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Abstract 

This essay investigates the relationship between Mildred and her daughter Veda in James M. 

Cains novel Mildred Pierce (1941). The purpose of the investigation is to point out how the 

relationship is portrayed in the film from 1945, and the TV-series from 2011. To facilitate the 

analysis I apply adaptation theorist Thomas Leicht’s list of ten different adaptation strategies to 

conclude the possible effects these strategies may have had on the relationship portrait and the 

themes of the novel. For the analysis of the TV-series I also use adaptation theorist Sara 

Cardwell’s theories about TV-adaptations. The main question of the essay is: How can the film, 

where the plot is so different from the novel’s, seem more faithful to the novel than the TV-series 

which is so faithful to the novel’s plot? I have shown that several aspects have had influence on 

the moviemakers, such as the Hollywood Production Code in the 1940’s, or the novel’s sometimes 

“unscreenable” themes such as incestuous insinuations. One of my conclusions is that the main 

difference between the adaptations is how the moral and judging narrator of the novel has been 

adapted. I have also shown that the adaptations evoke the question about what Mildred Pierce did 

wrong, but the answer isn’t clear in any of them. 
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1. Inledning 

När jag under hösten 2011 såg den amerikanska TV-serien Mildred Pierce (2011) kände jag ett 

starkt förakt mot dottern Veda som gör livet surt för sin mor Mildred. Modern Mildred gör allt för 

sin dotter, som med största otacksamhet endast tar emot. Medan Mildred nästan verkar glädjas 

bara av det enkla faktum att dottern överhuvudtaget tar emot. 

      Veda framstår som ondskan själv, vilket jag tyckte var intressant. Själv har jag dock svårt att 

definiera någon person, verklig eller fiktiv, som ond eller god. Jag tror på onda och goda 

handlingar och tankar, och tror att de oftast är ett resultat av något utifrån snarare än av något 

inifrånkommande.  

      Eftersom Veda begår onda handlingar hur mycket kärlek hon än får, av både Mildred och den 

övriga familjen uppfattar jag Veda som en framställning av en ”ond person”; alltså att hon skulle 

ha fötts ond. Det visar sig dessutom att det är just Mildred, den som anstränger sig allra mest för 

Vedas skull, som Veda riktar all sin ondska mot. Hon tycks verkligen hata sin mor, och eftersom 

hatet till synes kommer från ingenstans började jag undra om jag hade missat något i berättelsen. 

Det var först när min fråga väcktes som jag upptäckte att serien bygger på en roman av James M. 

Cain och att den även filmatiserats en gång tidigare, som en film noir 1945. Efter att ha sett TV-

serien såg jag filmen och därefter läste jag romanen. Med tanke på hur stor skillnad det var i 

intrigen mellan de tre versionerna, insåg jag att det måste ha funnits något i romanen som varit 

svårt att överföra till film och TV. 

      I alla tre versionerna riktar Veda sitt hat och sina onda handlingar framför allt mot den mor 

som gör allt för att glädja henne. Möjligen för att Mildred är den som ser, eller ser igenom Veda? 

Och Veda märker, vilket sätter igång ett slags maktkamp dem emellan. Därmed kan Mildreds 

upprepade försök att glädja Veda uppfattas som synonymt med att försöka förändra henne. Det 

skulle kunna vara en förklaring till Vedas hat. Och om det är Vedas ”ondska” som Mildred ser, 

varifrån kommer då den? 

      När jag läste Cains roman märkte jag en antydan där som inte alls visar sig lika tydlig i 

filmatiseringarna. En antydan om saker som mycket väl skulle kunna förklara deras omöjliga 

kärlek till varandra, saker som kanske varit för tabu för att gestalta i både film och TV-

versionerna. Den innehåller också en rad konkreta handlingar där Mildred enligt min analys 

formar Veda till det monster hon kan uppfattas som.       

           Mildred Pierce har i två olika tider överförts från prosa till film och TV-serie, och man har 

uppenbarligen försökt behålla temat, men med olika resultat. Tydligt är dock att samtliga versioner 

försökt visa att Mildred gjort något fel, snarare än att Veda skulle vara upphovet till allt ont. Både 
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filmens och TV-seriens tag line antyder detta. ”Mildred Pierce – Having it all would cost her 

everything” och ”Mildred Pierce – Don’t tell what she did.”
1
  

Så, vad gjorde hon?  

 

1.1 Frågeställning och syfte  

 

Varför kan filmen Mildred Pierce (i fortsättningen kallad MP) från 1945, som är så uppenbart 

omarbetad både intrigmässigt och genremässigt, uppfattas som mer trogen originalverket än den 

TV-serie från 2011 där man i minsta detalj försökt efterlikna originalet? Detta vill jag komma 

fram till bland annat genom att undersöka vad det innebär att vara trogen originalverket vid en 

filmadaptation.    

      Syftet är att visa på hur relationen mellan Mildred och hennes dotter Veda växlar karaktär 

beroende på hur den adapterats från prosa till film respektive TV-serie.    

        

1.2 Tidigare forskning 

 

James M. Cain har lite nedvärderande kallats för ”a writer for the studios”, då hans romaner varit 

så tacksamma att adaptera till film.
2
 Förutom MP har även Cains romaner Double Indemnity 

(1944) och The Postman Always Rings Twice (1946) blivit film. I boken James M. Cain – Hard-

Boiled Mythmaker, där Davis Madden och Kristopher Mecholsky presenterar Cains liv och 

författarskap, är ett av kapitlen tillägnat ”Cain at the movies”.
3
 Det är Cain och hans verks 

förhållande till filmvärlden som diskuteras i den mesta forskningen kring hans författarskap.  

      Det har gjorts ett flertal undersökningar och analyser av MP, framför allt av filmen från 1945. 

Om TV-serien från 2011, har jag däremot inte hittat annat än en del recensioner och intervjuer, 

som ändå kommit till glädje för min analys. I min analys använder jag mig inte av någon 

forskning som övergripande rör Cains författarskap. Jag vill hålla mig så konkret som möjligt till 

förhållandet mellan romanen MP och adaptationerna av den. 

      I artikeln Mildred Pierce – A Troublesome Property to Script har Albert J. LaValley undersökt 

skrivprocessen under vilken filmmanuset till MP (1945) utformades.
4
 Han inleder med en analys 

                                                 
1 http://www.imdb.com/title/tt0037913/  (2012-12-12) Begreppet “tag line” kan jämföras med vad man på svenska kallar ”slogan”. 
2 Richard Porton, Mildred Pierce’s bitter tears, ur Cinema Scope, Spring 2011, Issue 46, sid. 45-46. 

Sid. 45. 
3 David Madden, och Kristopher Mecholsky, James M. Cain – The Hard-Boiled Mythmaker, Scarecrow Press, USA 2011. 
4 Jack Boozer, Autorship in Film Adaptation, avsnittet Mildred Pierce – A Troublesome Property to Script av Albert J. LaValley, 

University of Texas Press, Austin, TX, USA 2008. 

http://www.imdb.com/title/tt0037913/
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av romanens handling och tema och diskuterar den i relation till både Cains tidigare verk och 

tidens rådande crime- och film noir-trend. LaValley har samlat ihop brev och ”memos” som 

cirkulerat mellan i stort sett samtliga manusförfattare och producenter som varit inblandade i 

skrivprocessen där det bl.a. framkommer hur James M. Cain själv varit delaktig. Den här delen av 

LaValleys artikel är användbar för min analys då den bland annat diskuterar Cains egen syn på 

den rollfigur han skapat. LaValley tar vidare upp ett flertal inblandade manusförfattares och 

producenters förhållande till varandra samt deras interna kommentarer kring manuskriptet som i 

huvudsak rör dramaturgi, tekniska faktorer eller stridigheter kring detaljer. Eftersom min analys 

fokuserar på filmen, dvs. det färdiga resultatet, i förhållande till originalverket av Cain, väljer jag 

att inte beröra dessa diskussioner. 

      En annan som skrivit om den problematik som uppstod då MP skulle bli film är forskaren 

Greg Garret. I artikeln The many faces of Mildred Pierce: A case study of adaptation and the 

studio system, pekar han på de åtgärder som behövde göras för att anpassa berättelsen enligt de 

regler som det så kallade ”Production Code” krävde för att den överhuvudtaget skulle bli godkänd 

för produktion.
5
 Även här diskuteras MPs svåråtergivna teman samt Cains kommentarer kring 

manuset.  Enligt Garret är det framför allt det laddade temat som är problemet eftersom det inte 

från början kunde anses följa de regler som Production Code satt upp. Production Code var en 

moralkod som infördes i Hollywood 1934 och skulle förebygga regeringskonflikter, övergrepp 

och ”Hollywoodskandaler” som ansågs kunna orsakas av de sex- och våldsfilmer som kommit 

under 1920- och 1930-talen.
6
 För att följa Production Code var man tvungen att hålla sig till 

följande regler:  

1. No picture shall be produced which will lower the moral standards of those who see it. Hence the 

sympathy of the audience should never be thrown to the side of crime, wrongdoing, evil or sin.  

2. Correct standard of life, subject only to the requirements of drama and entertainment, shall be 

presented.  

3. Law, natural or human, shall not be ridiculed, nor shall sympathy be created for its violation.
7
  

Garrets artikel behandlar det problematiska med att överföra de teman i MPs som framstår som 

förbjudna i förhållande till Production Code, samt Cains reaktioner på förändringarna av hans 

berättelse. Därför känns Garret relevant att återkoppla till i min analys. 

