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Men always say that as the defining compliment, don’t they? She’s a cool girl. Being   

the Cool Girl means I am a hot, brilliant, funny woman who adores football, poker, 

dirty jokes, and burping, who plays video games, drinks cheap beer, loves threesomes 

and anal sex, and jams hot dogs and hamburgers into her mouth like she’s hosting the 

world’s biggest culinary gang bang while somehow maintaining a size 2, because Cool 

Girls are above all hot. Hot and understanding. Cool Girls never get angry; they only 

smile in a chagrined, loving manner and let their men do whatever they want. Go ahead, 

shit on me, I don’t mind, I’m the Cool Girl. 

          Men actually think this girl exists. Maybe they’re fooled because so many women 

are willing to pretend to be this girl. For a long time Cool Girl offended me. I used to 

see men – friends, coworkers, strangers – giddy over these awful pretender women, and 

I’d want to sit these men down and calmly say: You are not dating a woman, you are 

dating a woman who has watched too many movies written by socially awkward men 

who’d like to believe that this kind of woman exists and might kiss them. I’d want to 

grab the poor guy by his lapels or messenger bag and say: The bitch doesn’t really love 

chili dogs that much – no one loves chili dogs that much! And the Cool Girls are even 

more pathetic: They’re not even pretending to be the woman they want to be, they’re 

pretending to be the woman a man wants them to be. Oh, and if you’re not a Cool Girl, 

I beg you not to believe that your man doesn’t want the Cool Girl. It may be a slightly 

different version – maybe he’s a vegetarian, so Cool Girl loves seitan and is great with 

dogs; or maybe he’s a hipster artist, so Cool Girl is a tattooed, bespectacled nerd who 

loves comics. There are variations to the window dressing, but believe me, he wants 

Cool Girl, who is basically the girl who likes every fucking thing he likes and doesn’t 

ever complain. (How do you know you’re not Cool Girl? Because he says things like: 

“I like strong women.” If he says that to you, he will at some point fuck someone else. 

Because “I like strong women” is code for “I hate strong women.”1 

 

 

 

 

                                                           
1 Flynn, Gillian, Gone Girl, USA: Crown Publishing 2012, s. 299 f. (hädanefter refererad till med parenteser)  
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Abstract  

Gone Girl är den bästsäljande romanen av Gillian Flynn. Trots försäljningssiffrorna så har 

inte mottagandet varit genomgående positivt. I denna studie analyseras Gone Girl på de 

nivåer som sträcker sig utanför deckarens ramar. Syftet med studien är att studera hur genus 

dels porträtteras i romanen men även hur den påverkar den heteronormativa tvåsamheten 

mellan Amy och Nick som är romanens huvudkaraktärer. Utöver detta kommer även 

karaktären Amy att analyseras för att studera hur hon framställer sig själv genom sitt 

skrivande. 

 Den använda metoden för analysen är en närläsning av romanen med fokus på 

utvalda scener. Analysen kommer främst att fokusera på heteronormen, genuskonstruktion, 

stereotypa könsroller men även vad normen för deckare och kriminalromanen är och hur den 

porträtteras i Gone Girl. Till analysen används dels Judith Butlers performansteori och teorin 

om den heterosexuella matrisen men även genusforskning av Heléne Thomsson och Ylva 

Elvin-Nowak.  

 Min studie leder mig till att porträtteringen av genus och en heteronormativ 

tvåsamhet i Gone Girl är psykiskt skadlig för huvudpersonerna Amy och Nick men även 

fysiskt farlig för Desi som får offra livet för idén om kärnfamiljen. Studien fokuserar även på 

flera händelseförlopp i romanen som målar upp Amy som en pastisch snarare än den 

kvinnliga psykopat medier anklagat henne för att vara.  

 

Nyckelord: Gone Girl, Gillian Flynn, heteronormen, den heterosexuella matrisen, 

genusvetenskap, feminism och kriminalromanen, deckare, performansteori 
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1.Inledning 

Jag minns mitt första möte med Gone Girl. Jag hade varken läst romanen eller sett 

filmadaptionen då, men en vän till mig pratade om den. Hen hade sett filmatiseringen och 

ansåg att karaktären Amys porträttering var problematisk eftersom den målade upp kvinnor 

som extremt manipulativa och farliga, rent av psykopatiska. Hur farligt det var att porträttera 

en kvinna som ljuger om så allvarliga saker eftersom ingen kommer våga lita på kvinnors 

bekännelser nu. Jag minns mitt svar. ”Har vi någonsin anklagat alla män för att vara 

psykopater efter att ha tagit oss igenom Hannibal, Mr Ripley eller Patrick Bateman? Eller har 

vi romantiserat sönder dessa extremt farliga män eftersom de trots allt varit fiktiva?”.   

 Mitt andra möte med Gone Girl var när jag såg filmadaptionen. Det var någon 

dag efter att Rosamund Pike nominerats för sin rollprestation som huvudkaraktären Amy 

Dunne. Jag minns hur jag fascinerades av Pikes prestation och den otroligt genomtänkta 

karaktären. Jag var tvungen att läsa romanen så jag beställde hem den (störde mig även på 

marknadsföringen minns jag, då den löd ”Now a major motion picture featuring Ben 

Affleck”, Ben Affleck som gör cirka noll medan Pikes rolltolkning nominerats till priser), 

slukade den, älskade den. För mig går nämligen ingenting upp lika mycket som kvinnor som 

slår tillbaka mot diskriminerande strukturer, även om Amy enligt vissa kanske tar i lite väl 

mycket. Efter min läsning visste jag att jag ville analysera Amy och göra henne rättvisa 

genom att studera de strukturer hon faktiskt bryter sig loss ifrån, men jag ville även arbeta 

med de teman i romanen som jag inte alls förväntat mig i en bästsäljande deckare.  

