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ABSTRACT:  

This essay contains an analysis of You (2018–) and Gossip Girl (2007–2012) focusing on 

contrast and comparing the narrative and the two male protagonists, Joe Goldberg 

(You) and Dan Humphrey (Gossip Girl), whom are played by the same actor, Penn 

Badgley. The main thesis of this essay is how the (female) spectator identity with two 

male protagonists who act voyeurs and stalk their love interest to get closer to them. 

Both series portray the main male characters as underdogs – who we’re meant to 

identify with, but their obsession with the female character leads us to an ambivalent 

feeling about them, at least one of them – Joe. By using perspectives of psychoanalytical 

theories, feminist film theories and theories of identification, this essay attempt to 

answer matters about depiction of spectatorship and identification.  
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1. Inledning 

Jag intresserar mig för hur vår upplevelse av film ger missuppfattade meningar om hur vi ser 

på relationer. Från Hitchcockfilmer till There’s something about Mary (Peter & Bobby 

Ferrelly, 1998) till Star Wars (George Lucas, 1977), har vi som åskådare fått en missvisande 

porträttering av romantik i klassiska Hollywoodfilmer och TV-serier. 2018 kom tv-serien You 

(Sera Gamble & Greg Berlanti, 2018–) som skakade omvärlden med ambivalens kring 

förföljning, beskydd och kärlek. Serien är baserad på Caroline Kepnes novell You och 

utspelar sig genom Joe Goldbergs (Penn Badgley) point of view, där varje steg som tas ger 

förklaras via en voice over. Med hjälp av dagens sociala medier gör Joe allt i sin makt för att 

komma närmre hans kärleksintresse, Guinevere Beck (Elizabeth Lail). Serien visar oss hur 

kärlek kan skildras från Joes perspektiv, han följer de romantiska koderna men utför dem på 

ett udda sätt. Serien har blivit högt omtalad och inom sociala medier har Joe kopplats till Penn 

Badgleys tidigare roll i Gossip Girl (Stephanie Savage & Josh Schwatz, 2007–2012). 

Tonårsdramat som är baserat på Cicily von Ziegesars bokserie (2006–2010) blev högstadiets 

snackis. Under det glamorösa Upper East Side-livet dolde sig en outsider, Gossip Girl, som i 

sista avsnittet visar sig vara Dan “Lonely-boy” Humphrey (Penn Badgley). 

Karaktären/bloggen Gossip Girl som under seriens gång förstör tonåringarnas liv, har skapats 

av besatthet – Dans besatthet av Serena van der Woodsen (Blake Lively). Från romantiska 

komedier till actionfilmer visas patriarkala troper gång på gång: mannen som räddar kvinnan 

(Twilight, Cathrene Herdwick 2008), mannen som blir besatt av kvinnan första gången han 

ser henne (Big Fish, Tim Burton 2003), mannen som utför gester för att vinna tillbaka kvinna 

(Say Anything, Cameron Crowe 1989), mannen som inte kan ta ett nej (The Notebook, Nick 

Cassavetes 2004), jag kan fortsätta men poängen når förhoppningsvis fram. I Gossip Girl och 

You framstår en problematisk agenda där männen använt troperna till en paradoxal nivå. Att 

åskådare romantiserar och normaliserar problematiken med stalking är diskutabel. När unga 

kvinnor på Twitter skriver “Can Penn Badgley plz kidnap me?” (Bovingdon 2019) väcktes en 

oro inom mig. Efter att Stranger Things-stjärnan Millie Bobby Brown såg det första avsnittet 

av You försvarade hon Joe Goldberg på en Instagram-story med “Joe’s not creepy, he’s only 

in love with her” (Baxter-Wright 2017). När jag upptäckte You så sträckkollade jag inte, 

tvärtom. En protagonist som är uppbyggd genom hans point of view, en antihjälte som man 

tvingas identifieras med. Problematiken kring att en stalker inte uppfattas creepy enligt 

tusentals unga kvinnor gör mig mörkrädd och vill därför gräva mig djupare i ämnet.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Kvinnans förtryck i patriarkatet visas upprepade gånger genom könsroller i filmer, i denna 

kontext syns det genom mannen som spionerar på kvinnan genom ett fönster, besatthet, 

förnekelse av avslag, men trots detta, lyckas mannen att vinna kvinnans hjärta – de fiktiva 

karaktärernas likt åskådarens. Genom att analysera serierna You och Gossip Girl med fokus 

på Penn Badgleys karaktärer – undersöka deras handlingar samt seriernas porträttering av 

karaktärer – vill jag finna hur vi som åskådare romantiserar och identifierar oss med de 

manliga karaktärerna trots deras handlingar. Genom att granska seriernas narrativ och 

uppbyggning av karaktärer, söker jag efter ett resultat av varför vi har en tvetydig bild av 

karaktärerna, varför de porträtteras som romantiska och varför den ena karaktären porträtteras 

som en antihjälte och den andra som en protagonist.  

 

Frågeställning: 

– Hur identifierar sig åskådaren med seriernas skildring av narrativ och karaktär?  

 

1.2 Metod och teoridiskussion  

Jag kommer att analysera seriernas övergripande handling där förklaring och gestaltning av 

protagonisterna sker både genom utvalda scener och deras generella karaktärsdrag. Genom en 

jämförande, komparativ metod kommer jag att dra kontraster och likheter mellan de fiktiva 

karaktärernas handlingar och porträttering i You och Gossip Girl. Genom en filmanalys med 

vetenskapliga sammanhang till diverse filmteorier, kommer jag att analysera serierna i största 

del av ett feministiskt och psykoanalytiskt perspektiv med fokus på seriernas narrativ, 

identifikation, uppbyggning av karaktärer och kvinnans roll i serierna. Jag kommer att 

jämföra karaktärerna och därefter koppla hur deras tillvägagångssätt skildrar åskådaren och 

identifikationen med protagonisterna. Utvalda teorier kommer att appliceras på de scener jag 

valt att lägga fokus på. Jag använder mig av psykoanalytiska teorier, feministisk filmteori om 

sexualdrifter, barnets kastrationsångest och dess utveckling och identifikation. 

 

”Visual Pleasure and Narrative Cinema” (Laura Mulvey, 1975)  

Mulvey ses som en pionjär inom feministiska filmstudier där hennes teorier baseras på 

Sigmund Freuds och Jacques Lacans psykoanalytiska teorier om sexuella drifter och 

spegelstadiet. För att stärka tesen av mitt val av scener där en den manscentrerade, 

voyeuristiska blicken är övertygande, kommer jag använda mig av Mulveys verk för att 
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diskutera könsrollerna och resultatet av de manliga huvudkaraktärernas agerande.  

En stor del av uppsatsens analys landar på Mulveys teorier, därav riktas hennes verk till en av 

mina primärkällor.  

 

Psychoanalytics and Cinema: the Imaginary Signifier:  (Christian Metz, 1977) 

Film Theory: an introduction through the senses (Thomas Elsaesser & Malte Hagener, 

2010)  

Teorier om primär och sekundär identifikation som Christian Metz utformat efter Jacques 

Lacans teorier om spegelstadiet kommer också vara användbara i identifikationsprocessen 

inom diverse karaktärer och med mediet. Metz myntade de två begreppen som en idé av hur 

åskådaren först identifierar sig med kameran (primär identifikation) för att sedan identifiera 

sig med individuella karaktärer (sekundär identifikation). 

I Elsaesser & Hageners verk finner jag samtliga tolkningar och förklaringar av 

psykoanalytiska teorier, feministisk filmteori, identifikationsprocesser etc. som jag kommer 

att använda mig av i det följande temat om identifikationsprocessen.  

 

På Spaning Efter Ett Kvinnligt Subjekt (Tytti Soila, 1994)  

Freuds teori om ”Oidipuskomplexet” sägs ha en funktion i den generella Hollywoodfilmen, 

där mannens agerande utformas på hans resa bort från modern till en kvinna som ersätter 

henne. Soila utformar en kritisk syn på medierna som följer den oidipala banan och förklarar 

även representationen av kvinnan och hennes status på den vita duken. Hennes kritik sträcker 

sig även till de psykoanalytiska teorier som endast representerar den manliga åskådaren.  

Tytti Soila är forskare på institutionen för mediestudier på Stockholms Universitet där hon 

primärt forskar inom filmstudier i nordiska filmer och sekundärt inom feministisk filmteori. 

Soila hänvisar framförallt till de feministiska filmkritikerna Mary Ann Doane och Teresa De 

Lauretis som förlitar sig på psykoanalytiska teorier men även för en kritik mot dem. Serierna 

följer ett oidipalt drama och därav är Soilas kritiska tolkning applicerbar för att stärka min tes.   

 

The Woman Who Knew Too Much (Tania Modleski, 1988) 

En annan av de mest influerande feministiska filmkritikerna är Tania Modleski, i hennes bok 

The Woman Who Knew Too Much (1988) analyserar hon Hitchcocks filmer där Modleski med 

hjälp av andra feministiska kritiker, beskriver kvinnan som åskådare och de individuella vägar 

som finns för henne. Jag kommer att utifrån deras kontext förklara individuella vägar för 

kvinnan som åskådare och identifiering med seriens protagonister.  
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Kontrast till den andra vågens feministiska filmteoretiker kommer jag att använda mig av 

postfeminism med fokus på nutida Hollywoodfilmer. I Postfeminism and Contemporary 

Cinema (Joel Gwynne & Nadine Muller, 2013) finns ett kapitel om arketypen ”The nice guy” 

som hjälper mig att vidga det teoretiska perspektivet inom egna tolkningar kring de manliga 

karaktärerna. Det finns en uppmålad bild av Dan och Joe som speglas i Hollywoodarketypen 

som nämns i denna bok. I Chions högt omtalade The Voice In Cinema (Michel Chion 1999) 

framställer han teorier om den okände rösten och voice overs i filmer, jag använder hans 

teorier då en voice over ständigt hörs i både You och Gossip Girl. I Men, Women and 

Chainsaws: Gender in the Slasher Films (Carol J. Clover 1987) framstället Clover en kritik 

till Mulveys teorier om mannens identifikationsprocess som hon anser skiljer sig i 

skräckfilmen, genom att jämföra deras teorier får jag en större insyn inom identifikationen 

mellan åskådare och karaktärer. I The Writer’s Journey (Christopher Vogler 2020) förklarar 

Vogler begreppet ”antihjälte” som visualiserar en bild av Joe som blir ett inflytande min 

analys. Utöver akademiska och psykoanalytiska teorier har jag valt ut klassiska filmnarrativ, 

stereotyper/arketyper och återkommande teman där jag använder en jämförande metod av 

karaktärsdrag där seriernas narrativ som kopplas till filmerna och karaktärerna jag har valt. 

