaw, Frigör barnet inom dig, Stockholm: Svenska Dagbladets Förlag AB, 1991, s.76. 
2 Internet Movie Data Base: https://www.imdb.com/title/tt7520794/?ref_=fn_al_tt_1 u.å. Hämtad 2019-10-08. 
3 Kimberly A. Blessing & Paul J. Tudico, Movies and the Meaning of Life; Philosophers Take on Hollywood, 

Peru, Illinois: Carus Publishing Company, 2005, s. 279-281. 
4 Slavoj Žižek, Looking Awry; An Introduction to Jaques Lacan through Popular Culture: London, The MIT 

Press, 1991, s. 23. (Žižek skriver begreppet i meningen: they were not properly buried. Här har skribenten 

översatt det till värdig begravning.) 
5 Slavoj Žižek, Looking Awry; An Introduction to Jaques Lacan through Popular Culture, s. 22f. 

https://www.imdb.com/name/nm2853516/?ref_=tt_ov_wr
https://www.imdb.com/name/nm2853516/?ref_=tt_ov_wr
https://www.imdb.com/name/nm0005169/?ref_=tt_ov_wr
https://www.imdb.com/name/nm0688132/?ref_=tt_ov_wr
https://www.imdb.com/title/tt7520794/?ref_=fn_al_tt_1
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1.2 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i fem olika kapitel. I kapitel 2 presenteras uppsatsens metod och 

begrepp. Där förklaras begreppen denotation och konnotation, som kommer att appliceras på 

uppsatsens analys. Uppsatsens teori presenteras i kapitel 3, där spegelfasen förklaras. I nästa 

kapitel presenteras uppsatsens analys. Slutligen diskuteras i det femte kapitlet, uppsatsens 

analys, följt av en kort sammanfattning som avslutar uppsatsen.  

 

1.3 Syfte och hypotes 

Syftet med uppsatsen är att undersöka tv-serien Russian Doll och titta närmare på hur den 

psykoanalytiska teorin spegelfasen driver handlingen framåt och hur den påverkar 

huvudkaraktärerna, framförallt Nadia. Uppsatsens hypotes ämnar diskutera huruvida 

spegelfasen blir som en katalysator för seriens handling och ligger som ett underliggande 

tema. 

I humanistiska uppsatser kan det förekomma hypoteser, dock är det vanligare att det 

används i natur- och samhällsvetenskapliga uppsatser. En hypotes grundar sig i att författaren 

vill påvisa om något (hypotesen) stämmer eller inte. När man använder sig av en hypotes vill 

man hitta argument som antingen är felaktiga eller stärker hypotesen.6 I den här uppsatsens 

fall handlar hypotesen om att försöka påvisa att handlingen i Russian Doll grundar sig i 

spegelfasen. 

 

1.4 Forskningsläge  

Eftersom Russian Doll är så pass nyproducerad är forskningen kring serien begränsad. I 

forskningsläget kommer några olika artiklar och deras tolkning av serien presenteras. Att hitta 

artiklar med olika tolkningar har varit svårt, för de flesta kopplar serien med psykisk ohälsa 

och fokuserar på det. 

Frilansjournalisten Jordan Hoffman lyfter fram de tydliga kopplingarna till judendomen 

som finns i Russian Doll. Han menar att det finns många symboler i serien, som går att 

hänvisa till judendomen. Som exempel tar han upp: en spetsad joint som de kallar ”israelisk 

joint” och att Nadia fyller 36 år, som är en symbolisk siffra i religionen. Hoffman menar att 

även seriens sensmoral har en direkt koppling till judendomen: ”Russian Doll” suggests that a 

 
6 Lotte Rienecker, Peter Jørgensen Stray, Att skriva en bra uppsats, Kina: Samfundslitteratur och Liber AB, 

2015. s. 266. 
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self-correcting universe will reveal itself to us if we are only perceptive enough.7 Detta är en 

direkt hänvisning till judendomens heliga skrift Talmud.8 

Hemsidan Urbanbalance.com skriver att Nadia måste sluta trycka bort minnet av sin 

mamma och den traumatiska barndom hon haft. Urbanbalance.com anser att Nadia lever i en 

loop för att hon inte har förlåtit sin mamma och att hon inte erkänt att hon faktiskt hade en 

traumatisk uppväxt, som sedan har påverkat henne. Urbanbalance.com menar att Nadia är 

som en rysk docka, som titeln indikerar, hon skyddar sitt hjärta med en massa lager, som hon i 

vuxen ålder måste ta bort för att bearbeta roten till sina problem.9 

En skribent som kallar sig Marissa H framhåller att hon kan relatera till Nadia och den 

situation hon befinner sig i. Marissa anser att serien lyckas ta upp en instabil moder som inte 

är kapabel att ta hand om varken sig själv eller sitt barn. Hennes åsikt är att de visar den råa 

sanningen: såsom det kan vara på riktigt. Marissa nämner termen ”parentified children”,10 

som psykologer kallar det när barn måste vara föräldern och ta hand om sig själv och 

föräldern. Skulden som Nadia känner över att lämna sin mamma och välja att bo med Ruth, är 

något som visas i serien genom att hon försöker hjälpa andra runtomkring sig hela tiden, även 

om hon verkar egoistisk. Marissa minns att hon själv genomgick en sorts loop, men inte med 

återkommande dödsfall, utan mer olika sorters upprepande mönster, bland annat genom att 

vara säker på att hennes mamma inte hamnat i fängelse, dött eller liknande. Marissa menar att 

Russian Doll handlar om det som var och en vill att den ska handla om; för henne är det klart 

att den handlar om att hjälpa andra och veta när det är dags att gå vidare.11 

Natasha Lyonne, en av seriens skapare, som även spelar Nadia, hävdar att serien är ett 

sorts uppmuntrande ”ge dig själv en chans” till ungdomar. Lyonne menar att båda 

huvudkaraktärerna Nadia och hennes kompanjon Alan är två självdestruktiva karaktärer som 

börjar en resa tillsammans där de inser att de måste fortsätta leva om inte för sig själva, så i 

alla fall för andra människor omkring dem.12   

 
7 Jordan Hoffman, The Times of Israel, “It takes a Talmudic mind to unravel Netflix’s new series Russian Doll” 

https://www.timesofisrael.com/it-takes-a-talmudic-mind-to-unravel-netflixs-new-series-russian-doll/ (2019) 

hämtad 2019-12-13. 
8 https://www.timesofisrael.com/it-takes-a-talmudic-mind-to-unravel-netflixs-new-series-russian-doll/ hämtad 

2019-12-13. 
9 Okänd författare, Urban Balance,”Netflix Russian Doll Portrays the Complexity of Trauma Recovery” 

https://urbanbalance.com/russian-doll-trauma-recovery/ u.å. Hämtad 2019-12-13. 
10 Marissa H, Glamour, “Russian Doll is about many things, for me it’s about protecting an unwell parent” 

https://www.glamour.com/story/russian-doll-mothers (2019) hämtad 2019-12-13. 
11 https://www.glamour.com/story/russian-doll-mothers (2019) hämtad 2019-12-13. 
12 Jo-An Rowney, Mirror, “Netflix Russian Doll ending explained- theories and what the creators say happened”, 

https://www.mirror.co.uk/tv/tv-news/netflixs-russian-doll-ending-explained-13950277 (2019) hämtad 2019-12-

13. 

https://www.timesofisrael.com/it-takes-a-talmudic-mind-to-unravel-netflixs-new-series-russian-doll/
https://www.timesofisrael.com/it-takes-a-talmudic-mind-to-unravel-netflixs-new-series-russian-doll/
https://urbanbalance.com/russian-doll-trauma-recovery/
https://www.glamour.com/story/russian-doll-mothers
https://www.glamour.com/story/russian-doll-mothers
https://www.mirror.co.uk/tv/tv-news/netflixs-russian-doll-ending-explained-13950277
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1.5 Problematik 

Som nämndes ovan är Russian Doll en relativt nyproducerad serie, vilket kan göra det svårt 

att hitta forskning om den. Det finns en hel del artiklar skrivna, men de handlar mer om 

seriens bakgrund och skådespelarna och inte om ett underliggande tema i serien. För 

uppsatsens del har det gjort att ingen tidigare forskning kring huruvida serien handlar om 

spegelfasen eller inte har hittats. Detta i sig har inte varit ett direkt problem, men det har 

skapat en del frågor under skrivprocessen om varför ingen annan har gjort denna tolkning. 

När en skribent analyserar utifrån en hypotes, finns det alltid en risk att texten och analysen 

vinklas för att stödja hypotesen, något som jag är medveten om.  

 

1.6 Avgränsning och material 

Serien består av åtta avsnitt där varje avsnitt är ca 20 min. För att avgränsa ämnet i uppsatsen, 

ligger dess primärfokus mest på avsnitt sju. Anledningen är att i detta avsnitt är 

huvudkaraktärernas utveckling mest markant och det är även i detta avsnitt som karaktärerna 

kommer fram till anledningen till sina loopar. Avgränsningen kommer även göras mellan de 

olika karaktärerna; Nadia som är protagonist och Alan som är en annan central karaktär och 

uppsatsen kommer främst behandla deras utveckling. Uppsatsen kommer även att ta upp 

sidokaraktärerna; Nadias mamma Leonora och Nadias fostermamma Ruth. I uppsatsens teori 

kommer fokus ligga på spegelfasen, men även ta upp andra delar som tillhör psykoanalysen, 

bland annat relation mellan dotter och mor och även kort om fallosavund. Detta eftersom det 

har relevans i uppsatsens analys. 

Avslutningsvis kommer benämningen av serien ske på följande sätt: först och främst 

utgår jag från begreppet avsnitt, sen nämns även scen för att kunna återberätta vad som händer 

i en scen. Vidare kommer karaktärernas återkommande situation benämnas som begreppet 

loop och deras uppvaknande efter döden att benämnas som återuppståndelse. Denna 

benämning har jag valt trots att det inte finns en religiös koppling, men jag ansåg att det var 

det lämpligaste begreppet för fenomenet. 
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2. Metod och begrepp 

Följande kapitel presenterar uppsatsens metod: närläsning och semiotik, med särskild 

inriktning på begreppen denotation och konnotation. Nationalencyklopedin förklarar 

närläsning som följande: 

 

nä`rläsning subst. ~en  

ORDLED: när--läs-ning-en 

• ytterst ingående läsning vanl. av skönlitt. verk och ofta med spec. litt.vet. metoder: 

han genomförde en fruktbar ~ av Proust13 

 

 Författarna Yvonne Eriksson och Anette Göthlund konkretiserar semiotiken på följande vis:  

 

Att använda semiotiken som metod innebär att man tolkar bildens olika element som 

tecken för någonting. Man identifierar alla bildens betydelsebärande delar, analyserar 

dem var för sig och i relation till varandra tolkar slutligen deras innebörd i relation till 

bildens kontext.14 

 

Ordet semiotik härstammar från det grekiska ordet semeion som betyder tecken. 

Somliga forskare använder sig av termen semiologi, som betyder teckenlära och förknippas 

med lingvisten Ferdinand Saussure, medan semiotik förknippas med filosofen C.S. Peirce. 