 

1.1 Bakgrund 

År 2012 publicerades Gillian Flynns roman Gone Girl och mottagandet var tvetydigt; 

romanen klättrade på försäljningslistor och blev den sjunde bäst säljande romanen i USA 

under publikationsåret, men i recensioner var inte mottagandet genomgående positivt då 

många menade att romanen inte var vad de förväntat sig.2 Gone Girl är en deckare och har 

utsetts till ”Årets thriller” av The Guardian, något som gör att en läsare förväntar sig just en 

deckare men istället möter av en roman som kombinerar mordgåta och modernt äktenskap 

med störst fokus på huvudkaraktärernas relation. Läsarna har förväntningar i och med genren 

                                                           
2 USA Today, ”100 best-selling books of 2012”, http://www.usatoday.com/story/life/books/2013/01/16/100-

best-selling-books-of-2012/1839803/ Hämtad: 2016-04-24. 

http://www.usatoday.com/story/life/books/2013/01/16/100-best-selling-books-of-2012/1839803/
http://www.usatoday.com/story/life/books/2013/01/16/100-best-selling-books-of-2012/1839803/
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och får en helt annan roman än de förväntat sig, något som gjort att mottagandet varit 

mångsidigt.  

Romanen kretsar kring är förhållandet mellan huvudkaraktärerna, Amy och 

Nick, men även kring försvinnandet av Amy och hur Nick anklagas av samhället för att ha 

mördat Amy och sedan försökt dölja spåren. Tema i romanen är delvis äktenskap och mord 

men även heteronormativ tvåsamhet och stereotypa könsroller. Tidigare har Gillian Flynn 

skrivit två andra romaner, Sharp Objects och Dark Places, även dessa är deckare med kvinnor 

i fokus. På grund av sina brutala skildringar av kvinnor som onda har Flynn kritiserats för att 

vara misogyn men hon besvarar kritiken med att hon är trött på att kvinnor alltid porträtteras 

som goda och att det inte per automatik är feministiskt att kvinnor alltid är den snälla 

karaktären.3 Gone Girl har således blivit en internationell bästsäljare men den har även 

kritiserats för sitt påstådda kvinnohat även av läsare som inte uppskattade romanen i och med 

att deras genreförväntningar inte alls stämde överens med romanen.  

Joshua Rothman skriver, dock om filmadaptionen av romanen, att Gone Girl 

handlar om den manliga myten och att det sällan är människor som är förövaren i 

äktenskapstvister, utan historierna om vår partner vi intalar oss vara sanna. Vidare skriver 

Rothman att om myten om det perfekta äktenskapet förgiftar oss så är även det konstanta 

kriget mellan könen det.4 Rothman avslutar sin text med att skriva att Gone Girl handlar om 

att visa våra problematiska sidor och hur vi uttrycker dessa men också att romanen handlar 

om det oroande med äktenskap; vårt beroende av att känna oss som offer inför varandra.  

 

1.2 Sammanfattning av Gone Girl  

Romanen kretsar kring förhållandet mellan Amy och Nick Dunne. På sin femte bröllopsdag 

kommer Nick hem till ett sönderslaget hem där hans fru saknas. Han larmar polisen och en 

utredning på hans frus försvinnande startar. Snart pekar dock bevisen på att Amy har mördats 

och Nick pekas ut som den skyldige. Samtidigt får läsaren följa med i Amys 

dagboksanteckningar som kretsar kring hur Nick och hon träffades från början, om vad som 

                                                           
3 The Guardian, ”Gillian Flynn on her bestseller Gone Girl and accusations of misogyny”, 

http://www.theguardian.com/books/2013/may/01/gillian-flynn-bestseller-gone-girl-misogyny Hämtad: 2016-04-

24. 
4 Rothman, Joshua, ”What Gone Girl is really about” i The New Yorker, 

http://www.newyorker.com/books/joshua-rothman/gone-girl-really Hämtad: 2016-04-24. 

http://www.theguardian.com/books/2013/may/01/gillian-flynn-bestseller-gone-girl-misogyny
http://www.newyorker.com/books/joshua-rothman/gone-girl-really
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gör henne trött på honom – och hur hon själv har lämnat Nick, fejkat sin egen död och nu ska 

sätta dit honom för mordet på henne, trots att hon lever.  

 

1.3 Källmaterial 

Mitt källmaterial är romanen Gone Girl. Jag har valt att göra en närläsning av romanen på 

ursprungsspråket engelska i originalversionen. Romanen är klassad som en deckare men 

rymmer även teman som heteronormativ tvåsamhet och genuskonstruktion och det är detta jag 

valt att fokusera min analys på snarare än deckargenren eller konstruktionen av en mordgåta. 

Då jag inte funnit någon forskning gällande genuskonstruktionen eller den heteronormativa 

tvåsamheten i romanen kommer jag ställa mitt källmaterial mot studier och forskning gällande 

dessa teman överlag.  

 Jag har valt att analysera Gone Girl eftersom jag anser att det finns goda 

möjligheter att arbeta med romanen i en genusanalys. Det går att hitta många genusrelaterade 

perspektiv att analysera och jag har varit tvungen att avgränsa mig snarare än att leta efter 

möjligheterna. Jag har valt att analysera källmaterialet efter hur vi konstruerar vår partners 

genus i en heteronormativ tvåsamhet men också hur vi konstruerar vår egen könsidentitet och 

hur dessa två kan krocka med varandra. Andra läsarter av romanen skulle kunna vara att 

analysera klasskillnaderna mellan Amy och Nick eller mellan Amy och hennes rånare, att 

advokaten Tanner Bolt som försvarar hustrumördare i romanen aldrig omnämns med hudfärg 

men porträtteras som en svart man i filmatiseringen, för att nämna några få möjligheter. Då 

det knappt finns någon tidigare vetenskaplig studie om Gone Girl som roman hoppas jag på 

att bidra med nya läsarter av romanen.   

 

1.4 Syfte & frågeställning 

Jag vill studera Gone Girl som ett litterärt exempel på en samhällsstruktur där människor 

konstruerar andras genus och kön, men även hur dessa konstruktioner påverkar människor 

negativt och hur de skadar samhället. Syftet är att studera hur kön och genus porträtteras i ett 

framgångsrikt populärkulturellt verk och hur dessa genuskonstruktioner kan påverka en 

heteronormativ tvåsamhet. Vidare vill jag även studera hur en kvinnlig karaktär konstruerar 

sitt eget kön till något könsöverskridande och manipulerande och hur detta ter sig i en relation 

men även i ett samhällsperspektiv.  