Detta för att bredda min egen analys utöver psykoanalysen då jag anser att filmen har en 

påverkan hur vi uppfattar kärlek och karaktärer på film. 

 

1.3 Forskningsläget/begreppsförklaring 

Oidipuskomplexet 

Den oidipala konflikten ses som den mest betydelsefulla under barnets uppväxt. När barnet är 

ett halvt till tre år gammalt existerar enligt Freud den föroidipala fasen, då barnets omfattande 

kärlek är till modern. (Jarrick 2008, 128)  

Från perioden då barnet är 3–5 år gammalt träder det in i den falliska fasen. Barnets 

utveckling framstår i en könsspecifik ambivalens inom identifiering med föräldern av samma 

kön. Det uppstår en kastrationsångest där pojkbarnets rädsla för att kastreras av fadern som 

upptäckt hans kärlek till modern. Sonens identifiering med fadern uppstår i en rival, då den 

fundamentala kärleken till modern är gränslös (Jarrick 2008, 129). Komplexet har präglat 

feministisk filmteori där de hävdar att klassiska narrativa filmer följer en oidipal bana.  

Huvudtemat från den oidipala banan utspelar sig från den manliga karaktärens resa från 

barndomen och från modern, till sökandet efter en annan kvinna som kan ersätta hennes plats 

(Soila 1994, 50). Då oidipuskomplexets bana är ett återkommande tema i filmer och TV-
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serier har jag valt att analysera begreppet och dess vidareutveckling för att stärka Joe och 

Dans kastrationskomplex.  

 

Elektrakomplexet 

Carl Gustav Jung myntade begreppet “Elektrakomplexet” som motsvarar Freuds ”female 

Oedipus”. Det är kvinnans oidipala komplex som förklarar hennes upplevelse kring det 

falliska stadiet (Haider & Khan 2015, 1). Likt pojkbarnet genomgår flickebarnet den 

föroidipala perioden men träder in i det falliska stadiet där hon upptäcker att hon, likt modern, 

saknar penis och en kastrationsångest uppstår. En känsla av längtan strävs mot fadern och 

därav väljer hon att leda sin lust åt män som liknar honom (Etherington-Wrigt & Doughty 

2011, 137). Teorin om elektrakomplexet har en övergripande mening genom de kvinnliga 

karaktärernas relation till deras fäder.  

 

Feministisk filmteori 

Mulvey använder psykoanalysen som ett politiskt vapen mot det patriarkala samhället som 

strukturerat filmens form (Mulvey 2013, 47). Kvinnan har gång på gång visats som ett 

erotiskt objekt för den trefaldiga blicken genom populärfilmen, där en sexuell obalans av 

lusten splittrats mellan det aktiva subjektet, mannen och passiva objektet, kvinnan (Mulvey 

2013, 52). Genom psykoanalytiska teorier om kastrationsångest och hotet som förekom 

ansågs enligt Mulvey spegla kvinnans symboliska närvaro i patriarkatet och på film.  

Utöver kvinnans roll utformade Mulvey de sexuella njutningar som närvarar i den narrativa 

filmen: Freud myntade tre avhandlingar om sexualteori där en av dom är skopofili, njutningen 

av att betrakta. Begreppets utgångspunkt är från att ta andra personer som ett objekt, 

kontrollera och underkasta dem med en nyfiken blick. (Mulvey 2013, 49–50) 

Utifrån psykoanalytikern Jacques Lacans teorier om spegelstadiet beskriver Mulvey (2013, 

51) identifieringsprocessen i film som en förlust eller en förstärkning av jaget, detta sker då 

genom att barnet ser sig själv i spegeln och bildar en narcissistisk instinkt om vem han är. 

Jaget identifieras med objektet på duken och genom åskådarens fascination resulterar ett 

igenkännande av dess like (Mulvey 2013, 51). Dessa avhandlingar formade Mulvey som 

grunden till feministisk filmteori, hon utbygger sin teori primärt från den traditionella 

Hollywoodfilmen, som är gjord av män, för män.  

 

Mulvey ansåg att kvinnans sexuella ställning skildras genom mannens agerande för 

kastrationsångest: Genom frånvaron av penis som är grundad för kastrationskomplexet, är hon 



 9 

uppvisad som en ikon för männen som aktivt kontrollerar blicken för betraktning av henne. 

Det manliga omedvetna sägs ha två utgångspunkter i tillvägagångssättet under 

kastrationsångesten: att agera ur det primära traumat genom att undersöka och avmystifiera 

kvinnan i vägarna att rädda, nedvärdera eller straffa henne. Eller att förnekandet av 

kastrationen kan förekomma då mannen ersätter kastrationen med ett fetischobjekt eller 

genom att omvandla gestalten själv till en fetisch, som därav symboliserar ett bekräftande 

istället för hot (Mulvey 2013, 55). 

 

”Double Desire” 

Flera filmkritiker som bland annat, Raymond Bellour, ser att den oidipala banan följer alla 

Hollywoodfilmers narrativ, vilket förklarar ytterligare en svårighet för kvinnan att bli 

socialiserad i det patriarkala samhället. Teresa de Lauretis analyserar Hitchcoks filmer 

Vertigo (1958) och Rebecca (1940) från den kvinnliga åskådarens position, där hon beskriver 

identifikation av på en del av kvinnor på film är mer komplicerad än feministiska teoretiker 

tidigare trott. Oberoende av masochismen är den kvinnliga åskådaren fast i en dubbel längtan 

genom att identifiera sig med det passiva objektet, kvinnan, och det aktiva subjektet, mannen 

(Modleski 1988, 2). I Rebecca argumenterar de Lauretis att det finns två positioner av önskan 

som definierar den kvinnliga oidipala situationen. I kontrast till de feminister som hävdar att 

situationen av kvinnan på film är i en “antingen/eller-situation”: antingen är hon en masochist 

eller en transvestit. De Lauretis hävdar att den kvinnliga identifikationen är dubbel, den 

uppehåller båda positionerna av önskan, aktiv och passiv menas som önskan för den andra 

och önskan att bli önskad av den andre. (Modleski 2016, 100) Teresa de Lauretis: “This 

manner of identification would uphold both positionalities of desire, both active and passive 

aims: desire for the other and desire to be desired by the other.” (Modleski 2016, 100).  

Utifrån valda scener där kvinnans position motsvarar passiv ses åskådarens position som 

dubbel, med hjälp av de Lauretis teorier om en dubbel längtan, kan jag analysera från de 

perspektiv där kvinnans position både är självplågande och voyeuristisk.   

 

1.4 Val och urvalsprocess 

Analysen äger mer fokus på You än Gossip Girl då jag finner karaktären Joe mer intressant i 

den mån där hans överdrivna karaktär speglar en karikatyr av Hollywoods ”hjältar” korsat 

med ett beroende av stalking på sociala medier. Eftersom Gossip Girl är en ensemble cast där 

flera protagonister är huvudroller, blir det svårt förhålla sig till ämnet då de andra 

karaktärernas resa utspelar sig parallellt med Dans. Jag har därav valt den generella 
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handlingen av Gossip Girl och You med fokus på specifika scener där karaktärerna följer ett 

motsvarande tema, för att parallellt koppla scenerna, karaktärshandlingar och synpunkter till 

valda teorier. I You sträcker sig den övergripande analysen på första säsongen, utöver två 

scener där Joes uppväxt gestaltas som är från säsong två. I Gossip Girl hamnar mitt fokus på 

det allomfattande berättandet i första säsongen och sista avsnittet, jag har även valt somliga 

scener från andra säsonger som skildrar begreppet ”male gaze” och Serenas relation till 

hennes far. Från You finner jag bland annat Becks bästa vän, Peach Salingers (Shay Mitchell) 

och Joes relation unik, den utspelar sig i en rival där hot om bisexualitet uppkommer. Från 

Modleskis The Women Who Knew Too Much (1988) har flera feministiska kritiker konstruerat 

en teori om att kvinnans bisexualitet hotar mannens voyeurism, vilket jag anser vara otroligt 

spännande men valde tillslut bort stycket då jag ansåg att ämnet är så pass brett att det kan 

tillgivas en egen uppsats. Jag har haft tankar om att analysera säsong två av You men även där 

kändes ämnet för brett och drar sig till andra teman, dock har Joes uppväxt en betydelse för att 

förstå Joes primära karaktär, därav har jag valt två korta scener från säsong två där relationen 

med föräldrarna visas. Från Gossip Girl fann jag intressanta delar som utvecklar de 

feministiska teorierna om ”kvinnans film” och de likheter som finns mellan Serena och 

hennes mor som motsvarar en överidentifikation med bilden. Detta ansågs förvirrande och 

hamnade ur kontext då jag inte kunde knyta ihop säcken med de andra delarna av uppsatsen. 

Jag har istället valt ett stycke om de kvinnliga karaktärernas point of view där kvinnans roll 

inom den feminina oidipala resan skildras som kan kopplas till mina andra teorier om att 

mannen vill rädda kvinnan. Det fanns betydligt mer information att hämta från Becks 

synpunkt än Serenas då hennes resa sträcker sig över sex säsonger, Serenas relation med 

hennes far utspelar sig i senare säsonger, därav har jag valt att nämna deras relation istället för 

att visualisera den. Resterande scener och berättande är valda då jag finner dem mest 

relevanta i min fråga. Scenerna är (utöver ovanstående) framförallt riktade mot Dan och Joes 

voyeurism, identifikationsprocesser, oidipuskomplexet och deras roll som utomstående av 

gruppen.   
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2. Handlingsbeskrivning 

2.1 You (2018–)  

En establishing shot över New York med en melankolisk melodi non-diegetic. Vi möts av Joe 

som är butikschef på bokaffären ”Mooneys”. Sedan Mr. Mooney (Mark Blum) fick en stroke 

har Joe tagit över chefspositionen på bokaffären. Mr. Mooney är Joes fadersfigur då han som 

barn blev bortlämnad av hans moder, vi får genom tillbakablickar genomgående i säsongen 

veta att Joe inte blivit speciellt bra behandlad utav honom.  

