
Av: Sofie Borgenklint 
 
Handledare: Tove Solander 
Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande 
Kandidatuppsats 15 hp  
Genusvetenskap | vårterminen 2017 
 
 
 
 
 
 

”…it can even make you live longer” 
 
En narrativ analys av vilket sätt femininitet, 
bisexualitet och flersamhet representeras i filmen 
Puccini for Beginners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	
 

 



Sofie Borgenklint 
Genusvetenskap C, 15 HP 

Självständigt arbete  
	

	
	
	

1 

 

 

Abstract: 

With this essay, I’m reviewing with a narrative analysis, describing in what way the standards of 

feminism, bisexuality and non-monogomy is being represented in the movie Puccini for 

beginners. I’m reviewing this in support of a queer and straight time. As a complement for queer 

and straight time, I’m presenting different theoretical concepts, which are useful for the analyze of 

feminism, bisexuality and non-monogamy. The analyze is based on the categories of Labov. In 

which way the narritve is constructed, as well as in what way feminism, bisexuality and non-

monogamy are being represented. Finally I’m summing-up how I answered my questions 

regarding straight and queer time in perspective of feminism, bisexuality and non-monogamy.  

 

 

Keywords: Bisexuality, femininity, non-monogamies, homonormativity, narrative analysis, 

Puccini for Beginners, queer time, straight time. 
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1. Inledning 
 

”Studies shows that being in a long term commited relationship it good for you, it can 

even make you live longer.” 

 

Citatet ovan kommer från filmen Puccini For Beginners som jag kommer att analysera i 

denna uppsats. Det är ett exempel på hur tvåsamma relationer upprätthålls genom att påminna 

om hur en relation bör utövas samt rättfärdiga det med att det ger ett långt liv. 

Huvudkaraktärens svar på kommentaren är ”Who wants to live longer?” vilket blir en markör 

för det Halberstam diskuterar som den straighta eftersträvansvärda långa livet och det queera 

patalogiserade förkortade livet.1 Utifrån queerteoretikerna Jack Halberstam och Tom 

Boellstorff teorier om den heteronormativa straighta tiden med den alternativa queera tiden 

som går att utläsa i queera levnadspraktiker kommer jag göra en narrativ analys av Puccini 

For Beginners. 

 

Genom vardagliga påståenden värderas tiden. Ett exempel på det är uttrycket som jag ofta 

hört och använt: tid är pengar. Uttrycket avslöjar den koppling mellan kapitalism och tid som 

Boellstorff diskuterar.2 Hur tid ses som något begränsat, värdefullt och bör förvaltas utifrån 

samhällets rådande normer. Genom att använda tiden som begrepp vill jag synliggöra att tiden 

används för att upprätthålla normer. Film är en kulturell spegling av rådande normer och 

föreställningar i samhället och därför är det intressant att undersöka utifrån ett temporärt 

perspektiv. Puccini for Beginners är en film som har en kvinnlig huvudkaraktär och 

porträtteras i en homonormativ kontext. I filmen skildras bisexuella och flersamma praktiker 

och därför anser jag det intressant att undersöka på vilket sätt femininitet, bisexualitet och 

flersamhet representeras i filmen genom queer och straight tid. 

  

																																																								
1 Halberstam, Judith, In a queer time and place: transgender bodies, subcultural lives, New York University 
Press, New York, 2005., s 7 
 
2 Boellstorff, Tom, 'When Marriage Falls: Queer Coincidences in Straight Time', GLQ: A Journal of Lesbian and 
Gay Studies, Volume 13, Number 2-3, 2007, pp. 227-248  
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1.2 Syfte och frågeställning  
Syftet är att undersöka på vilket sätt femininitet, bisexualitet och flersamhet representeras i 

filmen Puccini for Beginners. De frågeställningar jag kommer undersöka är: 

• På vilket sätt representeras femininitet, bisexualitet och flersamhet i filmen Puccini for 

Beginners? 

• Hur går queer och straight tid att utläsa i relation till bisexualitet och flersamhet? 

2. Tidigare forskning 
Under tidigare forskning presenterar jag studier som tidigare har gjorts kring film- eller tv-

serieanalys berörande antingen femininitet, bisexualitet flersamhet eller queer tid. En artikel 

jag presenterar berör femininitet, flersamhet och tidsutrymme men är baserad på ett annat 

material än mitt. 

 

Angela Willey analyserar hur den hegemoniska tvåsamheten upprätthålls och utmanas av 

femininitetsideal i en filmanalys av Two Girls and a Guy. Genom de två kvinnliga 

karaktärerna Lou och Carla visas olika former av femininet. Lous karaktär framställs lesbisk 

som inte ännu kommit ut och att bisexualiteten är ett temporärt tillstånd på väg mot 

lesbiskheten. Lou föreslår en flersam relation inkluderande Carla, Lou själv och den man båda 

har en relation till, det avfärdas som en barnslig, omöjlig dröm. I relation till varandra får 

Carla stå för den hälsosamma karaktären medan Lou patalogiseras vilket innebär att 

rasifiering, bisexualitet och flersamhet patalogiseras och det vita, vuxna och monogama får 

skildras som hälsosamt.3  Mer om hur feminina karaktärer patalogiseras återkommer jag till i 

nästa stycke. I Willeys läsning går att utläsa hur flersamhet och bisexualitet är en temporär 

företeelse som tillhör ungdomlighet och omognad. Willeys läsning av film är lik min eftersom 

även Willey undersöker femininitet och flersamhet och även till viss del nämner bisexualitet 

även om hens fokuspunkter är femininitet och rasifiering. Det min läsning tillför är ett 

temporärt perspektiv med huvudsakligt fokus på vilket sätt femininitet, bisexualitet och 

flersamhet representeras i Puccini for beginners. 

I filmen Girl Interrupted gör Chouinard en narrativ analys av hur psykisk ohälsa bland 

																																																								
3 Willey, Angela, Constituting compulsory monogamy: normative femininity at the limits of imagination, 
Journal of Gender Studies, 24:6, 621-633, 2015. s, 624 
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feminina karaktärer representeras. Film menar Chouinard är ett redskap som producerar och 

ger möjlighet att förstå hur saker och ting placeras gentemot den rådande normen. Chouinard 

analyserar stereotypisering av karaktärerna med psykisk ohälsa vilka ofta tillskrivs 

egenskaper som att vara onda, kalla, sårbara och farliga.4 Med läsningen av filmen påvisar 

Chouinard hur kvinnor med psykisk ohälsa framställs som de andra, de avvikande och 

monstruösa vilket är vanligt sätt att framställa normbrytande karaktärer.5 Eftersom femininitet 

ofta på film patalogiseras anser jag det relevant för min analys hur feminina karaktärer med 

avvikande sexualitet representeras som psykisk ohälsosamma. Likt Chouinard kommer även 

jag att analysera de stereotyper som representerar de skärningspunkter jag valt att analysera 

på mitt material. 

En läsning av hur bisexuella begär representeras i serien Torchwood gör Jeneé Wilde. Wilde 

diskuterar hur sexualitet ofta skildras i en tvåsam relation och därför får bisexualitet sällan 

utrymme på film. Det är när könet på karaktärerna i relationen identifieras de tolkas som 

antingen homo- eller heterosexuella. Inom filmnarrativ är ett vanligt porträtt av bisexuella 

karaktärer att i filmen slutar med en tvåsam relation vilket Wilde menar utesluter fortsatt 

bisexuellt begär. Dessa slut reproducerar normer kring tvåsamhet, kön och sexualitet.6 Med 

sin artikel kartlägger hen queera begär för tydliggöra på vilket sätt de porträtteras i 

Torchwood. Wilde poängterar vikten av att studera bisexuella begär där könet för sexualiteten 

inte har lika stor betydelse. Med läsningen av Torchwood menar Wilde att det finns fler sett 

att representera bisexuella karaktärer i både flersamma kontra tvåsamma relationer.7 

Jack Halberstam gör en läsning av filmerna Boys Don't Cry, By Hook or By Crook och Crying 

Games. Hen applicerar queer tid för att undersöka hur transkroppar får utrymme och 

framställs i filmens narrativ. I de olika filmerna representeras transkroppar i olika form av 

temporalitet, för hur mycket de får synas som just transkroppar utan att anpassas efter 

heterosexuella cispersoners blickar.  I Boys Don't Cry och Crying Games laboreras det med 

den heterosexuella matrisen i sexscener och tillsammans med de partner som transpersonerna 

i filmen har. I de innan nämnda filmerna representeras karaktärerna först som heterosexuella 

																																																								
4Chouinard, Vera, 'Placing the ‘mad woman’: troubling cultural representations of being a woman with mental 
illness in Girl Interrupted', Social & Cultural Geography, 2009,  10:7, 791-804, s. 792 
5 ibid, s. 798 
6 Wilde, Jenée, Gay, Queer, or Dimensional? Modes of Reading Bisexuality on Torchwood, Journal of 
Bisexuality, 15:3, (2015): 414-434, s.416 
7 ibid, s. 430 
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transpersoner för att slutligen återges som homosexuella cispersoner. Halberstam menar det är 

att misslyckas med att skapa en queer tid som skildrar transidentiteter. Till skillnad från innan 

nämnda filmer placeras huvudkaraktären i filmen By Hook or By Crook tillsammans med 

andra transpersoner och därigenom skapas en kontext av tillhörighet och vanlighet vilket 

skapar ett queert tidsutrymme.8’ 

 

Otrohet och ungdomlighet tar Amy C. Wilkins och Cristen Dalessandro upp i artikeln 

”Monogamy lite: Cheating, collage and woman”. Denna artikels material baseras på 

intervjustudier medan min baseras på en film. Det som gör den relevant för mig är att den 

innehåller teori kring femininitet och maskulinitet gällande flersam sexualitet. Författarna 

berör hur övergången till det vuxenlivet ger utrymme för könsöverskridande flersamma 

praktiker bland heterosexuella kvinnor vilket gör den intressant ur ett tidsligt perspektiv. 