8 

 

 

1.5 Teoretisk grund & metod 

Jag ska göra en närläsning av Gone Girl med fokus på utvalda scener och citat i romanen som 

jag ska analysera ur ett genusperspektiv. I samband med min läsning ska jag dra paralleller till 

tidigare studier och forskning gällande genuskonstruktion, stereotypa könsroller och 

heteronormen och analysera hur detta strukturerar i romanen men också vad 

genuskonstruktionen får för biverkningar i en heteronormativ tvåsamhet.  

 

1.5.1 Genus & kön 

Det finns olika teorier angående vad kön är men i min analys kommer jag främst fokusera på 

det sociala och det kulturella könet, även kallat genus. Nationalencyklopedin förklarar ordet 

genus som människans sociala kön, vilket inte är detsamma som det biologiska könet.5 Det 

biologiska könet är det vi föds till men det behöver inte vara detsamma som vårt sociala kön. 

Det sociala könet är det kön som vi är socialt och behöver inte vara det kön vi identifierar oss 

med själva och kan även vara överskridande från de biologiska ramarna. Thomsson och 

Elvin-Nowak skriver i sin bok Att göra kön att kön görs i mötet med andra människor och 

menar då att de skillnader som görs mellan människor beroende på kön inte uppstår ur tomma 

intet utan i sociala situationer, på så vis är genus det sociala könet då det existerar i just 

sociala sammanhang.6 Inledningen till boken Att göra kön heter ”Verb är sånt man kan göra, 

till exempel kön” och är ett förenklat sätt att förtydliga hur kön inte är en identitet utan 

snarare en praktik.7Ett annat välkänt citat som tydligt visar på skillnader mellan genus och 

kön är Simone de Beauvoirs klassiska ”Man föds inte till kvinna, man blir det”.8 Kön är en 

praktik vilket innebär att det sociala könet inte alltid överensstämmer med det biologiska 

könet eller ens egen könsidentitet då det görs i mötet med andra människor. Connell och 

Pearse skriver att vi bestämmer genus på människor automatiskt i vår vardag för att vi kopplar 

ihop det biologiska med det sociala och har vissa förväntningar på kön och att detta är 

                                                           
5 Nationalencyklopedin, ”Genus”, http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/genus 

Hämtad: 2016-04-24. 
6 Thomsson, Helene & Elvin-Nowak, Ylva, Att göra kön. Om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och 

män, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2003, s. 17. 
7 Ibid, s. 11. 
8 de Beauvoir, Simone, Det andra könet, svensk översättning av Inczédy, Adam & Moberg, Åsa i samarbete med 

Gothlin, Eva, Stockholm: Nordstedts Pocket 2006, s. 325. 

http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/genus
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problematiskt eftersom att vara man eller kvinna inte är något förutbestämt utan en aktiv 

konstruktion.9 

 En känd teori om genus är Butlers om performativa iscensättningar, det vill säga 

att människor inte agerar på ett visst sätt för att de är män eller kvinnor utan att vi känner oss 

som män eller kvinnor därför att vi agerar på vissa sätt.10 Med andra ord så ifrågasätter Butler 

tanken på sociala och kulturella kön och menar att det finns en form av förkulturell idé om 

manligt och kvinnligt. 

Det vanligaste användningsområdet för termen genus är att studera de kulturella 

skillnaderna som görs mellan män och kvinnor, mer specifikt de skillnader vi tänker oss ska 

finnas när vi jämför manligt och kvinnligt biologiskt, en tanke uppbyggd på dikotomi.11 Jag 

kommer använda mig både av Butlers performansteori och på studier om hur vi per automatik 

skapar varandras genus vid sociala möten i min analys.  

 

1.5.2 Heteronormen & den heterosexuella matrisen 

Nationalencyklopedin beskriver heteronormen som den norm som säger att heterosexualitet är 

den normala sexualiteten och det som är förväntat i samhället.12 Den ultimata levnadsformen 

för heteronormen är kärnfamiljen, det vill säga äktenskap och barn mellan man och kvinna.13 

Heteronormen baseras på hur vi skapar varandras genus vid sociala möten och stereotypa 

könsroller. Heteronormen är direkt kopplad till genus då båda handlar om vårat sociala kön i 

relation till andra men bygger på idén om att det enbart finns två kön, det vill säga en 

biologisk dikotomi.  

Butlers teori om hur en är sitt kön genom performans ledde till teorin om den 

heterosexuella matrisen. Den heterosexuella matrisen bygger på att kategorierna man och 

kvinna är de enda existerande könen och att dessa ställs som varandras motsatser men knyts 

                                                           
9 Connell, Raewyn & Pearse, Rebecca, Om genus, tredje upplagan, svensk översättning av Hjukström, Charlotte, 

Göteborg: Daidalos AB 2015, s. 9. 
10 Butler, Judith, Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion, svensk översättning av Almqvist, 

Suzanne, Göteborg: Daidalos AB 2007, s. 205. 
11 Connell & Pearse, s. 24. 
12 Nationalencyklopedin, ”Heteronorm”, 

http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/heteronorm Hämtad: 2016-04-24. 
13 Levande historia, ”Heteronormen”, http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/homo-bi-

transfobi/heteronormen Hämtad: 2016-04-24. 

http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/heteronorm
http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/homo-bi-transfobi/heteronormen
http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/homo-bi-transfobi/heteronormen
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samman i det heterosexuella begäret till varandra. Ambjörnsson har i sin bok Vad är queer? 

skrivit en förenklad förklaring på den heterosexuella matrisen i tre punkter som lyder  

 

 att de enda positioner som står oss till buds är kvinna eller man 

 att dessa positioner ställs i motsats till varandra, kroppsligt och beteendemässigt 

 att de samtidigt förväntas åtrå, begära och ha sex med varandra 14 

 

Med andra ord så uppfattas du enbart som en riktig kvinna om du har en kvinnligt kodad 

kropp, uppträder enligt förväntningarna för ditt kön och har ett heterosexuellt begär.  