Guinevere Beck, som är en ung kvinna med passionerade författardrömmar passerar tröskeln 

in till bokaffären, Joe betraktar Beck i varje steg hon tar och han blir tagen av hennes närvaro. 

Efter första mötet med Beck blir Joe besatt: han googlar efter hennes namn och finner snabbt 

all information han behöver för att kunna komma närmre henne.  

Joe “And there you were. Every account set to public. You want to be seen, heard, known. Of 

course, I obliged…The next thing your little friend called internet gave me was your address.”  

Efter att Joe maniskt snokat igenom Becks sociala medier finner han jackpot, vi ser bilden av 

Becks fasad på skärmen övergå till verkligheten.  

Serien utspelar sig från Joes point of view där hans tankar kontinuerligt närvarar som en voice 

over. Vägen till lyckan skildrar den klassiska tropen ”hjältens kärleksintresse” och visar ett 

narrativ där Joe blir besatt av Beck, han följer hennes vardag där pojkvänner och vänner blir 

ett hot för honom. Detta får åskådarna att skilja på besatthet och kärlek genom Joes intresse 

av Beck, serien visar att han gör allt för kärleken.  

 

2.2 Gossip Girl (2007–2012) 

Första säsongen av Gossip Girl utspelar sig, likt You, i New York. Establishing shot över 

New York, klipp till Serena Van Der Woodsen som blickar ut genom fönstret på tåget som 

anländer mot metropolen. Första scenen utspelar sig på Grand Central, där en okänd röst via 

en voice over förklarar Serenas återkomst som episk: Upper East Sides ”it-girl” är tillbaka 

från internatskolan, ingen vet varför hon åkte eller varför hon kom tillbaka. Parallellt möts vi 

av Dan Humphrey, som även han befinner sig på Grand Central. Dan har sedan nionde klass 

haft tycke för den populära tjejen, Serena. Att deras vägar ska ha korsats ses som omöjligt för 

Dan då han varken kommer från en överklassfamilj eller umgås med de populära ungdomarna 

från St. Judes där dyr champagne och limousineåkande är vardagsmat. När Dan väl fått reda 

på att Serena är tillbaka i stan söker han sig till hotellbaren hon befinner sig på, han hittar 

hennes telefon och när han ska lämna tillbaka den till henne börjar deras kärleksresa. Mittens 
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2000-tal tar oss till en tid innan smartphones och instagram styrde majoriteten av den första 

världens intressen. Till skillnad från You visar Gossip Girl en överkvalificerad typ av 

internetstalking innan världen hade anammat sociala medier som en drog. En blogg som 

kallas för Gossip Girl närvarar som seriens antagonist där en okänd identitet gömmer sig 

bakom en vägg som läcker ut hemligheter om tonåringarna på Upper East Side. Gossip Girls 

främsta måltavla är Serena då hon anses vara den populäraste och mest skandalösa av de alla, 

detta på grund av hennes vårdslösa levnadssätt. Fram tills sista avsnittet av serien bryts den 

okände rösten av att Dan, som från början var utomstående, skapat bloggen. 

 

3. Visuell lust i You och Gossip Girl 

I You och Gossip Girl är narrativets uppbyggnad riktad åt en mans längtan efter den rätta 

kvinnan. Det finns flera aspekter som tyder på att männen äger den dominerande, 

voyeuristiska-skopofila blicken där kvinnans roll motsvarar det passiva objektet. Blicken 

kopplas till mediet på tre olika plan: kamerans, åskådarens och rollfigurerna (Mulvey 2013, 

56). I You tillåter Joe oss att följa hans point of view när han spionerar på Beck. Spionage är 

ett återkommande grepp som förekommit i Hollywoodfilmer sedan early cinema. 

Disturbia (D.J Caruso, 2007), Rear Window (Alfred Hitchcock, 1954), Peeping Tom in the 

Dressing Room (G.W Bitzer, 1905) och Peeping Tom (Michael Powell, 1960), är några av 

filmerna som anammat manlig voyeurism. Huvudkaraktärerna agerar voyeurer och smygtittar 

på kvinnor genom fönster och dylikt. I You förekommer Joes voyeuristiska aktivitet 

kontinuerligt, ett exempel är när han står på trottoaren utanför Becks lägenhet (där vi ser 

honom återkommande gånger) och tittar in genom de öppna fönsterna där han betraktar henne 

när hon byter om och inkräktar på hennes privatliv. Joes voice over: ”Jesus! It’s like you’ve 

never seen a horror movie or the news.” “But you want people to watch, don’t you?” (You 

2018-, S1A1). Scenen stämmer överens med barns voyeuristiska aktiviteter om deras önskan 

att få säkerhet om det privata och förbjudna, en nyfikenhet som sträcker sig på andras 

genitalier och kroppsfunktioner, på närvaron eller frånvaron av penis (Mulvey 2013, 50).  

 

En liknande scen förekommer i Gossip Girl då Dan och Serena ska gå på deras andra dejt. 

Serena behöver byta kläder och hon ber Dan att vänta i andra rummet. I den lilla öppningen 

som lämnar ljus in till rummet finner Dan Serena och betraktar henne. En shot reverse shot 

mellan Serenas bara rygg och Dans blick. Blicken bryts av Serenas mor, Lily (Kelly 

Rutherford) som upptäcker att Dan tittar in genom springan. Lily: ”Does Serena know you’re 
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here?” (Gossip Girl 2007–2012, S1A5).  

Joe och Dan är bärare av den skopofila driften, vi följer deras närmande till kvinnorna genom 

voyeurismen, tittarens enda sexuella tillfredsställelse emanerar från ett aktivt kontrollerande 

sätt att betrakta en objektifierad andre (Mulvey 2013, 50). Det är från männens perspektiv 

som vi ser kvinnan, därav blir vår identifikationsprocess med blicken masochistisk.  

 

Joes sinnesstämning mellan då att han möter Beck i bokaffären till att deras vägar korsas igen 

är manisk. Han tar sig in i Becks lägenhet då han vet att hon inte kommer hem på några 

timmar. Han klagar på hur stökigt det är och säger att när de bor tillsammans ska han laga mat 

och städa åt henne. Joe: ”I’ll even do your laundry” (You 2018-, S1A1) säger han samtidigt 

som han stoppar ner hennes använda trosor i fickan. Joe och Beck är ett par, ett montage av 

romantiska klipp som visar deras morgonrutin med (You 2018-, S1A5) Joes tankar i non 

diagetic; ”I love our little routine. Always the same, but never stale. Sex. Showers. More sex. 

Breakfast. Avocado salted, bacon crispy. Every day”. Montaget avbryts av att Joe tar upp 

hennes trosor från smutstvätten och sniffar in långsamt. Freud förklarar fetischer som ett 

substitut av penis och enligt honom är underkläder en av fetischerna som speglar pojkens 

oidipala reaktion över moderns avsaknad av penis och rädslan för kastrationen. Mannen 

fetischerar underkläder då det kopplas till att klä av sig, således kopplar mannen underkläder 

med den sista synen innan barnet insåg moderns brist på penis (Corrigan, Mazaj & White 

2011, 712). Under denna premiss visar You att Joe ersätter kastrationen med ett fetischobjekt, 

då två scener ger en ledtråd om att hans kastrationskomplex ligger i Becks underkläder.  

 

Det är trångt och svettigt på bussen från Hamptons till New York, scenens mise-en-scène 

gestaltar en buss där trädens gröna blad lyser in genom bussens fönster. Dan och Serena sitter 

inte bredvid varandra då de har gjort slut och är fast beslutna att hålla sig borta från varandra. 

I Dans hörlurar spelas ”Tell Me a Lie” - The Fratellis som löper till ett non- diegetic sound för 

åskådarna, musiken är rockig och sensuell som får oss betraktare att känna stämningen. 

Scenen fortsätter i nästintill pornografisk där Serena äter chokladdoppade jordgubbar och Dan 

kontrollerar henne med hans blick. Serena blir porträtterad i en objektställning för både 

kamera, åskådare och motspelande huvudroll (Gossip Girl 2007–2012, S2A2). Mulvey 

myntade begreppet “Male Gaze” om den aktiva manliga blicken som betraktar kvinnan, den 

manliga blicken över kvinnans kropp som direkt visar den voyeuristiska naturen istället för att 

integreras i det narrativa berättandet (Elsaesser & Hagener 2010, 86). Den skopofila lusten i 

av att betrakta en annan som ett objekt sätter prägel på denna scen då Serenas gestalt uppvisas 
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erotiskt och utmanar den manliga blicken, då Serena motsvarar det passiva objektet och Dan 

är det aktiva subjektet. Den uppvisade kvinnan har traditionellt sätt två funktioner, det första 

är hur kvinnan visas upp som ett erotiskt objekt för diverse karaktärer i mediet, det andra är 

hur kvinnan visas upp som ett erotiskt objekt för betraktarna framför duken (Mulvey 2013, 

53). Vad som skiljer sig åt i You och Gossip Girl är att från Joes perspektiv möter vi inte 

blicken tillbaka. De övergripande skopofila scenerna i You baseras på Joes voyeurism och när 

Beck inte vet om att någon kollar. I Gossip Girl normaliseras voyeurismen då Dan blir 

påkommen av Serenas mor, där han kan avbryta pinsamheten genom att säga att de ska gå på 

dejt och att hon vet om att han är där.  