Författarna utgår från föreställningen att kvinnor ska upprätthålla den heterosexuella 

tvåsamheten medan män har anses ha svårt att förhålla sig till tvåsamheten.9 Det uppbringas  

flersamhet i form av en mer okej otrohet inom det tidsutrymme collegetiden utgör.10 Likt 

Halberstam betonar vuxenhet som markör för den straighta tiden och ungdomlighet som 

markör för den queera tiden11 tar Dalessandro och Wilkins upp ungdomligheten  ett utrymme 

för kvinnor att vara könsöverskridande och flersamma. Utan att nämna temporalitet nämner 

författarna ändå utrymmet för flersamma praktiker accepteras i ett ungdomligt stadie innan 

vuxenlivet påbörjat. I det avseende att utrymmet för collegetiden skulle kunna ses som en 

queer tid finns det utrymme för femininitet och flersamma praktiker, vilket gör det relevant 

för min analys vilken berör tidsligt utrymme för flersamhet.  

3. Teori  
Som huvudsaklig teori använder jag mig av queer och straight tid. Jag kommer sedan 

komplettera queer och straight tid med teoretiska begrepp för att analysera femininitet, 

bisexualitet och flersamhet. 

																																																								
8 Halberstam, s. 76-77 
9 C. Wilkins, Amy och Cristen, Dalessandro,  Monogamy lite: Cheating, collage and woman, GENDER & 
SOCIETY, Vol. 27 No. 5, (2013): 728-751, s. 729 
10 ibid, s.741 
11 Halberstam, s.152 
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3.1 Queer och straight tid 
Tom Boellstorff diskuterar hur de patriarkala och kapitalistiska strukturerna hör ihop med 

straight tid med fokus på debatten om samkönat äktenskap i artikeln ”When Marriage 

Falls”.12 Straight tid är ett begrepp som står för den tidsram vi i väst utgår ifrån. Den straighta 

tiden är linjär och bygger på dåtid, nutid och framtid vilket innebär att det är normens historia 

som får utrymme. Det påverkar även den queera tiden som behöver förhålla sig till den 

straighta tiden.13 Boellstorff menar att genom äktenskap förkroppsligas det politiska och 

sociala koder för hur en relation bör se ut och upprätthåller den straighta tiden14 i form av 

patriarkala strukturer och tvåsamhet.15 På så sätt stigmatiseras de personer som är ogifta 

såsom flersamma och singlar.16 Heteronormativt äktenskap kan dessutom ses som ideal för 

hur en relation ska praktiseras även bland samkönade därmed upprätthålls den straighta 

tiden.17 Stigmatiseringen och heteronormativitet använder jag i analysen av mitt material för 

att undersöka på vilket sätt den straighta tiden stigmatiserar flersamma och bisexuella 

praktiker.  

 

Jack Halberstam behandlar temporalitet sin bok In a Queer Time and Place med fokus på 

queer tid. I likhet med Boellstorff ringar Halberstam in hur tiden är formad och värderad efter 

normer kring heterosexualitet, familj och reproduktion. En tydlig linje för tidpunkter av 

betydelse inom ramarna för den straighta tiden är födsel, äktenskap, reproduktion och död.18 

Queer tid menar Halberstam är användbart både akademiskt och politiskt för att skapa ett 

språk där fler queera liv inkluderas. Med dessa språkramar möjliggör det analys av det queera 

tid som tar plats i filmen jag analyserar. Språket är ofta något som begränsar queer tid medan 

språkets ramar reproducerar den straighta tiden.19 Halberstam ger exempel på hur den 

straighta tiden reproduceras i form av familjeliv. I vardagligt språk används uttrycket, att den 

biologiska klockan tickar, för att påminna personer med livmoder att dem behöver tänka på 

att skaffa barn innan dem blir för gamla. Likaså används dygnsrytmen för att upprätthålla vad 

betraktas som sunt familjeliv innebär att gå och lägga sig tidig samt gå upp tidigt. Det innan 

																																																								
12 Boellstorff, s. 227 
13 Boellstorff, s. 231 
14 ibid, s. 233 
15 ibid, s. 228	
16 ibid, s 232 
17 ibid, s. 227 
18 Halberstam, s. 2 
19 ibid, s. 4 
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nämnda är exempel på markörer för vad som anses vara normativt eftersträvansvärda 

levnadsätt vilket är den straighta tiden.20 

 

Halberstam menar att inom subkulturer liksom film och musik skapas utrymme för queer tid. 

Puccini for Beginners kan ses som en queersubkultur i det avseende att det är queerfilm. Hen 

understryker att queer tid kan ses som en uträckning av ungdomstiden då straight tid 

förknippas med mognad och att vara vuxen. Att vara en del av en subkultur kan ofta 

förknippas med ungdomlighet medan vuxenhet förknippas med att lägga tid på äktenskap och 

barn. 21  Jag kommer att använda queer- och straight tid för att förstå vilket sätt femininitet, 

bisexualitet och flersamhet representeras i Puccini for Beginners. Teori om temporalitet ger 

mig verktyg att analysera hur den queera- och straighta tiden samexisterar i mitt material. Jag 

har valt att fokuserar på femininitet, bisexualitet och flersamhet, därför behöver jag de 

teoretiska begreppen jag presenterar under nästa del för att applicera temporalitet på valda 

skärningspunkter. 

3.2	Teoretiska	begrepp	
Genusvetaren Malena Gustavson har skrivit avhandlingen Blandade känslor: Bisexuella 

kvinnors praktik & politik. Baserat på en intervjustudie med bisexuella kvinnor fördjupar 

Gustavson sig i gränser mellan homo-, hetero- och bisexualitet samt gränser mellan 

monogami och poly.22 Det användbara för mig i avhandlingen är begrepp rörande bisexualitet 

och flersamhet som jag lånar för att använda i min filmanalys. Mellangrund är ett begrepp 

berörande hur bisexualitet sällan får ses som en egen sexualitet utan hamnar mellan homo- 

och heterosexualitet. Denna mellangrund bidrar till att bisexualitet inte får en egen grund att 

utvecklas ifrån. Dock blir bisexualitet rörligare av positionen som mellangrund då den 

idealiseras vara gränsöverskridande. Vidare fördjupar sig Gustavson i de maktordningar som 

upprätthåller den hegemoniska tvåsamheten. Svartsjuka och trohet ser Gustavson som 

gränsvakter för de kulturella föreställningar i samhället för hur relationer bör praktiseras.23  

I en analys av intervjupersoner som tolkar tv-serien the L-Word använder Martina Ladendorf 

																																																								
20 ibid, s. 7 
21 Halberstam, s. 152 
22 Gustavson, Malena, Blandade känslor: bisexuella kvinnors praktik & politik, Kabusa böcker, Diss. Linköping: 
Linköpings universitet, 2006, Göteborg, 2006, s. 15 
23 ibid, s. 130-131 
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begreppet homonormativitet.24 Det blir relevant i det avseende att använda när homosexualitet 

är norm samtidigt som andra queera begär skildras. Jag använder begreppet homonormativitet 

för att komplettera det med den straighta tiden i avseende att ta upp hur straighta tiden 

upprätthålls i homonormativa relationer. 

Lisa Folkmarson käll skriver i sin artikel ”Närhetens intima avstånd” hur känselsinnet ofta 

förknippas med femininitet och förnuftet med maskulinitet.25 Något som är intressant hur det 

används i filmen för att porträttera de olika karaktärerna då känseln ofta får utrymme när det 

handlar om relationer. Dock kommer jag enbart använda den delen berörande känseln 

förknippat med kön. I huvuddelen av artikeln behandlas hur känselsinnet både berör och blir 

berörd på samma gång i förnimmelsen något som inte är relevant för min frågeställning. 

4.	Material	och	metodologi	
Först introduceras filmteoretisk bakgrund samt användbara filmteorier för att analysera 

materialet. Under den andra rubriken introduceras materialet som ska analyseras. Sedan 

presenteras i analysmetoden hur jag ska applicera mina teorier på materialet genom att göra 

en narrativ analys. 

4.1	Filmteori	
Hayward tar upp att film används för att skapa ett narrativ. Oftast byggs narrativet genom att 

reproducera den riktiga världen. Även inom filmgenrer såsom sci-fi som inte reproducerar 

realistiska skildringar av verkligheten reproduceras andra normer exempelvis könsroller. 