Oavsett vilken forskare man väljer att förhålla sig till, är grunden för semiotik och semiologi 

densamma, nämligen hur en mening skapas och kommuniceras. Eftersom semiotik används 

för att undersöka tecken och vad de betyder används det ofta i humaniora och 

samhällsvetenskap. Semiotik kan även användas inom litteratur, konst, film och arkitektur. 

Denotation och konnotation är två centrala begrepp inom semiotik, vilka också kommer att 

användas i uppsatsen. Denotation används för att beskriva termers bokstavliga betydelse, 

medan konnotation beskriver det en term antyder. 15 

Denotation innebär den direkta betydelsen och konnotation innebär den indirekta 

betydelsen.16 Ta till exempel i en film när en karaktär släcker lampan och går och lägger sig i 

sin säng. I nästa scen är karaktären påklädd och äter frukost. Detta denoterar det som visas i 

 
13 Nationalencyklopedin: https://www-ne-

se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/n%C3%A4rl%C3%A4sning hämtad 2019-11-21. 
14 Yvonne Eriksson, Anette Göthlund, Möten med bilder; analys och tolkning av visuella uttryck, Lund: 

Studentlitteratur, 2004, s. 38. 
15 Arthur Asa Berger, Kulturstudier; Nyckelbegrepp för nybörjare, Lund: Studentlitteratur, 1999, s. 70f, 79f.  
16 Jostein Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle, Borgå: Bookwell AB, 2001, s.148. 

https://www-ne-se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/n%C3%A4rl%C3%A4sning
https://www-ne-se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/n%C3%A4rl%C3%A4sning
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bilden, men konnoterar att karaktären har sovit och vaknat. Vi behöver inte se när karaktären 

sover och sedan vaknar för att förstå att hen har sovit en natts sömn.17 Man kan hävda att 

skillnaden mellan de två termerna varierar med tid och rum. Vissa ord kan även betyda olika 

saker beroende från person till person. Det är lätt att missta konnotation för association, men 

det är inte samma sak. Associationer är en personlig och individuell anknytning, medan 

konnotation är kulturellt etablerade koder. Det är även värt att nämna att begreppen påverkas 

av sitt sammanhang. De båda termerna är baserade på koder som binder samman uttryck med 

innehåll. Till exempel kan ett typiskt amerikanskt uttryck som används i en film eller serie 

helt missförstås av någon från ett annat land, som inte kan de historiska och kulturella 

koderna. Uttrycket som till exempel Boston Tea Party konnoterar uppror mot britterna, men 

denoterar ett teparty i Boston.18 

Filosofen Søren Kjørup menar att ett tecken består av en uttryckssida och innehållssida. 

Denotation är förhållandet mellan uttryck och innehåll i ett tecken och därav är det 

uttryckssidan som denoterar innehållssidan. När ett tecken har ett annat tecken som 

uttryckssida är det ett konnoterande tecken. I ett idiomatiskt uttryck är uttryckssidan, alltså 

den egentliga betydelsen, en konnotation.19  

Professorn i film och tv, Jonathan Bignell, lyfter fram teoretikern Christian Metz som 

menar att film består av tecken. Bignell skriver att Metz menar att just film skiljer sig från 

andra konstformer, genom att filmen använder sig av olika element som skapar en 

varseblivning som inte befinner sig i nuet. Jämfört med till exempel en teaterföreställning 

eller opera är skådespelarna, ljuset och musiken på plats och verken framförs i realtid. Allt 

som syns i filmer har en denotativ betydelse, men eftersom allt som är i bilden är planerat och 

noga utvalt att vara med i bild, skapas en konnotativ betydelse. För att skapa en konnotativ 

betydelse i en film används cinematiska koder som både filmskaparna och åskådarna känner 

till. I likhet med film finns det också koder och tecken i tv, främst då i det visuella och det 

auditiva. Det är främst denotativa koder, eftersom åskådaren ser det som serien vill visa, men 

det ligger förtäckta konnotativa betydelser. De förtäckta konnotativa betydelser innehåller 

kulturella och sociala koder som ger åskådaren verktygen att se en djupare mening i serien. 

När åskådaren kan koderna inom tv blir de indragna i handlingen och kan känna olika känslor 

med karaktärerna och handlingen.20       

 
17 Författarens egna exempel. 
18 Jostein Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle, s.148–150. 
19 Søren Kjørup, Semiotik, Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 21. 
20 Jonathan Bignell, Media Semiotics; An Introduction, Manchester: Manchester University Press, 2002, s.158, 

184f, 190-191. 
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Vidare menar Metz att filmers denotativa och konnotativa koder hör ihop och inte kan 

finnas som ensamma koder. Metz tar som exempel en gangsterfilm; en öde hamn med 

trälådor, mörk belysning och långsamma kameraåkningar, det vi ser är den denotativa koden. 

Den öde hamnen och känslan som är där, antyder på brutalitet, vilket är den konnotativa 

tolkningen. Hade en annan ljussättning satts på samma film, hade hela filmens genre och 

känsla försvunnit. Vad Metz menar med detta exempel är att de denotativa och konnotativa 

betydelserna kan bara upptäckas när åskådaren lägger ihop de denotativa och konnotativa 

koderna i filmen.21 

 

  

 
21 Christian Metz, Film Language; A Semiotics of the Cinema, Chicago: University of Chicago Press, 1991, s. 

96f.  
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3. Teori 

Följande kapitel presenterar uppsatsens teori; spegelfasen och två fördjupande kapitel som 

handlar om spegelfasen och identitet och en dotters frigörelse från sin moder. 

 

Teorin för denna uppsats kommer främst att inrikta sig på spegelfasen som är ett moment 

inom psykoanalysen. 

Psykoanalys är en terapeutisk metod utvecklad av Sigmund Freud, för att läka personers 

mentala hälsa. Detta görs genom att undersöka kopplingen mellan det medvetna och det 

omedvetna hos patienten. Det kan handla om undantryckta rädslor, konflikter och dylikt som 

gör att patienten mår psykiskt dåligt. Målet är då att till exempel, via drömtolkning få fram 

vad det undantrycka är.22 

 

3.1 Spegelfasen 

Jaques Lacan, en fransk forskare inom psykoanalysen som under mitten av 1900-talet, började 

omtolka Freuds teorier. Bland annat ansåg Lacan att människor går genom tre faser mellan 

spädbarn till vuxen ålder; det reala, det imaginära och det symboliska. Ett spädbarn har bara 

behov av omsorg, mat och annat väsentligt, det har ingen möjlighet att berätta med språk vad 

det har behov av och detta är det reala stadiet. När barnet är ungefär sex till arton månader 

gammalt, börjar det upptäcka sin egen spegelbild; barnet genomgår då spegelfasen. En annan 

förklaring är att barnet upptäcker sitt eget ”jag”, sitt medvetna ”jag”, genom att se sig själv i 

spegeln och förstå att barnet inte hör ihop med mamman längre. Barnet tror sig se sig själv i 

spegeln, men i själva verket är det är en spegling, en bild av barnet. När föräldrar eller andra 

vuxna sedan bekräftar barnets spegelbild, genom att säga: titta, det är du i spegeln, stärker 

detta barnets illusion om att det faktiskt ser sig själv i spegeln. Det är vid detta moment barnet 

går ut från det reala stadiet och kommer in i det imaginära stadiet. Detta eftersom barnets ego 

skapas när det genomgår spegelfasen och det får en falsk bild av sitt perfekta ”jag”. Lacan 

kallar det för ”the ideal Ego”.23 Lacan menar att barnet har fått en idé om att det är perfekt och 

har inga brister. Denna tanke om ett perfekt och enat ”jag”, skapas till följd av saknaden av 

samhörigheten med modern som barnet upplevde i det reala stadiet. Så fort barnet sedan 

förstår att det inte är ”jaget” det ser i spegeln, utan en spegelbild, kommer barnet in i det 

 
22 Christine Etherington-Wright, Ruth Doughty, Understanding Film Theory, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 

2011, s.132. 
23 Anne D’Alleva, Methods & Theories of Art History, London: Laurence King Publishing Ltd, 2005, s. 98.  
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symboliska stadiet. Det är nu barnet börjar prata och måste börja förhålla sig till regler för att 

bli förstådd och framförallt börjar använda ordet ”jag” för att tilltala sig själv.24  

Humanismprofessorn och filmkritikern Pietro Bianchi som har diskuterat om 

psykoanalys och speciellt om Lacan, förklarar spegelfasen på ett djupare plan. Bianchi menar 

att när barnet ser sin egen spegelbild, inbillar sig det att hen är självständigt och inte beroende 

av en vuxen som tar hand om det. Man kan därför hävda att barnet ser en falsk bild av sig 

själv. Detta är anledningen till att Lacan länkar spegelfasen till det imaginära stadiet. Den 

falska illusionen och spegelbilden skapar tillsammans ett gap mellan det biologiska som 

barnet saknar (möjligheten att ta hand som sig själv och gå o.s.v.) och det som barnet tror sig 

kunna göra. Lacan själv menar att spegelfasen är: “a drama whose internal pressure pushes 

precipitously from insufficiency to anticipation”.25 Bianchi anser dock att spegelfasen inte 

bara handlar om barn mellan sex till arton månader, utan att det är en identitetsfråga och tar 

upp hela konceptet med ego. Enligt Lacan är egot något som är påhittat och felaktigt, men 

framförallt visuellt producerat.26   

Författarna Edith Wyschogrod, David Crownfield och Carl A. Raschke anser att innan 

barnet genomgått spegelfasen, har barnet och modern ett emotionellt band som Lacan då och 

då kallar för ”Allt”.27 När barnet börjar prata bryts bandet mellan dem, det är ”Språket” som 

kommer mellan och separerar dem. ”Språket” förstör barnets och moderns ”Allt”. Trots att det 

emotionella bandet mellan barnet och modern försvinner, minns barnet deras starka band och 

försöker återskapa det genom ”Språket”. Ett hinder för dem är fadern, som representerar 

symboliken av en fallos som står för dominans och regler. Fadern kommer mellan barnet och 

moderns emotionella band och får även barnet att komma in i det symboliska stadiet, det vill 

säga barnet börjar prata.28 

 

3.2 Spegelfasen och identitet 

När man pratar om ordet identifiera, pratar man ofta om att man identifierar något, en sak. 