      MP har också varit föremål för feministiska analyser vilket Julie Weiss tar upp i sin artikel 

Feminist Film Theory and Women’s History: Mildred Pierce and the twentieth century.
8
 Weiss tar 

                                                 
5 Greg Garret, The many faces of Mildred Pierce: A case study of adaptation and the studio system, ur Literature Film Quarterly, 

Vol. 23, Issue 4, sid. 287-293, 1995. 
6 Garret, sid. 288. 
7 Ibid. 
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bl.a. upp konflikter som uppstått mellan dem hon kallar ”teoretikerna” och ”historikerna” då de 

analyserat MP. Hon skriver t.ex. om filmprofessorn Linda Williams som menar att för att en 

feministisk tolkning ska leda till förståelse måste den gå utanför verket och sätta Mildred i 

förhållande till den historiska kontexten; dvs. titta på hur samhället såg ut då filmen blev till för att 

kunna förstå varför kvinnan porträtterats på ett visst sätt. Vilket Williams inte tycker att 

teoretikerna gör.
9
 Pam Cook är enligt Weiss däremot en av de teoretiker som istället varit mer 

intresserad av filmens struktur och som undersökt filmteknik som gör att kvinnor hamnar i 

underordnade positioner. Cook kan därför koncentrera sig på specifika scener i sina analyser, t.ex. 

slutscenen där Mildred återförenas med sin exman Bert. I den scenen går Mildred och Bert 

tillsammans mot soluppgången och passerar två arbetande kvinnor som skurar ett golv. Detta, 

menar Cook,”serves to reassert patriarchal authority that Mildred’s filmic behavior had 

threatened.”
10

 

      Weiss har inspirerats av historikernas metoder när hon i sin egen analys bl.a. hänvisar till vad 

kritikerna skrev om filmen då den haft premiär. Hon lyfter fram att kritikernas kommentarer 

förutom hyllningar av moderskapet och Mildreds orubbliga kärlek till sitt barn handlade om hur 

farlig passionen för pengar kan vara. Kommentarer kring hur Mildred’s framgång leder till 

fördärvet och att Mildred kör ut sin man visar hur dåtidens offentlighet tolkade filmen.
11

 

      Robert J. Corber har inspirerats av både historikerna och teoretikerna. I artikeln Joan 

Crawford’s Padded Shoulders: Female Masculinity in Mildred Pierce analyserar han inte bara 

filmens värld utan även Joan Crawfords, som spelade Mildred i filmen från 1945. Han tar upp 

rollbesättningens betydelse för hur man kunde tolka eller uppfatta berättelsen.
 12

  Han skriver 

också om efterkrigstiden och kalla kriget, då det fanns en vilja att få kvinnor att återvända till sina 

hem, samt om tidens utbredda homofobi. Han menar att denna homofobi oavsiktligt gjorde folk 

medvetna om kön och sexuell identitet och konstruktionen av dessa.
13

 Människor gjordes 

medvetna om att maskulina män och feminina kvinnor kunde vara homosexuella. Det maskulina 

och det feminina framställdes som något man kunde spela på för att dölja eller visa sin sexuella 

läggning. Med detta menar Corber, bidrog tiden för kalla kriget med ett slags ”queerness”. Jag 

tolkar det som att medvetenheten om spelandet eller framställningen av sexuell tillhörighet väckte 

                                                                                                                                                                         
8 Julie Weiss, Feminist Film Theory and Women’s History: Mildred Pierce and the Twentieth Century, ur Film & History, 

Sept1992, Vol. 22, Issue 3, sid. 74-87. 
9 Weiss, sid. 79. 
10 Weiss, sid. 77. 
11 Weiss, sid. 76. 
12 Robert J Corber, Joan Crawford’s Padded Shoulders: Female Masculinity in Mildred Pierce, ur Camera Obscura, May2006, Vol. 21, 

Issue 62, sid. 1-31. 
13 Corber, sid. 9. 



8 

 

frågor och ifrågasättanden kring könsroller och normer, och att det är det Corber benämner som 

queer. 

      Han skriver att “Mildred’s success in the business world leads to her masculinization both 

visually and narratively, and she serves as an example of the bad things that supposedly befall 

women when they leave the domestic sphere and enter the workforce.”
14

 Att Mildred agerar 

maskulint skulle under rådande föreställningar kunna tolkas som att hon var lesbisk vilket Corber 

vidare utnyttjar i sin analys av förhållandet mellan henne och dottern som incestuöst.  

      Han går också in på filmtekniska detaljer som pekar på Mildreds maskulinitet och den 

incestuösa antydan. Han ställer frågan angående filmens teaser och dess tag line Don’t tell what 

she did, ”wich encouraged viewers to think that Mildred does something bad. But if Mildred does 

not murder […] what does she do that viewers should avoid talking about?”
15

 En fråga som också 

är en av den här uppsatsens grundfrågeställningar.  

      Corber går också precis som LaValley in på kontakten mellan filmproducenten Jerry Wald och 

Cain och dennes klagomål på producentens idéer. Corber menar att ”the unresolved perversity of 

Mildred and Veda’s relationship indicates why Cain objected so strenuously to Wald’s ideas for 

the screen adaptation of the novel.”
16

 

      I en filmvetenskaplig uppsats behandlar filmvetaren Ewa Ersson det ickeverbala maktspråket i 

filmen MP. Hon beskriver filmen som en film noir och utvecklar genrebegreppet genom att ge det 

många skilda definitioner. Hon menar att film noir ofta rör sig i ett gränsland mellan flera olika 

genrer och därför aldrig blir en renodlat egen. Hon visar att ett klassiskt film noir-tema är icke 

uppfyllda begär. Just det temat finner hon i MP vara: ”det mest intressanta i en film som MP och 

andra filmer med starka kvinnor som försöker förändra sina liv och sin situation genom att bryta 

upp den ’heliga’ familjen […]”
17

 

 

2. Teoretisk bakgrund 

Adaptationer av romaner till film har förekommit så länge film har funnits och det är många som 

forskat kring det. Den första boken om adaptionsteori, Novels into Film av  adaptationsteoretikern 

George Bluestone, kom ut först 1957.
18

 Några av de mest kända adaptationsteoretikerna sedan 

                                                 
14 Corber, sid. 6. 
15 Corber, sid. 14. 
16 Ibid. 
17 Ewa Ersson, Patriarkatets triumf :en studie av det ickeverbala maktspråket i "Mildred Pierce" : C-uppsats /.  Stockholm 

: Institutionen för teater- & filmvetenskap, 1994 Ht., sid. 17. 
18 Deborah Cartmell, och Imelda Whelehan, Literature on screen, Cambridge University press, 2007, sid. 1. 



9 

 

dess är Brian McFarlane, Deborah Cartmell, Imelda Whelehan, Robert Stam, Sarah Cardwell, 

Thomas Leitch och Dudley Andrew.
19

 Liecht skriver i boken Film Adaptations and it’s 

Discontents om att frågan angående adaptationers trohet, eller ”fidelity” mot sin textkälla ofta 

diskuterats inom adaptationsteori vilket han menar många gånger har varit ett meningslöst 

tillvägagångssätt i analyser, eftersom de i slutändan oftast resulterat i ett enda konstaterande: att 

boken är bättre. Han skriver att ”fidelity as a touchstone of adaptations will always give their 

source texts, wich are always faithful to themselves, an advantage so enormous and unfair that it 

renders the comparison meaningless.”
20

 Det här är något jag försöker undvika i min analys. Mitt 

syfte är inte att värdera eller favorisera varken ett speciellt medium eller en viss version av 

huvudverket, om än frågan om ”fidelity” måste behandlas då det trots allt kan vara något som de 

som adapterat verket eftersträvat.  

      Det kan vara bra att veta att Nationalencyklopedins definition av ordet adaption är anpassning. 

En adaption utger sig alltså inte, genom begreppet, för att vara en överföring eller transkription.
21

 

 

 

2.1 Adaptionsteori 

Min undersökning gäller adaptioner som gjorts för två olika medier, film och TV. Därför använder 

jag mig av film- och TV-vetaren Sarah Cardwell’s beskrivning av adaptioner som gjorts för just 

TV, i min analys av TV-serien. Teorierna kring filmadaption använder jag dock i analysen av båda 

medierna. 

2.1.1 Filmadaption 

Jag använder mig av ett par av de tio strategier eller kategorier i vilka Thomas Liecht delar in sin 

adaptionsteori i Film Adaptations & its Discontents.
22

 Med sina adaptioner passar MP bra in i 

några av de kategorier Leicht listar, och kan därför analyseras med dem som verktyg. Leicht 

nämner även litteraturteoretikern Gérard Genettes lista över fem möjliga relationer mellan texter. 

Två av dem är intertextualitet och hypertextualitet. Intertextualitet definierar han som ”the actual 

presence of one text within another’ via quotation, plagiarism or allusion.” Medan hypertextualitet 

är “any relationship uniting a text B […] to an earlier text A […] upon which it is grafted in a 

                                                 
19 Thomas Leicht, Film adaptation and it’s discontents – From Gone with the Wind to The Passion of the Christ, The John Hopkins 

University Press, Baltimore 2007, sid. Ix. (Fler adaptationsteoretiker:  James Naremore, Kamilla Elliott och Robert Ray). 
20 Leicht, sid. 16. 
21

 http://www.ne.se/sok?q=adaption (2013-01-01)  
22 Leicht, kapitel 5, Between Adaptation and Allusion, sid. 93-126. (De tio kategorierna är: celebration, adjustment, neoclassic imitation, 

revisions, colonization, metacommentary or deconstruction, analogue, parody and pastiche, seconadary, tertiary or quaternary imitations 

och allusion). 

http://www.ne.se/sok?q=adaption
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manner that is not that of commentary.”
23

 Det är förhållandet mellan dessa två som Leicht utgår 

från då han listar sina tio kategorier. Han beskriver sina definitioner som ”a grammar of 

hypertextual relations as they shade off to the intertextual”.
24

 

De kategorier jag nämner är anpassning och hyllning. Inom kategorin anpassning menar Leicht att 

följande fem typer av anpassning kan förekomma: 

Komprimering. Eftersom det är svårt att berätta en 500-sidig roman på ett par timmar 

måste man utelämna delar av berättelsen. Den ska anpassas till en kvälls underhållning.
25

 

Expansion. Motsatsen till komprimering. Detta sker framför allt då filmer är gjorda efter 

t.ex. noveller.
26

 

Korrigering. När man gör ändringar som anses förbättra originaltexten. Som exempel 

nämner Leicht de otaliga Hollywood-adaptioner där man valt att göra olyckliga slut till 

lyckliga.
27

 

Uppdatering. När man placerar en äldre klassikers handling till en nutida miljö. Det kan 

tillämpas för att exempelvis peka på hur relevant berättelsen är än idag.
28

  

Superimposition. Här handlar det om hur yttre intressenter, personer eller faktorer spelar in 

i hur adaptionen ser ut. Det kan handla om en beställare med särskilda önskemål, eller om att 

en viss skådespelare ska marknadsföras på ett visst sätt. Det kan också handla om ekonomi, 

eller om vissa produktionsbolags ”house style”. Leicht tar MGM:s house style som exempel 

och skriver att den innehåller “beautiful actresses, lavish but not necessarily historically 

accurate costumes and sets, expressive music, bright and even lighting, clear enunciation 

[…]”.
29

 En annan typ av house style kan vara att man ofta använder samma manusförfattare, 

filmfotografer, kompositörer och skådespelare för att hålla en liknande stämning i filmerna. 

Här spelar också censur in. Leicht nämner också Production Code som han kallar ”censors 

of the Hays Office” och tar filmen MP som exempel på en adaption som påverkats av den.
30

 

Den andra kategorin är hyllning.
31

 Några olika typer av hyllningar som Leicht tar upp är:  

Bevarande. Målet med själva adaptionen är att bevara originaltexten. Några av Leichts 

exempel är några tidiga BBC-storsatsningar, som filmatiserat samtliga Jane Austens och 

Shakespeares verk. 