Hayward menar att patriarkala strukturer normaliseras i film då de på ett realistiskt vis ska 

återge en form av verklighet.26 Inom film är normalisering förekommande vilket innebär att 

sociala, kulturella och historiska skeenden representeras som sanningar.27 Kön som innan 

nämnt porträtteras och ses därmed naturligt när feminina och maskulina karaktärer skildras 

olika och ojämställt.28 Det är vanligt att heterosexuella relationer och familjekonstellationer 

normaliseras och förstås genom rådande normer. Därför behövs inte representation av kön 

																																																								
24 Ladendorf, Martina, 'The L-word: queer identifikation och mediereception', Tidskrift för genusvetenskap., 
2008:3/4, s. 115-136, 2008, s. 117 
25 Folkmarson Käll, Lisa, 'Närhetens intima avstånd: om känselsinnet som sammanbindande och 
gränsdragande', Tidskrift för genusvetenskap., 2013:4, s. 27-45, 2013, s. 31 
26 Hayward, Susan, Cinema studies: the key concepts, 3. ed., Routledge, London, 2006, s. 85 
27 ibid, s. 285 
28 ibid, s. 286 
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och familjer som följer normen förklaras för betraktaren.29 Västerländskt filmnarrativ byggs 

ofta upp genom att i början är det ordning sedan är det oordning för att ordningen återställs i 

slutet, vilket är det sätt filmen jag analyserar är uppbyggd på. Vanligt är att det narrativ byggs 

upp genom huvudkaraktären och/eller de andra karaktärerna i filmen. Genom deras 

handlingar och konflikter drivs den ena händelsen till den andra. Hayward nämner hur film 

ofta slutar med ordningen återställd med (på engelska) så kallad oedipal trajectory, som 

innebär äktenskap eller tvåsamhet.30  

 

I artikeln Representation poängterar Louise Wallenberg att film går att förstå som en 

könsuppfostringsteknologi vilken jag ser användbar för att analysera femininitet. Med det 

menas att karaktärerna beroende på kön porträtteras på olika sätt. Ofta görs det med 

stereotyper i syfte att så många som möjligt ska kunna känna igen sig. Dessa stereotyper 

bidrar ofta till misogyna, homofobiska och rasistiska föreställningar om människor.31 

Stereotyper är ett användbart teoretiskt begrepp att analysera hur bisexualitet och flersamhet 

representeras. Mitt material är en romantisk komedi, inom komedi menar Hayward 

stereotyper är vanligt förkommande vilket är intressant i det avseende att stereotyperna av de 

normer karaktärerna förhåller sig till vanligtvis förstärks.32 Viktigt att uppmärksamma är att 

film är en spegling av de rådande maktstrukturer som finns i samhället. Trots det menar 

Wallenberg att det finns utrymme att för den som tittar, kan tolka innehållet i en film olika.33  

 

I film menar Wallenberg att dikotomier insida och utsidan används i representationen. Med 

insida menas det som står för det normativa och utsida det ickenormativa. I film är det vanligt 

att de normativa karaktärerna får störst utrymme medan dem ickenormativa karaktärerna får 

mindre eller inget utrymme alls.34 Det som menas är att normer behöver sin dikotoma motsats 

för att förstärkas. Samtidigt som normen förstärks ger även dess dikotomi utrymme för att 

representera ett alternativt levnadsätt. I Puccini for Beginners blir det relevant för att förstå på 

vilket sätt femininitet, bisexualitet flersamhet representeras i relation till dess dikotomier 

																																																								
29 ibid, s.83 
30 ibid, s. 287 
31 Wallenberg , Louise, 'Representation', Film och andra rörliga bilder : en introduktion., 144-156, 2008, ss.144-
145 
32 Hayward, s. 90-91 
33 ibid, s. 146	
34 Wallenberg, ss. 154-155 
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(maskulinitet, hetero-/homosexualitet och tvåsamhet). Även den straighta och queera tiden går 

att se som dikotomier.  

 

Jag kommer göra en narrativ analys vilket innebär att jag analyserar filmen som en berättelse. 

35 För att motivera av vad en narrativ analys bidrar med använder jag Simon Lindgren bok 

Populärkultur: teorier, metoder och analyser. En narrativ analys av film, understryker 

Lindgrens ger verktyg för att kunna förstå en kultur.36 När en studerar sociala grupper som 

representeras ges möjlighet att förstå hur dem samverkar och agerar utifrån rådande 

maktförhållanden För att det ska bli möjligt att förstå den berättelse som berättas krävs det att 

något hänt innan för att det i senare skede ska leda till det andra.37 En narrativ analys blir 

därför ett användbart sätt för att analysera på vilket sätt femininitet, bisexualitet och 

flersamhet skildras genom filmen för att förstå hur det utvecklas och hänger ihop med 

händelseutvecklingen. Händelser som för handlingen framåt kommer undersökas med en 

metod i två lager som under nästa rubrik presenteras. 

4.2 Material 

Mitt material består av filmen Puccini for Beginners som är en romantisk komedi producerad 

i New York och släppt 2007. Den är regisserad och skriven av Maria Maggenti. 

Produktionsbolaget är Independent Digital Entertainment vilket är vad som professor i 

filmvetenskap Susanne Hayward menar är ”independent cinema” som innebär att filmbolaget 

ofta är mindre men gör alternativ film till mainstream film.38 Queerfilm vad Hayward menar 

är film som porträtterar queera liv och vilket stämmer överens med den Puccini for 

Beginners. Hayward betonar queerfilm tidigare även definierats som avant-garde eller 

undergroundfilm.39  

4.3 Narrativ analysmetod 

Med Gerard Genettes metod kommer jag förklara hur jag kommer analysera bisexualitet, 

femininitet och flersamhet i mitt material. Först och främst kommer jag presentera Genetts 

metod som består av i tre delar vilket jag kommer använda två delar av. Det är narrativet som 

skildras i filmen, andra är film som ett narrativt redskap samt sista är narrativet av filmen i sig 

																																																								
35 Johansson, Anna, Narrativ teori och metod: med livsberättelsen i fokus, Studentlitteratur, Lund, 2005, s.189 
36 Lindgren, Simon, Populärkultur: teorier, metoder och analyser, 2., [rev.] uppl., Liber, Stockholm, 2009, s.159 
37 ibid, s. 96-98 
38 Hayward, s. 223 
39 ibid, s. 329 
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utgör vilka kallas för berättelse, narrativ och berättande.40 Genetts modell som jag använder 

mig av är med utgång i Anna Johanssons bok ” Narrativ teori och metod”. Nedan kommer jag 

redogöra för de tre delarna. 

 

För det första introduceras berättelse och vad den innebär. Berättelsen handlar om själva 

händelseutvecklingen i filmen. Ingenting händer av sig själv utan den ena händelsen leder till 

den andra. Enligt traditionell narrativ teori byggs berättelsen upp genom: Introduktion, 

stegrande handling, klimax, upplösning och konklusion.41 En form av denna är uppdelning 

Labovs metod som är skapad för muntliga berättelser. Labovs metod anser jag applicerbar 

även på film i avseende de fem första punkterna har samma innebörd som den traditionella 

modellen men innefattar en punkt så kallad värdering som inkluderar poängen.42  Poängen är 

användbar i det för att ringa in vad filmen förmedlar. Det har betydelse för min analys av i det 

avseendet på vilket sätt femininitet, bisexualitet och flersamhet skildrats i berättelsens 

händelseutveckling. Hur jag kommer använda modellen för att analyser femininitet, 

bisexualitet och flersamhet med queer tid kommer jag återkomma till.  

 

För det andra, narrativ, handlar det om med vilka verktyg en berättelse berättas för att föra 

handlingen framåt. Eftersom Johanssons förklaring är generell för narrativ använder jag mig 

av Haywards definition av narrativ som är anpassad för film. Hayward förklarar att allt som 

händer på skärmen i en film räknas till narrativ, det är exempelvis språket, klippning 

karaktärer och musik.43 Detta kommer jag nämna genomgående i analysen med exempelvis 

voice-over, flash-back, klippning, ljud och vart karaktärerna befinner sig. Detta kommer 

återkomma till för att förtydliga hur det kommer att användas i analysen. 

 

För det tredje, berättande, handlar om sändare och mottagare utav berättelsen. Denna del av 

Genetts 3 delar kommer inte vara relevant för att besvara mina frågeställningar eftersom att 

jag inte har för avsikt att ta reda på hur de som gjorde filmen tänkte eller hur mottagare av 

filmen förstår den. Det jag kommer närma mig är på vilket sätt femininitet, bisexualitet och 

flersamhet representeras i filmen i berättelse och narrativ vilket jag kommer vidare förklara 

nedan. 

																																																								
40 Johansson, ss. 130-134 
41 ibid, s. 132 
42 ibid, s. 190 
43 Hayward, s. 101 
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Berättelse är den delen jag kommer bygga upp analysen utifrån genom att ha rubriker från 

Labovs modell i den kronologiska ordning filmen utspelar sig i. Det görs genom att diskutera 

händelser som för handlingen framåt utifrån queer och straight tid. Queer och straight tid 

berör jag med normer kring femininitet, bisexualitet och flersamhet samt dess dikotomier. 

Labovs modell innehåller sex punkter för hur ett narrativ vanligtvis är uppbyggd: 

sammanfattning, orientering, händelse, upplösning/resultat, slutkläm och värdering.44 I 

förklaringen anpassar jag modellen för att analysera ett filmnarrativ eftersom den annars är 

anpassad för muntliga berättelser. Sammanfattning är det som sker i början av filmen och 

berättar för oss vad som kommer att hända och ger tittaren en förståelse för filmens kontext. 

Denna del applicerar jag i analysen och avgränsar till det som just händer i början och 

sammanfattar problemet i filmen. Nästa punkt är orientering vilket betyder att vem, var, när 

och vad tydliggörs. Där kommer jag presentera karaktärerna som har betydelse för handlingen 

och deras relationer till varandra. Händelsen är den del då frågan för vad som händer härnäst 

besvaras.  Vidare till upplösning och resultat presenteras vad som till slut hände. Jag kommer 

presentera hur konflikten i filmen som byggts upp i denna del rätas ut. Sist kommer vi till 

slutklämmen då vi som tittare får svaret på de frågor vilka ställts under filmens gång. Under 

denna del kommer jag besvara de frågor som jag tagit upp under andra punkterna. Där 

kommer även värderingen oftast att synliggöras då poängen med filmen framträder i 

slutklämmen och moralen filmen förmedlar synliggörs. Det förstärker även tidigare poänger 

och en förstår hur visst handlande har letts till slutklämmen.45  

 

I narrativet används vinklar, karaktärer, musik, omgivning och klippning för att föra 

handlingen framåt. Det filmtekniska verktyg vilka tas upp i denna del är dem jag kommer att 

använda mig av. Viktigt inom film är att göra det så realistiskt som möjligt därför används 

tekniska hjälpmedel för att skildra det. Ett exempel är att film görs kronologisk med klippning 

som flashback och flashforward placeras in i en kronologisk ordning.46 En del ljud är 

exempelvis normaliserade och realistiska därmed reflekterar vi inte över att dem, utan förstår 

vad dem innebär ändå.47 Vinklar har betydelse för vad som ska synas och vad som är viktigt. 