 

1.6 Forskningsöversikt  

Forskning och studier om romanen Gone Girl saknas, detsamma gäller filmadaptionen, och 

detta är för att romanen är samtida. En skillnad är dock att fler recensenter har tagit sig an 

filmadaptionen, men dessa har aldrig vetenskaplig grund. Om deckargenren finns det desto 

mer, men då väldigt allmänt om genren eller fokuserade på klassiker. Cora Kaplan skriver 

bland annat om hur kvinnliga deckarförfattare är ”[…] explicit antifeministiska, och i bästa 

fall högst ambivalenta när det kommer till upplösning av traditionella genusrelationer”, något 

som Gillian Flynn direkt anklagats för att vara i Gone Girl.15 Kaplans artikel fortsätter med att 

förklara att det är en ”[…] besläktad[e] ambivalens gällande kvinnlig intellektuell och sexuell 

självständighet” och att dessa två punkter är viktiga för kvinnliga karaktärer i just deckare.16 

Kaplan menar på att en stereotyp för deckare är att det begångna brottet är ett symptom på 

sociala upplösningar, förändringar i samhälleliga eller sociala sammanhang och att detta 

startas av att kvinnan i relationer försöker höja sin status genom nya sexuella kontakter och 

falskspel, således blir den stereotypa kvinnan i deckare hon som är kall och använder sex för 

att manipulera män samtidigt som hon nedvärderar andra kvinnor medans hon är mysteriets 

brottsling.17 

                                                           
14 Ambjörnsson, Fanny, Vad är queer?, Stockholm: Natur och Kultur 2006, s. 112 f. 
15 Kaplan, Cora, ”En opassande genre för en feminist?” i Hedman, Dag & Määttä, Jerry (red), Brott, kärlek och 

främmande världar. Texter om populärkultur, Lund: Studentlitteratur AB 2015, s. 269. 
16 Ibid, s. 270. 
17 Ibid.  
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 Kathleen Klein skriver, gällande texter om kvinnor, att ”In 

a general way, all novels featuring women private eyes could be described as parodies”.18 

Sally Munt tar tillvara på detta citat i ett av sina kapitel i boken Murder by the book? och 

förklarar att det Klein menar är att det är rätt att ifrågasätta hur kvinnor vanligtvis porträtteras 

av manliga författare i deckare eftersom de blir stereotyper snarare än realistiska kvinnor med 

egna erfarenheter.19 Munts tolkning av Klein är att den deckare skrivna av män är väldigt 

tvetydiga och behöver vidareutvecklas, något som den feministiska deckaren gör och således 

automatiskt är bättre.  

 

2. Analys av Gone Girl  

2.1  Heteronormens porträttering 

En kvinna på rymmen från sin man möter en gammal flamma och berättar en brutal lögn för 

honom om hur hennes man är en farlig sådan hon nu gömmer sig för. Mannen, som alltid 

varit kär i kvinnan och till och med försökt ta sitt liv den dagen då hon lämnat honom flera år 

tidigare, tror henne och bestämmer sig för att hjälpa henne. Han tar med henne till sitt hem 

och deras gemensamma liv påbörjas. Han köper kläder till henne som han tänker att hon vill 

ha, de pratar om sådana saker som han är intresserad av och hon gör sig till för honom 

eftersom hon vet precis vilken typ av kvinna han vill att hon ska vara. Kvinnan heter Amy, 

mannen heter Desi. Det Desi inte vet om Amy är att hon har en plan, en plan som gör att varje 

gång han lämnar huset manipulerar hon fram skräckscenarion hon blivit utsatt för av Desi för 

att kunna ha som bevis till polisen om att mordet hon kommer utföra på honom skedde i rent 

självförsvar. Hon besudlar sig själv med en glasflaska för att de ska tro att han våldtagit henne 

upprepade gånger, hon drar rep längst sina armar och ben för att efterlikna skador som tyder 

på att hon varit fastkedjad i hans lägenhet. Desi tror att de lever det perfekta livet och det är 

därför Amy mördar honom och berättar för polisen om den hemska mannen som kidnappat 

henne och hållit henne fången. För det är vad Amy gör. Amy levde med Nick och den dagen 

det inte fungerade längre fejkade hon sitt eget mord och försökte sätta dit Nick för det medan 

hon flydde. Hon flydde till Desi, som hon fejkade ytterligare ett förhållande med och 

mördade. Sedan återvände hon till Nick. Det korta slutet i Gone Girl som är förhållandet 

                                                           
18 R. Munt, Sally, Murder by the Book? Feminism and the crime novel, London: Routledge 1994, s. 191. 
19 Ibid. 
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mellan Desi och Amy är en förenklad version av relationen mellan Amy och hennes man 

Nick.  

 Den första delen av analysen kommer att fokusera på hur heteronormen 

porträtteras i Gone Girl och agera som en analys för hur Amy och Nick skapar varandras 

genus i sin relation till varandra men även hur den heteronormativa tvåsamheten är vad som 

styr de båda karaktärerna i deras livsval och sätt att agera.   

 

2.1.1 Stereotypen kom emellan 

Nationalencyklopedin förklarar ordet ”stereotyp” som en allmän föreställning om utmärkande 

drag eller egenskaper hos samtliga tillhörande en viss grupp.20 Stereotyper påverkar bilden av 

individer och leder till att människor ofta ses som grupper, detta leder till att vi får en 

föreställning om hur olika grupper bör agera och vara. Karaktären Amy är för läsaren en fiktiv 

kvinna i en kriminalroman, därför är förväntningarna på Amy baserade på två olika 

stereotyper: som kvinna och som karaktär i en kriminalroman.  