                                                 
23 Leicht, sid. 94. 
24 Leicht, sid. 95. 
25 Leicht, sid. 99. 
26 Ibid. 
27 Leicht, sid. 99f. 
28 Leicht, sid. 100. 
29 Leicht, sid. 101. 
30 Ibid. 
31 Leicht, sid. 96. 
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Kopia. När adaptionen är en kopia handlar det om att hålla högsta möjliga ”fidelity” eller 

trohet mot originaltexten. Man gör en “replication of every possible element of the original 

text – structure, action, character, setting, dialogue, theme, tone […]”
32

 

Frigörande. Leicht menar att en filmadaption kan ”frigöra” sådant som man i originaltexten 

behövt gömma eller dämpa exempelvis p.g.a. censurrisk.
33

 

Narratologen Mieke Bal ställer frågan om varför hon upplevde Steven Spielbergs film 

Purpurfärgen, baserad på Alice Walkers roman med samma namn, som ett ideologiskt och 

konstnärligt misslyckande. Hon skriver: ”I contend that this was so because the movie failed to 

represent the iconographic basis of the combative ideological position that Walker’s novel 

proposed as well as the narrative sources used to articulate that position.”
34

 Hennes tanke är att en 

filmadaption inte bara innebär en direkt ”översättning” av t.ex. en roman, utan att det är en visuell 

bearbetning av dess viktigaste aspekter och betydelser. Att filmatiseringen måste ta hänsyn till de 

ikonografiska aspekterna om man vill förmedla samma budskap som romanen. Hon skriver vidare 

att ”if a novel addresses political issues in a specifically powerful way, the film, through totally 

different means, without following the visual indications offered in the novel, may still adress the 

same issues with comparable power.”
35

 Tanken knyter även an till en av uppsatsens 

frågeställningar; nämligen varför filmen MP som är så omarbetad intrigmässigt kan uppfattas som 

mer trogen originaltexten än vad TV-serien är. Detta trots att TV-serien försökt vara romanen så 

trogen som möjligt.  

2.1.2 TV-adaption 

I Literature on the Small Screen – Television adaptations, behandlar Sarah Cardwell TV- och 

filmadaptioner som två olika typer av adaptioner.
36

 En av skillnaderna hon pekar på är möjligheten 

för TV-mediet att genom TV-seriens form fördjupa rollfigurerna och vara mer trogen längre 

originalverk, medan en biofilm sällan är längre än ett par timmar. Hon tar också upp hur TV-

mediet historiskt haft till uppgift att informera och undervisa sin publik till skillnad från filmen 

som kunnat ses mer som ren underhållning. Som en följd av den skillnaden ställdes ofta högre 

krav på fidelity i TV-adaptionerna, alltså att troget återge originalverket, medan filmen kunde ta ut 

svängarna mer och ses som egna verk. TV-adaptionernas trohet kunde bl.a. innebära att man 

                                                 
32 Leicht, sid. 96. 
33 Leicht, sid. 98. 
34 Mieke Bal, Narratology – Introduction to the Theory of Narrative, Third edition, University of Toronto Press Incorporated, London 

2009, sid. 167f. 
35 Bal, sid. 167. 
36 Cartmell och Whelehan, sid. 181-195. 
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använde dialog direkt hämtad ur originalverket.
37

 Hon menar att troheten mot originalverket 

fortfarande är viktig i TV-adaptioner men att begreppet trohet har fått nya innebörder och skriver 

att ”while in early adaptations it implied faithfulness to the words of the novel, in later 

adaptations, as television has developed stylistically, and greater expressive opportunities have 

opened up, fidelity has been reconfigured and adaptors have become more concerned with 

conveying the ’spirit’ of the source text”
38

 Cardwell drar slutsatsen att en följd kan bli att 

publikens intresse för själva källtexten växer och att TV som undervisande medium på så sätt tagit 

ny form.
39

  

      Cardwell nämner också att de tidigare mer ordagranna TV-adaptionerna, där troheten mot 

dialog var viktig, levde vidare in på 1970-talet. Trots att de filmiska innovativa möjligheterna 

fanns vid den tiden: en estetisk trend existerade redan där bl.a. kameravinklar och en enklare stil 

satte dialogen i fokus.
40

  

       

2.2 Övriga begrepp 

2.2.1 Fabel, intrig och fokalisering 

För att enkelt beskriva handlingen i MP gör jag det utifrån några narratologiska begrepp som 

fabel, intrig och fokalisering.  

      Slår man upp begreppet fabel i Istvan Pusztais minilexikon i dramaturgi finner man 

förklaringen att det är en ”kort och ’anonym’ återgivning av dramats handlingsförlopp” där man 

återger handlingen ”i kronologisk ordning men utan konkret angivande av tid, plats eller 

personernas namn.”
41

 Han skriver också att ”nyttan med en fabelbeskrivning är att man får en 

överblick över handlingen.”
42

 Det är först i intrigbeskrivningen man anger tid, plats och personers 

namn. Han förklarar att ”Intrigen är dramats handling berättad i den ordning som den presenteras 

[…] intrigen börjar alltså i och med den första scenen i berättelsen”.
43

 

      Litteraturprofessorn Maria Nikolajeva förklarar begreppet fokalisering som ett redskap som 

tillåter en exaktare undersökning av berättarperspektivet.
44

 Fokaliseringen, resonerar hon, är en 

begränsning av information från berättaren till läsaren som sker via en fokalisator. Hon skriver att 

”[f]okalisering innebär därmed en manipulering av synvinkeln som gör att vi uppfattar berättelsen 

                                                 
37 Cartmell och Whelehan, sid. 184. 
38 Cartmell och Whelehan, sid. 193. 
39 Ibid. 
40 Cartmell och Whelehan, sid. 186. 
41 Pusztai Istvan Berättarteknik – Dramaturgiska begrepp från A till Ö, Recito Förlag, Stockholm 2011, sid. 64. 
42 Ibid. 
43 Pusztai, sid. 85. 
44 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, andra upplagan, Studentlitteratur AB, Lund 2004, sid. 172. 
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’som om’ den berättades av den fokaliserade personen.”
45

 Hon beskriver tre olika typer av 

fokalisering:  

Icke-fokalisering: när berättaren ser och vet mer än fokalisatorn (till exempel, vad de andra 

personerna tänker). 

Extern fokalisering: när berättaren ser och vet mindre än fokalisatorn (till exempel, vet inte 

vad fokalisatorn tänker, utan bara vad han ser).  

Intern fokalisering: när berättaren ser och vet precis lika mycket som fokalisatorn.
46

 

 

Pusztai nämner Gerard Genettes frågor ”Vem talar?” och ”Vem ser?”, och menar att en analys av 

detta kan blottlägga författarens teknik och sätt att påverka sina läsare.
47

  

      När jag i början av min analys beskriver handlingen i romanen MP håller jag mig till att 

beskriva intrigen, men väljer att utelämna händelser eftersom målet är att skapa en snabb 

överblick. Det är alltså ingen fullständig intrigbeskrivning. När jag sedan jämför de olika 

versionerna kan jag titta på likheter och skillnader i fabel kontra intrig.  

2.2.2 Incest 

I avsnittet Svartsjuka eller avundsjuka? Den incestuösa antydan använder jag begreppet incest. 

Nationalencyklopedins definition lyder: ”incest (latin ince´stus 'otukt', 'blodskam', av ince´stus 

'befläckad', 'oren', 'otuktig', av nekande in- och ca´stus 'ren', 'kysk'), blodskam, sexualhandlingar 

mellan personer som är förenade med blodsband”, men det står också att ordet incest ”har kommit 

att användas för sexualhandlingar mellan familjemedlemmar och släktingar oberoende av 

blodsband.” (ne.se) 

Sociologen Kerstin Rathsman, författaren till boken Incest – Att bo i en stulen kropp, behandlar 

begreppet i betydelsen ”sexuellt umgänge med nära släkting eller personer med ställning som t.ex. 

styvfar, vilket vanligtvis avses med begreppet incest.”
48

 Men hon pekar även på ytterligare 

definitioner som så kallad dold och öppen incest. Där skiljer hon mellan sexuellt intresse (dold 

incest) och sexuella handlingar (öppen incest).
49

 Hon hänvisar till Eva Hildebrands arbete med 

incestoffer och refererar till hennes definition: ”Sexualiseringen kan gælde alt fra kærtegn, kys, 

gentagne verbale ytringer om personens bryster og andre legemsdele til oralt, analt och genitalt 

samleje og masturbation med eller foran ofret.”
50

 

                                                 
45 Nikolajeva, sid. 172. 
46 Nikolajeva, sid. 172f. 
47 Pusztai, sid. 66. 
48 Kerstin Rathsman, Incest – Att bo i en stulen kropp, Studentlitteratur, Lund 2001, sid. 11. 
49 Rathsman, sid. 25. 
50 Rathsman, sid. 27. 
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      När jag i min analys använder begreppet incest, eller talar om den ”incestuösa antydan” är det 

dessa definitioner jag hänvisar till. 

 

2.3 Avgränsning 

I Deborah Cartmell och Imelda Whelehans Literature on Screen förklaras en av de svårigheter 

man kunnat stöta på vid adaptionsstudier, nämligen att de varit för litterära för filmstudier och för 

filmbaserade för litteraturstudier.
51

 

      Eftersom ämnet jag valt ligger i gränslandet mellan filmvetenskap och litteraturvetenskap 

kommer jag att begränsa mig när det kommer till de tekniska metoder som berör det mer 

filmvetenskapliga. Jag kommer t.ex. inte att analysera kameravinklar, ljud och ljus, musik eller 

klippning, även om jag nämner dessa faktorers betydelse. Samtidigt vill jag inte kalla analysen 

varken litteraturinriktad eller filminriktad utan kommer genomgående försöka hålla mig till, och 

acceptera just det gränsland i vilka filmadaptionsteorierna befinner sig. Jag har också medvetet 

valt att inspireras av de teoretiker som inte är mediespecialiserade i sina analyser. 

 

3. Analys 
 

3.1 Metod och disposition 

Jag läste först James M. Cains roman Mildred Pierce från 1941 och tittade därefter på filmen 

Mildred Pierce (1945). Jag noterade likheter och skillnader, vad som eventuellt tagits bort eller 

lagts till. 

      När jag sedan tittade på TV-serien Mildred Pierce från 2011 (i fem delar), sökte jag likheter 

och skillnader på samma sätt, men i jämförande relation till både romanen och till filmen. Jag 

gjorde så med utgångspunkten att TV-serien i någon mån kan vara påverkad av filmen. 

Därefter analyserade och jämförde jag de två överföringarna från prosa till film/TV-serie. Det har 

varit min metod för att diskutera förhållandet mellan filmen och TV-serien. 

      Analysen är indelad i fem delar, varav den första kortfattat förklarar romanens intrig. Därefter 

går jag igenom valda delar av innehållet för att beskriva hur mor- och dotterrelationen ser ut.  

Syftet är att fokusera på de situationer där jag tycker relationen skildras extra tydligt. I den andra 

                                                 
51 Cartmell, Deborah, och Whelehan, Imelda, Literature on screen, Cambridge University press, 2007, sid. 1. 
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delen jämför jag likheter och olikheter mellan romanen, filmen och TV-serien. Med hjälp av 

adaptionsteori reflekterar jag över varför vissa val eventuellt gjorts vid adaptionerna. 