Inom psykoanalys pratar man ofta om att man kan identifiera sig med någon annan. Det går 

till exempel att säga att man identifierar sig med sin mor eller far, men det är viktigt att förstå 

 
24 D’alleva, Methods & Theories of Art History, s.97-99. 
25 Pietro Bianchi, Jaques Lacan and Cinema; Imaginary, Gaze, Formalisation, Abingdon: Routledge, 2018, s.7. 
26 Bianchi, Jaques Lacan and Cinema; Imaginary, Gaze, Formalisation, s.5-8. 
27 Edith Wyschogrod, David Crownfield, Carl A. Raschke, Lacan & Theological Discourse, New York: State 

University of New York Press, 1989, s. 80f (författarna använder begreppen All och Language med versal på 

första bokstaven, som här har blivit översatt till Allt och Språket). 
28 Edith Wyschogrod, David Crownfield, Carl A. Raschke, Lacan & Theological Discourse, s. 80f. 
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att detta inte betyder att man är sin mor eller far. För att kunna identifiera sig med någon 

annan, måste det ske en separation mellan de olika individerna.29 

När ett barn genomgår spegelfasen skapas en enhet och identitet som barnets psyke kan 

förstå, men barnets fysiska kropp är inte kapabel att använda sig av informationen. Filosofen 

Samuel Weber lyfter fram att Lacan menar att barnet är fött för tidigt för att fysiskt förstå att 

det är en spegelbild av ”jaget”. Dock är barnet mentalt kapabelt att visuellt förstå att det är en 

reflektion. Det känner igen sig själv och därav skapas egot och barnets identitet. Lacan hävdar 

att spegelfasen inte är något genetiskt, utan att det är en fas som kan komma att upprepas 

varje gång man har en ”inexhaustible squaring of its own vicious circle of ego-

cofirmations”.30 När man är i detta behov av egobekräftelse blir man ofta aggressiv, orolig 

och känner sig otillräcklig. Detta beror vanligen på att man har haft ett förhållande där egot 

inte fått den bekräftelse och det erkännandet som egot behövt och då övergår egot till sitt 

imaginära ”andra” igen. Med andra ord blir egot reflektionen, bilden, som barnet såg i spegeln 

när det genomgick spegelfasen.31 

 

3.3 Dotterns frigörelse från modern 

Psykologiforskaren Verena Kast anser att det är väldigt vanligt att människor har moder– och 

faderskomplex. Det syns tydligast i fenomenet att söner hittar kvinnor som påminner om 

deras mödrar och döttrar väljer att vara i förhållande med äldre män. För att unga kvinnor inte 

ska gå in i förhållanden som baseras på en projicering av sina fäder, måste de göra upp med 

modern och på det sättet hitta sin egen identitet. För att göra upp med modern krävs att den 

unga kvinnan går in i ett förhållande utan emotionellt bagage från sin och moderns relation. 

De måste alltså bearbeta sin gemensamma relation innan dottern går in i ett förhållande. 

Döttrar har ofta sin moder som förebild när de skapar sin egen identitet och får idéer för hur 

de ska leva sina liv. Oavsett om dottern är emot modern eller inte sker en identifiering när de 

lyckas frigöra sig från modern. Dagens samhälle påverkar också dotterns frigörelse från 

modern, genom att visa hur en kvinna ska bete sig och se ut. Det är vanligt att dottern ser en 

stereotyp bild av hur hon bör och inte bör vara; till exempel i film och reklam. Har dottern en 

 
 29 Elisabeth Cowie, Representing the woman: Cinema and Psychoanalysis, London: Macmillan Press Ltd, 1997, 

s.72. 
30 Samuel Weber, Return to Freud; Jaques Lacan’s dislocation of psychoanalysis, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1991 s. 14. 
31 Samuel Weber, Return to Freud; Jaques Lacan’s dislocation of psychoanalysis, s. 12-15. 
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kvinna som är stark i sig själv bakom sig, kan hon undgå de negativa stereotyperna och 

inspireras av de positiva bilderna och på det sättet finna sin identitet.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Verena Kast, Far och dotter- mor och son; Om att bli fri från faders- och moderskomplex och finna en egen 

identitet, Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur, 1996, s. 13, 31–34. 
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4. Analys 

Analysen kommer bestå av en kort sammanfattning av seriens handling Därefter en kort 

presentation av de centrala karaktärerna, en sammanfattande information av tidigare avsnitt, 

följt av en ingående sammanfattning av avsnitt sju. Därefter är det tre olika kapitel, där 

spegelfasen kommer att kopplas till fyra olika karaktärer i Russian Doll: Nadia, Alan och sista 

kapitlet är delat mellan Leonora och Ruth.  

 

4.1 Russian Doll 

Russian Doll handlar om Nadia Vulvokov som ska fira sin 36-årsdag hos sin kompis Maxine. 

Just denna födelsedag är extra känslig för henne, eftersom det är den åldern hennes mamma 

var när hon begick självmord. Detta gör att Nadia tar alla chanser hon kan för att lämna sin 

egen fest, vilket hon gör för att leta efter sin katt Oatmeal. När hon letar efter sin katt blir hon 

påkörd av en taxi och då startas en loop. Istället för att dö, vaknar hon upp i badrummet på 

festen igen och förstår ingenting. När hon inser att hon inte har en dålig ”trip”, på grund av 

droger och att hon faktiskt dör och återuppstår varje dag, börjar hon försöka lösa situationen. 

Det är då i en hiss, hon råkar träffa Alan som befinner sig i exakt samma situation som Nadia. 

Fast till skillnad från Nadia som får återuppleva sin födelsedag, får Alan återuppleva när hans 

flickvän Beatrice gör slut med honom på grund av att hon har hittat någon annan. 

Tillsammans ska Nadia och Alan försöka lösa varför detta händer dem, vad de har för 

koppling till varandra och varför saker och personer försvinner för varje gång de återuppstår. 

 

4.2 Presentation av karaktärerna 

Nadia Vulvokov, spelas av Natasha Lyonne, som även varit med och skrivit serien. Nadia är 

en tuff, otroligt smart kvinna med eldrött lockigt hår. Nadia som person gör precis som hon 

själv vill i livet och mellan sina smarta och snabba repliker, röker hon flera cigaretter och har 

sin tändare fastspänd i ett snöre i bältet. 

Alan Zaveri, spelad av Charlie Barnett är motsatsen till Nadia. När hon har på sig mörka 

kläder, har han oftast ljusa kläder, hon har stökigt hemma, han städar så fort det finns smuts 

och han är mer tillbakadragen än vad Nadia är. För Alan är loopen inte en förbannelse, för 

honom är det en möjlighet att få en andra chans och lyckas göra om saker och ting så att det 

blir rätt. 
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Leonora Vulvokov är Nadias mamma och spelas av Chloë Sevigny. Leonora medverkar 

endast i tillbakablickar i avsnitt sju, där man får se en inblick i hur psykiskt instabil hon var 

som mamma till en åttaårig Nadia.   

Ruth Brenner, spelas av Elizabeth Ashley som den äldre versionen och i 

tillbakablickarna spelas Ruth av Kate Jennings Grant. Ruth är Nadias fostermamma som 

arbetar som psykolog, något som ofta kommer upp i avsnitten hon medverkar i. 

John Reyes spelas av Yul Vazquez och är Nadias expojkvän. Han medverkar i en hel 

del avsnitt, men har mest som funktion att försöka få medömkan av Nadia. John har en dotter 

som heter Lucy som inte medverkar i många avsnitt, men har en viktig funktion för Nadia och 

hennes utveckling. 

Beatrice spelas av Dascha Polanco och är Alans flickvän. Hon medverkar i flera avsnitt 

då Alan från början går till henne för att fria, men hon avslutar deras relation. Beatrice 

vantrivs i förhållandet med Alan, men vågar inte göra slut med honom för rädsla av att han 

kan skada sig själv. 

 

4.3 Sammanfattande information av tidigare avsnitt 

Analysen kommer att fokusera på avsnitt sju, då jag anser att det är det avsnitt som innehåller 

mest relevanta händelser för uppsatsens analys. Dock finns det väsentliga småhändelser i 

andra avsnitt, som kommer tas upp i detta kapitel för att läsaren ska kunna förstå 

sammanhangen i avsnitt sju och analysen av karaktärerna.  

I avsnitt ett33 när Nadia inser att hon har fastnat i en loop där hon dör och återuppstår, 

börjar hon tro att hon är död och att det hon upplever är en värld bortom döden. Denna teori 

finns på ett sätt med henne i flera avsnitt, men hon avfärdar teorin när hon träffar Alan i 

avsnitt tre. För Nadia är det viktigt att hon inte anses vara galen, en åsikt som hon delar med 

sin mamma. När Nadias vän Maxine i avsnitt två,34 hävdar att Nadia är galen (crazy)35, blir 

Nadia upprörd och skriker på henne inför alla sina gäster. Senare i avsnittet berättar Nadia om 

sin situation för Ruth och inser att hon faktiskt kanske har förlorat förståndet. Ruth skickar 

henne till ett mentalsjukhus med ambulans, men på vägen dit krockar ambulansen och Nadia 

 
33 Russian Doll, “Nothing in this World is Easy”, (1:8) 2019. 
34 Russian Doll, “The Great Escape”, (2:8) 2019. 
35 Crazy är översatt till galen av skribenten. På engelska behöver inte crazy betyda att man har förlorat 

förståndet, utan det kan vara en form av uttryck att något är galet. I avsnittet menar inte tvunget Maxine att 

Nadia har förlorat förståndet, utan kanske bara att hon är utåtagerande och gör konstiga handlingar och säger 

konstiga saker.  

https://www.imdb.com/name/nm4745601/?ref_=ttfc_fc_cl_t9
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dör. Nadia har alltid sitt hår utsläppt, men i avsnitt tre36 låter Nadia en uteliggare klippa 

hennes hår. När hon får se resultatet är hennes kommentar att hon ser ut som sin mamma. 

Åskådaren får en klargörande presentation av Alan i avsnitt fyra.37 Då träffar han sin 

mamma som är läkare och det är tydligt att hon tar hand om honom och att de har en stark 

relation. I samma avsnitt får Alan reda på att hans flickvän Beatrice har varit otrogen mot 

honom med sin litteraturprofessor, Mike. Alan blir upprörd och skäller ut henne och går sedan 

till Mikes kontor för att konfrontera honom. Det är ovanligt att Alan beter sig aggressivt, men 

i detta avsnitt tappar han kontrollen flera gånger bland annat när han slår ner Mike.  

Nadias expojkvän John vill att Nadia ska träffa hans dotter Lucy. I avsnitt fem38 går 

Nadia med på att träffa Lucy, men vill gå via Ruth för att hämta en bok att ge Lucy. När 

Nadia ska hämta boken hos Ruth, dör hon två gånger innan hon faktiskt lyckas komma till 

restaurangen som John och Lucy träffas i varje måndag. Väl vid restaurangen backar Nadia ut 

för rädsla av att dö inför Lucy.  

Ruth arbetar som psykolog och Nadia försöker få henne att hjälpa Alan komma ihåg hur 

han dog första gången, när hans loop startade för honom. Detta sker i avsnitt sex39 och Ruth 

berättar då om Nadias mamma Leonora och hennes rädsla för speglar och dess reflektion. 

Alan blir upprörd över att Nadia försöker få honom att prata med en psykolog och det slutar 

med att de bråkar. Nadia ber Ruth komma över för att prata med henne och då uppmanar Ruth 

Nadia att förlåta sin mamma och släppa taget om henne. Efter att Ruth lämnar Nadias 

lägenhet dör Nadia genom att kvävas av ett kycklingben och när hon återuppstår inser hon att 

alla speglar har försvunnit. När hon sedan möter upp med Alan berättar han att han begick 

självmord första gången han dog, när hans loop startades. 