Ju närmre kameran är desto större fokus är det på karaktärens ansiktsuttryck medan en helbild 

																																																								
44 Johansson, ss. 190-191 
45 ibid	
46 Hayward, s. 84	
47 ibid s. 361 
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som visar omgivningen har betydelse då vart karaktären befinner sig har betydelse för att föra 

narrativ framåt.48 Dock kan det realistiska frångås när det handlar om en komedi som nämnts 

i materialet. Filmtekniska verktygen kan använda för att förstärka en känsla eller en händelse 

som inte är realistisk. Ett berättartekniskt grepp som används i film är att det ofta finns en 

protagonist och en antagonist. Det är konflikten mellan dessa två som leder handlingen 

framåt. Det kan vara två karaktärer men det skulle kunna vara en exempelvis en karaktär som 

kämpar mot en högre makt. Det kan också vara inom huvudkaraktären själv som konflikten 

utgörs utav. Narrativ är det verktyg jag applicera som ett andra lager av berättelse i analysen 

för att undersöka hur straight och queer tid skildras filmtekniskt och för handlingen framåt. 

Alltså under rubrikerna för berättelse tar jag genomgående upp narrativ då jag anser båda det 

bidra till händelseutveckling och hur narrativet representerar femininitet, bisexualitet och 

flersamhet. 

 

I analysen utifrån berättelse och narrativ tar jag upp betydande delar för bidrar till filmens 

helhet. För att välja delar av materialet att analysera har jag sett filmen som helhet flera 

gånger. Med Labovs kategorier till bakgrund sammanfattas de delar som har betydelse för 

händelseutvecklingen. Dessa delar har jag valt ut efter att ha sett filmen, spolat fram och 

tillbaka, för att sedan avväga vilka delar som hör under vilka rubriker. Jag har skrivit ner det 

som jag sett för att sedan vid läsa igenom och skriva om för att sedan se delen igen. Jag har 

alltså avvägt för varje rubrik vilka delar som innefattas och att de som händer i ena delen 

leder till den andra. I analysen har jag skrivit ut det jag ser som brytpunkter mellan delarna. 

Uppdelningen för rubrikerna filmen blir sektioner som jag sett om flera gånger medan jag 

arbetat med analysen av den. Metoden handlar all om händelseutvecklingen i filmen vilket ger 

upphov till som strukturerar upp filmens innehåll.  Innehållet analyseras med fokus på 

femininitet, bisexualitet och flersamhet och samt dess dikotomier utifrån queer och straight tid 

som för händelserna i filmen framåt. På så sätt skapas en helhetsbild av vilket sätt valda 

skärningspunkter i filmen representeras. Genomgående i analysen kommer även resultat att 

bakas in som jag kommer sammanfatta under rubriken sammanfattning och diskussion. 

																																																								
48 ibid, s. 356 
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5. Analys och resultat 
Det normaliserade inom film menar Hayward ofta är okommenterat i film vilket även är i 

denna. 49 Därför vill jag kort introducera karaktärerna visuellt som annars får vara 

okommenterat för att det är norm. Alla karaktärer med större roll är vita, medelklass, har en 

slank kroppsbyggnad samt ingen påtalad eller synlig funktionsvariation. Ingen av 

karaktärerna som jag tolkar har ett visuellt könsöverskridande utseende. Under första rubriken 

sammanfattningen analyseras delen av filmen som presenterar filmens kontext. Nedan tas upp 

klimax i filmen som lagts allra först samt att Samantha gjort slut med Alegra. Detta tolkar jag 

introducerande av filmen för vad som sedan skall komma något jag analyserar under 

efterkommande rubriker. 

5.1 Sammanfattningen 
I inledande scenen av filmen får vi se en så kallad flash forward av resultat och 

upplösningen.50 I den frekvensen syns huvudkaraktären Alegra som tillsammans med Grace, 

Philip, Samantha och flera andra människor syns i en överblicksbild med ljud av röster och 

musik vilket leder till att tittaren förstår att de befinner sig på en fest. Grace berättar för Philip 

att Alegra är hennes flickvän varpå Philip svarar med en arg och förskräckt röst ” your what?”  

Bilden fryses och i en voice-over hörs Alegras röst som förklarar situationen med att hon 

hamnat i en röra för hon är både Grace och Philips flickvän. Genom att nämna att det är en 

röra skildras att det är ett problem att ha en pojkvän och en flickvän samtidigt. Konflikten 

förstås för att tvåsam sexualitet är normaliserad och därmed marginaliseras flersamhet såsom 

Wallenberg tar upp om att normen förstärks med dess dikotomi.51 Hayward påpekar sexualitet 

som vanligtvis normaliseras på film och påtalas inte först när sexualitet avviker från rådande 

normer. 52 I denna scen påtalas den flersamma sexualiteten som avviker från normen och på så 

sätt upprätthålls den straighta tiden. Utan den straighta tiden skulle inte Alegras inre konflikt 

om sin (flersam och bi-) sexualitet bli begriplig vilket för handlingen framåt. Med detta nämnt 

går jag vidare för att under analysens gång återkomma till innan nämnda konflikt och den 

straighta tidens närvaro i filmen som kategoriseras i vad Hayward kallar queerfilm.53 

 

																																																								
49 Hayward, s. 83 
50 Johansson, s. 136 
51 Wallenberg, ss. 154-155 
52 Hayward, s. 285 
53 ibid, s. 329  
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Situationen tydliggörs i en voice-over som är ett återkommande berättartekniskt verktyg i 

filmen för att skildra Alegras tankar. I en voice-over förklarar Alegra ”There are two kinds of 

people in the world, the kind who feel with their hearts and the kind who feel with their 

heads, I am the headfeeling kind. That is how I got in to this mess.” Det framgår att den som 

känner med hjärtat porträtteras kärleksfull medan Alegra som känner med huvudet är orsaken 

till att ha sårat de två hon har haft relationer till. Ofta kopplas maskulinitet med logiskhet och 

att tänka med huvudet medan femininitet kopplas samman med känslorna.54 Även kopplas 

maskulinitet samman med flersamhet55 och på så sätt porträtteras Alegras sexualitet som 

okänsligt maskulin och upprätthåller könsnormer men samtidigt utmanar dem genom att hon 

är en kvinnlig karaktär. Jag kommer återkomma till på vilket sätt dikotomierna maskulinitet 

och femininitet kopplas till Alegra under filmens gång i analysen.  

 

I övergången till nästa scen spelas en låt med texten” a girl who never chose right” Texten till 

musiken förstärker första scenen där Alegra har två partners. Genom att Alegra inte kan välja 

rätt förstärker att hon ska bestämma sig för en partner som inte öppnar möjligheten för 

flersamhet och upprätthåller straight tid. Sedan klipps det till översiktsbild ser vi fyra 

karaktärer som befinner sig på operan och under karaktärerna materialiseras en text som 

beskriver relationen till huvudkaraktären Alegra.  Förutom Alegra är det hennes nuvarande 

flickvän Samantha, Alegras ex-flickvän Nell och hennes flickvän Vivian. Denna scen 

förstärker med ljud och bild Alegra som en karaktär med invecklade relationer. I denna miljö 

introduceras tittaren till en homonormativ miljö där det är vanligast med samkönade relationer 

I sig skapas queer tid för homonormativt begär men dock inte queer tid utifrån bisexualitet 

och flersamhet som jag undersöker representationen utav.56  

 

Alegra och Samantha precis kommit hem till Alegra samma kväll som operaföreställningen. 

Alegra klagar på att hon anser det tidigt att Nell ska flytta ihop med sin flickvän när det gått 

tre månader. Samanthas respons till detta är att det handlar om kärlek och att en ska våga 

binda sig. Det slutar med att Alegra och Samantha är oense om hur deras relation ska se ut. 

Samantha anser Alegra vara rädd för att binda sig och att de inte kommer någonstans i 

relationen medan Alegra menar att de fortfarande håller på att lära känna varandra i takt med 

																																																								
54 Folkmarson Käll, s. 31 
55 Dalessandro och Wilkins, s. 729	
56 Halberstam, ss. 76-77 
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att de har träffats i nio månader. Här får tiden betydelse i form av normer för en relations 

utveckling ska se ut var Halberstam påminner om den straighta tiden.57  Samantha trycker på 

det hegemoniska äktenskapet och långvariga relationen som det sätt att ha en utvecklad 

mogen relation på. Den straighta tiden får stå som en markör för det rationella och 

eftersträvansvärda. Samantha gör slut med anledningarna att hon vill ha ett långvarigt 

förhållande och går därför tillbaka till sin expojkvän Jeff. Då visas ett klipp av Jeff då han 

porträtteras vad Hayward kallar en komisk stereotyp som man.58 Jeff skildras på en gräsmatta 

och fångar en rugbyboll och sedan fäller en kommentar med en mörk röst ”alright, i win that 

one buddy”. Det skulle kunna refereras till det så kallade buddyfilm som är en genre för män 

där heteronormen och maskulinitetsideal är starka.59 Här blir den straighta tiden påtaglig då 

Samantha väljer bort Alegra för Jeff med argumentet om att hon vill ha heteronormativ 

långvarighet i form av äktenskap som den straighta tiden bygger på.  