 

3.1 Den oidipala resan 

Kopplingen mellan karaktärerna och deras moder kan appliceras på den preoidipala teorin och 

oidipuskomplexet. Den oidipala resan för karaktärer i film är Hollywoods vanligaste då 

mannen söker sig efter en kvinna, bort från modern (Soila 1994, 50). Oidipusscenariot i den 

narrativa filmen är uppbyggd på den vita mannens resa, hans sexuella drifter bort från modern 

till en kvinna som ersätter henne. Serierna följer den oidipala resan med problematiska 

aspekter som ifrågasätter huruvida vi som åskådare skiljer på kärlek och besatthet (Soila 

1994, 50). Den oidipala resan sträcker sig över både You och Gossip Girl då seriernas 

fundamentala narrativ delar den vite mannens sökning efter kvinnan som kan ersätta hans 

moder. Det oidipala grundscenariot antas vara när mannen eller hjälten överskrider en gräns 

till det kvinnliga elementet, i dessa filmer upprepar sig ett mönster där den manliga 

protagonisten som bär den trefaldiga erotiska blicken, hans egen, kamerans och åskådarens. 

Blicken sägs kontrollera kvinnan vars unika position blir objektifierad, och föremålet för den 

manliga protagonistens tillvägagångssätt (Soila 1994, 50).  

 

I You sträcker sig resan över en man som hanterar logiken av en sann romantiker, han 

använder de metaforer som vi tidigare sett i romantiska komedier och omvälver dem genom 

att förfölja kvinnor långt in i deras privatliv genom sociala medier och verkligheten. I en 

intervju med Penn Badgley hävdar han att vi står i en konflikt genom reaktionen vi har över 

Joe som person, hans karaktär är representationen av den del av oss som är ett nättroll, 

bestraffning av offer, priviligierad och blind (Access 2018). Den fundamentala resan för Joe 

är att finna kärleken och att beskydda kvinnan. Hela seriens narrativ går ut på en man som 

söker efter kärleken hos en kvinna som han kontinuerligt förföljer. 
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3.2 ”He saved my life”  

Efter att Joe följt efter Beck till en bar i Greenpoint möter han henne av en slump på 

tunnelbanestationen. Det mörkt och ruggigt och den kusliga känslan förstärks av en påverkad 

man som sitter och sjunger för sig själv. Beck är berusad och börjar vingla nära tågrälsen, hon 

tittar ner i hennes telefon och tar ett steg framåt och ramlar ner från perrongen. Den okände 

mannen säger ”pick it up” upprepande gånger. Joe vill inte bli påkommen men när tåget 

börjar närma sig Beck kan han kan inte motstå att hjälpa henne, vilket resulterar i att han 

räddar hennes liv. Det blir ett obehagligt möte för oss åskådare då Joe simulerar att han först 

inte känner igen Beck, utan det är hon som kommer på att det är ”mannen från bokaffären”. 

Efter scenen på tunnelbanestationen delar de en taxi tillsammans, Beck säger att hennes 

telefon är borta och eftersom Beck inte är i fullt tillstånd spelar Joe med när Beck säger 

förtvivlat att hon måste ha tappat den nere vid tunnelbanan, men i själva verket har han kvar 

hennes telefon och har ytterligare en källa till mer information för att komma närmre henne 

(You 2018–, S1A1). Förföljningen och sökandet efter Beck fortsätter under hela första 

säsongen, karaktärerna börjar dejta och serien skiftar mellan att Joe inspekterar Becks gamla 

telefon som hon ersatt med en ny och han är fortfarande uppkopplad och förföljer henne, till 

romantiska scener och filmiska montage där poplåtar spelas. 

 

I Gossip Girl S1A9 visas en tillbakablick från Thanksgiving året tidigare, bilden visar Blair 

Waldorf (Leighton Meester) och Serena ramla ut ur en bar på New Yorks gator. Serena är 

berusad och Blair klandrar henne för att ha druckit sig full på Thanksgiving. Serena snurrar 

runt på gatan och skriker: ”Come on, let’s do shots!”. Klipp till Dan som från andra sidan 

gatan ser hur Serena vinglar ut bland bilarna som tvärstannar framför henne. Han springer 

fram och kastar sig över Serena och räddar henne från att bli påkörd, hon fortsätter vingla 

framåt som att hon inte märkt av händelsen. Dan presenterar sig och säger: ”I’m Dan 

Humphrey. I don’t know we met last year… You might not remember”. Serenas står stum och 

hennes blick och kroppsspråk är okontrollerat. När Blair kommer tillbaka säger hon till Dan 

att hålla tassarna borta och sätter Serena i en taxi. Serena ”Bye Dave!”. När dörren till taxin 

stängs står Dan förtvivlat kvar och betraktar bilen som åker iväg. ”Bye. Bye Serena…”  

 

Mannen som räddar kvinnans liv är en vanlig trop i ”hjältens kärleksintresse” från filmer som 

bland annat Hitchcock där en man räddar en kvinna i nöd (Tabb, 2015) Temat med ”mannen 

som räddare” upprepar sig i båda serierna, vilket kan ana en tanke om att seriernas sätt att 

porträttera män och kvinnor delar en likhet med filmer som Star Wars (George Lucas, 1977) 
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eller Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976) där det parallella temat utöver filmens narrativ, är 

kvinnor som behövs räddas. Det kan även vara en förskuggning på vad som komma skall, 

eller snarare karaktärernas intresse av att rädda kvinnan. Kvinnan som behövs räddas i dessa 

två scenarion speglar även deras karaktär då Serena som enligt rykten från Gossip Girl och av 

tillbakablickar från serien (You 2018-, S1A10) har ett problematiskt synsätt till alkohol och 

droger som Dan ska rädda henne från.  

 

När Joe spionerar på Beck ser han en man komma gåendes mot hennes fönster och ropar att 

hon ska släppa in honom.  “Uh Beck, who the fuck is this?”. Parallellt i Becks lägenhet pågår 

en konflikt mellan karaktärerna. Beck: ”My best friend walked in on you getting your dick 

sucked by some random woman in a bathroom at a party that I took you too!” Benji: ”I was 

waisted. I didn’t even finished.”…“I obviously shouldn’t have gone in the bathroom with any 

girl who wasn’t you. But she said she had good coke, and I’d been seriously stressed.”  

Benjis bortförklaringar och senare komplimanger till Beck leder till att de blir sams.  

Joe: ”Way to go Beck. Looks like a catch.” Joe söker snabbt upp mannen via Becks Instagram 

och hittar alla hans sociala medier, Benji (Lou Taylor Pucci). ”Not to sound judgy, but this 

guy is everything wrong with America… See, this is why I do my research. You fall for the 

wrong men. Bad men. You let them in. You let them hurt you” (You 2018-, S1A1). Joes 

avundsjuka på Benji leder till att han håller honom inlåst i bokkällaren och avslutningsvis 

dödar Joe honom (You 2018-, S1A2). “I just knew that Benji was the worst kind of poison. So 

I did what I had to do to help you” (You 2018-, S1A1).  

 

3.2.1 Sökandet efter kvinnan som kan ersätta modern 

I första säsongen av You får vi ingen information om Joes föräldrar, men i säsong två får Joe 

tillbakablickar där han tänker på han och hans moders nära relation och hans uppväxt där hans 

föräldrar levde i ett destruktivt förhållande. Joe får en tillbakablick när han och hans mor är på 

semester, han säger till henne att det inte spelar någon roll vart de befinner sig, så länge dem 

är tillsammans är han hemma (You 2018-, S2A1). Joes tillbakablickar visualiserar en scen där 

hans mor har blåmärken över hela kroppen, hans far misshandlar henne och Joes sökning efter 

att skydda modern slutar i att han skjuter hans far. Hans kärlek till modern förklarar hans 

besatthet av att beskydda den han älskar (You 2018-, S2A10). Han söker efter någon som 

ersätter moderns plats, en ny person att skydda och älska lika mycket som henne. I den 

oidipala fasen vill barnet bemäktiga modern och blir en rival till fadern, Freuds 

utvecklingspsykologi utformade en av hans tre delar till den oidipala konflikten där 
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objektvalet står i en ambivalens mellan faderns centrum (Jarrick 2008, 128). 

 

Joe och hans nioåriga granne Pacos (Luca Padovan) relation har en medverkande kraft som 

ger dramaturgiska förskuggningar. Detta förtydligas då Joe hjälper Paco att fly vardagen 

genom att ge honom böcker att läsa. Böckerna har en bemärkelse då novellerna skildrar Joes 

uppväxt samt Pacos trasiga relation med hans biologiska mor och styvar som misshandlar 

henne. Mr. Mooney har visat Joe att de mest värdefulla böckerna bör tas hand om, de förvaras 

i en plexiglasbur i bokaffärens källare där temperaturen är nedsänkt till 18 grader. Nu är de 

Joes tur att visa Paco, Don Quijote (Miguel Cervantes, 1605, 1615).  

Joe: “The most valuable things in life are usually… the most helpless. So, they need people 

like us to protect them. You know? …. Quixote. It’s about a guy who believes in chivalry, so 

he decides to be an old-school knight.” Paco: “What’s chivalry?” 

Joe: ”It’s treating people with respect. Especially women. Like men should” (You 2018-, 

S1A1). 

 

Joe karaktäriserar bokens berättande med hans barndom och beskyddandet över modern. 

Genom att visa boken för Paco exponerar Joe ett latent förslag hur Paco ska hantera 

situationen med sin mor och styvfar. Joes avsikt att skydda Beck kan likställa sig hans 

barndomstrauma, vilket planterar en tanke om att boken är ett sätt att referera till mannen som 

behandlar kvinnor med respekt, till skillnad från ”douchebags” som Benji eller hans far.  