 

4.4 Avsnitt sju  

Avsnitt sju40 börjar med en tillbakablick till år 1991, då Nadia är ca åtta år gammal och sitter i 

sin mammas bil. Det är sommar och Nadias mamma Leonora vill fylla bilen med sin nya diet: 

vattenmeloner. Leonora säger att Nadia är hennes assistent och framhäver att hennes långa 

och röda hår är hennes vackraste attribut och uppmanar att hon ska ha det nersläppt. Leonora 

säger: ”This is it Nadia, this is the day we get free.”41 När Leonora kör iväg, klipps det till 

 
36 Russian Doll, “A Warm Body”, (3:8), 2019. 
37 Russian Doll, “Alan’s Routine”, (4:8), 2019. 
38 Russian Doll, “Superiority Complex”, (5:8), 2019.  
39 Russian Doll, “Reflection”, (6:8), 2019. 
40 Russian Doll, “The Way Out”, (7:8), 2019. 
41 Avgörande dialog skrivs i kursiv, för tydlighetens skull. 
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nutid och vuxna Nadia som lyssnar på Alan som återberättar sitt första dödsfall, då han begick 

självmord. Alan menar att looparna är hans fel, men hans dödsfall förklarar inte hur han och 

Nadia är sammankopplade. Nadia minns att hon såg Alan i affären den första natten de dog. 

Alan var full och Nadia var på väg att hjälpa honom, men gjorde inte det. Nadia menar att hon 

hade kunnat förhindra Alan från att begå självmord och Alan inser att han hade kunnat rädda 

henne från att bli påkörd av taxin. Deras loopar startade på grund av att de inte hjälpte 

varandra. Nadia förklarar att de måste tillbaka till det ögonblicket i affären när de såg 

varandra för första gången och göra det på rätt sätt. De går ut och Nadia ser sitt åttaåriga jag 

och dör av en hjärtattack. När Nadia ser sig själv intensifieras scenen med den icke diegetiska 

musiken, som består av ljud som påminner om ett tåg. Kameran är skakig för att anspela på 

Nadias chock. När hon vaknar upp i badrummet, märker hon att folk från hennes 

födelsedagsfest har börjat försvinna. Nadia tar med sig sina kompisar Maxine och Lizzy via 

brandtrappan, för att förhindra dem från att försvinna från festen. De tre kommer ut ur 

lägenheten och ännu en gång, ser Nadia sitt åttaåriga jag och dör av en astmaattack. När de 

kommer ut från brandtrappan spelas icke diegetisk musik: sliskig jazz, och sen så fort Nadia 

ser sig själv börjar skräckinjagande och obehagligt ljud spelas. Ljudet slutar när en bil kör 

förbi flickan som står på trottoaren. Åttaåriga Nadia visas ur vuxna Nadias point of view shot. 

När Nadia vaknar upp i badrummet inser hon att det nu är ännu färre gäster kvar på festen. 

Nadia tar med sig Maxine och Lizzy igen och det klipps till en tillbakablick.  

Det är samma dag som förra tillbakablicken och Nadia kommer ut ur en fruktaffär med 

en vattenmelon i armarna. En butiksarbetare börjar bråka om bristen på plats i bilen med 

Leonora, sen tittar han oroligt på Nadia och frågar om hon är okej och Leonora snäser en arg 

kommentar mot honom. Sen klipps det till när Leonora beter sig som ett barn och gråter över 

att butiksarbetaren var taskig mot henne. Nadia svarar nästan som på automatik att 

butiksarbetaren har fel och att Leonora har rätt. Leonora svarar:”Thank you Nadia. You’ll 

never let them tear us apart okey?” Nadia svarar med ett likgiltigt ”never”. Leonora beordrar 

Nadia att skvallra för butikschefen vad arbetaren gjorde mot Leonora, Nadia går motvilligt ut 

från bilen. Precis när Nadia ska gå in i affären, klipps det till nutid, där Nadia, Maxine och 

Lizzy är i en affär och möter Alan. 

Nadia berättar för Alan att folk har börjat försvinna runtomkring dem. Plötsligt ser 

Nadia sitt åttaåriga jag i affären och går mot henne. Kameran gör en dolly zoom mot åttaåriga 

Nadia som står längst ner i affären, ljuset är kallt och den icke diegetiska musiken består av 
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stråkinstrument som spelar con legno42, vilket skapar en skräckinjagande känsla. När Nadia 

närmar sig flickan, ler flickan, för att sedan få blod rinnandes ur munnen. Alan kommer till 

Nadia och frågar om hon är okej varpå Nadia får näsblod och dör av ett krampanfall. 

Detta klipps till ännu en tillbakablick, där Ruth försöker övertala Nadia att äta något 

annat än vattenmelon, men Nadia håller fast vid sin mammas åsikter om mat. Ruth mumlar en 

snäsig kommentar om att Nadia inte behöver äta vattenmeloner bara för att Leonora gör det. 

Leonora blir irriterad och låser in sig i badrummet för att kräkas och slå sönder speglar. 

Tillbakablicken klipps till vuxna Nadia som står i badrummet ännu en gång. Lägenheten 

är helt tom nu och Maxine är den enda som är kvar. Hon står ensam och dansar när Nadia 

kommer fram och säger att det inte är en fest. Maxines svar är att hon är festen. Det är en 

tårögd Nadia som inser att hon måste lösa detta och ber Maxine följa med, men Maxine svarar 

att hon inte kan följa med. Samtidigt tar hon tag i Nadias halsband som är det enda hon har 

kvar av sin mamma; en krugerrand43 som kommer från hennes morföräldrar som överlevde 

Förintelsen och Nadia använder som en amulett. Nadia lämnar lägenheten, kommer till Alan 

och berättar att hon ser sig själv som liten och att de dör varje gång hon ser sig själv. Nadia 

menar att åttaåriga Nadia är vilse, hon är fast någonstans mellan dåtid och nutid. Nadia 

berättar att flickan kommer från en tid när hon gjorde något oförlåtligt mot Leonora. Alan 

inser att lösningen på deras loopar är de måste ställa allt till rätta i sina egna liv. Nadia blir 

rädd och ber honom att stanna, men Alan har bestämt sig för att gå. Alan säger: “You’re the 

most selfish person I’ve ever met, thank you for changing my life. Lives are hard to change.”  

Alan går för att prata med sin exflickvän Beatrice en sista gång och ställa allt till rätta 

och Nadia går för att prata med Ruth. Det första Nadia säger till Ruth är: ”I did something 

terrible Ruth, I abandoned mom.” Det klipps till Alan som berättar för Beatrice att han älskar 

henne och att han vet allt om Mike, mannen som hon har varit otrogen med. Alan säger till 

Beatrice: “No matter how much we think we’re fooling people, our bodies… they can’t keep 

lying the way that our minds can.” Han säger att han länge har känt sig tom och fast i 

suicidala tankar, men han har låtit någon (Nadia) hjälpa honom. 

Det klipps till Nadia som berättar för Ruth att hon är anledningen till att Leonora dog. 

Nadia berättar att hon bad socialarbetaren att låta henne bo hos Ruth och att inom ett år hade 

Leonora begått självmord. Kameran stannar på Nadia och vi ser hennes tårfyllda reaktion när 

Ruth säger:  

 
42 Man vänder upp och ner på stråken och spelar med trädelen istället för håren. 
43 Ett Sydafrikanskt mynt gjort av guld. Guldcentrum: https://www.guldcentrum.se/webbshop/investeringsguld-

och-silver/guld/nypraglade-guldmynt/1-oz-sydafrikansk-krugerrand/ u.å. Hämtad 2019-12-16. 

https://www.guldcentrum.se/webbshop/investeringsguld-och-silver/guld/nypraglade-guldmynt/1-oz-sydafrikansk-krugerrand/
https://www.guldcentrum.se/webbshop/investeringsguld-och-silver/guld/nypraglade-guldmynt/1-oz-sydafrikansk-krugerrand/
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“You were this tiny seed buried in darkness fighting your way to the light. You wanted 

to live. It’s the most beautiful thing in the world. Do you still have that in you? Nadia, I look 

at you now, chasing down death at every corner and sweetheart, where is that gorgeous piece 

of you pushing to be a part of this world.” 

    

Det klipps till en tillbakablick där scenen fortsätter från tidigare tillbakablick. Leonora är 

instängd i badrummet och Ruth ber henne sluta att bete sig såhär, för Nadia är utanför. 

Leonora öppnar dörren och säger: ”You are not her mother.” Nadia går iväg för att läsa sin 

favoritbok Emily of New Moon av L.M. Montgomery. 

Det klipps till nutid där Nadia inser att hon för länge sedan ville ge boken Emily of New 

Moon till Lucy (expojkvännens dotter).  

Det klipps till Alan, där Mike knackar på dörren till Beatrices lägenhet. Alan har träffat 

Mike i tidigare avsnitt, men nu är han är redo att träffa honom igen som en nytänkande man. 

Alan får näsblod och inser att han måste gå, eftersom han snart kommer att dö. 

Det klipps till Nadia som går in en restaurang där Lucy sitter och väntar på sin pappa. 

Så fort Nadia har gett boken till Lucy, börjar hon hosta och kräks blod rakt i ansiktet på Lucy 

som sitter helt paralyserad. När Nadia inser att hon håller på att dö, börjar ett ringande ljud 

och otäck musik spelas för att förstärka stämningen. Nadia ställer sig upp och tar in sina 

fingrar i munnen för att ta ut något som sitter fast. Lucy tittar på henne och säger: ”She’s still 

inside you.” Nadia lyckas få ut en spegelbit, hon granskar den och tittar tillbaka på Lucy som 

nu har blivit åttaåriga Nadia. Vuxna Nadia trillar sakta ner på golvet och en tillbakablick 

klipps in. 

Det är Leonora som kommer ut ur badrummet och frenetiskt slår sönder flera speglar 

som hänger på väggen (Ruth har extremt många speglar i sitt hus). Leonora vänder sig om och 

ser att Nadia är i rummet. Leonora inser vad hon har gjort och tittar skamset bort från sin 

dotters blick. 

Det klipps till nutid igen och Nadia ligger på golvet i restaurangen och dör. Åttaåriga 

Nadia kommer fram till döende Nadia, lutar sig över henne och säger med ett eko: ”Are you 

ready to let her die?” Nadia nickar och flickan viskar: “This is the day we get free.” 

När flickan har viskat sina sista ord, zoomas det ut från Nadia som ligger på golvet och 

det sista vi hör är att en kvinna uppmanar någon att ringa 911. Där slutar avsnitt 7. 
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4.5 Nadia 

Det första vi ser av Nadia är att hon tittar sig i spegeln, kameran, och fixar till sin skjorta 

innan hon ska gå ut till sin födelsedagsfest. Hon börjar varje omstart av sin loop i badrummet, 

framför spegeln. Dock är det bara ett fåtal gånger som hon faktiskt tittar sig i spegeln, ofta 

undviker hon sin egen spegelbild genom att snabbt blicka runt själva kameralinsen. En av 

gångerna när hon tittar sig i spegeln är när hon återuppstår efter en bilolycka, på väg till ett 

mentalsjukhus, i ett tidigare avsnitt. Då tittar hon in i kameran (spegeln) och säger: ”nobody 

locks us up” varpå hon kysser sin krugerrandamulett som hon alltid har på sig. Detta är en 

direkt koppling till hennes mamma, som också ansågs vara galen. Det är väldigt viktigt för 

Nadia att hon inte anses vara galen, hon säger åt flera personer att de inte ska kalla henne 

galen. När hon ber Maxine om hjälp i ett tidigare avsnitt, säger Maxine åt Nadia att sluta bete 

sig som en galning. Nadia reagerar direkt genom att säga: ”Oh, my God, I am not crazy! Ok? I 

am NOT crazy! You know I hate it when people call me crazy!” gästerna på festen märker att 

Nadia står och skriker på Maxine och hela scenen slutar med att Maxine säger: ”Or maybe 

you’re just crazy.” Det är tydligt för åskådaren att när Nadia blir kallad galen, konnoterar det 

något annat för henne än vad folk förstår. Det konnoterar hennes relation med sin mamma och 

det gör att hon oundvikligen identifieras av andra som sin mamma, vilket hon absolut inte vill 

göra. Filmprofessorn Elisabeth Cowie menar att bara för att man identifierar sig som sin mor 

eller far betyder det inte att man är sin mor eller far.44 I Nadias fall går det att hävda att hon 

inte vill att folk ska identifiera henne som Leonora, alltså har Nadia missuppfattat själva 

identifieringen: bara för att hon blir identifierad som Leonora betyder det inte att hon 

nödvändigtvis är Leonora.  