I romanen blir Amy och Nick intresserade av varandra redan vid deras första möte 

och deras relation presenteras som en bra sådan – till en början. I sin dagbok skriver Amy om 

hur hon försöker vara en bra fru till sin man men att det ofta känns som att hon försöker utan 

att få något tillbaka:  

 

Sometimes I feel like Nick has decided on a version of me that doesn’t exist. 

Since we’ve moved here, I’ve done girls’ night out and charity walks, I’ve 

cooked casseroles for his dad and helped sell tickets to raffles. I tapped the 

last of my money to give to Nick and Go so they could buy the bar they’ve 

always wanted, and I even put the check inside a card shaped like a mug of 

beer – Cheers to You! – and Nick just gave a flat begrudging thanks. I don’t 

know what to do. I’m trying. (s. 165) 

 

Amys dagboksanteckningar visar på hur hon oh hennes man är fast i en relation baserad på 

stereotypen om hur ens partner ska vara. Det framstår som att Nick förväntar sig att Amy ska 

                                                           
20 Nationalencyklopedin, ”stereotyp”, 

http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/stereotyp Hämtad 2015-05-12. 

http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/stereotyp
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hjälpa honom med diverse saker eftersom hon är hans fru, och det är på grund av dessa 

förväntningar han har på henne som han aldrig visar sin uppskattning. Samtidigt så visar Amy 

på att hon inte känner att hennes man vet vem hon är och menar på att uppskattning från hans 

sida är något hon saknar. Att göra sig till inför sin partner är något som kan ske för att lättare 

uppnå det heterosexuella målet, som är kärnfamiljen. Elvin-Nowak skriver om kärnfamiljen 

att det är en familjemall som följer mönstret två vuxna med två olika kön samt deras barn.21 

Denna familjeform är baserad på stereotyper av hur kvinnor, män och barn ska vara.22 Idén 

med kärnfamiljsidealet är att den står för en fredad zon, även om kärnfamiljen inte alltid är 

fredad. Elvin-Nowak menar att det finns mycket som pekar på att de yttre farorna och hoten 

en vill skydda sig från i singellivet lätt flyttar in i familjen istället och att hoten då uppstår 

mellan familjemedlemmar istället; farliga pappor och män är vad som utgör det vanligaste 

hotet inom kärnfamiljen.23 Vidare menar Elvin-Nowak att den heterosexuella kärnfamiljen är 

en mycket ”bekönad konstruktion” där vi skapar genus på de vis vi känner till och är vana vid, 

vilket gör att vi inte tar någon hänsyn till att vår partner är en individ som kanske inte faller 

inom ramen för normen, utan istället behandlar denne som en stereotyp.24 

 Amy själv beskriver i ett parti av romanen hur vi gör oss till för det andra könet i 

en längre text, denna text kommer refereras till som Cool Girl-monologen och återfinns på s. 

2 ovan i uppsatsen. I Cool Girl-monologen skriver Amy att kvinnor är patetiska som gör sig 

till för män snarare än för sig själva, men även att män är patetiska som tror att kvinnor 

verkligen är på detta vis. Amy menar att de borde genomskåda den uppenbara lögnen som är 

att kvinnorna gör sig till för att framstå som attraktiva. Butlers teori om en heterosexuell 

matris är fokuserad på tvåkönsmodellen och ett heterosexuellt begär då det är normen för 

relationer. Därför är det heller inte konstigt att kvinnor som regel enligt Amy skapar en falsk 

persona för att bli uppskattade, då allt dessa kvinnor vill är att få vara en del av den 

heteronormativa tvåsamheten som är normen. I Cool Girl-monologen skriver Amy om det 

kvinnliga idealet som är The Cool Girl; hon ska vara snygg, aldrig gnälla och gilla sådant som 

han gillar. Vilket är precis den fru som Amy har varit till Nick; hon följde mönstret efter hans 

idealkvinna och ändrade på både utseende och persona för att anpassa sig till hans önskemål. 

Tillsammans brukar Amy och Nick skratta åt hustrur som kräver sina män på uppskattning 

och brukar referera till dessa män som ”dancing monkeys” (s. 74) eftersom de blint gör vad 

                                                           
21 Thomsson & Elvin-Nowak, s. 152. 
22 Ibid. 
23 Ibid, s. 158. 
24 Ibid, s. 175. 
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sina fruar ber om. Detta för att Nicks idealbild av Amy är att hon aldrig ska klaga eller gnälla 

och detta uppnås genom att gemensamt håna de kvinnor som är osäkra på sin partner. Genom 

att bete sig på detta vis får Nick en hustru som är ännu mer attraktiv eftersom hon aldrig 

kommer att kräva saker av honom. Amy nedvärderar andra kvinnor i försök att lyfta upp sig 

själv som en ideal fru samtidigt som hon glorifierar en man som inte bryr sig om henne och 

dessutom är otrogen – detta eftersom det är lättare att anpassa sig och uppnå 

kärnfamiljsidealet snarare än att inse att sin partner är dålig för en. De anpassar sig efter 

varandras behov och låter sin personlighet försvinna samtidigt som de behandlar sin partner 

som en stereotyp för sitt kön snarare än en individ.  

 När det avslöjas för läsaren att Amy lever och har fejkat sitt eget försvinnande 

så skriver hon i sin dagbok att ”I’m so much happier now that I’m dead” (s. 296). Strax 

därefter skriver hon i samma dagboksanteckning, som en fortsättning till Cool Girl-

monologen, att Cool Girl blev en standard och ett ideal för kvinnor och att alla kvinnor skulle 

vara Cool Girl för annars var det något fel på dem (s. 301). Hon förklarar att eftersom hon är 

en vinnarskalle så ville hon vinna Cool Girl-priset, och med Nicks hjälp så blev hon denna 

stereotyp. Amy skriver att hon i början tyckte om Nick på riktigt och att hon anpassade sin 

personlighet efter hans vilja men att hon tröttnade när han började bekräfta att hon faktiskt var 

Cool Girl. Amy skriver:  

 

So it had to stop. Committing to Nick, feeling safe with Nick, being happy 

with Nick, made me realize that there was a Real Amy in there, and she was 

so much better, more interesting and complicated and challenging, than Cool 

Amy. Nick wanted Cool Amy anyway. Can you imagine, finally showing 

your true self to your spouse, your soul mate, and having him not like you? 