 

I första avsnittet av Gossip Girl är Dan i en situation då hans föräldrar genomgår en 

separation, hans mor har flyttat från familjen i New York till en annan man i Hudson. Både 

Dan och hans syster, Jenny (Taylor Momsen) försöker att få tillbaka modern i hemmet men 

det slutar med att hon flyttar tillbaka till hennes älskare. Utöver första säsongen av Gossip 

Girl har Dans mor har ingen betydande roll i serien men separationen utspelar sig i samma tid 

som när Dan och Serena börjar att dejta, vilket kan antas hans grundläggande tanke om att 

hitta kärleken, den frånvarande modern som ersätts av Serena. Jenny och Dan sitter och pratar 

i deras lägenhet i Brooklyn. Jenny motiverar Dan till att träffa Serena då hon anser att enda 

sen han mötte henne på ett födelsedagskalas i nionde klass har han inte slutat tänka på henne. 

Han förklarar sarkastiskt att hon säkert hade blivit överväldigad av ”the glitz and glamour of 

the Humphrey lifestyle”. Dialogen fortsätter och Jenny svarar inte utan säger att Serena bor på 

Plaza Hotell, Dan hävdar att det är exakt hans poäng. Efter att Gossip Girl postat ett inlägg 

om Serena och Blairs möte på Plazas hotellbar som slutade i tvedräkt, hävdar Jenny att Serena 



 18 

förmodligen sitter kvar och sippar på martinis i sin ensamhet. Dan tittar fundersamt uppåt och 

förklarar att han ska gå ut. I scenen där på ser vi honom på Plaza Hotel. Han stöter in i Serena 

som springer upprört bort från baren och tappar sin telefon, Dan plockar upp den, om han 

tittar i den är inget vi får veta (Gossip Girl 2007–2012, S1A1). 

 

I det sista avsnittet av Gossip Girl avslöjas vem som ligger bakom den okände rösten som 

serien är baserad på. Dan har sedan länge varit förälskad i Serena, men en ung kvinna som 

lever i överflöd av pengar och förutsättningar lägger inte ögonen på någon som Dan. I 

avsnittet förklarar han för Serena hur allting började. Dan blev av en slump blev inbjuden till 

ett födelsedagskalas i nionde klass. Han berättar att han inte brydde sig om att han inte var 

inbjuden.”…Once I gotinside, I wasn’t leaving. Because that’s when I saw you”. En 

tillbakablick till födelsedagsfesten där Dan och Serenas första möte utspelar sig. Ett meet cute 

mellan två karaktärer, hon skämtar och han blir nervös över hennes oemotståndliga leende. 

Hennes ögon skimrar och Dan blir förtrollad av hennes skönhet. Hon står på trappen, han står 

nedanför och tittar upp på henne. Efteråt beslutade han sig för att det enda sättet att komma 

nära Serena och hennes värld, där ett medlemskap inte går att köpa, är att skriva sig in i den. 

När han träffat Serena insåg Dan: ”Every writer needs his muse” (Gossip Girl 2007–2012, 

S6A10).  

 

För mediet som speglar oidipusscenariot består blicken av hans egen, kamerans och 

åskådarens. Blicken sägs kontrollera kvinnan vars unika position blir objektifierad, och 

föremålet för den manliga protagonistens tillvägagångssätt. (Soila 1994, 50).  Dan och Joe är 

bärare av den erotiska blicken och deras mål i att vinna Beck och Serena är seriernas 

grundläggande syfte. Eftersom scenariot är högst närvarande, identifierar åskådarna sig med 

blicken och förstärker en fascinationskraft med mediet (Soila 1994, 50)  

De båda serierna skildrar kärleksresan från mannens oidipala resa, utpekningen av kvinnans 

ställning som ett objekt för mannen, hennes symboliska tystnad blir närvarande i filmen (Soila 

1994, 50). Vi som åskådare (som är medvetna om männens besatthet av den kvinnan) blir fast 

i en kärlekssaga som går ut på mannens resa att vinna kvinnan. Vi sympatiserar och bidrar en 

inlevelse med den manliga karaktären då det är från deras point of view kärleksresan börjar.  

Joe söker sig inte till kvinnor som motsvarar helhet och styrka, snarare söker han sig till de 

kvinnor han anser behövs räddas och beskyddas, som motsvarar hans oidipala komplex med 

hans mor som levde i ett destruktivt förhållande med hans far. Hans far ses som en rival och 

han finner likheter mellan hans egen far och Pacos styvfar. Hans relation med Beck, och att 
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hans högsta önskan om att beskydda henne motsvarar hennes kastration och den 

underdominerande kvinnan. Benji blir även ett offer för Joe då han anser att han måste skydda 

Beck från onda män, vilket förstärker teoribygget om Joes oidipuskomplex och hans 

barndomstrauma. I jämförelse till Dan, som söker sig efter en kvinna som behövs räddas från 

den skandalösa världen där droger och sex har haft en stor påverkan. En metaforisk scen är 

tillbakablicken från Thanksgiving där han räddar Serena när hon är berusad, vilket speglar 

hennes identitet innan hon kom tillbaka från internatskolan.  

 

4. Från kvinnans Point of View 

Avsnittet ”The Captain” (You 2018–, S1A4) utspelar sig inte bara från Joes point of view utan 

även Becks där vi hör hennes berättelse utifrån hennes röst via en voice-over. Beck och Joe är 

i början av deras relation då Beck får ett meddelande från ”The Captain” som är en okänd 

man hon ska möta på en Dickens-Festival. Då Joe har hennes telefon och ser meddelanden 

blir han högst förvirrad och utan tvivel följer han efter Beck till festivalen. Avsnittet handlar 

om Becks berättelse och hennes tankar kring hennes far, vänskapsrelationen med bästa 

vännen Peach och relationen med Joe. En tydlig kontrast mellan de två rösterna är att Becks 

tankar är blandade och långt ifrån Joes då hans besatthet har givit en tankegång som endast 

skildrar hans relation till Beck, hennes liv och vänner. Avsnittet representerar den 

melodramaturgiska ”woman’s film”, där identifikationen med den kvinnliga protagonisten ses 

vara i en masochistisk position (Elsaesser & Hagener 2010, 95). Närvarandet av kvinnan i 

filmen betecknar en brist på grund av den symboliska avsaknaden av penis och hotet för 

kastration (Elsaesser & Hagener 2010, 95). Enligt Mulvey representerar kvinnan på film brist 

då hon på ett symboliskt plan betecknar hot för kastration (Elsaesser & Hagener 2010, 96).  

 

”The Captain” visar sig vara Becks far som vi tidigare trott är död, hans missbruk tog över 

familjerelationen och när Beck hittade honom efter han tagit en överdos beslöt hon sig för att 

han var död för henne. Hennes inre monolog speglar en destruktiv relation och hon hamnar i 

en situation hon helst vill ta sig ifrån. Väl på festivalen möter Beck hennes far (Michael Park), 

hans fru, Nancy (Emily Bergl) och hennes barn. Det är noterbart att Beck söker sin faders 

uppmärksamhet men att hans fokus är på Nancy, när Beck berättar för fadern att det går bra 

med studierna ringer telefonen och han slutar lyssna och tar istället samtalet.  

Becks voice over: “Beck, you’re such an asshole. Love me, Daddy. I’m Gonna be a writer, 

Daddy. God just shut up forever”. På festivalen går Beck runt ängsligt och betraktar hennes 

far med hans nya familj. Hennes styvsyster representerar delen av den nya familjen som inte 
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döljer sitt misstycke om Beck. Hon berättar att Nancy är gravid och att hennes far inte längre 

kan skicka pengar till henne. “Great, it’s great. He’s starting a new family. Because fixing the 

one he had obviously wasn’t an option… Why would he ever do that?”. Utifrån Becks 

relation med hennes far upplevs det som att han har lämnat henne och hennes familj, blivit en 

bättre man och kommit ifrån sitt missbruk genom en annan familj. Becks idé om att berätta 

för omgivningen att hennes far är död ger ett praktexempel på ett fadersproblem vars enkla 

lösning blir att ersätta fadern med andra män som liknar honom.  Hon ger sig själv skuld för 

att hon överhuvudtaget träffar honom, detta skildrar att elektrakomplexet har utvecklat ett 

fadersproblem där rivalen som står för henne och fadern är Nancy. Becks fadersproblem är en 

fundamental faktor och sätter en prägel i tidigare val av relationer. Efter Dickensfestivalen 

förklarar Beck för Joe att hon är kluven om männen hon dejtat då hennes far har satt ett 

avtryck i valet av tidigare relationer: “I feel like every guy I date is… They’re either messes 

like my dad was, or they’re like my dad is now, trying to be something they think they should. 

But then there is you. I mean you’re not trying to be anything than what you are. You’re just 

you”. 

 

4.1 Female Oedipus  

Serena är i en familjerelation där fadern är frånvarande. Hennes far, William (William 

Baldwin), lämnade Serena och hennes familj tidigt i hennes uppväxt och även det har satt 

stämpel på hennes val av relationer då hon tidigare dejtat män. När vi senare i serien får veta 

mer om Serenas frånvarande far så blir det uppenbart att hon söker sin hans uppmärksamhet. 

Serena har tillbringat en hel sommar för att få kontakt med honom och säger att hon inte 

kommer att sluta försöka få hans uppmärksamhet tills han kontaktar henne, vilket han inte 

heller gör (Gossip Girl 2007–2012, S3A1). När Dan lämnar tillbaka Serenas telefon behöver 

hon komma på en ursäkt till hennes mor för att inte gå på ”Kiss on the lips-festen” som Blair 

anordnat, hon vänder sig därav till Dan och berättar för Lily att hon har planer med honom. 

Dan frågar ifall hon verkligen ska gå ut med en man hon inte känner. Serena svarar att det är 

bättre än de männen hon känner (Gossip Girl 2007–2012, S1A1). 