Genom serien verkar Nadia ha en hat-kärleksrelation med sin mamma. När Nadia har 

dött första gången och hon bara tror att hon har en extremt stark déjà vu, föreslår Ruth att de 

ska prata. När Nadia försöker förklara vad som bekymrar henne säger Ruth:”This was always 

gonna be a tough birthday”. Ruth syftar på att Leonora begick självmord när hon var 36 år 

och både Ruth och Nadia vet att Nadia har haft ångest inför just denna födelsedag. Nadia 

hävdar att det inte handlar om hennes mamma, vilket jag antyder är ett sorts tydliggörande 

från Nadias sida, att förhindra folk, i detta fall Ruth, från att tro att hon har moderskomplex. 

Psykologiforskaren Verena Kast menar att en kvinna måste bearbeta sitt förhållande med sin 

mamma för att inte få moderskomplex45, vilket åskådaren får reda på i avsnitt sju, inte har 

 
44 Elisabeth Cowie, Representing the woman: Cinema and Psychoanalysis, s.72. 
45 Verena Kast, Far och dotter- mor och son; Om att bli fri från faders- och moderskomplex och finna en egen 

identitet, s. 13, 31-34. 
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hänt. Dels eftersom Leonora begick självmord innan de kunde bearbeta sitt förhållande och 

dels för att Leonora var alldeles för instabil för att konfronteras av sin dotter. I 

tillbakablickarna ges en bild av att Nadia var en sorts förälder till sin mamma och att hon 

gjorde bara vad hon blev tillsagd att göra, för att få ha kvar sin mamma i sitt liv. Det är likt det 

som skribenten Marissa H nämnde, ”parentified children”46, alltså där barnen tar hand om 

både sig själv och föräldern. För ett barn är ens mamma oftast väldigt viktig, speciellt om 

barnet inte genomgår spegelfasen. Anne D’Alleva menar att barn befinner sig i det reala 

stadiet innan de genomgår spegelfasen och därav har de inte en egen identitet eller ett ego.47 

Att åttaåriga Nadia vägrar äta något annat än vattenmelon som sin mamma, visar tydligt på att 

hon identifierar sig med sin mamma fortfarande, trots att hon är åtta år. Humanismprofessorn 

och filmkritikern Pietro Bianchi menar att om inte barnet får se sin egen spegelbild och 

genomgå spegelfasen, kan barnet inte bli självständigt och ta sina egna beslut.48 Detta är 

tydligt bland annat när Nadia är klädd i en långärmad tröja och byxor, medan Leonora är 

klädd i linne. Detta visar också på att Nadia inte protesterar mot sin mamma, det vill säga, hon 

tar inga egna beslut. Ett åttaårigt barn som har en egen identitet och ett eget ego skulle 

troligtvis protestera mot att vara klädd som att det är minusgrader, när det är en varm 

sommardag. 

I tillbakablicken när Leonora ber Nadia skvallra för butiksägaren vad hans arbetare 

gjorde mot henne, går Nadia motvilligt för att göra vad hennes mamma beordrar henne. 

Eftersom det bara är vissa händelser som visas av åttaåriga Nadias liv, pusslar jag ihop 

händelserna med varandra och tolkar vad som hände. Jag tolkar det som att åttaåriga Nadia på 

något sätt fick butiksägaren att kontakta socialen, kanske skvallrade hon och berättade hur 

hon egentligen mådde med sin instabila mamma. Författarna Wyschogrod, Crownfield och 

Raschke hävdar att det finns ett emotionellt band mellan ett barn som Lacan kallar ”Allt”. När 

barnet börjar prata förstörs ”Allt” på grund av ”Språket”49 och i denna scen tolkar jag det som 

att Nadia förstör hennes och Leonoras ”Allt”, på grund av att hon pratar (använder ”Språket”) 

med butikschefen. 

En iakttagelse jag gjorde var att kyckling är en återkommande maträtt i serien. Maxine 

gör kyckling till festen, John (Nadias expojkvän) håller tydligt en påse med kyckling i handen 

vid ett tillfälle, Nadia äter kyckling när hon är hemma hos Ruth, hon kvävs av ett kycklingben 

 
46 https://www.glamour.com/story/russian-doll-mothers. (2019) hämtad 2019-12-13. 
47 Anne D’Alleva, Methods and Theories of Art History, s. 97-99.  
48 Pietro Bianchi, Jaques Lacan and Cinema; Imaginary, Gaze, Formalisation, s.5-8. 
49 Edith Wyschogrod, David Crownfield, Carl A. Raschke, Lacan & Theological Discourse, s. 80f. 

https://www.glamour.com/story/russian-doll-mothers%20u.å
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och i en av tillbakablickarna gör Ruth kycklingsoppa till Nadia. Professor Karen Davis har 

skrivit en uppsats om vad kyckling betyder i västerländsk kultur. Davis tar upp att Jesus liknar 

sin kärlek till det israeliska folket med en höna som tar hand om sina kycklingar. Kyckling har 

länge varit en symbol för moderskap och idealisk moderlig kärlek.50 Eftersom skaparna 

tydligt väljer att visa kyckling, till exempel att expojkvännen John överdrivet håller upp en 

påse med kycklingvingar högt i bild när han filmas i en halvbild, och karaktärerna även pratar 

om kyckling, tolkar jag det som den moderliga kopplingen. Jag valde att titta på alla avsnitt 

och undersöka om Nadia äter något annat än kyckling och resultatet blev att hon mestadels 

äter kyckling och dricker ett rått ägg. Om kyckling konnoterar moderlig kärlek, är det tydligt 

varför skaparna valde att ha med det i serien. Att ha en återkommande koppling som 

denoterar något vardagligt, men konnoterar något djupare är ett smart drag, för då påminns 

åskådaren om det egentliga temat gång på gång.  

I avsnitt sju när folk börjar försvinna och Nadia och Alan kommer på att de ska försöka 

återskapa sitt första möte i affären, börjar Nadia se sitt åttaåriga jag. Det är först då Nadia 

förstår att loopen är kopplad till hennes relation med sin mamma. När hon öppnar upp sig för 

Alan och han uppmanar henne att ställa allt till rätta, vet hon inte hur hon ska gå tillväga. När 

Nadia sedan går och pratar med Ruth får hon höra en annan version av vad som hände med 

socialarbetaren. Redan från första avsnittet är Nadia morbid och säger flera gånger att hon 

känner på sig att hon kommer dö tidigt, där en av anledningarna är att hennes organ är som en 

70-åring på grund av alla cigaretter hon röker dagligen. Men när Ruth säger: “You were this 

tiny seed buried in darkness fighting your way to the light. You wanted to live. It’s the most 

beautiful thing in the world. Do you still have that in you?” börjar Nadia gråta. Jag tolkar det 

som att Nadia inser att hon är rädd, att hon inte alls vill dö och att hon egentligen är väldigt 

traumatiserad av alla dödsfall hon har genomgått. Nadia säger flera gånger när hennes loop 

börjar att hon tror att hon är död och att detta är en sorts värld bortom döden. Detta är för att 

hon identifierar sig med sin mamma som dog i samma ålder. Fram till Nadias 36-årsdag har 

hon levt sitt liv och gjort vad hon velat, men att överleva sin mamma är något hon inte behövt 

oroa sig över, för det var långt i framtiden, men tiden går. Att fylla 36 år innebär att Nadia 

måste fortsätta leva utan sin mamma, hon måste släppa sin mamma helt och hållet. Jag ser det 

som att mamman är Nadias bevis på att Nadia kan klara av att leva livet, eftersom hennes 

mamma klarade att leva livet, trots att hon var psykiskt instabil. Jag kan relatera till detta, 

 
50 Karen Davis, United Poultry Concerns Inc, The Dignity, Beauty and Abuse of Chickens: As Symbols in 

Reality, https://www.upc-online.org/thinking/dignity.html (2002) hämtad 2019-12-18. 

https://www.upc-online.org/thinking/dignity.html
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eftersom på något sätt är det en trygghet att veta att någon du själv är lik klarar av något innan 

du själv måste göra det.  

Eftersom Leonora inte kunde se sig själv i spegeln på grund av rädsla för sin egen 

reflektion, går det bara att utgå från att hon inte lät sin dotter behöva göra det heller. Därav 

utgår jag från att Nadia aldrig fick en möjlighet att genomgå spegelfasen. Det faktum att 

Nadia är livrädd över att fylla 36 år och överleva sin egen mamma är för att hon måste släppa 

taget om sin mamma och leva vidare själv. När Nadia pratar med Ruth säger Ruth:” Listen, 

your life force is strong. I don’t know how you survived all those years, but it worked.” Det är 

efter denna mening som Nadia inser att hon måste ge boken till sin expojkvän Johns dotter, 

Lucy. Nadia säger: ”Life force. Emily!” Denna upptäckt som Nadia gör denoterar att hon 

måste ge boken till Lucy, men konnoterar att Nadia är huvudpersonen i boken. Det är tydligt 

att Nadia identifierar sig med bokens huvudkaraktär, Emily, därav på ett sätt går det att hävda 

att boken som helhet konnoterar livet och Emily konnoterar Nadia. 