So that’s how the hating first began. I’ve thought about this a lot, and that’s 

where it started, I think. (s. 303 f.) 

 

Amy skriver hur hon skapade en falsk identitet efter Cool Girl-stereotypen och att hon så 

småningom började släppa denna stereotyp och istället började vara sig själv, men att Nick då 

inte tyckte om hennes persona. Detta agerar som bevis på att Cool Girl är ett eftersträvansvärt 

ideal och att kvinnors sanna personlighet skuffas undan i ett försök att få en partner. Detta i 

kombination med Amys tanke om att hon mår bättre ”nu när hon är död” visar på 

skadligheten i stereotyper. Individer skadas av att försöka uppnå ideal skapade av både 

samhälle och partner. Genom att läsa Amys syn på sitt förhållande får läsaren en inblick i hur 
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en heteronormativ tvåsamhet kan te sig och förstå att detta ideal inte är genomgående positivt. 

Amys lösning på att hennes man inte längre vill ha henne när hon börjar vara sig själv blir 

dels att fejka sitt eget försvinnande och död och sedan försöka sätta dit sin man för det, men 

också att mörda en oskyldig man, vilket är starka bevis på hur stark kärnfamiljsidealet faktiskt 

är: det är bättre att mörda och fejka sin död snarare än att skilja sig och gå ut med att sin 

partner inte längre vill ha en.  

 

2.1.2 En man att mörda för  

Amy har försvunnit och fejkat sin egen död i ett försök att sätta dit sin man Nick för mordet. 

Hon har ljugit om en graviditet och mördat en man. När Nicks fru återvänder och han får veta 

allt hemskt hon utfört så är inte hans första tanke att hans fru är en mördare och att han måste 

lämna henne för att skydda sig själv, det är istället att kärnfamiljsidealet numer är krossat för 

dem två: 

 

The baby was a lie. It was the most desolate part for me. My wife as a 

murderer was frightening, repulsive, but the baby as a lie was almost 

impossible to bear. The baby was a lie, the fear of blood was a lie – during 

the past year, my wife had been mostly a lie. (s. 520)  

 

Nick anser inte längre att Amy är attraktiv och istället för att ansöka om skilsmässa så vill hon 

hämnas för detta, genom föreställning där hon är huvudkaraktär i en mordgåta. Trots att Nick 

får kännedom om samtliga lögner när Amy återvänder så är hans tanke inte skilsmässa eller 

polisanmälan, utan på det ofödda barnet vars existens varit en lögn. Yvonne Hirdman skriver i 

en text om genussystemet att människor bär på två olika typer av längtan; det ena är det 

trygga som är anpassning, och det andra är det fria som är ovisshet och expansion.25 För Amy 

och Nick innebär detta att deras relation är längtan efter trygghet, vilket också är anledningen 

till varför de hellre beter sig illa mot varandra snarare än att gå åt varsitt håll. För Amy så 

fungerar det inte längre eftersom hennes längtan efter att få vara sig själv, det fria, har tagit 

över och gör att hon vill slå sig fri från stereotypen för en heteronormativ tvåsamhet. Hirdman 

beskriver även två olika logiker för genussystemet där den ena är dikotomin, det vill säga att 

                                                           
25 Hirdman, Yvonne, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, tillgänglig som pdf. 

http://ub016045.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/viewFile/1490/1303 Hämtad: 2016-06-04 

http://ub016045.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/viewFile/1490/1303
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manligt och kvinnligt inte ska blandas, och det andra är hierarkin, det vill säga att mannen 

utgör normen för det normala.26 I relationen mellan Amy och Nick så är Nick normen vilket 

gör att det är Amy som anpassar sig efter honom och blir Cool Girl, eller Cool Amy, för att 

bli omtyckt, men också att Amys ”nya” personlighet kan ses som en blandning av det manliga 

och kvinnliga, det som Hirdman kallar för ”isärhållandets tabu”.27 Även om Amy inte är 

könsöverskridande i formen av utseende eller materiella ting kan hon ses som 

könsöverskridande i och med att hon inte längre anpassar sig efter den kvinnliga stereotypen, 

utan väljer att vara en individ.  

 

I won’t divorce you, Nick. I won’t. And I swear to you, if you try to leave, I 

will devote my life to making your life as awful as I can. And you know I 

can make it awful. (s. 527) 

 

Nick säger till Amy att han inte känner att hon älskar honom och att de borde skiljas och 

försöka sig på ett lyckligt liv åt varsitt håll, men Amy menar på att om han lämnar henne 

kommer hon dedikera sitt liv åt att förstöra hans. Amy har under romanens gång förklarat för 

läsaren hur hennes man har fått henne att må dåligt till den nivån att hon tänkte ta livet av sig 

för att sätta dit honom för mordet på henne – och hon vägrar fortfarande skilja sig från 

honom. Nick förklarar för Amy att de båda fejkade sina personligheter när de först träffades 

och att när de båda började våga vara sig själva så insåg han att de inte alls fungerade ihop. 

De två börjar bråka och Nick försöker avfärda Amys beteende till att hon är en galning men 

hon vill inte låta honom förminska henne så och förklarar att allting som hon har gjort har hon 

gjort av en anledning.  

 

’You are a man,’ I say. ‘You are an average, lazy, boring, cowardly, woman-

fearing man. Without me , that’s what you would have kept on being, ad 

nauseam. But I made you into something. You were the best man you’ve 

ever been with me. And you know it. The only time in your life you’ve ever 

liked yourself was pretending to be someone I might like. Without me? 