 

Samantha säger också att hon inte är lesbisk och att det är därför hon gör slut. Medan Alegra 

anser att det inte spelar någon roll vem som är lesbisk och inte, vilket visar på en kortvarig 

queer tid i scenen utöver hetero- och homonormativiteten. Samantha nämner att Alegra inte 

kan säga att hon älskar Samantha. Alegras tankar skildras i en voice-over hon säger att det 

finns en absolut logisk förklaring till att hon inte har sagt att hon älskar Samantha vilket kan 

förstås som typiskt maskulint att hänvisa till logiskhet.60 Innan Samantha går kallar hon 

Alegra kluven. Alegra menar att det är Samantha som är kluven som är tillsammans med 

henne trots att Samantha säger att hon inte är lesbisk. Bisexualitet symboliserar en kluvenhet 

eftersom Samantha inte kan bestämma sig för huruvida hon är lesbisk eller inte. Det uppstår 

vad Gustavsson kallar mellangrund då bisexualitet inte ses som en egen sexualitet utan 

hamnar alltid emellan dikotomin homo- och heterosexuell. 61 På så sätt marginaliseras 

bisexualitet av replikskiftet som görs i denna scen.  

 

I sammanfattningen har jag tagit upp det som ringar in kontexten i filmen och introducerar att 

den kommer handla om Alegras svårighet att binda sig och att Samantha gjort slut. Ordningen 

i filmen presenterades vilken är att Samantha är tillsammans med Alegra. Även oordningen 

																																																								
57 Halberstam, s. 7 
58 Hayward, s. 90-91 
59 ibid, s. 71 
60 Folkmarson Käll, s. 31 
61 Gustavson, s. 15 
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syntes i flash forward då klimax introduceras. I denna del introduceras flersamhet och 

bisexualitet som ett problem för karaktärerna och en del av konflikten i filmen. Avslutet av 

relationen är det som avgränsar uppdelningen mellan sammanfattningen och orienteringen. 

Det som hänt i sammanfattningen fördjupas i orienteringen där karaktärerna som det kommer 

handla om i händelsen materialiseras. I orienteringen fördjupas konflikten i filmen och hur 

den för handlingen vidare. 

5.2 Orientering 
Alegra är protagonisten och antagonisten i filmen och konflikten utspelas inom henne själv 

som pendlar mellan dikotomierna den queera och den straighta tiden.62 Berättartekniskt 

används karaktärer på ett humoristiskt sätt i filmen som befinner sig runt omkring Alegra till 

att prata med henne och tydliggöra hennes inre konflikt. De både ger utrymme för queer tid 

och påminner om den straighta tiden. En sådan klargörande sker när ett heteronormativt par 

kommer förbi och kvinnan säger till Alegra att forskning visar att långvariga förhållanden kan 

göra att en lever längre. Alegra svarar med att fråga vem som egentligen vill leva längre och 

på så sätt skapas en queer tid där långt liv inte är det viktigaste vilket straight tid bygger på. 

Boellstorff betonar att personer som inte lever i enighet med den straighta tiden 

marginaliseras.63 I en översiktsbild skildras Alegra långsamt gående ensam längsmed 

trottoaren och släpa en stor svart soppåse över axeln. Runt omkring henne går par med 

armarna om varandra. Det är en komedi och därmed behöver inte den vara lika realistiskt, 

vilket gör att de kan ha flera karaktären som går runt Alegra i tvåsamma konstellationer för att 

förstärka Alegras ensamhet. Här marginaliseras Alegra som singel då tvåsamhet får stå för det 

eftersträvansvärda levnadsättet. Här sker flera klipp från olika caféer och restauranger som 

leder oss tittare att förstå att det är tidshopp från olika gånger hon gör aktiviteter ensam. I ett 

av klippen befinner Alegra sig på en restaurang där sushikockarna kommenterar att hon har 

problem med att binda sig i relationer och är kluven. Dessa är karaktärer som påminner om 

Alegras inre konflikt. Fler markörer som ovan nämna exemplen som påminner om dikotomin 

queer och straight tid samt Alegras inre konflikt kommer jag återkomma till. 

 

Alegra och hennes vän Miley framställs i halvbilder från när Miley letar efter kläder till 

kvällens utgång medan Alegra sitter i sängen och säger att hon är ledsen över uppbrottet med 
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Samantha. På festen träffar dem Philip samt en gift man Miley raggar på som de går till 

krogen med.  Alegra upplyser Philip att Miley alltid träffar gifta män och berättar att hennes 

senaste ex Samantha lämnade henne för en man. Dem diskuterar även äktenskapet och Alegra 

nämner att hon anser att binda sig och äktenskap är överskattar varpå Philips instämmer med 

att säga att äktenskapet är kapitalistiskt. I denna del blir den straighta tiden synlig men 

ifrågasatt som norm och utmanad med att den kantas av otrohet bland de gifta männen Grace 

träffar. Språket som Halberstam tar upp är en bärare av straighta tiden64 och i vardagligt bruk 

finns inte flersamhet att prata om i någon större utsträckning. Otrohet kan i det avseendet ses 

som en form av flersamhet. Dalessandro och Wilkins tar upp otrohet som ett sätt att utöva 

flersamhet som fungerar under en kortare tidsperiod under ungdomstiden på college.65 

Otrohet kan ses som att det finns queert utrymme inom den straighta tiden att utöva 

flersamhet. Dock upprätthålls straight tid av att termen otrohet används vilken är förknippad 

med äktenskap och tvåsamhet.  

 

Alegra träffar Grace för första gången utanför biografen. Grace gråter och Alegra frågar hur 

det är med henne varpå dem börjar prata om hur de har lätt att gråta till film. Här skildras 

Grace som känslosam som traditionellt sett kopplas till femininitet.66 Grace förmodar att 

Alegra är ledsen och räcker henne en näsduk som Alegra artigt tar emot använder för att torka 

icke-befintliga tårar vilket bygger upp föreställningen av Alegra som känslolös. De 

bestämmer sig för att ta en kaffe och det klipps till när de sitter vid ett café och pratar. Alegra 

berättar att hon är lämnad av sin flickvän medan Grace berättar att hon har pojkvän. Samtalet 

koncentreras kring tvåsamma relationer och därmed upprätthålls den straighta tiden. Till 

skillnad från Philip berättar Grace om deras relation något som visar på hur tvåsamma 

relationer ses som viktiga för feminina karaktärer men in lika viktigt för maskulina karaktärer. 

 

I delen orienteringen presenterades karaktärerna Grace och Philip som det kommer kretsa 

kring i händelsen. Den inre konflikten Alegra har med värderingar kring bisexualitet och 

tvåsamma relationer synliggörs. Gränsen mellan indelningen orientering och händelse går där 

Alegra träffat Grace. Efter den scenen övergår det till händelse då de presenterade karaktärers 

relationer fördjupas.  
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5.3 Händelse 
Efter att Alegra har haft sex med Philip är det en helbild av dem i sängen medan de pratar om 

Philips relation till hans flickvän. Alegra undrar ifall dem är gifta eftersom det är det naturliga 

slutet för straighta personers relationer. I konversationen klipps till en flashback där vi får se 

hur Philip under 6 års tid inte vill gifta sig med Grace fast hon vill. Trots det säger han att inte 

alla heterosexuella par vill gifta sig och att det är en fördom Alegra har, vilket påvisar 

Dalessandros och Wilkins tes om föreställningen av att heterosexuella könsnormer med att 

Grace som kvinnan är den som vill binda sig medan Philip som man är den otrogna som inte 

vill binda sig.67 På så sätt upprätthålls den straighta tiden kring dikotomin maskulint/feminint 

men dessutom kring heterosexualitet och tvåsamhet där heterosexuella mannen vill ha sex 

medan heterosexuella kvinnan vill ha ett äktenskap. Alegra tar avstånd till äktenskap och 

förbindelser genom att kritisera det som något för heterosexuella. När Philip säger att 

homosexuella också vill gifta sig säger Alegra att det är för att det inte är tillåtet och det gör 

att dem också vill bli erkända som människor. Boellstorff betonar homosexuellas vilja att 

gifta sig och följa de heteronormativa ramarna är en del för att kunna bli accepterade.68 

Därefter klipps det till en flashback av Samantha som säger till Alegra att kärlek slutar med 

den vardagliga närheten i form av en äktenskapsliknande överenskommelse. Homonormativa 

par upprätthåller på så sätt den straighta tiden.  