      I analysens sista del koncentrerar jag mig på två olika teman: maskuliniteten och den 

incestuösa antydan som MP innehåller med en diskussion kring hur dessa framställts genom 

adaptionerna.  

 

3.2 Romanen Mildred Pierce 

 

3.2.1 Intrig 

Som en konsekvens av börskraschen 1929 blir Mildred Pierces make Bert av med sitt jobb som 

mäklare i Los Angeles. Han träffar en Mrs. Biederhof och blir utslängd av Mildred. Hon blir 

ensam med de två döttrarna Ray och Veda och tillhör därmed enligt sin vän ”the great American 

institution that never gets mentioned on Fourth of July – a grass widow […]”. För att kunna 

försörja sig själv och barnen tvingas hon ta arbete som servitris. Arbetet ger henne skamkänslor 

eftersom hennes dotter Veda ser ner på arbetarklassen. Tillsammans med den framgångsrike 

fadern levde familjen ett bättre liv, som dottern Veda trivdes med och som nu hotas. Mildred gör 

allt för att göra Veda nöjd, men dottern kräver inte bara en god ekonomi. Veda vill tillhöra 

överklassen. När Mildred konfronteras med Vedas besvikelse räddar hon snabbt situationen 

genom att hävda att hon endast tagit jobbet för att lära sig, i syfte att starta en egen restaurang. En 

fin restaurang måste hon tillägga och inser snart att hon måste genomföra det för att göra Veda 

nöjd. Mildred möter Monty, en känd polospelare tillhörande den överklass Veda önskar ansluta sig 

till.  

      När Ray, den yngsta dottern, dör i en plötslig sjukdom, blir Veda moderns enda hopp. Fadern 

Bert konstaterar: ”if ever a kid deserved to be in heaven she did”.
52

  Mildred finner sig dock 

lycklig över att det var Ray som dog och inte Veda. En känsla hon försöker förtränga genom hårt 

arbete.  

      Inom kort öppnar hon sin första egna restaurang och betraktar stolt neonskylten ”MILDRED 

PIERCE – Chicken – Waffles – Pies – Free Parking”.
53

 Veda, som blir eld och lågor över 

relationen mellan Mildred och Monty, umgås ofta ensam med Monty, oftare än Mildred som 

jobbar allt mer. Mildred, som nu försörjer inte bara Veda utan också Monty, mobbas av dem båda. 

De kallar hennes restaurang för pajvagnen och gör narr av hennes anställda. 

                                                 
52 James M. Cain, Mildred Pierce, 1941, Vintage Books Edition, New York, sid. 123. 

53 M. Cain, sid. 93. 
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      Veda är musikalisk och tar pianolektioner hos de bästa pianolärarna i hopp om att en dag bli 

upptäckt. Mildred gör allt för att stötta Vedas drömmar om en framtida karriär samtidigt som Veda 

växer upp och inser att hon inte har tillräcklig talang för att bli en berömd pianist. Mildred bryter 

upp från Monty när hon upplever att han med sin snobbiga attityd vänder Veda mot henne. Veda 

flyttar hemifrån efter ett bråk med Mildred. Kontakten bryts. Några månader senare får Mildred 

oväntat höra Veda framträda i radio som sångerska. Hon har nu blivit upptäckt som en sällsynt 

skicklig operasopran. I ett desperat försök att återfå kontakten med sin dotter gifter sig Mildred 

med Monty. Monty har förlorat sin rikedom p.g.a. börskraschen och är på väg att mista det slott 

han bor i. Mildred köper slottet. Veda dyker upp och Mildred blir salig av att få se henne i slottet, i 

”sitt rätta element”. Veda är mycket framgångsrik, men eftersom Mildred fortsätter att ösa sina 

pengar över dottern hamnar hon själv i en ofrånkomlig konkurs. En sen kväll när Mildred kommer 

hem är rollerna omvända.  Hon tvingas be Veda om hjälp med sin ekonomi. Men väl hemma 

finner hon Veda, naken, i Montys säng. Monty anklagar Mildred för att ha använt honom som 

lockbete för att få tillbaka Veda. Och påminner henne om att han är ett levande lockbete, och att 

bytet och lockbetet nu förälskat sig i varandra. 

      I berättelsens slut återförenas Mildred med Bert. Veda försvinner med Monty. ”To hell with 

her”, konstaterar Bert. 

 

 

3.2.2 Fokalisering 

Fokaliseringen i romanen sker genom en allvetande berättare. Berättaren är alltså utomstående 

vilket för läsaren skapar ett iakttagande intryck. Fokalisatorn är Mildred, vilket betyder att det är 

genom hennes ögon läsaren ser, det är henne man följer. Svaret på Genettes fråga om vem som 

talar är alltså den allvetande berättaren, och den som ser är Mildred. Berättaren i MP avslöjar ofta 

Mildreds tankar, men rör sig även utanför och kan vid flera tillfällen ses som moraliserande. 

Perspektivet kan ses som en icke-fokalisering eftersom berättaren ger oss information som 

fokalisatorn inte är medveten om. Samtidigt är det endast genom Mildred som händelserna 

skildras. Berättaren ger oss ingen information om vad någon annan tänker. Berättarperspektivet 

pendlar mellan en icke-fokalisering och en intern-fokalisering. Pendlandets effekt blir ibland att 

Mildreds tankar döms utifrån den vinkling författaren väljer. Ett exempel på den interna 

fokaliseringen är när den yngsta dotter Ray precis har dött och Mildred lägger sig ner och kramar 

om Veda. Berättaren går in i Mildreds tankar och avslöjar: “[…] at last she gave way to this thing 

she had been fighting off: a guilty, leaping joy that it had been the other child who was taken from 
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her, and not Veda.”
54

 Att läsa dessa tankar skapar möjligheten till en egen tolkning av varför 

Mildred känner och tänker som hon gör. Berättaren övergår sedan till det distanstagande planet, 

utanför hennes tankar: ”There was something unnatural, a little unhealthy, about the way she 

inhaled Veda’s smell […]”
55

 Berättarperspektivet övergår till en icke-fokalisering med en tydlig 

distans till Mildred som kan uppfattas som författarens avsikt att inte skapa en allt för stor sympati 

för henne. Det sker en vinkling som öppnar för en tolkning av förhållandet mellan Mildred och 

Veda som något tabubelagt. Något ”onaturligt”. 

 

3.3 Tre relationsporträtt 

Här går jag djupare in på hur relationen mellan Mildred och Veda ser ut i romanen, samt beskriver 

hur den skildras i filmen respektive TV-serien. 

 

3.3.1 Romanen 

Sent i romanberättelsen, då den framgångsrika Veda sjunger inför en stor publik, får modern 

Mildred en operakikare för att kunna betrakta sin dotter närmare. ”Eagerly she took them, adjusted 

them, leveled them at Veda. But after a few moments she put them down. Up close, she could see 

the wan, stagey look that Veda turned on the audience, and the sharp, cold, look […] It shattered 

illusion for Mildred. She preferred to remain at a distance, to enjoy this child as she seemed, rather 

than as she was.”
56

 Här uttrycks Mildreds och Vedas ömsesidiga distans. I min läsning lever 

Mildred med en illusion av sin dotter och vill helst inte kännas vid hur hon verkligen är. Den 

illusionen anser jag förklarar delvis de händelser som sker under berättelsens gång. Efter ett gräl, 

då Veda förklarat att hon inte vill något annat än att komma bort från Mildred, kastar Mildred ut 

henne ur hemmet. I romanen står det:”It didn’t occur to her that she was acting less like a mother 

than like a lover who has unexpectedly discovered an act of faithlessness, and avenged it.”
57

 

Liknelsen vid ett passionerat förhållande mellan två älskare etableras och blir enkel att applicera 

på många situationer som uppstår mellan Veda och Mildred. 

      När yngsta dottern Ray insjuknar befinner sig Mildred hos älskaren Monty. Efter Rays död 

undrar Veda var Mildred hållit hus när Ray insjuknade. Mildred svarar att hon hälsat på rika 

vänner. Hon kunde ha sagt att hon varit var som helst, men drivs istället av viljan att vinna Vedas 

godkännande. Att imponera på Veda framstår som det viktigaste för Mildred även i den här 

                                                 
54 M. Cain, sid. 134. 
55 M. Cain, sid. 135. 
56 M. Cain, sid. 277. 
57 M. Cain, sid. 240. 
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kritiska situationen. På väg hem från sjukhuset ljuger hon därför ihop en hel historia kring de rika 

vänner hon säger sig ha mött under sin frånvaro. 

      Mildred framstår som besatt av Veda och gör allt för att nå hennes kärlek. Problemet är att den 

person hon vill nå är hennes illusion. När Vedas pianolärare avvisat henne bryter hon ihop inför 

Mildred. ”You think I’m hot stuff, don’t you? You, lying there every day, dreaming about 

rainbows. Well, I’m not. I’m just a Glendale Wunderkind. […] They don’t pay off on work, they 

pay off on talent! I’m just no good! I’M NO GOD-DAMN GOOD AND THERE’S NOTHING 

THAT CAN BE DONE ABOUT IT!”
58

 Den riktiga Veda vill älska och bli älskad av modern 

Mildred. Mildred vill ha Veda som önskebild. För Mildred har, som jag ser det, inte stöttat Veda i 

annat än att jobba hårt för att uppnå den illusionen. Därför poängterar Veda i desperation att det 

inte finns något mer att göra. 

      Båda vill ha varandras ouppnåeliga kärlek. Ur det uppstår en maktkamp som resulterar i att de 

glider allt längre ifrån varandra. När Monty kommer in i bilden blir han ett slags mellanhand. Efter 

brytningen med Veda försöker Mildred få kontakt med henne via hennes sånglärare. När inte det 

går gör Mildred upp en plan. “At last she knew […] how she would get her […] She would get 

Veda through Monty.”
59

 Den enda anledningen till att Mildred gifter sig med Monty är alltså för 

att få Veda tillbaka. Detta får Monty inte veta eftersom Mildred undanhåller att kontakten med 

Veda är bruten. Istället hävdar Mildred att Veda flyttat hemifrån för att hon störde grannarna med 

sin musik. När Veda återvänder vill Mildred inte längre dela sovrum med Monty. Hon ordnar ett 

eget rum åt honom, vilket han inte verkar ha något emot. 

      Den kväll Veda sjunger inför publik, alltså vid det tillfälle som Mildred hellre ser henne som 

den illusion hon själv skapat, begår Veda sin hämnd. Det gör hon genom att först sjunga Mildreds 

favoritsång som hon tillägnar sin mor inför hela publiken. Sången är I’m always chasing rainbows. 