 

En teori kan vara att de manliga protagonisterna vill rädda kvinnorna från att vara tysta och i 

underläge för deras fäder eller andra män. Det kan likställas med hur både Beck och Serenas 

tidigare har dragits till badguy-arketypen, som speglar deras fäder. Joe och Dan målar upp en 

bild av sig själva för kameran, birollerna och åskådarna, i att de är goda. Dem är seriens 

”hjältar” som räddar kvinnorna från att bli förtryckta i patriarkatet av deras fäder och 
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likställda män. De kvinnliga karaktärerna ser männen som att de är för bra för dom, likt (den 

kvinnliga) åskådaren som identifierar sig med båda parterna. Serena undanhåller hemligheter 

för Dan då hon inte tror att hon är tillräcklig för honom, därav ljuger hon för honom om en 

incident som hände innan hon åkte iväg till internatskolan. Serena säger till vännerna att Dan 

höjer henne till skyarna och ifall han hade vetat sanningen skulle han aldrig mer vilja se henne 

(Gossip Girl 2007–2012, S1A17). Joe yttrar återkommande gånger hur han ska rädda Beck 

vilket även avbildar hans karaktär om att rädda henne från ”onda män”. Joe: ”What you really 

need is someone to save you, I can help, Beck. Let me help you” (You 2018-, S1A1). “I’ll be 

that guy. The one who sees you. You deserve that after Benji” (You 2018-, S1A3). 

  

Linda Williams beskriver en del av de Lauretis teori om double desire som att den kvinnliga 

åskådaren kan identifiera sig med karaktären i olika positioner (Modleski 1988, 7). Hon 

jämför scenariot med klassikern Stella Dallas som är ett praktexemplar på ”woman’s film”.  

Vi identifierar oss med Becks lycka i att ha funnit Joe då han hjälper henne framåt med 

hennes skrivande, vi identifierar oss även med hennes omedvetande av hans besatthet och 

mörka hemligheter. Likt hur vi identifierar oss med Serenas lycka genom hennes och Dans 

relation, samt omedvetenheten om att han är hennes fiende, Gossip Girl (om vi utgår från det 

faktum att åskådaren vet om att Dan är Gossip Girl). Kvinnorna söker sig även efter något de 

inte fått av sin far under deras uppväxt, bekräftelse, vilket de får hos Joe och Dan då de lyfter 

upp dem. Avsnittet S1A4 i You och Serenas karaktärsresa i Gossip Girl speglar kvinnornas 

grundläggande mål att lyckas med sina liv och hitta någon som kan ersätta faderns plats. 

Dramaturgin i Rebecca beskrivs som ett oidipalt drama från den feminina synpunkten. Den 

kvinnliga oidipala drömmen av att gifta sig med fadersfiguren (Modleski 2016, 44). Från 

kvinnornas point of view så representerar narrativet ”elektra-resan”.  

 

5. Identifikation 

I You växer Joes besatthet av Beck, han söker sig alltmer efter att skydda henne från det han 

anser vara ett hot. Serien följer Joe då han kontinuerligt söker sig efter Beck och vad som är 

centralt i hennes liv och plockar upp de moment som stör honom. Då kamerans fullständiga 

fokus befinner sig från Joes point of view och hans inre monolog, blir åskådarens radikala 

empati lagd på honom. Vi får ett engagemang i hans resa och hans blick på kvinnan han är ute 

efter, när Joe och Beck startar ett förhållande hamnar inte konflikten endast på att Joe är en 

stalker, utan snarare appliceras den på de karaktärer som opponerar Joes liv med Beck.  
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5.1 Identifikation med rösten 

Serien skiftar mellan att Joe begår uppskakande handlingar och därefter förklarar på ett 

rationellt sätt varför han gör dem. Joe ändrar karaktär från att vara en stalker och 

seriemördare, till en romantisk stereotyp (som vi är bekant med från Hollywoodfilmen), där vi 

ser honom i kärleksscener som får oss glömma hans primära identitet.  

Eftersom Joes voice over har en stor betydelse i serien är det en viktig faktor till att vi kan 

identifiera oss med honom. I Michael Chions The Voice In Cinema (1999) förklaras 

identifikationen med rösten som svårfångad, för att vi ska kunna identifiera oss med röstens 

säkerhet krävs en stark, karaktäristiskt märkbar personlighet. Inte sällan används rösten därav 

som ett sätt att luras (Chion 1999, 33). Utifrån de kärleksförklaringar till Joe, som finns på 

bland annat Twitter (Baxter-Wright 2017) visar Chions teori om hur rösten tenderar till att 

lura åskådaren. Netflix har själva gjort en video där scener utan Joes voice-over hörs, man 

finner det betydligt svårare att identifiera sig med Joe när man inte hör hans röst som han 

manipulerar tittarna med (Netflix 2019). I Gossip Girl förekommer en annan typ av voice 

over, en acousmêtre som Chion förklarar som den okände rösten. Acousmêtre förklaras som 

den mäktigaste rösten där en person pratar i en situation där vi inte kan se personen vi hör. 

Som att rösten kommer från samma källa som filmens andra non diegetic sounds (Chion 

1999, 9). Genom Gossip Girls röst blir Dans tankar om de det priviligierade samhället, hans 

familj och Serena, framförda av en annan röst som vi inte kan identifiera oss med.  

 

5.2 Den kvinnliga åskådaren 

Metz förklarar begreppet ”primär identifikation” som en huvudfaktor i filmen. Vi som 

åskådare är menade att identifiera oss med kameran: I spegeln identifierar sig spädbarnet med 

bekanta objekt, men eftersom filmens åskådare är inte längre barn eller i spegelstadiet så 

resulterar identifikationen mellan åskådaren och filmen med subjektet. Åskådaren vet om att 

objektet existerar, men ser sig själv som ett subjekt, och blir för andra sedd som ett objekt och 

identifierar sig med det som på filmen visas upp som ett subjekt (Metz 1982, 46). Därav blir 

den kvinnliga åskådaren fångad i ett dubbel-band där hon är tvingad till en relation av 

underkastelse med den manlige medskyldiga (Backman Rogers 2019, 12). Utifrån den 

primära identifikationen med kameran blir kvinnan alltså tvingad att identifiera sig med 

kameran och den aktiva mannens blick, samt med den underkastade, passiva kvinnan.  
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I You hamnar vi en position där vi genom Joes manipulativa voice-over, identifieras med en 

antihjälte som vilar i en ambivalens mellan god och ond. Även om Joe är en stalker blir vi 

styrda av hans goda sidor, hans försvar till handlingar ger oss en kluvenhet om vem han är. 

Enligt Mulvey fokuserar den klassiska Hollywoodfilmen inte bara på den manlige 

huvudrollen utan även på den manliga åskådaren (Elsaesser & Hagener 2010, 95). När 

åskådaren identifierar sig med den manliga protagonisten projicerar han blicken av hans like, 

hans fiktiva surrogat, så att makten över den manlige protagonisten som kontrollerar filmen 

sammanfaller med den aktiva makten av blicken (Elsaesser & Hagener 2010, 95).  

Den kvinnliga åskådaren och identifikationen ses som masochistisk, en njutning av psykisk 

eller fysisk smärta (Corrigan, Mazaj & White 2011, 377). Argumentet om att den kvinnliga 

åskådaren ska kunna identifiera sig med både passivt och aktivt, subjekt och objekt går att 

applicera på You och Gossip Girl då de manliga protagonisterna är bäraren av den dominanta 

blicken och kvinnan som en ett objekt, som sammankopplas med male gaze.  

 

                  Det som räknas är vad hjältinnan provocerar fram, eller snarare vad hon representerar.  

                  Hon, eller snarare den kärlek eller fruktan hon frammanar hos hjälten, eller den oro han  

                  känner för hennes skull är vad som får honom att handla som han gör. I sig har kvinnan 

                  inte den minsta betydelse (Mulvey 2013, 52).  

 

Detta citat har en stor påverkan på både You och Gossip Girl då det narrativa kretsar kring 

mannens handlingar utifrån kvinnans påverkan på honom, i den mån om att Dan bildar Gossip 

Girl på grund av hans besatthet av Serena och således Joes besatthet av Beck då berättelsen 

styrs av hans handlingar kring hennes provokation. Den uppvisade kvinnans traditionella 

funktion har två nivåer där den första är att uppvisas som ett erotiskt objekt för de andra 

karaktärerna i den narrativa filmen, och det andra är att uppvisas som ett erotiskt objekt för 

åskådaren framför bioduken (Mulvey 2013, 53). Därav sätts den kvinnliga åskådaren i dubbel 

längtan, hon står i en ambivalens genom att identifiera sig med Marilyn Monroe eller 

”mannen bakom henne på spårvagnen” (Modleski 1988, 6). Kvinnan har en längtan i att 

betrakta och att bli betraktad. Vi identifierar oss med den erotiska blick som den manlige 

huvudkaraktären bär, och vi identifierar oss även med den passiva kvinnan som blir iakttagen.  

 

5.3 Outsiders 

I You och Gossip Girl framstår Joe och Dan som underdogs, de har inte lika många vänner 

som resterande karaktärer i serien och uppmålas som ointresserade av sociala event och 
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popularitet. I Gossip Girl är Dans status inte lika hög som de andras, i första säsongen 

porträtteras detta tydligt då Dan ofta jämför sig med Serena (Gossip Girl 2007–2012, S1A12). 

Hans finansiella status är inte lika hög som de andra karaktärerna, han bor i Brooklyn och de 

andra i lyxiga våningslägenheter på Upper East Side. Detta blir en avsevärd faktor i narrativet 

då Dans utanförskap visas återkommande under serien. De båda serierna poängterar 

periodiskt identifikationskraften mellan åskådaren och de manliga protagonisterna från deras 

position som utomstående, det bildas en empati mellan åskådaren och outsidern. ”We identify 

with these outsiders because we have all felt like outsiders at one time or another.” (Vogler 

2020, 38). 