 

Könsroller som förknippas till flersamhet förstärks i scenen när Philip flyttar ut från Grace för 

att han blivit kär i Alegra. Alegra menar att om hon hade velat ha det problemet hade hon haft 

ett engångsligg med en kvinna och inte med en heterosexuell man, med undertonen av att 

heterosexuella män är dem som inte vill binda sig.69 När Philip avviker från normen påtalas 

det direkt och påminner om hur köns- och sexualitetsnormer ser ut och gör den straighta tiden 

närvarande. Maskulinitetsidealet utmanas som målats upp kring Philips relation till Alegra 

vilket skiljer sig från Philip relation till Grace. I sig visar det att det finns fler sätt att utrycka 

sig vilket inte överensstämmer med de normativa könsramarna som inte kontinuerligt följs 

även om den straighta tiden gör sig påmind av kommentarer och påtalandet av avvikelsen från 
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normen. Dock som Halberstam framhåller krävs det också queert uttryck skildras som vanligt 

och inte som det andra i relation till den straighta tiden för att queer tid ska infinna sig.70  

 

Gränsvakter som Gustavson menar upprätthåller tvåsamhet blir tydliga i de scener där 

flersamhet kommer på tal. 71 Dagen efter att Alegra haft sex med Grace tar hon upp flersamhet 

med Philip. Alegra frågar Philip hur han ser på flersamhet varpå han undrar om Alegra träffat 

eller vill träffa någon annan. I den konversationen framkommer svartsjuka vilket fungerar 

som gränsvakt för tvåsamheten. När konstellationen en man och två kvinnor kommer på tal 

säger Philip att han kan tänka sig det med en ton som visar på att han skojar. Något som ändå 

visar på stereotypen Dalessandro och Wilkins diskuterar med mannen som sexuell varelse och 

att vilja ha sex med flera samtidigt.72 Vid ett annat tillfälle försöker Alegra ta upp flersamhet 

med Philip igen med argumentet att sexualitet är det naturligaste i världen och att det inte är 

konstigt att vilja ha sex med flera människor. Philip blir upprörd och vägrar att prata om det, 

vilket visar på svartsjuka som gränsvakt för att bevara tvåsamheten.73 Dock skapas en queer 

tid i denna del i avseendet att Alegra representeras att vilja ha ett flersamt levnadsätt och 

försöker introducera det som något positivt.  

 

Alegra sitter på tunnelbanan och i en voice-over säger hon att hon inte kan glömma natten 

innan med Grace och att hon ser fram emot att gå på middag med Philip på eftermiddagen. 

Alegra kommenterar det med att det är galet att hon träffar dem båda med en positiv röst och 

en min jag tolkar som nöjd. Under denna del skapas en queer tid där bisexuella och flersamma 

begär får utrymme. Halberstam menar att queer tid skapas där begären får vara utan att de 

görs problematiska.74 Utrymme för queer tid görs när Alegra säger emot dem som ifrågasätter 

henne och kan motivera att flersamma bisexuella begär inte är något konstigt och också är en 

form av relationspraktiserande.  I en senare scen på tunnelbanan görs den inre konflikten 

tydlig och den straighta tiden gör sig påmind genom en högtalarröst i tunnelbanan som säger 

att Alegra springer fram och tillbaka mellan både en man och en kvinna som en galning. Likt 

innan refereras det till att det är galet men nu i negativ klang. Som Chouinard menar att 

psykisk ohälsa porträtteras som avvikande från normen patalogiseras Alegras levnadssätt att 

																																																								
70 Halberstam, ss. 76-77 
71 Gustavson, ss. 130-131 
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kallas galen. Här kopplas psykisk ohälsa samman med att flersamhet och bisexualitet genom 

att poängtera att det är galet att göra på det viset.75 I filmanalysen av Two girls one guy 

nämner Willey hur kvinnor som är flersamma patalogiseras, vilket även görs av Alegras 

karaktär.76  Dock är reaktionen av Alegra att hon knappt reflekterar över det utan den 

fortsätter leva genom bisexuellt och flersamt genom att fortsätta träffa Philip och Grace. 

 

Miley tar upp huruvida Alegra borde berätta för Grace och Philip om att Alegra träffar dem 

båda, och säger att hon själv hade velat veta om hon var i deras relation. Alegra svarar med att 

hon inte ska behöva förklara sig utan att hon gillar båda två medan Nell säger till Alegra att 

hon är ett vrak som är förvirrad och inte kan bestämma sig. Det blir en markör för hur den 

straighta tiden formar idealet för hur en relation ska praktiseras och vara långvarigt hållbart 

som Halberstam framhåller.77 Strax därpå befinner sig Philip, Alegra, Nell och Miley på en 

restaurang. Medan de beställer ringer Grace till Alegra vilket påminner om att Alegra har 

flera relationer. Alegra porträtteras som glad och slätar över när det verkar som att Nell och 

Philip inte kommer överens.  För att tydliggöra att Alegra inte behöver välja en partner görs 

symbolik av att hon väljer flera olika sorters maträtter istället för att välja en. Det blir en 

symbol för att Alegra anser att hon inte måste välja utan faktiskt kan ta fler olika maträtter likt 

hon har flera relationer. 

 

I händelsen skildras oordningen i filmen med Alegras bisexuella och flersamma praktiker. 

Under denna del accepterar Alegra sin bisexualitet och flersamhet medan andra karaktärer 

påminner om den tvåsamma straighta tiden. Det skapas ett queert tidsutrymme till viss del 

men där den straighta tiden gör sig påmind om att detta är en temporär lösning då varken 

Philip eller Grace vet att Alegra träffar dem båda.  Upplösning och resultat presenteras hur 

det löser sig med dem bisexuella och flersamma begären som utgör Alegras inre konflikt. Det 

är när lättsamheten av relationerna i händelsen som vänder då det övergår till upplösning och 

resultat.  

5.4 Upplösning och resultat 
I scenen där lättsamheten kring att vara med Grace och Philip vänder är när Grace, Alegra och 

Miley äter middag tillsammans hemma hos Grace. På fotona som Grace visar ser Miley och 
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Alegra att Grace ex är Philip. Alegra skildras i en närbild med en förskräckt min, hon 

svimmar och genast klipps det till en scen där Nell och Miley tar tempen på Alegra, de har 

även lagt en ispåse över hennes panna. Nell lägger ispåsen mellan benen på Alegra och säger 

att den hör hemma där. Relationerna med Grace och Philip får stå för Alegras oändliga sexlust 

som Nell tycker bör kylas ner, vilket är en typisk skildring av hur flersamhet vanligtvis 

förknippas med maskulin sexlust som Dalessandro och Wilkins menar.78 Här börjar Alegra ge 

med sig och inser att den flersamma livsstilen inte är bra och funderar över att göra slut. 

 

Den gränsvaktande avundsjukan som Gustavsson beskriver upprätthåller tvåsamheten 

synliggörs när Alegra berättat att Samantha gillade makaroner med ost precis som Grace.79 

Grace tolkar det som att Alegra fortfarande är intresserad av Samantha och att Alegra inte 

älskar Grace. Grace säger att Alegra är som en man eftersom Grace anser Alegra känslolös. 

Alegra skildras som maskulin i relation till att hon inte kan säga att hon älskar Grace. Denna 

händelse liknar den med Samantha som introducerades i sammanfattningen av filmen då 

Alegra blev lämnad för hon inte ville binda sig med Samantha. I denna scen får det feminina 

stå för det tvåsamma känslomässiga relationsutövande med det maskulina står för känslolöst 

och flersamt. Dock menar Folkmarson Käll att teorier om könsskillnad kan låsa fast vilka 

känslor som oftast tillskrivs kön på ett sätt så variationen mellan individer inte uppfattas.80 

Responsen på att Grace liknar Alegra vid en man sker i en voice-over där Alegra säger ” Who 

is a guy anyway, someone who cant say how she feels” som skapar utrymmer för queer tid.  

Det görs i avseendet att Alegra använder hon som pronomen när hon pratar vad att vara man 

innebär. Samtidigt som en kan se att genom att tala om maskulinitet och femininitet 

upprätthåller den binära uppdelningen utmanas det av att Alegras karaktär är en kvinna och 

flersam. 

 

Händelsen innan blir vändpunkten, och i en voice-over berättar Alegra att hon inte träffar 

Philip eller Grace på 3 dagar. En bild visar Alegra gråta i en kudde sedan klipps det till en 

översiktsbild med vinkel tagen snett uppifrån då Alegra ligger utslagen på soffan vilket får 

Alegra att se liten ut.  I bilden syns Alegra med en röra av prylar runt omkring sig som 

bildligt förstärker Alegras inre röra. Här gör den straighta tiden sig påmind och Alegra har fått 
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nog av sin flersamma livsstil och säger att hon har försökt tänka ut vad hon ska säga till Philip 

och Grace. 

 

Miley övertalar Alegra att hoppa in som servitör på Mileys cateringfirma. Festen Alegra 

serverar på visar sig vara Samantha och hennes kille Jeffs förlovningsfest vilket gör den 

straighta tiden närvarande. Samantha upptäcker att Alegra är där och de går in på toaletten 

och pratar om sin relation till varandra. Samantha diskuterar huruvida hon verkligen älskar 

Jeff och påpekar att hon vill ha den trygghet han kan erbjuda i form av äktenskap. Alegra 

säger att hon äntligen förstår vad kärlek innebär. Alegra börjar gråta under samtalet och 

Samantha blir glad att hon visar sig sårbar. Här erkänner Alegra sin kluvenhet som Samantha 

påtalade när de gjorde slut att hon har haft svårt att binda sig. 

 

Därefter klipps det till en scen där Grace och Philip träffas och pratar om sin relation.  Grace 

berättar att hon träffar en kvinna varpå Philip snabbt frågar om hon är lesbisk nu. 

Bisexualiteten blir mellangrund då sexualitet skildras antingen som homo eller hetero. Därpå 

blir en form av tävling för att visa vem som lyckats gå vidare först i nästa relation när Grace 

säger att hon har bra sexliv, och säger Philip säger att han ska gifta sig. Detta tyder på att det 

är viktigt att träffa en ny och inte vara singel som Boellstorff menar marginaliseras av 

äktenskap.81 Det slutar med att de går ut från restaurangen de befinner sig på för att leta upp 

Alegra. Båda Grace och Philip gör entré på festen för att prata med Alegra. Philip berättar för 

Alegra att Grace berättat att hon har ett jättebra sexliv och frågar om Alegra vill gifta sig med 

honom. Sedan träffar hon Grace som berättar att Philip ska gifta sig och att hon tycker att det 

är dåligt av princip då han inte velat gifta sig med Grace under sex års tid, och nu ska han 

gifta sig efter fem minuter. Här återkopplas det till stereotypen att män vill ha sex och blir 

avundsjuka på det nya sexlivet medan Grace som kvinna blir avundsjuk på giftermålet.  