Samma regnbågar som hon i ett tidigare gräl anklagat Mildred för att drömma om hela dagarna (se 

citat ovan). Veda spelar medvetet upp den illusion hon vet att Mildred skapat. Låttiteln antyder 

också att Veda alltid försökt upfylla moderns dröm, att hon alltid har jagat regnbågarna Mildred 

fantiserat om. När Veda sjunger upplever Mildred fullkomlig lycka, eller som det beskrivs i 

romanen, ”This was the climax of Mildred’s life.”
60

 Senare den kvällen återvänder Mildred hem 

och upptäcker Veda naken i Montys säng. Veda slår därmed hål på illusionen. Hon ställer sig 

framför Mildred och visar upp sin avklädda kropp. Sig själv. Mildred överfaller henne och 

försöker strypa henne. Här kommer romanens värderande berättare in och bekräftar vad som 

                                                 
58 M. Cain, sid. 216f. 
59 M. Cain, sid. 253. 
60 M. Cain, sid. 278. 



19 

 

händer: Det står att istället för att kasta sig över den otrogne maken var det Veda, ”[…] the girl 

who had done no more than what Mildred had once said was a woman’s right”.
61

 Här beskrivs 

även att den kropp Mildred försöker strypa har ”[…] fingers like steel from playing the piano, and 

legs like rubber from riding, swimming, and all the recreations that Mildred had made possible for 

her.”
62

 Det görs alltså klart att det är Mildreds egen skapelse hon nu försöker ta död på. Hon 

släpper dock taget och Monty utbrister förbannat ”Came the dawn!... Came the dawn – God, what 

a dawn!”
63

 Gryningen har kommit, solen är på väg upp och Mildred ser äntligen klart. 

 

3.3.2 Filmen 

“After her cheating husband leaves her, Mildred Pierce proves she can become independent and 

successful, but can't win the approval of her spoiled daughter.”
64

  

      Så beskrivs filmen i vad man kallar “plot summary” på Internet Movie Database (Imdb). I 

filmen från 1945 är intrigen kraftigt omarbetad vilket påverkar hur relationen mellan Mildred och 

Veda kan tolkas. Därmed inte sagt att filmskaparna tolkat relationen annorlunda, vilket är något 

jag återkommer till i avsnittet om adaptioner.  

      Filmens intrig tar sin början hemma hos Monty när han blir skjuten av en person som inte syns 

i bild. Mildred misstänks för dådet och tas in till polisförhör. Hennes ex-man Bert tar på sig 

skulden. Mildred tar då på sig skulden, men polisen tror henne inte. I filmen bildar Mildreds 

återberättande hela historien från den tidpunkt då Bert mister sitt arbete, till den dag då Monty blir 

skjuten. Genom hennes återblickar skildras relationen med Veda hela vägen fram tills dess att 

Mildred upptäcker henne i armarna på Monty. Vilket Mildred uppger som sitt motiv till sin 

påstådda dödsskjutning. 

      Mildreds berättelse i filmen liknar intrigen i romanen, även om den både är komprimerad och 

innehåller vissa tillägg. Det är främst genom dessa tillägg och de urval som gjorts vid 

komprimeringen som relationen kan tolkas på ett nytt sätt. Men det är paradoxalt nog också 

genom dem som jag kan se att filmen försökt förmedla och återge relationen som den ser ut i 

romanen. 

     Innan Mildred kör ut maken Bert ur hemmet hinner han framföra några repliker som antyder att 

Mildred har en uppbyggd illusion om Veda. Han kommenterar:”The trouble is you trying to buy 

love from those kids but it won’t work. I’m no bargain but I get enough to by, but that no, that 

                                                 
61 M. Cain, sid. 291 (Det Mildred en gång sagt var att det är varje kvinnas rätt att älska). 
62 Ibid. 
63 M. Cain, sid. 292. 
64 http://www.imdb.com/title/tt0037913/ (2012-12-31). 
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isn’t good enough. Veda has to have a piano, and lessons, and fancy dresses so she can sit up on a 

platform, smirking her way through a piece any five year old with talent could play.”
65

 Mildred 

blir upprörd och hävdar Vedas talang. Bert invänder: “There’s something wrong Mildred. I don’t 

know, I’m not smart that way, but I know it isn’t right to…” Här blir de avbrutna av att telefonen 

ringer.
66

 Publiken får inte veta vad Bert upplever som är fel. Det får hänga kvar som ett 

frågetecken hos betraktaren. Genom Berts repliker uppfattar jag här att filmadaptionen tagit till 

vara den distansskapande och värderande berättaren som finns i romanen. När Veda senare blir 

sångerska är hon, till skillnad från i romanberättelsen, i filmen endast en nattklubbssångerska i en 

smått vulgär utstyrsel. Här kan deras roller ses som en hänvisning till mor- och dotterrelationen i 

romanen eftersom Veda i filmen utmanar Mildred illusion. Till skillnad från i romanen är det 

pengar Veda vill ha. Överklassen i sig verkar inte vara hennes dröm. Vedas motiv skiljer sig från 

romanens genom att hon framstår mer som en ”gold digger”. När fadern lämnat hemmet föreslår 

Veda att Mildred gifter sig med hans arbetskamrat. Mildred påpekar att hon inte är kär i honom, 

men Veda förstår inte mer än att ”if you marry him, maybe we could have a maid like we used to. 

And a limousine. And maybe a new house.”
67

 

      När Mildred precis som i romanen gifter sig med Monty är detta en uttalad byteshandel. Han 

gifter sig med henne för att Veda ska komma tillbaka, mot att han får en del av Mildreds företag. 

För Monty handlar äktenskapet om pengar, för Veda handlar allt om pengar, för Mildred är pengar 

det enda hon kan köpa Vedas kärlek för. Således har pengar i filmen en mycket större roll i 

relationen än i romanen. När filmens Mildred upptäcker Veda i armarna på Monty är Veda inte 

naken, utan istället iklädd en prålig skimrande aftonklänning. Även om kläderna symboliserar att 

Veda är ute efter rikedom visar hon ändå Mildred att det är en annan typ av kärlek hon vill ha än 

den som Mildred kan ge henne. Klänningen hon bär är köpt för Mildreds pengar. Därför kan hon 

som i romanen ses som något Mildred själv skapat. Veda förklarar att hon är kär i Monty varpå 

han fnyser åt henne och säger att han aldrig skulle kunna falla för en slampa som Veda. Veda 

skjuter honom av ren svartsjuka. I romanen finns inget mord, men i filmen ges Veda rollen som en 

mördare. 

      Den gryning då Mildred i romanen upptäcker den verkliga Veda och hennes otrohet återfinns 

även i filmen. Här får gryningen dock symbolisera något helt annat. På polisstationen är förhöret 

över och Veda är avslöjad. Polisen drar upp rullgardinen och konstaterar ”Looks like a nice 

morning.” Nu är allt över och Bert kommer till Mildreds räddning. De återförenas, och går 

                                                 
65 Michael Curtiz (regi), Mildred Pierce, 1945, 00:22:19. 
66 Curtiz, 00:23:04. 
67 Curtiz, 00:32:32. 



21 

 

tillsammans mot soluppgången. Mildred har lärt sig en läxa. Allt har skett för att hon satsat på 

karriären, tjänat för mycket pengar och skämt bort Veda. I filmen får gryningen som jag ser det 

symbolisera den insikt som hos Mildred leder till återföreningen med Bert. 

3.3.3 TV-serien 

“Divorced single mom Mildred Pierce decides to open a restaurant business, which tears at the 

already-strained relationship with her ambitious elder daughter, Veda.”
68

 

      Imdb:s sammanfattning av TV-seriens intrig skiljer sig något från filmens. Mildred är en skild 

mamma som öppnar en restaurang. Hon blir inte ”lämnad av sin otrogne man” och hon behöver 

inte ”bevisa” att hon kan bli självständig och framgångsrik. Här läggs istället fokus på att det hon 

gör ”tär på den redan krystade relationen till hennes ambitiösa dotter Veda.”  

      TV-seriens intrig ser nästan exakt ut som romanens. Genom ett par berättartekniska detaljer 

har dock skaparna vinklat relationen så att dramats största offer har blivit Mildred. En av 

detaljerna är att man ofta valt att filma Mildred genom glas. Den första bilden man får se av 

Mildred är filmad genom en glasdörr när hon jobbar i köket. Dörrens glas skapar en dubblett av 

hennes bild.  I en intervju säger seriens filmfotograf Ed Lachman: ”We’re showing something of 

her interior world through her exterior world, things that Mildred may not even see in herself as 

she struggles to find her emotional footing,” och “[t]he [distortion] created by the glass suggest 

her fragmented world and her sense of dislocation.”
69

 Jag väljer att se den inledande dubbletten av 

Mildred som en symbol för att hon kämpar för två saker. För det första kämpar hon för att vinna 

Vedas kärlek, och för det andra sin egen självständighet. Jag anser alltså att TV-seriens Mildred 

har två mål, till skillnad från i romanen och filmen där hon bara har ett mål: att vinna Vedas 

kärlek. På så sätt skapar TV-serien en större sympati för Mildred när Veda till sist krossar allt som 

Mildred kämpat för.  

      Ett tecken på att TV-serien försökt skapa sympati för Mildred är några detaljer kring dottern 

Rays död. I de sekvenser som rör Ray har man valt att både ta bort och lägga till information. Bara 

vid ett annat tillfälle har TV-serien valt att expandera. Den yngsta dottern Ray använder uttrycket 

”Cut the mush” då Mildred kelar med henne.
70

 Den repliken existerar inte i varken romanen eller 

filmen. Repliken återanvänds senare i berättelsen, efter Rays död, och orsakar då en tydlig sorg 

hos Mildred. Den lögn Mildred i romanen ljuger ihop inför Veda den natt då Ray dött är här 

borttagen. Mildred anförtror ingenting om var hon befunnit sig då Ray insjuknat, även om Veda 

vid ett tillfälle frågar om det. Istället har en scen lagts till, där Veda och Mildred några år senare 
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står vid Rays grav. Mildred ler, minns Ray och berättar historien om hennes namn för Veda. Veda 

svarar anklagande ”You were in Santa Barbara that day.”(där hon var med Monty)
71

 Här upplever 

man inte att Mildred gör något fel. Veda tar snabbt ifrån henne det lyckliga minnet. Både i 

romanen och i filmen är det tydligt att återföreningen och giftermålet mellan Mildred och Monty 

är planlagd av Mildred för att locka Veda till sig. I romanen tänker Mildred ut planen efter att ha 

träffat Vedas sånglärare. Hon stöter på Monty av en slump direkt efter att ha träffat samma 

sånglärare. Här placeras seriens andra expansion. Liksom i romanen ljuger Mildred för Monty och 

säger att Veda flyttat p.g.a. grannarna. Men sedan skrattar hon och berättar sanningen. 