You’re just your dad. (s. 529)  

 

                                                           
26 Ibid, s. 459. 
27 Ibid. 
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Amy tycker att allt det hon har gjort har varit för sin man Nick. Hon har försvunnit för att han 

ska tänka på och sakna henne, hon har försökt sätta dit honom för mordet på henne för att när 

hon väl kommer tillbaka ska de målas upp som det perfekta paret som gått igenom helvetet 

och äntligen får sin upprättelse. Hon har mördat för honom, för att få komma tillbaka till 

honom. Amy menar nämligen att hon gör honom till en bättre man; ”I’m the bitch who makes 

you better, Nick […] I’m the bitch who makes you a man.” (s. 530). Det Amy indirekt 

påpekar är att Nick skapade hennes persona genom att förvänta sig en hustru som uppfyller 

den kvinnliga stereotypen, Cool Girl, medan hon samtidigt har gjort honom till något mer än 

det han egentligen är. Amy menar på att de har skapat varandras genus och könsroller och att 

de därför inte kan lämna varandra, för utan varandra så existerar de inte. Hon ger ett exempel 

på hur Nick varit otrogen med en kvinna och tänkt lämna Amy för henne, men att under 

Amys försvinnande så kunde han inte sluta tänka på Amy och bröt relationen med den andra 

kvinnan. Hon menar på att Nick inte kommer komma över henne om de skiljs åt. Nicks 

spontana reaktion är att tänka att hans fru är en ”[…] murdering, mind-fucking, evil, crazy 

bitch” (s.531) men han inser snart att hon faktiskt har rätt. Eftersom deras mönsterbild är den 

heteronormativa tvåsamheten så klarar de sig faktiskt inte utan varandra, trots att det innebär 

att leva ihop med en människa som egentligen inte älskar en, eller att leva ihop med en 

mördare.  

Kaplan skriver i sin artikel ”En opassande genre för en feminist?” att fiktiva 

kvinnor använder sex för att manipulera män och förnedra kvinnor i ett försök att höja sin 

egen sociala stämpel. Kaplan menar även att det är dessa kvinnor som ofta visar sig vara 

brottslingarna i historierna vi läser. Amy som karaktär är just en kvinna som manipulerar män 

genom sex och förnedrar andra kvinnor i försök till att höja sig själv. Amy beskriver flera 

gånger hur hon och hennes man Nick suttit och skrattat åt samt hånat kvinnor som är osäkra 

på sina män och dessutom att deras gemensamma skämt-ord för dessa män är ”dancing 

monkeys”. Amy själv skriver mellan raderna att hon själv skulle vilja ha en man som visade 

henne lite uppskattning och sa tack för allt hon gör för honom emellanåt, men eftersom 

påpekandet av dessa skulle göra henne mindre attraktiv så låter hon bli. Det Amy vill är att 

uppleva den ultimata tryggheten som en kärnfamilj och det gör hon genom att utnyttja den 

heteronormativa tvåsamheten till fullo. Amy manipulerar folket omkring henne så att hon ska 

få uppleva sitt drömscenario. Hon manipulerar fram att hon är en perfekt kvinna som inte 

gnäller på sin man och gör detta dels genom att vara Cool Girl och dels genom sex.  
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Vidare skriver Kaplan att i kriminalfiktion finns en möjlighet i att kvinnliga 

karaktärer intar en maskulin persona och att i den traditionella kriminalromanen så finns en 

individuell brottsling men att misstankarna kommer riktas åt flera håll.28 Kaplan skriver även 

att ”Den traditionella detektivberättelsens bästa författare tror, och ofta med besked, på 

individens ansvar snarare än på sociala orsaker bakom våldshandlingar”.29 Med andra ord så 

är Amy en stereotyp för den genre hon medverkar i. Amy är inte könsöverskridande i den 

form att hon flyter mellan ramarna eller att hon gör något direkt könsöverskridande, utan på 

det viset att hon går emot stereotypen för sitt kön och dessutom att hon ifrågasätter 

stereotypen för sitt kön. Det går att applicera Butlers performansteori på Amy i och med det 

överdrivna i Amys sätt att agera sitt kön. Amy utnyttjar stereotypen för sitt kön, samtidigt 

som hon ifrågasätter den, för att uppnå nästa stereotyp som då är den heteronormativa 

tvåsamheten och kärnfamiljen. Eftersom Amy utnyttjar stereotypen för kvinnor och agerar 

därefter så blir hon heller inte misstänkt i brottet som begås, utan istället så riktas alla 

misstankar mot hennes man, då normen är att farliga människor är just män; män som 

misshandlar och hustrumördande män är något samhället känner till. På flera plan så är Amy 

en stereotyp inom både kriminalfiktionen och deckarromanen men också som en 

heterosexuell kvinna som vill uppnå det heterosexuella målet, kärnfamiljen. På andra plan, så 

som att Amy ifrågasätter stereotypen och hatar sin man för att han inte kan älska Actual Amy 

utan enbart Cool Amy går att studera vidare, vilket leder in till nästa analys.  

 

2.2  Konstruktionen av könsidentitet 

Hélène Cixous skriver i essän ”Medusas skratt” om vikten för kvinnor att få skriva in sig 

själva i historien, så att även deras röster hörs. Cixous skriver att det förflutna inte längre får 

vara det som avgör vår framtid och att kvinnors så länge tystade röster nu måste få höras och 

att detta ska ske genom text.30 Det Cixous främst gör är att likställa kvinnors historia med 

kvinnors kroppar och menar på att det är två saker som kvinnor länge varit berövade och nu 

måste ta tillbaka rätten till. Genom att skriva ner våra tankar, erfarenheter och vår historia 

kommer vi att skrivas in i historien, skapa en ny framtid och skapa nya rättigheter för oss 

                                                           
28 Kaplan, s. 271. 
29 Ibid f.  
30 Cixous, Hélène, ”Medusas skratt”, svensk översättning av Sara Gordan & Kerstin Munck, Stockholm: 

Modernista 2015, s. 5. 
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själva. Ett exempel på skrivande som anges i ”Medusas skratt” är dagboksskrivande, något 

som Amy är väldigt flitig med i Gone Girl. Det är i sina dagboksanteckningar som läsaren 

presenteras för Amys synsätt och tankar om saker och det är så läsaren förstår varför hon 

agerar som hon gör och vad det är som faktiskt har hänt. Det är genom sina 

dagboksanteckningar som Amy berättar för läsaren hur hon skapat sig en falsk identitet hon 

nu börjar tröttna på, vem hon egentligen är, vad hon känner för sin man – men det är också 

via dagboksanteckningarna läsaren förstår hur Amy manipulerat både sin man och det fiktiva 

samhället såväl som läsaren av romanen.  