 

Alegra är på väg att smita iväg från festen men haffas av Philip och Grace, och det slutar med 

den scen som var i flash-forward som jag presenterade i sammanfattningen då Grace och 

Philip får reda på att Alegra har träffat dem båda samtidigt. När Grace och Philip får reda på 

det står Samantha i bakgrunden och hör det. Alegra ber om ursäkt och säger att hon från 

början inte förstod att människor ville träffa någon att bli gammal tillsammans med. Nu 
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berättar Alegra att hon förstår det även om hon har gått igenom helvetet för att komma till den 

insikten. Här liknas den bisexuella och flersamma praktiken med helvetet. Detta tyder på att 

de flersamma bisexuella praktiker vart en fas Alegra genomgått för att inse att det är 

Samantha som hon vill leva med. Hon säger i en voice-over att hon nu inte längre ska lämna 

något i livet åt slumpen, och detta tyder på att hon uppfattar kontakten hon haft med Philip 

och Grace som slumpmässig.  

 

I upplösning och resultat slöts cirkeln för vad som bisexualitet och flersamhet kan leda till i 

en straight tid. Här synliggörs och löses konflikten i filmen upp där Alegra inte vet om hon är 

bisexuell/ homosexuell och flersam/ tvåsam. I slutklämmen som kommer härnäst synliggörs 

ofta poängen med filmen vilket jag närmar kommer ta upp i värdering. Mellan dessa innan 

nämnde blir en tydlig gräns då det görs ett tidshopp i klippningen från kvällen som tagits upp 

i upplösningen och resultat till slutklämmen när den skildrar Alegra och Samantha lös upp 

saker och skildrar dem tillsammans. 

5.5 Slutkläm 

I slutklämmen porträtteras Alegra ha överkommit sina svårigheter att binda sig efter alla 

påminnelser om den straighta tiden som under filmens gång. Halberstam poängterar hur 

homosexuella liv inte i alla avseenden skiljer sig från den straighta tiden.82 Det tydliggör det 

Boellstorff diskuterar hur samkönade par anammar den heteronormativa tidens ramar kring 

äktenskap eller långvariga tvåsamma relationer.83 Även om sexualitet är en stor del av den 

straighta tiden bär den på många fler kapitalistiska, sociala och politiska regleringar. I 

slutklämmen skildras Alegra som att ha nått tvåsamheten. Det visas genom att Alegra säger 

att hon älskar Samantha flera gånger och inte längre har svårt för att berätta om sina känslor 

som genomgående i filmen varit hennes inre konflikt.84 Alegra sitter och pratar med ett 

gammalt heteronormativt par som symboliserar hennes insikt att hon likt dem vill bli gammal 

med Samantha och leva i en homonormativ straight tid. Samantha och Alegra har en dialog 

om att de ska hem tillsammans då de har handlat och ska tvätta ihop vilket tyder på det 

vardagliga straighta tiden för familjeliv och partnerskap. I en översiktsbild går Alegra och 

Samantha och håller om varandra när dem går hemåt genom parken innan filmen är slut och 

eftertexterna materialiseras. 
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I Slutklämmen besvaras de frågor som uppkommit under filmen gång kring bisexualitet och 

flersamhet. Alegra representeras i denna del lesbisk och tvåsam nu när hon kommit underfund 

med sina känslor för Samantha och skildrar att ordningen återställts i filmen. Här tydliggörs 

den queera tiden där bisexuella och flersamma levnadspraktiker var en fas för att komma till 

det homonormativa levnadssättet. Mer om delar som värderats har haft betydelse för 

slutklämmen tar jag upp under rubriken värdering. Här kommer jag även närma mig 

berättartekniska verktyg som fört handlingen framåt. 

5.6 Värdering 
Slutet i denna film är vad Hayward kallar en oedipal trajectory som slutar i en tvåsam 

homonormativ relation. Vanligt inom traditionell film med manlig huvudkaraktär där dem 

inte kan bestämma sig för att ha en fast relation och till slut så lyckats de komma fram till 

denna oedipal trajectory.85 Det görs även i denna film med Philips karaktär då han inte velat 

gifta sig med Grace medan det slutar med att han friar till Alegra. Det normaliseras att 

karaktärerna till slut vill gifta sig eller påbörja ett tvåsamt förhållande. Även homonormativa 

par där dem inte kan gifta sig lever i ett äktenskapsliknande form av tvåsamhet. Ordningen i 

filmen syntes i början i en homonormativ relation med Samantha. Sedan övergår det till 

oordning där Alegra skildras bisexuell och flersam för att sedan återgå till ordningen där 

Alegra är tillsammans med Samantha. Ordningen får stå för den straighta tiden och 

äktenskapet medan oordningen är bisexualitet och flersamhet vilket normaliserar tvåsamma 

relationer och även samkönade relationer.86 Dock marginaliseras bisexualiteten när den 

återges som det oordnade. Det är dock ovanligt inom serier att representation av bisexuella 

karaktärer betonar Wilde då karaktärers sexualitet oftast tydliggörs i ett tvåsamt förhållande.87 

Sexualiteten förstås då i relation till den nuvarande partnern vilket görs i filmen jag analyserar 

genom att bisexuella karaktärer betonas vara lesbiska eller inte lesbiska. I och med det blir 

den samkönade relationen normaliserad när de pratar om den och inte om. 

 

Här kommer jag ta upp när bisexualitet nämns i filmen i en del som representerar bisexualitet 

i oordning. Det görs gör genom Alegras inre konflikt återspeglas på en restaurang när hon ska 

beställa mat under en middag med Philip. En vid bordet bredvid nämnde att hon brukar vara 
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lesbisk men nu är hon lycklig med en man men att hon förlorade 20 vänner på det. En annan 

säger att sexuell identitet inte finns och att det är okej att överstiga de gamla riktlinjerna för 

sexuella begär och säger att hon är bi. Bisexualitet i det avseende skildras som något nytt och 

mer ovanligt. Här görs tydligt att det inte anses okej att gilla mer än ett kön då det 

problematiseras. Alegra inser i sin inre kluvenhet framhålls genom att hon beställde en sallad 

och blir upprörd över för hon vill ha biff. Philip menar att de kan beställa en biff till Alegra 

men hon anser att det inte är lätt att gå från biff till sallad och sedan biff igen. Detta går att 

förstå som en liknelse av hur Alegra menar att det är svårt med att veta om hon gillar kvinnor 

eller män. Här synliggörs bisexualitet som en del av Alegras inre konflikt. Det bisexuella och 

flersamma levnadsättet målas upp som kortvarigt och tidsbegränsat levnadsätt alltså en queer 

tid för att sedan återgå till den straighta tiden. Den queera tiden är den del av filmen där 

Alegra är kluven över sina begär.  

 

I och med att det är en komedi går att frångå de realistiska emellanåt för att skildra Alegras 

inre konflikt med statister runtomkring på ett humoristiskt sätt såsom stycket innan blir ett 

exempel för. Det porträtterar hur rådande normer reproduceras och genom statisterna i filmen 

görs det genom att kommentera på Alegras levnadsätt. Karaktärerna utrycker åsikter som 

skapar både en queer och en straight tid. Vanligtvis synliggörs den queera tiden i film medan 

den straighta tiden gällande kön och sexualitet i film får vara den normaliserade och 

självklara, dock när den ifrågasätts skapas ett queert utrymme. Dikotomier kan användas för 

att förstärka den rådande normen vilket det görs utifrån Labovs modell genom att använda 

bisexualitet och flersamhet för att stärka homonormen. Dock som Wallenberg menar skapar 

normens dikotoma motsats utrymme för fler alternativ och representationer. Eftersom det är 

även är uppbyggt efter mainstreammedia kan även mainstream publik se och förstå filmen 

samtidigt som en queer publik kan se sig representerade. Slutet leder dock till att den queera 

tiden får till stor del vara konflikten tills det återgår till den straighta tiden i en homonormativ 

kontext. Dock blir den bisexuella och flersamma queera tiden avvikande till den 

homonormativa straighta tiden utläst ur narrativet som helhet. Det bidrar till att den straighta 

tiden delvis utmanas men likt Boellstorff tar upp utvidgas äktenskap till fler grupper. Andra 

grupper marginaliseras såsom bisexualitet och flersamhet görs i detta fall.88  

 

																																																								
88 Boellstorff, s. 232 



Sofie Borgenklint 
Genusvetenskap C, 15 HP 

Självständigt arbete  
	

	
	
	

28 

Filmen i sig följer mallen för en mainstreammedia rent narrativmässigt och berättartekniskt. 

Typiskt för mainstreammedia är att det är karaktärer som driver handlingen framåt, kausalitet, 

ordning/ oordning/ ordningen återställd och slutet med äktenskapet.89 Även när flashback och 

flashforward används gör det med en smidig klipping där en av karaktärerna påtalat den 

händelse som hänt förut. I den voice-over vilken används genomgående är de Alegra som 

pratar vilket ger henne en berättarröst för att återge sin historia. Händelseförloppet byggs på 

karaktärernas handlingar framförallt på huvudkaraktären Alegra. Även om detta följs utmanas 

den straighta tiden då Alegras karaktär ifrågasätter och vrider på konstellationer kring 

äktenskap och tvåsamhet. Det innebär att själva berättartekniken i sig för hur den framförds 

gjordes på et typiskt vis för mainstreammedia och inte utmanade den straighta tiden. 