Återföreningen med Monty framstår här som ett genuint försök av Mildred att tänka på något 

annat än Veda. De verkar lyckliga ihop tills den dag hon upptäcker Veda i Montys säng. I TV-

serien har Veda, till skillnad från i filmen blivit rik på egen hand. Motivet till hennes relation med 

Monty handlar inte om pengar. Liksom i romanen skildras Veda dock fortfarande som orsaken till 

Mildreds konkurs. När Veda visar sin nakna kropp för Mildred, till synes helt samvetslös, blir det 

svårare för mig att förstå hennes agerande som något annat än ett sätt att säga ”här är jag, yngre 

och vackrare och det är mig han vill ha.” Mildred framstår som Vedas offer. Och Veda som en 

ond människa.  

      ”Having it all would cost her everything” är seriens tag line, som till skillnad från filmens inte 

skrivits för att väcka undran över vad Mildred har gjort för fel. Det fel hon begått i TV-serien är 

”having it all”. Mildred har försökt erövra de två saker jag menar att hon kämpat för i TV-serien. 

Sin egen självständighet med en karriär och en lycklig kärleksrelation, plus sin dotters kärlek. Men 

sin dotters kärlek får hon inte. 

 

3.4 Svartsjuka eller avundsjuka? Den incestuösa antydan 

Det finns i min läsning av romanen ett par aspekter som pekar på relationen mellan Veda och 

Mildred som en liknelse vid två passionerade älskare. Den liknelsen skildras enligt Corber i filmen 

genom Mildreds maskulina framtoning. I sin analys av filmen anser Corber att den incestuösa 

antydan han finner i romanen är förmedlad just genom maskuliniteten hos filmens Mildred. Jag 

återkommer till hans analys efter en presentation av hur romanen behandlar dessa teman. 

 

3.4.1 Romanen 

Romanen innehåller alltså en allvetande berättare som växlar mellan att beskriva Mildreds tankar 

inifrån och att betrakta henne utifrån på ett värderande och ibland moraliserande sätt. Om läsaren 
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utgår ifrån berättarens beskrivning av Mildreds relation till Veda som något ”unnatural” och ”a 

little unhealthy” är det lätt att framtolka en incestuös antydan.  

      När Monty kommer in i berättelsen blir han, som jag nämnt ovan, ett slags mellanhand i 

Mildred och Vedas relation. Bägge två utnyttjar Monty för att nå varandra. Genom honom kan de 

både skratta tillsammans och såra varandra. När Veda är tretton år gammal och når puberteten 

uppstår en tydlig sexuell spänning mellan de tre. Mildred vet inte hur hon ska förhålla sig till 

Vedas nya välutvecklade kropp, och när hon iakttar hennes bröst får hon ”a mystical feeling about 

them: they made her think tremulously of Love, Motherhood, and similar milky concepts.”
72

 

Monty kallar Vedas bröst för ”the Diary”, och “[…] Monty had denounced them as indecent, and 

told Veda for Christ’s sake to get a hammock to sling them in […]”. En sexualiserande kommentar 

kan man tycka, för att komma från älskaren till den trettonåriga flickans mor. Det visar sig snart 

att Veda och Monty dessutom har en öppen dialog om Montys och Mildreds sexliv. När Mildred 

gör klart för honom att hon tycker det är opassande att han med Veda pratat om Mildreds snygga 

ben ryter Monty till: ”Do you think she doesn’t know where you’ve been? Hell she even ask me 

how many times. […] She greatly admires my capacity – and yours. Yours she simply can’t get 

over. ’Who’d think the poor mope had it in her?’”
73

 Enligt Rathsmans definition sker en öppen 

incest först när Monty och Veda blir älskare. Med hennes definition har det pågått en dold incest 

redan tidigare bl.a. genom Montys sexualiserande kommenterar om Vedas ”oanständiga bröst.” 

      Den incestuösa antydan som finns mellan Veda och Mildred är svårare att definiera. Berättaren 

förklarar att Mildred behandlar Veda som en otrogen älskare när hon slänger ut henne efter ett 

gräl. När Mildred överfaller den nakna Veda hos Monty skriver berättaren:”But it wasn’t at Monty 

that she leaped, her husband, the man who had been untrue to her. It was at Veda, her daughter, 

the girl who had done no more than what Mildred had once said was a woman’s right.”
74

 Trots att 

det inte är svårt att förstå varför Mildred kastar sig över Veda vill berättaren ändå poängtera att det 

här är en sak mellan just de två. Det förefaller som om det mest naturliga i den här situationen 

hade varit att kasta sig över den otrogne maken. 

      I analysen ovan beskriver jag Mildreds vredesdåd som ett försök att ta död på sin egen 

skapelse, på sin illusion som Veda just tagit död på. Läser man in de incestuösa antydningarna kan 

man dock tolka det på ännu ett sätt. Ett exempel på den oklarhet som finns kring Mildreds känslor 

för Veda visar sig när Vead hävdar att hon är gravid med en rik ung man. ”For a second the 

jealousy was so overwhelming that Mildred actually was afriad she would vomit.”
75

 Hon försöker 
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få Veda att sova intill henne den natten, men får ett nej. “All through the night, Mildred kept 

waking with the jealousy gnawing at her.”
76

 Att känslan är stark framgår, men om ”jealousy” här 

innebär avundsjuka eller svartsjuka är oklart. I den svenska översättningen från 1942 har man valt 

att kalla det svartsjuka, kanske just p.g.a. alla liknelser vid ett älskande par.
77

 När Mildred försöker 

strypa Veda kan alltså överfallet även tolkas som ett svartsjukedåd. Och i så fall blir det högst 

relevant att berättaren poängterar att det inte är den otrogne maken som blir föremål för Mildreds 

förtvivlan. 

 

3.4.2 Filmen 

Garret menar att romanen MP innehåller perfekta teman för att bli en film noir. De teman han 

syftar på är girighet, sexualitet och cynism. Han skriver att till skillnad från Cains tidigare 

romaner, som också blivit film noir, fick filmadaptionen av MP genomgå större förändringar p.g.a. 

produktion code, vilket jag återkommer till i analysen av adaptionerna. Det romanen däremot inte 

innehåller och som kanske är det mest klassiska för film noir, är ett mord, vilket man valt att lägga 

till.  

      Corber diskuterar hur man i filmen tagit till vara på romanens incestuösa tema främst genom 

att betona Mildreds maskulinitet. Han tar upp begreppet ”love rack” som enligt Cains egen 

definition innebär “the tortured passion between two people whose love by some fateful act […] is 

turned inside out, so that they begin to hate each other as passionately as they once loved each 

other.”
78

 Corber menar att trots att de är mor och dotter får Mildred och Vedas instabila relation 

tjäna som filmens love rack. Maskuliniteten, menar han, framgår som allra tydligast i en speciell 

scen som lagts till i filmen. När Veda lämnat hemmet efter det stora grälet reser filmens Mildred 

bort för att hantera förlusten vilket hon inte gör i romanen. När hon kommer tillbaka anländer hon 

till sin restaurang där hon samtalar med sin kollega. Corbers analys lägger märke till hur hennes 

klädstil skiftar från filmens inledning där hon bär löst åtsittande klänningar. Och vid Mildreds 

återkomst menar han att hennes utseende är som mest maskulint.
79

 Hon har stramt uppsatt hår, en 

kavaj med ordentliga axelvaddar, tänder en cigarett och dricker whiskey. Kollegan påpekar att 

dessa vanor inte synts hos Mildred tidigare varpå hon svarar ”it’s just a little habit I picked up 

from men.”
80

 När hon frågar om kollegan sett till Veda får hon rådet att glömma sin dotter. Corber 

noterar att Mildred pratar om Veda som om hon vore en älskare när hon säger: ”I went away to 
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try. I was so mixed up, I didn’t know where I was or what I wanted, but know I know. Now I’m 

sure of one thing at least. I want my daughter back.”
81

 Här har filmen menar Corber kommit så 

nära romanens relation man kunnat inom ramarna för Production Code. 

      Corber tycker sig också se en tävlan i maskulinitet mellan Mildred, Bert och Monty. Genom de 

feminina roller männen får i relation till Mildred förstärks hennes maskulinitet allt mer. Ett 

exempel är hur Monty feminiseras (enligt normen) när Mildred försörjer honom. Monty kan göra 

roliga saker med Veda, barnet, medan Mildred själv arbetar. Corber tar som exempel scenen då 

Veda fyller år. En tydlig tävlan om Vedas uppmärksamhet uppstår när de tre är samlade på 

Mildreds kontor och Veda visar vad hon fått i present av Monty. Hon har fått ett cigarettetui i 

silver, och inför Mildred använder hon ett franskt uttryck som hon vet att Mildred inte förstår. 

Mildred svarar med att peka ut genom fönstret. Där står hennes present, som är en dyr sportbil. 

Monty ger tillbaks genom att säga att det är han som valt ut den.
82

 Mildred överträffar Monty i 

presentens pengavärde, men Corber menar att:”[i]n this scene, Mildred realizes that despite her 

skillful performance of normative masculinity, she cannot compete with Monty for Veda’s 

affection.”
83

  

      Det uppstår ett triangeldrama och Corber menar att det blir tydligt att “[…] Mildred, as well as 

Veda, uses Monty as a conduit for her non-normative desires. Because Mildred and Veda are 

prohibited from expressing desire for each other directly, they triangulate it through the rakish 

ne´e-do-well.”
84

 Medan Mildred uppenbarligen gifter sig med Monty för att säkra Vedas kärlek, 

tolkar Corber att Vedas affär med Monty har syftet att provocera fram Mildreds svartsjuka. 

Grunden för hans tolkning är en replik som Veda framför när hon upptäcks i sin intima situation 

med Monty. Hon säger ”I got what I wanted”. Eftersom Mildred äger pengarna blir det enligt 

Corber här otydligt vad Veda egentligen ville ha.
85

 

 

3.4.3 TV-serien 

TV-serien har valt att rätta sig mer efter romanens intrig än filmen gör. Därmed försvinner 

romanens berättarroll. Berättaren spelar en stor roll i romanens incestuösa antydan, i synnerhet den 

mellan Mildred och Veda. I TV-serien får vi inte veta vad Mildred tänker. Dessutom har hennes 

desperation tonats ner genom valen i komprimeringen. 
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      Regissören Todd Haynes och filmfotografen Ed Lachman verkar ändå med visuella medel 

försökt förmedla berättarens iakttagande och distansskapande roll. Som jag nämnt filmade man 

mycket genom glas, bl.a. för att förmedla en förvirring hos Mildred. Lachman säger att en annan 

effekt av det blir att en distans skapas mellan Mildred och kameran, och i förlängningen även en 

distans mellan tittaren och Mildred.
86

 Haynes berättar att han inspirerats av en trend i 1970-

talsfilmen där skådespelarna filmats på längre avstånd och där kameravinklarna bidrar till en 

observerande känsla.
87

 

      När det gäller den information berättaren förmedlar i romanen ser jag att TV-serien snarare har 

tagit vara på att Veda är en illusion för Mildred. Vilket också uttrycks rakt ut på ett annat sätt i 

romanen än bara de antydningar man får om det incestuösa. Richard Porton skriver i en recension 

av serien att ”[w]hen Mildred tenderly kisses Veda in bed after her daughter is on her way to a 

triumphant career as an opera singer […] it is less homoerotic than a function of one character 

gazing at her own funhouse reflection.”
88

 När den yngsta dotttern Ray har dött och Mildred 

kramar om Veda i sängen utbrister hon ”Oh, thank God!”
89

 Den repliken finns inte i romanen och 

är möjligen tänkt uttrycka Mildreds tacksamhet över att det inte är Veda som tagits ifrån henne. 