 

Joes nioåriga granne, Paco, är den fundamentala karaktären som utformar till stor del den 

empatin vi får för Joe. I Caroline Kepnes roman You (2014) som serien är baserad på, finns 

inte Paco, men serien har skapat relationen mellan karaktärerna som en apparatus för att 

stärka vår identifikation och medkänsla för Joe. Paco lever med sin biologiska mor och 

styvfar, vi ser honom ofta sitta ensam i trappuppgången och inifrån lägenheten hörs bråk och 

skrik från föräldrarna. Utifrån det vi får se i säsong två om Joes uppväxt liknar den Pacos. En 

fadersfigur som inte har de bästa förutsättningarna för pojken och en rivalitet som växt från 

den preoidipala perioden och oidipuskomplexet där pojken står fast vid att mamman är hans 

kärlek och den som finns där för honom (Modleski 1988, 6). Joe hjälper Paco med hans 

problem hemma och räddar honom från hans styvfar vilket får oss att tänka att han har en god 

moral, men i själva verket speglar det hans egen identitet. I Joes tillbakablickar får vi se hur 

Joes fadersfigur Mr. Mooney psykiskt misshandlade honom under hans tonår då han låste in 

Joe i plexiglasburen som straff när han gjort något fel (You 2018–, S1A2). Detta planterar en 

idé om att traumat har en betydande roll i skapandet av mannen han är idag, vilket leder till en 

ambivalens i hur vi sympatiserar med honom. Han berättar även för Paco att deras uppväxt 

inte skiljer sig långt från varandra. Vi sympatiserar med protagonisterna i den mån serien låter 

oss göra det, det finns tillfällen då åskådaren växlar mellan identifikationen, med Joe då har 

en tvetydlig personlighet.  

 

Kontrasten i Gossip Girl är att narrativet inte fokuserar på att Dan är seriens antagonist. 

Informationen vi får utifrån serien är hans smeknamn ”lonely boy” och hans utstötthet från 

den populära och ekonomiskt oberoende gruppen, ger oss en medkänsla där vi hoppas att 

Dan, som inte har samma förutsättningar som de andra karaktärerna, lyckas med hans livsmål. 

Serien har en tendens av att vilja porträttera Dan som en familjekär, jordnära och 
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bokintresserad ung man som bryr sig om hans framtid och mindre om att det sociala livet står 

långt ifrån honom, i kontrast till de andra karaktärerna och det är inte tills i sista avsnittet som 

hans insider-sida exponeras. Vi identifierar oss med Dan som den ensamma unga mannen 

som vi kan sympatisera med på grund av hans brister.  

 

Efter att Dan sett Serena på Grand Central sitter han med hans far och syster i deras lägenhet i 

Brooklyn och pratar. Relationen mellan familjen avbildar en nära relation som ingen av de 

andra karaktärerna delar med sina föräldrar, där familjemiddagar och far och son-samtal ofta 

företräder. Jenny, som går första året på St. Judes, hjälper till att göra inbjudningskort till 

Blair Waldorfs ”Kiss on the lips”-fest för att själv fiska åt sig en inbjudan.  

Jenny: ”So we should be just random losers who never gets invited to parties?” 

Dan: ”Works for me” (Gossip Girl 2007–2012, S1A1). 

 

5.3.1 Hollywoods nya hjälte 

I Penn Badgleys tidigare roller har han spelat den klassiska nice guy-arketypen i coming of 

age-filmer. I John Tucker Must Die (Betty Thomas, 2006) spelar han John Tuckers (Jesse 

Metcalfe) bror, Scott. I kontrast till hans bror, som är skolans populäraste kille, lagkapten i 

skolans basketboll-lag och Homecoming King, är Scott outsidern som protagonisten Kate 

(Brittany Snow) faller för i slutet. I Easy A (Will Gluck, 2010) spelar Badgley Woodchuck 

Todd som är skolans maskot som inte tillhör den populära gruppen, han är egen och bryr sig 

inte om sin omgivning. Olive (Emma Stone) inser att Todd är den rätta för henne efter att ha 

dejtat flera av skolans killar. Badgleys tidigare rollfigurer har framförallt ett stort inflytande 

på Dan då hans karaktärsdrag är snarlika. En liknelse kan vara hans engagemang inom hans 

favoritämne, poesi, då han efter första mötet med Serena skrev en novell om henne innan de 

kände varandra (Gossip Girl 2007–2012, S1A11), vilket gör att vi tycker att han är romantisk. 

Han är beskyddande över sin lillasyster Jenny vilket ses i första avsnittet då han räddar henne 

från att bli våldtagen av Chuck Bass (Ed Westwick), som förövrigt kontroversiellt nog är en 

favoritkaraktär för många, hur som helst, det ger oss en tanke om att Dan är hjälten och Bass 

är antagonisten (Gossip Girl 2007–2012, S1A1). 

 

Den nya hjälten i coming of age-filmer refererar till Badgleys roller då han står ut från 

normens stereotyp. I “Postfeminism and Contemporary Hollywood Cinema” förklaras tropen 

“Hollywoods nya manliga hjälte” som det kvinnor vill ha, långt ifrån den maskulina 

stereotypen är Hollywoods nya hjälte en mindre maskulin-arketyp och snarare den 
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“bortglömde” karaktären, han som är snäll mot flickorna i klassrummet och blir stämplad som 

en vän istället för pojkvän (Gwynne & Muller 2013, 141). I kapitlet tas det upp punkter som 

visar på hur Hollywoodfilmer porträtterar “the nice guy”-arketypen. Maskuliniteten av den 

nya hjälten är oupplösligt länkad med den attraktiva manskroppen som majoriteten av 

filmhistoriens manliga hjältar bär (Gwynne & Muller 2013, 141). Arketypen i dessa filmer 

behöver vinna över den maskulina-stereotyp-hjälten. Som Joe behöver vinna över Benji och 

som Dan över de andra männen på Upper East Side. Metz utformande även ett andra begrepp 

utöver primär identifikation, sekundär identifikation, vilket innebär när åskådaren identifierar 

sig med (blicken av) individuella karaktärer. Och kan även identifiera sig med skådespelaren 

(Metz 1982, 45). I Badgleys fall där han i återkommande filmer spelar en specifik arketyp 

som vi undermedvetet identifierar oss med, kan vi även identifiera oss med Badgley som 

skådespelare.  Joe är inte obekant för oss, vi känner till hans karaktär, vi har sett hans trop av 

att vara den hopplösa romantikern som finns i oberäkneliga romantiska narrativ.  Flera av 

troperna kring arketypen går att applicera på både You och Gossip Girl då ”den snälla killen 

blir kär i en tjej och han gör allt för att vinna henne.” som appliceras på den oidipala resan. 

”Den nya hjälten inspirerar en idé som går ut på att rädda hjältinnans karriär” förklarar Joes 

avsikt att hjälpa Beck fokusera på skrivandet. Eller ”den nya hjälten utspelar en fadersfigur 

som är inhemsk god” som kan förklara Joes inre monolog om att Beck fortfarande läker efter 

hennes far, men han finns där för henne nu (Gwynne & Muller 2013, 141–142).  

 

5.4 ”Her Dreams and Nightmares”  

En tydlig skiljaktighet mellan karaktärerna är att Joes karaktär skildrar en överdriven person 

som omfattar Hollywood-stereotypernas handlingar inom voyeurism och avund med en 

överdrift. Då blir lättare att sätta in Joe i facket som en voyeur och stalker när det är seriens 

berättande. Då det finns flertal plotholes i Gossip Girl blir det för diskutabelt för åskådaren att 

dra Dan över samma kam som Joe. Exempel på plotholes är de scener då Dan reagerar på 

inlägg från Gossip Girl när han är ensam, ett exempel är första avsnittet. Detta anser fans vara 

på grund av att skaparna inte visste vem som var Gossip Girl när serien startade och hävdar 

att Dan inte borde vara Gossip Girl. Seriens skapare, Stephanie Savage anser dock att Dan 

alltid var planerad att vara Gossip Girl (Dos Santos, 2012). Penn Badgley svarar i en intervju 

att Dans reaktioner när läser Gossip Girls inlägg, innebär att han utför skådespeleri även när 

han är ensam, vilket tyder på att han inte bara är en stalker utan även schizofren (E! 2020). 

 

Jämförelsen kan påminna om The Fall (Allan Cubitt & Jakob Verbruggen, 2013–2016) och 
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Fifty Shades of Grey (Sam Taylor Johnson 2015) där Jamie Dornan spelar samma karaktär i 

två skilda serier så likställs det med Badgleys karaktärer i de olika serierna. Det är uppenbart 

att likheten i diverse serier visualiserar romantiken med en kvinna som har en man efter sig, 

då Dornans roll Christian Grey i Fifty Shades of Grey, likt Joe och Dan, ”måste” råda över 

Anastasia (Dakota Johnson). Filmen och böckerna om Grey satte kvinnopubliken i trans och 

temat speglar den masochistiska identifikationen som tydligt porträtteras i You och Gossip 

Girl. Genom identifikationen med kameran och karaktärer följer vi blicken genom mannens 

resa, där vi ser resan från Joes perspektiv och från karaktären Gossip Girl och Dans.  

 

6. Slasherfilmens influenser 

Om narrativet av den originella slasherfilmen var motiverad av “vem är det nästa offer”, är 

neo-slasherfilmer tillgivna en bana inriktad på vem som är mördaren (Rusnak 2020, 42). 

Ur en annan synvinkel, bort från slashergenren till ett nätverkskontrollerat 2000-tal där jag 

byter ut mördaren till ett nättroll, som är relevant i dagens samhälle som är styrt av sociala 

medier, är den primära frågan genom Gossip Girl: “Vem är Gossip Girl?” 

Detta kan även kopplas till Chions teori om acousmêtre där rösten ses som ett mysterium:  

”…who is the hidden monster, or the Big Boss, or the evil genius?” (Chion 1990, 24).  

Det är inte fram tills vi får se vart rösten kommer ifrån, som acousmêtre blir avslöjad, vilket 

blir kontroversiellt i detta fall då rösten av Gossip Girl är Kristin Bell och inte Dans. Men 

poängen i det hela utgår från den ständiga frågan om ”vem är bakom rösten” vilket även då 

kan speglas med neo-slasherfilmen.  