 

I värderingen sammanfattas delar av filmen som synliggör poängen i filmen. I denna del har 

berättartekniska verktyg tagits upp har betydelse för filmen som helhet. 

6. Sammanfattning och diskussion 
Nedan sammanfattas resultatet av analysen som besvarar mina frågeställningar. Först 

redovisas sambandet mellan femininitet och flersamhet och kopplas till temporalitet. Därpå 

klargörs på vilket sätt bisexualitet representeras i filmen. För det tredje sammanfattas hur 

queer och straight tid går att utläsa i relation till innan nämnda. Avslutningsvis tar jag upp en 

diskussion om vad jag undersökt för att slutligen ta upp vidare forskning. 

6.1	Femininitet	och	flersamhet	
	
Det går att utläsa ur analysen att Alegra representeras som maskulin i relation till flersamhet. 

Flersamhet representeras som känslolös maskulinitet medan tvåsamhet får skildra känslosam 

femininitet. Redan från allra första delen i filmen nämner Alegra att hon är den som känner 

med huvudet och inte med hjärtat för att fortgående porträtteras kluven inför sina känslor och 

har svårt för tvåsamhet. I upplösning och resultat gråter Alegra inför Samantha och säger hon 

att hon äntligen förstår kärlek och att hon älskar Samantha och i slutklämmen av filmen vara i 

en tvåsam relation med Samantha. Maskulin känslolöshet i form av flersamhet vänder för att 

sluta med en känslosam och tvåsam relation. Oedipal trajectory ett vanligt avslut i 

filmnarrativ med maskulina karaktärer där dem har svårt att binda sig för att sedan avsluta 

																																																								
89 Hayward, s. 109 
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filmen med en heteronormativ tvåsam relation. Mönstret för narrativet liknar det Alegra 

genomgått i filmen. Detta upprätthåller den straighta tiden i en homonormativ kontext som 

jag kommer återgå till under rubriken bisexualitet. 

 

Flera karaktärer i filmen skildras otrogna, vilket visar på motsägelsefullheten med tvåsamhet 

som genomgående upprätthålls. Tvåsamhet upprätthålls genom att termer av otrohet måste 

förstås i relation till äktenskap. Alegra porträtteras obeslutsam och att ha svårt att binda sig 

trots det uppvisar flera karaktärer en tendens till att ha flera relationer eller vara otrogna. 

Exempel på det är i en flashback av när Alegra träffar Samantha för första gången och 

Samantha berättar att hon har pojkvän. Ett annat exempel är när Alegra nämner för Philip att 

Miley har en tendens att träffa gifta män. Dessutom träffar Grace och Philip Alegra samtidigt 

som de fortfarande är tillsammans. Det tyder på en normalisering av relationer där otrohet 

förekommer. Wilkins och Dalessandro tar upp flersamhet i termer av otrohet under 

collegetiden anses acceptabelt inför att senare i livet gifta sig och starta familj.90 Det går att se 

som en queer tid där det finns utrymme att vara flersam ett tag. Dock begränsas den queera 

tiden av den straighta tiden där en slutligen ska gifta sig och skaffa barn. Queer tid får 

utrymme i filmen i form av otrohet vilket gör att flersamhet ändå är en vanlig företeelse inom 

ramen för straight tid. Queer tid ger ett utrymme, som Halberstam menar, att diskutera queera 

liv.91 I detta fall diskuteras inte flersamhet rent språkligt utan styrs av normer kring 

tvåsamhet. 

6.2	Bisexualitet	
Alegra skildras som kluven med sina bisexuella praktiker. Det blir en mellangrund för 

dikotomin homo- och heterosexualitet. I denna film blir dikotomin homosexualitet och 

bisexualitet. Eftersom filmen ger upphov till en homonormativ kontext förstärker 

marginaliseringen av bisexualitet och flersamhet den homonormativa levnadspraktiken. Men 

den marginaliserade dikotomin ger också möjlighet till att visa alternativt levnadsätt alltså den 

queera tiden i detta fall. I denna film faller homonormativiteten innanför ramarna för straight 

tid i sitt upprätthållande av rådande tvåsamhetsnormer och äktenskap som straighta tiden 

bygger på. Dock porträtteras både Samantha, Grace och Alegra med bisexuella begär vilket 

gör att filmen har flera som utövar bisexualitet trots att det språkligt enbart nämns en gång 

under filmen. Även om det språkligt inte nämns framställs bisexualiteten och öppnar upp för 
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91 Halberstam, s. 7 
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att se andra levnadsätt. I filmens narrativ blir bisexualitet som en förvirring på väg till slutet 

då en bestämmer sig för en partner med ett kön. Både för Samanthas och Alegras fall 

porträtteras det som en kluvenhet vilket osynliggör bisexualiteten. Dessutom är flersamhet 

inte enligt berättelsen ett hållbart alternativ och därför blir det betydande att bestämma sig för 

en person. Wilde tar upp att bisexualitet sällan återges i film som en egen sexualitet på grund 

av att det mestadels görs i en tvåsam relation.92 Med det tvåsamma slutet porträtteras Alegra 

att nu bestämt sig för den homonormativa sexualiteten vilket Wilde menar är slutet av ett 

narrativ som utesluter bisexuella begär. 

6.3	Queer	och	straight	tid	
	
Tiden som Alegra träffade flera partner i filmen utgör större än den del hon är tillsammans 

med Samantha. Värderingen av narrativets helhet upprätthåller straight tid genom dess 

dikotomi queer tid som får stå för det avvikande. Queer tid ges dock utrymme för bisexualitet 

och flersamhet i delarna orientering och händelse som i sig synliggör queera levnadssätt.93 

Genomgående i filmen problematiseras Alegras levnadsätt av personer i hennes omgivning 

som poängterar hennes avsteg från normer kring femininitet, bisexualitet och flersamhet. Den 

straighta tiden är på så sätt närvarande men dock ifrågasätter Alegra den med både handlingar 

och ord vilket öppnar upp för en queer tid gällande flersamma och bisexuella levnadsätt.  

	
Sammanfattningsvis består helheten i Puccini for Beginners av homonormativ straight tid 

medan den queera tiden får utrymme emellanåt. Flera karaktärer som ovan nämnt gestaltar 

någon form av bisexuellt begär vilket ger utrymme till queer tid. Alegra framställs som 

humoristisk, kluven, förvirrad och galen medan hon praktiserar bisexualitet och flersamhet 

vilket normaliserar homonormativ straight tid och marginaliserar dess dikotomi queer tid. 

Filmen avslutas med att Alegra bestämmer sig för tvåsamhet och inte längre är kluven i form 

av bisexualitet och flersamhet. Temat i filmen är att Alegra måste förhålla sig till den 

homonormativa tvåsamheten. Queer tid anses vara en del av det ungdomliga och ännu inte en 

allvarlig levnadspraktik.94 Likaså kommer Willey fram till i sin filmanalys av flersamhet och 

bisexualitet ses som ett temporärt och kortvarigt levnadssätt.95 I denna film skildras den 

bisexuella och flersamma perioden som en del av Alegras process för att sedan återgå till den 

																																																								
92 Wilde, s. 416 
93 Wallenberg, ss. 154-155 
94 Halberstam, s. 153 
95 Willey, s. 726 
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homonormativa straighta tiden vilket innebär tvåsamma och långvariga relationer. Dikotomin 

bisexualitet och flersamhet får stå för den kluvna levnadsättet medan dess motsats 

homosexualitet och tvåsamhet är det eftersträvansvärda straighta tiden.  

6.4	Avslutande	diskussion	
Puccini for Beginners har jag analyserat med syftet att undersöka på vilket sätt femininitet, 

bisexualitet och flersamhet representeras. Det är en queer filmproduktion med att narrativ som 

berörande en homonormativ kontext. Valet av att göra en läsning av femininitet, bisexualitet 

och flersamhet är att jag vill synliggöra dessa levnadspraktiker och undersöker normer kring 

dem. I filmen skildras normer kring dessa skärningspunkter och att analysera det med queer 

och straight tid ger möjlighet att kartlägga normerna och förstå hur dem hänger ihop. Nu när 

analysen är gjord förstår jag att normer kring femininitet, bisexualitet och flersamhet bär 

narrativet, eftersom de är dem Alegras inre konflikt bygger på. Den konflikten är även det 

som gjort att händelserna i filmen fått mening och kunna föra narrativet framåt. För att det 

skulle kunna vara en konflikt är de beroende av att bisexualitet och flersamhet utmanar 

filmens tvåsamma homonormativt straighta tid. Film görs oftast så realistisk det är möjligt 

och kan ses som en spegling av samhälles normer och det innebär att normer kring 

femininitet, bisexualitet och flersamhet reproduceras.  Min analys bidrar med en läsning av 

vilket sätt femininitet, bisexualitet och flersamhet representeras i förhållande till queer och 

straight tid i filmen Puccini for Beginners. Det visar på att bisexualitet och flersamhet 

marginaliseras och representeras som en kortvarig lösning av levnadsätt innan den 

hegemoniska straighta tiden blir det typiska slutet för en film. Det tvåsamma slutet 

upprätthålls av ett homonormativt par som reproducerar den straighta tiden.  

 

För vidare forskning kan flera filmer jämföras för att undersöka på vilket sätt femininitet, 

bisexualitet och flersamhet representeras. På så sätt kunna se likheter och olikheter för att 

förstå vad vanligt förkommande är i representationer av dessa intersektioner i film. Dessa 

skärningspunkter skulle även vara spännande att applicera på annan media för att se om 

femininitet, bisexualitet och flersamhet representeras på ett liknande eller annat sätt än vad jag 

ser görs utifrån min analys av Puccini for Beginners.  
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