      Förutom att berättarens incestuösa antydningar fallit bort har TV-serien även valt att tona ner 

Mildreds desperation gentemot Veda. Detta genom att välja bort ett par betydande scener. Ett 

exempel som jag redan nämnt är att Mildred inte som i romanen ljuger ihop en historia för Veda 

efter Rays död. TV-serien låter inte heller Mildreds giftermål med Monty vara varken romanens 

utstuderade plan eller en filmens uttalade byteshandel. När Veda flyttat och Mildred och kontakten 

bryts beskrivs i romanen hur Mildred vid ett flertal tillfällen tar bilen och åker förbi huset där 

Veda bor för att smygtitta på henne genom fönstret. Oftast kör hon bara förbi, men vid ett tillfälle 

går hon ut ur bilen, fram till Vedas fönster och betraktar henne när hon sjunger.
90

 I TV-serien åker 

hon förbi endast en gång, och går aldrig ut ur bilen. TV-serien lyfter endast fram incest-temat i 

relationen mellan Veda och Monty. Här bibehålls scenen där Veda och Monty pratar om Montys 

och Mildreds sexliv. Däremot väljer TV-serien bort romanens den scen då Mildred blir generad 

över Montys kommentar om Vedas bröst. En scen där Mildred är mer fysiskt involverad. Detta 

bortval bedömer jag att man har gjort för att hålla Mildred utanför incest-temat. 

      Den maskulinitet jag uppfattar hos TV-seriens Mildred ligger mest i hennes relation till män 

och karriär, i förhållande till den tid då berättelsen utspelar sig. Hade handlingen förlagts till 2000-

                                                 
86 Oppenheimer, sid. 44. 
87 Oppenheimer, sid. 43. 
88 Richard Porton, Mildred Pierce’s bitter tears, ur Cinema Scope, Spring 2011, Issue 46, sid. 45-46, sid. 46. 
89 Haynes, avsnitt 2, 01:00:00. 
90 M. Cain, sid. 247f. 



27 

 

talet hade man knappast reagerat på att hon så lättvindigt slänger ut sin otrogne man, att hon 

skiljer sig för att kunna starta eget företag och inleder sexuella förhållanden med nya män innan 

skilsmässan är genomförd. TV-seriens filmfotograf Lachman verkar dock mena att det synsättet 

speglar vår egen nutid då han säger: “In our version, Mildred is a middle-class single mother 

during the Depression struggling to find her own independence personally and financially, which 

seems to mirror our own times. She becomes a sexually liberated woman who does not feel 

constrained by society’s rules […]”
91

      

       

3.5 Adaptionerna 

Nedan diskuteras enbart adaptionerna, dvs. filmen och TV-serien. Här analyseras hur romanen 

adapterats på olika sätt och med olika förutsättningar. Jag tar även upp hur de har mottagits av 

publiken. 

 

3.5.1 Filmadaptionen 

Filmadaptionen rör sig i huvudsak inom begreppet anpassning enligt Leichts kategorier. För att 

anpassas till bioduken har filmadaptionen tvingats komprimeras kraftigt. Genom tillagda scener  i 

intrigen har filmadaptionen förändrats  och även expanderat. Påverkad av Production Code faller 

filmen också in under typen superimposition. Jag tänker då främst på regel 1 och 3 som handlar 

om hur sympati inte får väckas för rollfigurer som sysslar med synd, ondska eller som strider mot 

lagar som är ”natural or human.”
92

 I ett memo från produktionsbolaget står det att ”the immoral 

activities of Mildred actually were unscreenable because of the Production Code.”
93

 Moralkoden 

ville exempelvis inte att Veda skulle ges en lika fin sångkarriär som i romanen eftersom det kunde 

skapa opassande sympati.
94

 Det faktum att man var tvungen att tona ner det som ansågs förkastligt 

hos rollfigurerna orsakade en del meningsskiljaktigheter hos filmskaparna. Cain var inblandad 

under skrivandet av de första manusutkasten, men lämnade processen då han ansåg att man tappat 

hans grundidé. Producenten Jerry Wald ville att Cain skulle skriva manuset själv. Wald 

presenterade sina önskemål och idéer bl.a. genom en fabelbeskrivning: “A mother sacrifies a great 

deal for a child she loves. The child turns out to be empty of real talent and a bitch who betrays 

her mother.”
95

 Cain, som tyckte man gjorde fel i att framställa Mildred som ett offer, och beskrev 
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henne själv som ”a venal American housewife who didn’t know she was using men, but imagined 

herself quite noble.”
96

 Welsh skriver att “Cain’s cynical laughter at her venality and pretension 

echoes through the novel, where there is some justice in financial downfall, as this tawdry female 

manipulator is outmanipulated, finally, by those she had earlier attempted to manipulate.”
97

 Jag 

tolkar det som att filmadaptionen väljer att skapa sympati för Mildred för att det både är enklare 

och i linje med tidsandan. Skapas sympati för Veda skulle publiken undra vad Mildred gjort för 

fel, vilket är svårare att förmedla om man ska hålla sig till Production Code. Frågan som väcks i 

filmens tag line (”don’t tell what she did”) handlar således i min tolkning om någonting annat. En 

ledtråd om vad detta skulle vara hittar jag i en fabelsammanfattning som Welsh nämner: “The 

overriding ambition of a mother destroys her marriage.”
98

 Men tolkningarna av vilka fel Mildred 

egentligen begår faller ofta isär. 

      Filmadaptionen faller också in under typen uppdatering eftersom hela berättelsen är 

omplacerad till 1940-talet, då filmen spelades in. Den här typen av uppdateringar har oftast gjorts 

för att peka på berättelsens relevans i samtiden, vilket i det här fallet har lett till feministiska 

granskningar av filmen. Anledningen till att placera berättelsen om Mildred Pierce till 1940-talet 

var, menar vissa, att få kvinnor att återvända till hemmen efter andra världskriget. Många 

recensenter hyllande filmens bild av moderskapet, Mildreds orubbliga kärlek till sitt barn och 

ansåg att hennes passion för pengar och separationen från maken leder till hennes fördärv. 

Samtidigt menar Andrea Walsh, en av de feministiska kritikerna, att Mildred symboliserar 

kvinnornas hårda arbete under kriget då deras män var frånvarande.
99

 Filmens avslutande scen 

bidrog även till Cooks tolkning: ”serves to reassert patriarchal authority that Mildred’s filmic 

behavior had threatened.”
100

 

      Att även valet av skådespelare kunde påverka tolkningen av berättelsen var rollbesättarna 

medvetna om. Corber skriver att Mildreds viljestyrka både påminner om Joan Crawfords tidigare 

filmroller och hennes egen personliga karriär så som den skildrats i medierna. Joan Crawford var 

en vanlig kvinna från arbetarklassen som tagit sig hela vägen fram till Hollywoods 

glamourvärld.
101

 Garret menar i sin tur att hon var känd för sin vitalitet och sin nästan maskulina 

framtoning.
102

 Vilket ytterligare förstärker bilden av Mildreds maskulinitet som Corber nämnt.  

      

                                                 
96 Welsh, sid. 66. 
97 Ibid. 
98 Welsh, sid. 66. 
99 Weiss, sid. 77. 
100 Weiss, sid. 77. 
101 Corber, sid. 5. 
102 Garret, sid. 289. 
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3.5.2 TV-adaptionen 

TV-adaptionen har tack vare serieformatets möjligheter utsatts för minimal komprimering. Men 

komprimeringen förekommer och är noggrant genomtänkt. Även ekonomiska faktorer kan ha 

påverkat. Det är dock inte särskilt troligt eftersom TV-kanalen Home Box Office (HBO), som ägs 

av produktionsbolaget Time Warner, är känd för några av världens dyraste TV-produktioner.
103

 

Övergripande kan TV-serien dock sägas tillhöra Leichts kategori hyllning då den faller in under 

flera av dess adaptionstyper.  

      Jean Oppenheimer skriver att de flesta som ser TV-serien förmodligen sett filmen men inte läst 

romanen.
104

 På HBO:s hemsida finns ett diskussionsforum där tittare delar med sig av sina tankar 

kring MP. Mycket riktigt råder stor förvirring rörande TV-seriens intrig, som inte alls liknar den 

man sett i filmen. Många TV-tittare är besvikna på slutet eftersom Veda inte får ”vad hon 

förtjänar” utan tillåts resa iväg med Monty istället för att hamna i fängelse som i filmen.
105

 

Lachman är tydlig med att man inte försökt göra en remake av filmen och förklarar att man istället 

velat skapa en korrekt återgivning av romanen.
106

 TV-serien stämmer bra överens med 

beskrivningen av adaptionstypen kopia då man troget följer romanens händelseförlopp och dialog. 

Även platser, tider och klädsel stämmer överens med romanens beskrivningar. När Haynes 

förklarar att han inspirerats av 1970-talstrendens iakttagande kameravinklar m.m. stämmer hans 

notering med Cardwells beskrivning av TV-adaptionerna från samma tid som satte den 

originaltrogna dialogen i fokus. 

      TV-adaptionen stämmer också till viss del in på den frigörande adaptionstypen eftersom TV-

versionen innehåller visar flera sexscener mellan Mildred och Monty. Scener som i romanen och 

filmen bara antytts. 

      Haynes har alltså velat vara originalverket så trogen som möjligt. I en intervju påpekar han att 

filmens narrativ, med inslag av mord osv. väcker frågan: ”Who's good and who's bad, Mildred or 

[her daughter] Veda?”
107

 Han säger att:” [i]t reduces the complexity of the mother/daughter 

relationship to those binary terms, which I find recurrent in noir but actually more complex in 

melodrama or domestic drama.”
108

 Med tanke på den sympati hans adaption byggt upp för 

Mildred undrar jag om han själv verkligen lyckats eller ens velat problematisera relationen mellan 

Veda och Mildred. Han kommer dock ifrån frågan om ”who’s good and who’s bad”. Han väcker 

den själv genom att få publiken att välja sida. 