Nadia säger till Lucy i restaurangen, att Emily är hjälten i storyn, alltså det 

konnoterande livet. Nadia uppmanar alltså Lucy att inse att Lucy är huvudpersonen i sitt eget 

liv, oavsett hur svårt livet kan vara. Detta går att återkoppla till Blessing och Tudicos 

hänvisning till Nietzsches tankar om att se livets svårigheter och möjligheter som en utmaning 

för att fullända livets ideal.51 När Nadia har gett boken till Lucy börjar hon hosta blod och 

ställer sig upp för att ta ut något från sin mun. Lucy tittar på Nadia och säger likgiltigt: ”She’s 

still inside you.” Detta konnoterar att Nadia fortfarande inte har släppt Leonora, hon har inte 

genomgått spegelfasen. D’Alleva lyfter fram att det reala stadiet är något ett spädbarn är i då 

de bara har behov av mat och omsorg. När de sedan ser sig själva i spegeln inser de att de inte 

tillhör modern längre.52 Det går att hävda att trots att Nadia är vuxen och självständig, är hon 

fortfarande kvar i det reala stadiet och därav fortfarande beroende av sin mamma. Efter att 

Lucy säger ”She’s still inside you”, tar Nadia ut en bit av en spegel från sin mun och tittar på 

den. Spegelbiten denoterar en bit spegel, men konnoterar en bit av Leonora, Nadia har haft en 

bit av Leonora inuti sig hela tiden. När Nadia sedan tittar mot Lucy sitter åttaåriga Nadia där 

med ett speglande ljus på sig. Det klipps abrupt till en tillbakablick när Leonora slår sönder en 

massa speglar på väggen hos Ruth. Sedan klipps det tillbaka till restaurangscenen igen, där 

åttaåriga Nadia kommer ovanifrån och frågar vuxna döende Nadia: ”Are you ready to let her 

die?” Åttaåriga Nadia är Nadias spegelbild, hon är reflektionen, bilden, Nadia ser framför sig, 

 
51 Kimberly A. Blessing & Paul J. Tudico, Movies and the Meaning of Life; Philosophers Take on Hollywood, s. 

279-281. 
52 Anne D’Alleva, Methods and Theories of Art History, s. 97-99. 
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speciellt när det handlar om att släppa sin mamma, med andra ord genomgå spegelfasen. 

D’Alleva hänvisar till Lacan, som menar att när ett barn ser sin egen spegelbild för första 

gången skapar barnet ett perfekt och enat ”jag” till följd av saknaden av samhörigheten med 

modern i det reala stadiet.53 Åttaåriga Nadia är alltså det perfekta enade ”jaget” som aldrig 

skapades hos Nadia eftersom hon aldrig fick möjligheten att genomgå spegelfasen. Nadia är 

livrädd att släppa sitt åttaåriga jag, för att det är hennes trygghet och den enda kvarvarande 

kopplingen till mamman. Meningen: ”Are you ready to let her die” konnoterar ifall hon är 

redo att genomgå spegelfasen och bygga upp en egen identitet, ett eget ego utan sin mamma. 

När vuxna Nadia har nickat ja, att hon är redo att låta sin mamma dö, säger åttaåriga Nadia: 

”This is the day we get free.” Detta är exakt samma replik som Leonora säger till åttaåriga 

Nadia i början av avsnitt sju, precis efter att hon uppmanat Nadia att ha nersläppt hår. 

Repliken: ”This is the day we get free,” konnoterar att detta är dagen hon blir fri från sin 

mamma och på samma gång att detta är dagen hon slutar dö. Författaren John Bradshaw 

menar att för att återfinna sitt inre barn måste man avsluta det oavslutade. 54 Vid detta tillfälle 

är det precis vad Nadia har gjort. Hon har ställt allt till rätta med sin mamma och avslutat det 

oavslutade; hennes mammas död. Leonora behövde inte vara närvarande för att Nadia skulle 

ställa allt till rätta, det var snarare Nadias inställning och på ett sätt relation till sin mamma 

som behövdes ställas till rätta. Nadia var tvungen att genomgå spegelfasen, för att inte 

identifiera sig som sin mamma och bearbeta sitt förhållande med sin mamma, för att frigöra 

sig från henne.  

 

4.6 Alan 

Presentationen av Alan är att han vaknar upp i sitt badrum, tittar sig i spegeln, ler och säger 

tio. Jämfört med Nadia tittar sig Alan i spegeln vid varje omstart. Han är nöjd med att dö 

upprepade gånger, för då kan han få en chans att säga exakt rätt saker för att försöka vinna 

tillbaka sin flickvän Beatrice, som gör slut med honom vid varje omstart av hans loop. Alan 

försöker först undvika Nadia när hon har lyckats söka upp honom för att de tillsammans ska 

kunna lösa vad det är som pågår. Alans svar på Nadias snabba frågor, är att han gillar hur 

saker och ting är och att allt var bra innan hon dök upp. När han får reda på vem Beatrice har 

varit otrogen med vill han avsluta sin loop, kanske för att han redan försökt att vinna tillbaka 

henne tio gånger. 

 
53Anne D’Alleva, Methods and Theories of Art History, s. 97-99. 
54 John Bradshaw, Frigör barnet inom dig, s. 76. 
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Alan presenteras som en osäker person direkt, genom att han spelar ”affirmation for 

success”, som är en röst som säger något som du ska upprepa. För Alans del är det: “I am 

beautiful, I am loved and deserve to be loved, I am in control.” Tanken är att man ska upprepa 

vad rösten säger och omprogrammera sin hjärna för att få det man vill, i Alans fall: Beatrice. 

Till skillnad från Nadias mamma, lever Alans mamma. Hon jobbar som läkare och i ett av 

avsnitten besöker han sin mamma. Alan berättar för sin mamma att han har friat till Beatrice 

och mamman frågar oroligt: ”what did she say?”. Alan tittar länge på sin mamma och 

bestämmer sig för att göra henne glad genom att säga att Beatrice sa ja, vilket inte stämmer. 

Alan är nära sin mamma, det visas genom att han har ett foto på henne bredvid sin säng och 

för att hans mamma verkar vara extra orolig för honom, vilket märks när han besöker henne. 

Med detta sagt, skulle jag vilja hävda att Alan har genomgått spegelfasen när han var liten, till 

skillnad från Nadia. Detta märks genom att han bland annat tittar sig själv i spegeln vid varje 

återuppståndelse. Problemet är att Alan är en osäker person som vill klara av allt själv och han 

har rutiner som gör att han lever i sin bekvämlighetszon. Likadant som Nadia, är Alans största 

rädsla att någon kallar honom galen, men det har inget att göra med hans uppväxt, utan 

snarare att han vill vara som alla andra och leva i ett sorts autopilottillstånd. Han gillar inte att 

sticka ut. När han för första gången träffar Mike, mannen som Beatrice har varit otrogen med, 

försöker han prata med honom, men inser snabbt att Mike är smart och cool. Alan anser sig 

inte ha en chans mot någon som Mike, som har samlag med en ny kvinna för varje omstart av 

loopen. Alans osäkerhet runt Mike denoterar osäkerhet, men konnoterar fallosavund. 

Författarna Wyschograd, Crownfield och Raschke lyfter fram fadern som ett hinder för barnet 

och modern att återskapa sitt starka emotionella band. Fadern symboliserar fallos som står för 

dominans och regler. 55 I Alans fall står Mike för allt Alan inte är. Mike är inte särskilt 

attraktiv, men han har självsäkerheten som Alan saknar och därav har Alan en fallosavund för 

honom. 

I Alans fall startar hans loop för att han begår självmord, på grund av att Beatrice gjorde 

slut med honom. För Alan var det lättare att dö, än att försöka hitta någon som kunnat ta 

hennes plats. Om han skulle hitta någon ny, skulle det innebära att han hade varit tvungen att 

gå ut från sin bekvämlighetszon och sina rutiner. 

När Alan inser att han måste ställa allt till rätta med Beatrice innan hon också 

försvinner, lämnar han Nadia med orden: ”You’re the most selfish person I’ve ever met, thank 

you for changing my life. Lives are hard to change.” Alan har förstått att Nadias loop har med 

 
55 Edith Wyschogrod, David Crownfield, Carl A. Raschke, Lacan & Theological Discourse, s. 80f. 
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hennes mamma att göra och hans loop har med Beatrice att göra. Han måste släppa Beatrice, 

genom att inse att hon inte är allt för honom. Som jag nämnde ovan menar jag att Alan har 

genomgått spegelfasen när han var liten, men vid denna replik, har han genomgått spegelfasen 

igen. Filosofen Samuel Weber lyfter fram Lacan som menar att spegelfasen är en fas som man 

genomgår varje gång man är i ett förhållande där man inte får den egobekräftelse man 

behöver. När man är i denna egobekräftelse blir man ofta aggressiv och känner sig 

otillräcklig. Detta beror på att egot övergår till sitt imaginära ”andra” igen, alltså egot blir 

reflektionen, bilden, som barnet såg i spegeln första gången den genomgick spegelfasen.56 Det 

är tydligt att Alan inte har fått den egobekräftelse han behövt i sitt förhållande med Beatrice. 

Alans ego har då övergått till sitt imaginära ”andra” tills han vid denna replik till Nadia, inser 

att hon har förändrat hans liv. Det är då Alan inser att han måste genomgå spegelfasen igen. 

Nadia berättar för Alan att hon gjorde något oförlåtligt mot sin mamma och Alan svarar att 

hon måste ställa allt till rätta. Det är på ett sätt då Alan inser att Beatrice har gjort något 

oförlåtligt mot honom, hon har varit otrogen mot honom istället för att bara prata med honom 

och göra slut med honom. För att inse detta fullföljde Alan sin resa och genomgick alltså 

spegelfasen på nytt. Med andra ord, Alan inser att han förtjänar något bättre och då genomgår 

en ny spegelfas, för att skapa ett nytt ego. Det går att se tydliga spår av att Alan har haft brist 

på egobekräftelse, för att i tidigare avsnitt var Alan aggressiv mot både Beatrice och inte 

minst mot Mike. I förhållandet mellan Alan och Beatrice var Alan reflektionen, bilden, som 

han såg i spegeln första gången han genomgick spegelfasen och när han sedan insåg vad han 

behövde göra, skapade han ett nytt ego. Det är tydligt att Alan har genomgått spegelfasen när 

han säger till Beatrice:“No matter how much we think we’re fooling people, our bodies… they 

can’t keep lying the way that our minds can”. Detta denoterar att ljuga för sig själv, men 

konnoterar att i deras förhållande, var Alan reflektionen han såg i spegeln när han var liten. 

Alan är lugn och sansad när han pratar med Beatrice och han inser helt plötsligt att han har 

varit blind för alla hennes signaler. När Mike sedan oväntat dyker upp, är Alan trevlig och 

säger att han är okej med deras förhållande. Alan går ut från Beatrices lägenhet och inser att 

han har fått näsblod, vanliga Alan hade neurotiskt försökt torka bort det, men nya Alan torkar 

lugnt bort det och ger ett litet vagt leende. Likt Nadia har Alan fullgjort en resa och avslutat 

det oavslutade. Hans loop startade när han begick självmord av rädsla, förtvivlan och för att 

hämnas på Beatrice. Efter att ha genomgått spegelfasen är han nu lugn och välkomnar döden. 

 
56 Samuel Weber Return to Freud; Jaques Lacan’s dislocation of psychoanalysis, s. 12-15. 
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Han inser att detta är sista gången han kommer att återuppstå. Detta visar tydligt hans 

transformation tack vare spegelfasen. 