 

I You, likt den klassiska slasherfilmen är inte frågan huruvida vem som är mördaren, utan vem 

som kommer att bli nästa offer (Paszkiewicz & Rusnak 2020, 42). För att jämföra scenariot i 

You med en film som Halloween (John Carpenter, 1979) där Michael Myers, filmens 

antagonist som är en maskerad mördare vi inte identifierar oss med, känner vi ingen sympati 

för honom under filmens gång, han ses endast som en mördare (Clover 1987, 96). Till 

skillnad från Joe, som vi identifierar oss med, därav blir hans karaktär mer normaliserad. Det 

första av dessa två scenarion tas upp där antagonisten är okänd och vi möter karaktärens 

normala sida. En film som bland annat Scream (Wes Craven, 1996) där den maskerade 

mördaren visar sig vara hjältinnans pojkvän. Vi kan identifiera oss med mördaren innan han 

avslöjas, vilket kan förklara varför vi under Gossip Girls berättande inte ser på Dan som en 

skurk. En okänd antagonist är oftast inte dömd fram tills slutet av en film, där ens uppfattning 
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av den senare påkomna antagonisten ändras. Carol J. Clover skildrar Norman Bates (Anthony 

Perkins) som en insider i Psycho (Alfred Hitchcock, 1960) då hans karaktär anses som 

”stabil” till han avslöjas i slutet (Clover 1987, 96). Likt hur Gossip Girl skildrar Dans 

rationalitet genom serien av att vara anti det privilegierade samhället tills slutet, där han 

avslöjar att han desperat behövt skriva sig in i Upper East-Side-elitens grupp. Under Gossip 

Girls genomgående narrativ är Dan inte misstänkt som en antagonist, snarare tvärtom till 

följden av regissörernas porträttering av honom. Paradoxen är de reaktioner som förekommer 

från de utomstående karaktärernas agerande när Dan avslöjar sig själv som Gossip Girl. De 

anser att Dan var den personen som under hela high school-eran hade mer makt än någon 

annan, vilket gör att han porträtteras som kraftfull istället för en antagonist. Han vinner även 

Serenas hjärta då de i sista scenen gifter sig (Gossip Girl 2007-2012 S6A10).  Slutet gott, 

allting gott, eller? 

 

6.1 2018s ”Final Girl” 

Clover framför en kritik mot Mulveys beskrivning om den manscentrerade identifikationen i 

mediet, då hon förklarar slashergenren som en mansdriven genre där även den manliga 

åskådaren identifierar sig med the female victim-hero. (Corrigan, Mazaj & White 2011, 513). 

Hon myntade begreppet ”Final Girl” som beskriver den kvinnliga karaktären i slahserfilmer 

som är ensam kvar med mördaren och ofta överlever. I ”Final-Girl” ögonblicket höftar 

identifikationen mellan aktiv och passiv, förövare och offer och identifikationen landar 

slutligen på final-girl (Clover 1987, 196). I You appliceras final-girl teorin på Beck där hon 

hittar Joes gömma med bevis som bland annat, hennes trosor, gamla telefon, hennes bästa vän 

Peachs telefon etc. (You 2018–, S1A9). När Joe märker att Beck har funnit lådan låser han in 

henne i plexiglasburen likt han gjorde med Benji. (You 2018–, S1A10) När Beck lyckas ta sig 

ur buren och istället låser in Joe höftar sadomasochistiska spänningar mellan den aktiva 

förövaren och passiva offret (Williams 1991, 7). Därmed blir den manlige åskådaren 

identifierad med Beck när hon har övertaget över Joe. När Beck är på väg ut från den låsta 

dörren till källaren ropar hon på hjälp. Paco befinner sig i bokaffären och hör henne skrika, 

Beck skriker att Joe är galen, han har dödat flera personer och kommer att döda henne också. 

Paco tittar förskräckligt på Beck, stänger dörren och går där ifrån. 

 

6.2 ”He’s bad, but not all bad…” 

Paco läser Mary Shelleys ”Frankenstein” (1818) som han har fått av Joe. Paco inspireras och 
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yttrar att det är intressant att boken porträtterar monstrets point of view och därav blir hans 

identitet normaliserad/sympatiserad. ”It’s cool how you get into the monsters POV. You 

understand why he does stuff, almost like it’s, um…” Joe: “Justified?” Paco: ”Yeah. But then 

it’s weird because he’s bad, but not all bad… I mean, maybe Dr. Frankenstein’s the bad one 

for even making him, right?” (You 2018–, S1A2). Det dramaturgiska begreppet 

förskuggningar, som jag tidigare nämnde, speglas i Joes böcker. Vi lever oss in i Joes point of 

view, därav identifierar vi oss med honom och har en större helhet och förståelse om hans 

karaktär. Serien planterar in en tanke för åskådaren via böckerna Joe ger till Paco, som 

utformar en relation hur åskådaren ska känna för honom. I detta fall stärks identifikationen 

när Paco nämner att Frankenstein’s monster inte nödvändigtvis behöver ses som en 

antagonist, utan snarare att Frankenstein är den onde. Vilket kan ana ett teoribygge där det 

inte är Dan som är antagonisten, utan skaparen av honom, det vill säga, Mr. Mooney. Genom 

att identifiera oss med monstret eller antihjälten ser vi perspektivet från hans sida, vilket är 

något vi gör kontinuerligt i You. Joe är en tillhörande underdog, en antihjälte. Kontrasten 

mellan Joe och Dan är att Dans handlingar inte gynnar någon annan än han själv. Enligt Joe 

görs hans handlingar för att skydda. Dan skapar Gossip Girl på grund av hans 

medelklasskomplex och att vara en i gruppen, i bloggen läcks karaktärernas hemligheter ut, 

vilket resulterar i att Dans syfte inte var för att beskydda någon.  

 

Det är uppenbart att Joe är en Norman Bates-arketyp, han förvirrar vår identifikation och 

empati med honom, hans beteende är sociopatiskt och det faktum att han är en seriemördare. 

Dock påminns vi konstant om hans goda sidor, och ställs i en fråga vad som händer med 

grannpojken Paco om Joe dör. Det finns en sida av oss som vill att Joe ska bli påkommen, den 

realistiska och moraliska sidan. Den andra sidan av åskådaren inte vill att Joe ska bli, den som 

identifieras med honom och sympatiserar med hans goda gärningar och traumatiserade 

uppväxt. En antihjälte är inte motsats till hjälte utan snarare variant av en hjälte, en antihjälte 

kan utifrån samhällets point of view ses som en skurk, men han är den som publiken 

sympatiserar med (Vogler 2020, 37).  
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7. Slutdiskussion 

Från den psykoanalytiska aspekten är den narrativa dramaturgen likställd, de båda följer den 

manliga oidipala resan som närvarar i den klassiska Hollywoodfilmen. Kvinnorna 

representeras som den objektifierade andre och från kvinnans point of view är den 

fundamentala resan att hitta sträva bort från fadern. I serierna visas de kvinnliga karaktärerna 

som stereotyper från ”woman’s film” eller ”chic flics” där kvinnan söker efter något stort och 

betydelsefullt, där kvinnans lycka finns bortom fadern. Arketypen som kvinnan sökt efter i 

detta fall likställs med ”the nice guy” som förklarades i Gwynne och Nullers verk om 

postfeminism. Porträtteringen av mannen som en outsider, vilket enligt Voglers teori om 

identifikationen med outsidern, stämmer överens med vår identifikation med de manliga 

protagonisterna – vi får en tvetydlig bild vem som är god och ond. You’s porträttering av Joe 

och hans besatthet av sociala medier kan väcka en igenkänningsfaktor där de flesta av oss 

någon gång har stalkat upp en person på Facebook. Karaktären kan likna en metafor som 

påminner oss av vårt eget beteende och beroende av sociala medier. 

 

You och Gossip Girl visar upp problematiken med män som blir alltför besatt av en kvinna, 

men den porträtteras annorlunda. You tar de kärleksgester som visas i romantiska komedier 

och applicerar dem på en ny nivå där flertal mord begås. Joe är porträtterad som en karikatyr 

av männen från romantiska filmer jag tidigare nämnt då hans voyeuristiska agerande och 

avsikt i att döda. Medan Gossip Girl porträtterar resultatet av Dans besatthet av Serena som 

en vinnare då han vinner hennes hjärta och de andra karaktärernas respekt. Vi identifierar oss 

med de manliga protagonisterna då det är från deras point of view som kärleksresan börjar, 

seriernas apparatus bygger på att vi ska identifera oss med Joe och Dan. Omedvetenheten 

innan Dans avslöjande som seriens antagonist och medvetenheten av att Joe är seriens 

antihjälte – visar serierna kontinuerligt en sida där vi sympatiserar med dem trots deras 

makabra handlingar.  

 

Enligt Mulveys teorier om hur den manliga gestalten använder olika tillvägagångsätt för att 

bota kastrationsångesten kan appliceras på hur Joe och Dan har agerat följande i de olika 

serierna. Uppvisningen av männens handlingar resulterar i att båda fetischerar kvinnan, Joes 

fetischer av underkläder som kopplas till rädslan av kastration och de båda karaktärernas 

fetischering av kvinnan som objekt. Männens fixering av att rädda och straffa kvinnan är även 

applicerbar inom karaktärernas handlingar. Argumenten faller återigen tillbaka på 
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psykoanalysen där mannens kastrationsångest och kvinnans hot befrias genom de 

voyeuristiska eller fetischistiska funktionssätten. Männens agerande i You och Gossip Girl 

resulterar i att kvinnan som åskådare blir masochistisk och Teresa de Lauretis teori om 

”double desire” står fast vid sin punkt.  

Att analysera You säsong två i kommande fall hade varit intressant då Joes kärleksintresse i 

säsongen har en liknande roll som ”femme fatale” eller Bride of Frankenstein (James Whale 

1935). Ett större fokus på sociala mediers inflytande i serierna eller ”network of control” hade 

i kommande fall varit ett ämne jag hade utvecklat för att stärka min tes.  

 

8. Sammanfattning 

Från serier som har tendenser till att söka sig efter en kvinnlig publik, blir identifikationen 

med kvinnan masochistiskt självplågande då hennes roll vid upprepande tillfällen speglar det 

passiva objektet. Efter mitt resultat om att den kvinnliga åskådaren står i en dubbel längtan 

genom att identifiera sig med den aktiva mannen och passiva kvinnan blir den kvinnliga 

åskådaren i en ambivalens kring identifikationen med karaktärerna, vilket kan ge en 

förklaring (dock kontroversiell) till de kärleksförklaringar som givits till Penn Badgleys 

karaktär i You på sociala medier.   
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