                                                 
103 www.timewarner.com (2012-01-01). 
104 Oppenheimer, sid. 42. 
105 http://www.hbo.com/#/mildred-pierce/talk/index.html (2012-01-01). 
106 Oppenheimer, sid. 42. 
107 Isabel Stevens, All that the miniseries allows ur Sight & Sound, Aug2011, Vol. 21 Issue 8, sid. 21-23, sid. 22. 
108 Ibid. 

http://www.timewarner.com/
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Precis som i filmadaptionen har valet av skådespelare påverkat publikens tolkning av Mildred och 

Vedas relation. Skådespelaren Kate Winslet, som spelar Mildred, är känd för sina bräckliga 

filmroller. I filmen Revolutionary Road dör hon efter ett självförvållat missfall och i Eternal 

Sunshine of the Spotless Mind raderar hon sitt minne pga. olycklig kärlek. Jag vågar påstå att det 

oftast är synd om Kate Winslets rollfigurer. Även förförståelsen för Winslets roller kan skapa en 

förutfattad mening och en automatisk sympati för Mildred. Evan Rachel Wood, som i TV-serien 

spelar den tonåriga Veda, kan också framstå som en viss ”typ”. Wood slog igenom i filmen 

Thirteen, som även den skildrar ett mor- och dotterförhållande. Där spelar hon en trettonårig flicka 

som gör revolt genom att ägna sig åt sex, droger och kriminalitet. Wood var därutöver förlovad 

med den betydligt äldre och kontroversielle artisten Marilyn Manson, som bl.a. anklagades för att 

vara antikrist. När skådespelarna Winslet och Wood ställs emot varandra finns alltså redan en 

bakgrundsförståelse som talar för att föreställningen om ”problembarnet” kommer att möta det 

offer som Winslets roller ofta står för. Sympatin för Mildred kan alltså etableras redan innan 

publiken vet vad som i MP ska ske i relationen. 

 

4. Slutdiskussion 

Tillsammans med romanen MP utmålar film- och TV-adaptionerna tre olika relationsporträtt. Det 

framgår att romanförfattaren Cain varit delaktig i arbetet med filmadaptionen och att hans bild av 

Mildred varit problematiserad och inte särskilt positiv. Cains bild av Mildred kan delvis även 

urskiljas i romanen genom den ibland moraliserande berättaren som dömer Mildred och därmed 

kan få läsaren att kritisera henne. I romanen återfinns inte endast en incestuös relation mellan 

Veda och Monty, utan även en incestuös antydan mellan Veda och Mildred. Jag diskuterar hur de 

dubbla antydningarna orsakat problem vid de båda adaptionerna. Eftersom det just rör sig om 

antydningar måste en tolkning ske. Hur förhåller sig adaptionernas tolkningar i trohet till 

originalverket?  

      I analysen av filmadaptionen framgår att filmskaparna varit styrda av den för tiden rådande 

Production Code som inte tillät att vad som helst skildrades på vita duken. Enligt koden fick inte 

Hollywood-filmer väcka sympati för personer som brutit mot moral- och samhällslagar, varken 

”human or natural.” Så hur löser man tolkningsproblemet när ingen av de kontroversiella 

huvudrollerna tillåts väcka sympati fullt ut?  

      I båda adaptionerna har filmskaparna löst problemet genom att framställa modern Mildred som 

ett offer för dottern Veda. Detta för att Veda är den som utför de mest påtagligt onda handlingarna, 
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t.ex. genom att gång på gång förödmjuka Mildred och genom att förföra hennes make Monty. I 

filmadaptionen framgår att Mildred felat, men det blir aldrig helt tydligt hur. Många analyser anser 

att filmens Mildred föreställer en kvinna som övergivit hemmet för en karriär och samtidigt skämt 

bort Veda, som Mildred naivt tillskrivit en extraordinär musiktalang som hon inte har. Enligt 

Corber fanns under efterkrigstiden ett samhällsekonomiskt behov av att få kvinnorna att återgå till 

hemmen. Här hade Production Code en stor inverkan. Men Corber menar även att man i filmen 

samtidigt tydligt försökt bevara romanens incestuösa antydan genom Mildreds maskulinitet. På så 

sätt återkopplar filmens maskulina Mildred till romanens incestuösa antydan. Det tyder på att 

filmen tagit hänsyn till romanens berättare, kanske mer än till romanens intrig. 

      I TV-adaptionen kan jag däremot se att man tagit stor hänsyn till romanens intrig och så troget 

som möjligt återgivit hela handlingsförloppet och dialogen. Resultatet är dock att romanens 

berättare faller bort. Tittaren kan endast tolka utifrån vad som syns, händer och sägs. Även i TV-

serien framstår Mildred som ett offer för Vedas förödmjukelser och elakheter medan Mildred själv 

till synes inte begår några fel. Här har dessutom nytt material lagts till som leder till större sympati 

för Mildred. Trots det uttalade försöket att vara romanen helt trogen. TV-regissörens egen tolkning 

lyser alltså igenom, trots hans egen kritik av filmadaptionens onyanserade framställning som han 

menar väckt frågan om ”who’s good, and who’s bad.” Jag påminns om Bals kritik mot 

filmadaptionen av romanen Purpurfägen. Bal irriteras över att filmadaptionen inte tagit vara på 

romanens ikonografiska aspekter och att romanens budskap därmed förvandlats till någonting 

annat. Jag vill likna den förvandlingen vid den förändring som skett genom TV-adaptionen av MP. 

Bland annat genom den frånvarande berättaren. Samtidigt vill jag inte påstå att film- och TV-

adaptionernas innehåll inte är viktigt och intressant. 

      I artikeln Vi måste prata om Veda och Kevin jämför kritikern Emma Engström bilden av Veda 

med bilden av Kevin i Lionel Shrivers roman Vi måste prata om Kevin.
109

 I romanen, som även 

den adapterats till film, skildras förhållandet mellan en mor och hennes son. De lyckas aldrig 

utveckla en bra relation. Berättelsen avslutas med att Kevin låser in sina skolkamrater i en 

gymnastiksal för att sedan skjuta ihjäl dem med sin pilbåge. Kevin mördar även sin far och sin 

lillasyster och lämnar modern ensam med sorgen och skammen. Liksom Veda riktar sitt hat mot 

modern Mildred riktar även Kevins sitt hat mot sin mamma. Engström menar att det ”visar en bild 

av barn som är närmast tabu i vår kultur […] Vi vill tro att alla barn kan bli kärleksfulla 

medborgare om de får kärlek och omvårdnad. Mildred Pierce [TV-serien] och Vi måste prata om 

Kevin för fram den provocerande tanken att det kanske inte är så enkelt.”
110

 Jämförelsen ger en 

                                                 
109 Emma Engström, Vi måste prata om Veda och Kevin, Göteborgs Posten, 27 januari 2012. 
110 Engström. 
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tydlig bild av hur relationen mellan Veda och Mildred har tolkats. Mildred gör sitt bästa men det 

räcker inte. En möjlig tolkning enligt mig är att mödrarnas uppfostringsambitioner uppfattas av 

barnen som att inte bli sedd för den man är. Att Kevins och Vedas hat och onda handlingar kan 

tolkas som ett resultat av mödrarnas illusion om hur ett mor- och barnförhållande borde se ut.      

Jag tänker på En handelsresandes död, en skildring av hur den amerikanska drömmen hos 

familjefadern skapat en falsk illusion om sina söner och deras framtid. Fadern har under sin sons 

uppväxt förmedlat hur duktig han är och vilket påbrå han har, men sonen är ändå ständigt arbetslös 

och i samhällets ögon misslyckad. Skulden lägger sonen utan reservationer på sin uppmuntrande 

far, med repliken: ”Jag har aldrig kommit nån vart för att du har proppat mig full med högfärd så 

jag inte kunde finna mej i att ta order av nån människa! Där har du felet!”
111

 

      Vidare skulle det vara relevant att undersöka hur romanens övriga teman adapterats, så som 

Mildreds sexualitet och moderskap. Jag tänker bland annat på Mildreds relation till de män hon 

möter i jämförelse med relationen till Veda, samt hur hon ser på sig själv som kvinna. Det hade 

även varit intressant att göra en jämförelse mellan MP och någon annan roman med liknande 

teman, som t.ex. Vi måste prata om Kevin, för att undersöka hur moderskapet skildrats och hur 

relationerna förändrats genom deras adaptioner. Den främsta anledningen till att jag tycker det 

vore intressant är att jag upplever att moderns delaktighet i barnets hat även här till stor del 

försvunnit genom adaptionen. Varför ges dessa mödrar en sådan upprättelse när de hamnar på 

film? 

       

4.1 Sammanfattning 

Den här uppsatsen har behandlat romanen James M. Cains Mildred Pierce (1941) och den 

filmadaption samt TV-adaption som gjorts av den. Fokus har lagts på relationen mellan modern 

Mildred och hennes dotter Veda. Syftet har varit att undersöka hur relationen eventuellt förändrats 

genom de olika adaptionerna. För att komma fram till vad som eventuellt kan ha orsakat dessa 

skillnader har jag i analysen främst använt mig av adaptionsteoretikern Thomas Leichts lista över 

tio adaptionsstrategier, men även av tidigare forskning kring filmadaptionen av MP. En slutsats är 

att  de olika skildringarna av relationen mellan Veda och Mildred till stor del berott på vilken typ 

av adaption som valts, eller varit tvungen att göra. Det har visat sig att även om en adaption är 

trogen originalverkets intrig, platser, miljöer och dialog är det inte någon garanti för att uppnå en 

fullständig trohet mot originalverket . Det har också visat sig att valet av skådespelare kan påverka 

publikens tolkning av rollfigurerna, och därmed även tolkningen av relationerna. 

                                                 
111 Arthur Miller, En handelsresandes död, andra akten, översättning av Sven Barthel, Albert Bonniers Förlag 1949, Stockholm. 
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      Där romanen har en allvetande berättare som ger information om rollfigurernas tankar måste 

skaparen av adaptionen välja hur eller om berättarens information ska förmedlas. Jag har kommit 

fram till att filmadaptionen har utnyttjat det visuella mediet i ett försök att återge en del av 

berättarens information, medan TV-adaptionen till stor del bortsett från den eller till och med 

försökt dölja den. Var det därför jag kände att något saknades i berättelsen när jag såg TV-serien? 

Trots att jag vid det tillfället varken läst romanen eller sett filmen. I min läsning av romanen 

framkom att Mildred hellre ser sin dotter Veda som den illusion hon själv skapat, än den Veda 

faktiskt är. I analysen av romanens mor- och dotterförhållande upptäckte jag även en incestuös 

antydan mellan Mildred och Veda. Incest-temat kan på olika sätt anas i filmadaptionen medan den 

fallit bort i TV-adaptionen. Det visade sig även att båda adaptionerna, men framför allt TV-

adaptionen använt sig av korta tillagda repliker och scener som förstärkt sympatin för Mildred och 

framställde henne som ett offer för Veda. Därmed har romanens berättare snarare medvetet tryckts 

undan än bara fallit bort. 
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