 

4.7 Leonora och Ruth 

Leonora och Ruth är sammankopplade och därför kommer analysen vara mellan dem två. För 

att skriva om Leonora måste jag skriva om Ruth och vice versa. Eftersom Ruth är psykolog 

tar hon ofta upp Leonora när hon och Nadia pratar. Ruth står för förnuft och vägleder både 

Nadia och åskådarna. Vad Ruth informerar om Leonora är att hon är instabil, neurotisk och 

inte i bästa skick för att ta hand om Nadia. En personlig iakttagelse är, som nämndes ovan, att 

Leonora beter sig som ett barn och det snarare är Nadia som är den mogna av de två. I ett 

avsnitt berättar Ruth om Leonora för Alan och då framställer hon Leonora som en instabil 

person. Hon berättar att Leonora brukade förstöra speglar för att hon inte klarade av att se sin 

egen reflektion, på grund av att det var ett sorts bevis på att hon fanns. Detta är en teori som 

Ruth förmedlar, men på ett sätt är det den konnotativa symboliken över handlingen som 

Leonora gör. Det denotativa är att hon förstör speglarna, men det konnotativa är att hon inte 

klarar av att se sin spegelbild. Eftersom det är Ruth som säger det, tolkar jag det som en helt 

klart förnuftig tolkning.  

Varje gång Ruth medverkar i ett avsnitt kommer Leonora på tal. Eftersom Ruth är 

psykolog och vet vad Nadia har gått genom, vet hon också att det kommer en dag då Nadia 

kommer behöva prata om det som hände. Denna dag händer i avsnitt sju, när Nadia kommer 

dit och säger att det är hennes fel att Leonora begick självmord. I ett tidigare avsnitt uppmanar 

Ruth Nadia att förlåta Leonora och leva vidare med sitt liv och umgås med folk, men får ett 

snabbt svar av Nadia att alla människor är skräp. 

Leonora och Ruth är ständigt i bråk i tillbakablickarna och det handlar främst om Nadia 

och hennes välmående. Ruth anser att Leonora ”keeps fucking up” som hon säger och anser 

att Leonora inte bryr sig om hur hennes beteende påverkar Nadia. I tillbakablickarna märks 

det att Ruth försöker hålla humöret uppe för Nadias skull: till exempel trots att Leonora slår 

sönder saker, ler Ruth och frågar Nadia om hon övar på pianot. Det är en sorts vilja att ha en 

stabil och säker grund för Nadia, antagligen för att försöka minska på traumat hon upplever. 

 Som tidigare klargjorts medverkar Leonora bara i avsnitt sju och då presenteras alla 

hennes olika sidor: neurotisk, ilsken, egoistisk, rädd och oresonabel. I den första 

tillbakablicken säger Leonora till Nadia:”This is it Nadia, this is the day we get free.” Vad 

hon syftar på där är att de ska bli fria från allt som har med New York att göra. I nästa 
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tillbakablick säger Leonora åt butiksarbetaren att hon och Nadia inte ska spendera ännu en 

vinter i staden, så det verkar som att hennes plan är att fly från alla åtaganden och allt ansvar 

som Ruth lägger på henne. När Leonora sitter och gråter över att butiksarbetaren varit otrevlig 

mot henne och vill att Nadia ska trösta henne, säger hon åt Nadia: ”You’ll never let them tear 

us apart, okey?” Enligt mig är det här Nadia så att säga låses fast med sin mamma. 

Författarna Wyschograd, Crownfield och Raschke menar att innan ett barn genomgår 

spegelfasen finns det ett emotionellt band mellan modern och barnet, som Lacan kallar ”Allt”. 

Detta emotionella band, ”Allt”, förstörs när barnet börjar prata, när ”Språket” kommer mellan 

dem och separerar dem.57 Det går att hävda att Leonora håller fast vid sitt och Nadias 

emotionella band, ”Allt” och i meningen ”You’ll never let them tear us apart, okey?” låter hon 

inte Nadia komma loss från henne. Det denotativa i frågan är att hon inte vill att de ska 

separeras, men det konnotativa är att hon inte vill att Nadia ska växa upp, alltså genomgå 

spegelfasen och därmed skiljas från henne. Åttaåriga Nadia gör allt hennes mamma ber henne 

om och när Leonora ber henne att aldrig låta någon separera dem, gör hon det mentalt, genom 

att inte helt släppa sin mamma eller med andra ord inte genomgå spegelfasen.  

Ruth berättar för Alan om när Leonora förstörde en massa speglar och senare i en 

tillbakablick i avsnitt sju visas just denna händelse. Leonora springer ut från badrummet och 

börjar slå sönder speglarna som hänger på väggen, men slutar när hon inser att Nadia ser 

henne och inte förstår var som händer. Denna scen är på något sätt en scen där Leonora själv 

förstår att hon inte är stabil nog att ta hand om sin dotter. Blicken hon ger Nadia tyder på att 

hon är rädd för att bli dömd av sin egen dotter, men på samma gång en fråga till sig själv: vad 

är det jag gör? Förstör Leonora speglarna för att hon inte klarar av att se sin egen reflektion 

eller gör hon det för att hon skäms över sig själv? Ruth har extremt många speglar i sitt hus, 

något som triggar Leonora att förstöra speglarna. En tanke är att Ruth sätter upp flera speglar 

för att påverka Leonora och agera som psykolog och få henne att konfrontera sina rädslor. 

Speglarna hos Ruth påverkar också Nadia senare när hon går hem till Ruth. Det finns en scen 

när Nadia vill gå och hämta Emily of New Moon hos Ruth första gången. Nadia går nerför en 

trappa där det hänger en enorm spegel, som hon undviker att titta i, sen går hon till en byrå där 

det hänger minst fyra speglar på samma vägg, som hon också ignorerar. Det som fångar 

hennes ögon är en rysk matrjosjkadocka som hon tar isär och sätter ihop. Likt Leonora, 

undviker Nadia också sin egen spegelbild, men av en annan anledning: brist på ett ego. 

Författaren Samuel Weber menar att när barnet genomgår spegelfasen är barnet inkapabel att 

 
57 Edith Wyschogrod, David Crownfield, Carl A. Raschke, Lacan & Theological Discourse, s. 80f. 
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fysiskt förstå att det är en spegelbild av ”jaget”. Barnet förstår dock mentalt att det är en 

spegelbild och egot och barnets identitet skapas.58 Det kan vara så att eftersom Nadia inte har 

genomgått spegelfasen har hon ingen anledning att se sig själv i spegeln, eftersom hon 

tekniskt sätt inte har sett sitt ego. Självklart har hon tittat sig i spegeln, eftersom hon dels tittar 

sig i spegeln när hon återuppstår, men det är som skrivet tidigare, endast ett fåtal gånger.  

Det som är intressant med Leonora och Ruth är att de båda påverkar Nadia i hennes 

loop på olika sätt. Leonora är anledningen till loopen, men hon är också förståelsen av loopen 

och Ruth är den som får Nadia att förstå situationen utan att egentligen veta om loopen. Ruth 

blir Nadias vägledare, som hon på ett sätt är genom hela serien. Det finns ett avsnitt där Nadia 

kallar Ruth för en syrsa, vilket jag drar kopplingar till Benjamin Syrsa i Pinocchio (Hamilton 

Luske & Ben Sharpsteen, 1940). Där är Benjamin Syrsa Pinocchios samvete och en vägvisare 

för att förhindra honom att göra felaktiga beslut. Samma sak gäller för Ruth och Nadia på ett 

sätt. Ruth vill från första avsnittet att Nadia ska bearbeta sitt förhållande med sin mamma 

genom att bland annat uppmana Nadia att förlåta Leonora. Som nämndes ovan är allt Ruth 

säger information om Leonora för oss åskådare, men också en tankeställare för Nadia. Hade 

det inte varit för Ruth hade Nadia antagligen inte frigjort sin inre flicka. Som 

psykologiforskaren Verena Kast hävdar, måste en dotter ha en kvinna som är stark i sig själv, 

bakom sig, för att inte påverkas av negativa stereotyper.59 I Russian Doll går det att hävda att 

Ruth är denna starka kvinna för Nadia och inte Leonora, som borde ha varit det.     

 
58 Samuel Weber Return to Freud; Jaques Lacan’s dislocation of psychoanalysis, s. 12-15. 
59 Verena Kast, Far och dotter- mor och son; Om att bli fri från faders- och moderskomplex och finna en egen 

identitet, s. 13, 31–34. 
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5. Diskussion 

Uppsatsens mål har varit att påvisa hypotesen om spegelfasen fungerar som en katalysator i 

Russian Doll. Med det sagt, är det värt att nämna att jag har tittat på serien med hypotesen i 

åtanke och därmed kan ha missat andra tolkningar som kan göras av serien. En tolkning av 

serien som flera olika sajter hävdar, är att det underliggande temat i Russian Doll är att det är 

ett datorspel. Det faktum att Nadia och Alan dör och återuppstår på samma ställe och att de 

försöker lösa ett problem, men stoppas av diverse hinder hela tiden. Skribenten Alex Barasch 

menar att det är en hyllning till video- och datorspel. Hen kan se flera kopplingar till detta, 

dels genom att varje gång de dör vaknar de upp något klokare än tidigare, eftersom de nu vet 

vad de ska undvika. I serien dör till exempel Nadia av att gå nerför trappan några gånger och 

detta resulterar i att hon undviker trappor och tar brandtrappan istället. Alex Barasch nämner 

även det faktum att Maxine är en typisk NPC (non playable character) och Nadias 

konversationer med Maxine ändras beroende på vad Nadia säger. Maxine är en del av 

omgivningen och har alltid en rimlig förklaring på allt, till exempel när speglarna har 

försvunnit påstår Maxine att hon inte har haft en spegel i protest mot narcissism.60 

Jag kan konstatera att serien går att koppla till spegelfasen och inte bara med de 

specifika händelserna jag har nämnt i avsnitt sju, utan genom hela serien. I analysen finns det 

flera gånger kopplingar till Nadias uppväxt och framförallt till hennes mamma. Ruth fungerar 

som en sorts vägvisare för Nadia och påpekar flera gånger vad hon bör göra för att må bra i 

sig själv och få ett sorts avslut med sin mamma. Ruth uppmanar Nadia att förlåta sin mamma 

och fortsätta leva sitt liv, men Nadia bara skakar av det och inser inte vad hon egentligen 

menar. Nadia måste genomgå en loop och dö 21 gånger innan hon inser att hon måste släppa 

sin mamma och gå emot sin mammas uppmaning att aldrig låta någon separera dem. Det är i 

själva verket Nadia som måste separera sig från sin mamma, hon måste genomgå spegelfasen 

på riktigt. Detta gör hon genom att få ut en spegelbit från halsen, något som mentalt har legat i 

henne sedan hennes mamma dog. 

Som tidigare lyfts fram menar filosofen Žižek, att en karaktär i en film återvänder från 

det döda för att hen inte har fått en värdig begravning och att det är en obalans i ritualen.61 I 

detta fall har Nadia obalans i sitt liv på grund av sin mammas död. Det är snarare Leonora 

som har fått en obalans på ett sätt, på grund av att Nadia inte har släppt henne. Och eftersom 

Leonora är kvar i Nadia blir det obalans i Nadias liv i form av en loop med flera dödsfall. 

 
60 Alex Barasch, Vulture, Devouring Culture, ” Russian Doll’s Love Letter to Video Games” 

https://www.vulture.com/2019/02/russian-doll-netflix-video-games.html (2019) hämtad 2019-01-05. 
61 Slavoj Žižek, Looking Awry; An Introduction to Jaques Lacan through Popular Culture, s. 23. 

https://www.vulture.com/2019/02/russian-doll-netflix-video-games.html
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Författarna Blessing och Tudico lyfter fram Nietzsche som ansåg att människor borde 

fyllas av liv och se livet som en möjlighet och svårigheterna och sorgerna som en utmaning 

för att fullända våra ideal.62 Detta är något som går att återkoppla till både Nadia och Alan. 

Nadia mister sin mamma och ser livet som en väntan på döden, hon är morbid och nämner 

flera gånger att hon inte kommer leva länge. Alan lever i en färglös värld och anser att hans 

liv är så gott som slut när Beatrice gör slut med honom. Ingen av dem ser möjligheterna med 

livet och de tar inte sorgerna och svårigheterna som en utmaning, utan de ger snarare upp. På 

det sättet går de att hävda att när de båda karaktärerna har genomgått spegelfasen, lever de 

upp till Nietzsches tankar. 

Det som är intressant med serien är att ju längre handlingen går framåt desto mer saker 

och personer försvinner. En av sakerna som försvinner redan i avsnitt sex och som får Nadia 

och Alan att reagera, är speglarna. Det innebär att Nadia och Alan måste genomgå 

spegelfasen utan speglar, men eftersom båda måste göra en inre resa för att genomgå 

spegelfasen behöver de inte speglarna. Speglar är annars ett återkommande objekt i serien, det 

filmas in i speglar vid vissa tillfällen och både Nadia och Alan tittar rakt in i kameran som är 

spegeln, när de återuppstår. En av sakerna som inte försvinner genom seriens loop är Nadias 

krugerrand, som hon nämner är det enda hon har kvar från sin mamma. Trots att hon i ett 

avsnitt ger bort det till en uteliggare som hon blir bekant med, så återuppstår hon och har kvar 

halsbandet. Påståendet att myntet är det enda hon har kvar av sin mamma, stämmer tekniskt 

sätt inte, för Nadia har en bit av sin mamma inom sig också. Men krugerrandmyntet blir ett 

viktigt objekt som symboliserar mamman. I avsnitt sju när Maxine är den enda som är kvar på 

festen och Nadia försöker få med henne, säger Maxine att hon inte kan och sen tar hon tag i 

Nadias hår och sedan myntet runt Nadias hals. Det blir en sorts konnotativ förklaring på vad 

Nadia måste göra för att få stopp på loopen. Maxine är en av få människor som är kvar av 

dem som Nadia bryr sig om och det är tydligt att Maxines replik ”I can’t”, blir ett sorts 

konstaterande att Nadia måste genomgå den sista biten på resan själv, vilket hon gör sen när 

Alan lämnar henne. 

Under arbetsprocessen har jag försökt hitta en mer betydelsefull koppling till varför 

Nadia och Alan är sammansatta. De anser själva i avsnitt sju, att de hamnade i loopen för att 

de inte hjälpte varandra första gången de träffades. Det kan stämma, men när jag arbetade 

med uppsatsen insåg jag att historien upprepar sig. Nadia sårade sin mamma genom att göra 

ett själviskt val, när hon var liten, när hon valde att bo med Ruth och detta ledde till att 

 
62 Kimberly A. Blessing & Paul J. Tudico, Movies and the Meaning of Life; Philosophers Take on Hollywood, s. 

279-281. 
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Leonora begick självmord. Beatrice sårade Alan genom att göra ett själviskt val och detta 

ledde till att Alan begick självmord. Nadia måste ställa allt till rätta med sin mamma genom 

att släppa henne och genomgå spegelfasen och Alan måste alltså ställa allt till rätta med 

Beatrice för att inte hamna i Nadias situation det vill säga: stoppa historien från att upprepa 

sig. Nadia och Alan är sammankopplade för att de möts när historien upprepar sig. Nadia är 

en annan version av Beatrice på ett sätt och Alan är en annan version av Leonora. Med detta 

sagt menar jag inte att Nadia är Beatrice och Alan är Leonora, men detta kan vara en av 

förklaringarna till varför Nadia och Alan är sammankopplade. 

Jag skulle vilja avsluta uppsatsen med att peka framåt. Det har varit väldigt roligt och 

intressant att analysera Russian Doll utifrån spegelfasen. Dock som vidare forskning hade jag 

kunnat analysera alla avsnitt och kolla noggrannare på andra återkommande karaktärer. Jag 

hade även kunnat gå mer ingående i spegelfasen och ta upp teorier från Christian Metz som 

lyfter fram kamerans delaktighet i spegelfasen. Det går även att applicera spegelfasen på 

andra filmer och jag skulle vilja hävda att min uppsats är en bra grund till att påvisa om en 

film eller serie har spegelfasen som underliggande tema. 

För att återkoppla till uppsatsens första citat om att frigöra sitt inre barn av författaren 

John Bradshaw, anser jag att det är lämpligt att avsluta uppsatsens diskussion med ett citat 

från psykologiforskaren Verena Kast som i sin tur hänvisar till författaren Emily Hancock: 

 

”Emily Hancock fann vid en undersökning av kvinnor med en självmedvetenhet över 

genomsnittet, att de hade återfunnit vägen till sin ”inre flicka” och därmed också bringade sitt 

verkliga jag i dagen på nytt, ofta efter att under många år ha definierat sig i relation till någon 

annan.”63 

 

5.1 Sammanfattning 

Den amerikanska tv-serien Russian Doll tar upp frågor om livet och döden, genom att de 

centrala karaktärerna dör och får återuppleva samma dag flera gånger. Uppsatsens syfte har 

varit att undersöka spegelfasen i Russian Doll, enligt en hypotes: ifall spegelfasen driver 

handlingen framåt och fungerar som en katalysator för såväl karaktärerna som handlingen. Jag 

skulle vilja hävda att uppsatsens hypotes stämmer. Med hjälp av semiotikbegreppen 

denotation och konnotation har jag analyserat avsnitt sju, utifrån spegelfasen som teori. 

Lacans teorier om spegelfasen innefattar kortfattat att barn i sex till arton månader ser sig 

 
63 Verena Kast, Far och dotter- mor och son; Om att bli fri från faders- och moderskomplex och finna en egen 

identitet, s. 29. 
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själva i spegeln och inser att de inte är en enhet med sin mamma och därav skapar sitt ego och 

identitet. Det går även att genomgå spegelfasen när man är i ett förhållande där man inte får 

den egobekräftelse egot behöver. I serien har Nadia Vulvokov, huvudkaraktären inte 

genomgått spegelfasen på grund av att hennes mamma inte låtit henne och hamnar därför i en 

loop. Hon möter Alan Zaveri som också är i en loop och tillsammans måste de försöka lösa 

hur de ska komma ut från sina respektive loopar. Både Nadia och Alan genomgår spegelfasen 

på sina olika sätt: Nadia genom att få ut en spegelbit (som symboliserar hennes mamma) ur 

sin mun och Alan genom att acceptera att hans förhållande med sin flickvän inte gav honom 

den egobekräftelse han behövde. 
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”Nothing in this World is Easy”  
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Regissör: Leslye Headland.  

Manusförfattare: Leslye Headland, Natasha Lyonne, Amy Poehler.  
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Originalmusik: Joe Wong.  

Skådespelare: Natasha Lyonne (Nadia Vulvokov), Charlie Barnett (Alan Zaveri), Greta Lee 

(Maxine), Elizabeth Ahsley (Ruth Brenner), Rebecca Henderson (Lizzy). 
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Manusförfattare: Cirocco Dunlap, Leslye Headland. 

Fotograf: Chris Teague.  

Klippning: Laura Weinberg. 

Originalmusik: Joe Wong.  

https://www.imdb.com/company/co0352965?ref_=ttco_co_2
https://www.imdb.com/company/co0236703?ref_=ttco_co_4
https://www.imdb.com/company/co0352965?ref_=ttco_co_2
https://www.imdb.com/company/co0236703?ref_=ttco_co_4
https://www.imdb.com/company/co0352965?ref_=ttco_co_2
https://www.imdb.com/company/co0236703?ref_=ttco_co_4
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Skådespelare: Natasha Lyonne (Nadia Vulvokov), Charlie Barnett (Alan Zaveri), Greta Lee 

(Maxine), Elizabeth Ahsley (Ruth Brenner), Rebecca Henderson (Lizzy). 

 

”Superiority Complex”  

Produktionsbolag/ursprungsland/premiärår: Jax Media, Paper Kite Productions. USA. 

Släpptes 1 februari, 2019.  

Producent: John Skidmore och Ryan McCormick.  

Regissör: Jamie Babbit. 

Manusförfattare: Jocelyn Bioh.  

Fotograf: Chris Teague.  

Klippning: Todd Downing. 

Originalmusik: Joe Wong.  

Skådespelare: Natasha Lyonne (Nadia Vulvokov), Charlie Barnett (Alan Zaveri), Greta Lee 

(Maxine), Elizabeth Ahsley (Ruth Brenner), Rebecca Henderson (Lizzy). 

 

”Reflection” 

Produktionsbolag/ursprungsland/premiärår: Jax Media, Paper Kite Productions. USA. 

Släpptes 1 februari, 2019.  

Producent: John Skidmore och Ryan McCormick.  

Regissör: Jamie Babbit. 

Manusförfattare: Jocelyn Bioh.  

Fotograf: Chris Teague.  

Klippning: Laura Weinberg. 

Originalmusik: Joe Wong.  

Skådespelare: Natasha Lyonne (Nadia Vulvokov), Charlie Barnett (Alan Zaveri), Greta Lee 

(Maxine), Elizabeth Ahsley (Ruth Brenner), Rebecca Henderson (Lizzy). 

 

 

”The Way Out” 

Produktionsbolag/ursprungsland/premiärår: Jax Media, Paper Kite Productions. USA. 

Släpptes 1 februari, 2019.  

Producent: John Skidmore, Ryan McCormick och Kate Arend.  

Regissör: Leslye Headland. 

https://www.imdb.com/company/co0352965?ref_=ttco_co_2
https://www.imdb.com/company/co0236703?ref_=ttco_co_4
https://www.imdb.com/company/co0352965?ref_=ttco_co_2
https://www.imdb.com/company/co0236703?ref_=ttco_co_4
https://www.imdb.com/company/co0352965?ref_=ttco_co_2
https://www.imdb.com/company/co0236703?ref_=ttco_co_4
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Manusförfattare: Allison Silverman och Leslye Headland. 

Fotograf: Chris Teague.  

Klippning: Todd Downing. 

Originalmusik: Joe Wong.  

Skådespelare: Natasha Lyonne (Nadia Vulvokov), Charlie Barnett (Alan Zaveri), Greta Lee 

(Maxine), Elizabeth Ahsley (Ruth Brenner), Rebecca Henderson (Lizzy), Chloë Sevigny 

(Leonora Vulvokov). 

 

Groundhog Day. Produktionsbolag: Columbia Pictures. Produktionsland: USA. Årtal: 1993 

Regissör: Harold Ramis. 

 

Nosferatu: Phantom der Nacht. Produktionsbolag: Werner Herzog Filmproduktion, Gaumont 

och Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF). Produktionsland: Västtyskland och Frankrike. 

Årtal:1979. Regissör: Werner Herzog. 

 

https://www.imdb.com/company/co0039268?ref_=ttco_co_1
https://www.imdb.com/company/co0178269?ref_=ttco_co_2
https://www.imdb.com/company/co0078814?ref_=ttco_co_3