Den föregående analysen fokuserade hur Amy och Nick skapar varandras 

könsroller och bidrar till ett stereotypt tänkande gällande sin partner. Denna analys kommer 

istället fokusera på Amy som karaktär; hur hon skapat sin egen självbild och hur hon berättar 

sin historia genom sitt skrivande.  

 

2.2.1 Actual Amy vs. Amazing Amy 

Under sin uppväxt var Amy ett ensamt barn efter att hennes föräldrar varit med om väldigt 

många missfall. Då hon var det första barnet som överlevde blev hon väldigt älskad av sina 

föräldrar, så pass mycket att de började skriva barnböcker som inspirerades av Amys liv och 

gick under rubriken ”Amazing Amy” (s. 14). Skillnaden på Amy och Amazing Amy är att 

Amazing Amy alltid gör saker och ting perfekt; till exempel när Amy slutade spela ett 

instrument i sin barndom så fortsatte Amazing Amy att spela och dessutom vann hon 

tävlingar i det. På detta vis blev Amy ständigt jämförd med en fiktion skapad av sina egna 

föräldrar och kände att hon inte alltid var lika bra som deras fantasi av henne. Även i sitt 

vuxna liv går det att läsa in hur Amy har skadats av barnböckerna inspirerade av henne då hon 

vid upprepade tillfällen jämför sig själv med Amazing Amy och ger händelser i sitt liv namn 

och rubriker relaterade till denna serie; till exempel ”Amazing Amy and the Domestic 

Abuser” (s. 264), men också att hon ofta refererar till Amazing Amy vid sina egna 

misslyckanden, så som när hon inser att hennes man är otrogen mot henne:  

 

I had a new persona, not of my choosing. I was Average Dumb Woman 

Married to Average Shitty Man. He had single-handedly de-amazed 

Amazing Amy. (s. 315) 
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Elwin-Nowak skriver att en av de viktigaste bitarna under uppväxten är hur könandet av barn 

sker och att individer ofta blir bekräftade könsenligt.31 Detta kan innebära att flickor får 

beröm för sitt utseende medan pojkar beröms för sitt sätt att vara, och dessa faktorer är viktiga 

för identitetsskapandet. Självkänslan i barn är direkt kopplat till könstillhörigheten, som i sin 

tur är något de blir tilldelade av till exempel föräldrar. I Amys fall blir detta därför väldigt 

viktigt i och med att hon ställs i jämförande roll med sina föräldrars fantasibarn Amazing 

Amy som alltid är bäst i vad hon än gör. Flickor växer upp i ett samhälle där det är viktigt att 

ses som duktig, något som i folkmun idag refereras som Duktig Flicka-syndromet, och det är 

något som Amy misslyckas med att uppfylla eftersom hennes föräldrar ständigt jämför henne 

med hur hon hade kunnat vara. Dels blir Amy könad till att vara en flicka i tidig ålder men 

hon blir även kategoriserad som en Duktig Flicka som inte riktigt håller måttet.  

 När Amy blivit vuxen så har hon fortfarande karaktärsdrag som är påverkade av 

Amazing Amy. Vid ett av de tidigaste mötena med Nick, innan de gift sig, så beskrivs en 

situation där Amy anpassar sitt svar efter hur Amazing Amy skulle ha svarat eftersom hon 

växt upp med synen att hennes egen persona inte duger och fiktiva Amy är bättre än Actual 

Amy:  

 

I didn’t break by stride, just turned to him and said:  

a) ‘Do I know you?’ (manipulative, challenging) 

b) ‘Oh, wow, I’m so happy to see you!’ (eager, doormatlike) 

c) ‘Go fuck yourself.’ (aggressive, bitter) 

d) ‘Well, you certainly take your time about it, don’t you, Nick?’ (light, 

playful, laid-back) 

Answer: D (s. 35) 

 

Dessa quiz är återkommande i romanen och vid flera tillfällen ges olika alternativ för hur 

Amy ska svara eller agera, alltid dels anpassade efter hur Amazing Amy skulle svara. Quizen 

finns med som detalj eftersom Amy i början av romanen skapar quiz för en tidning, så detta 

personlighetsdrag skulle antingen kunna beskriva Amys val av jobb eller ses som en mildare 

                                                           
31 Thomsson & Elvin-Nowak, s. 108. 
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arbetsskada. Amys egen persona är inte framträdande i detta möte, något som läsaren förstår 

senare i romanen när det framgår att Amy agerar Cool Girl hela tiden. Cool Amy är anpassad 

efter Amazing Amy i sitt svar, som då blir svarsalternativ D, medan Actual Amy med största 

sannolikhet hade valt något helt annat. Vid flera tillfällen i romanen blir det synligt hur Amy 

anpassar sig dels efter sin make men även efter sitt ideal, Amazing Amy. Till exempel när hon 

gömmer sig undan när hon är ledsen för att hennes man inte ska se henne gråta då detta är ett 

tecken på svaghet (s. 138), men även i hur hon är som person i början av deras förhållande. 

När Nick blir tillfrågad av polisen vad hans arbetslösa hustru gör om dagarna får läsaren en 

längre inre monolog där Nick frågar sig vad hans fru faktiskt gör. Vi får lära oss att Amy en 

gång i tiden var den typen av människa som sysslade med lite av allt möjligt; hon var smart, 

nyfiken, rolig och snabblärd och fick ibland för sig att lära sig helt nya saker och gick då 

helhjärtat in för att besitta dessa kunskaper fort (s. 61). Dessa drag hos Amy anses vara 

älskvärda av hennes man men som läsare förstår vi att detta inte är Amy utan Amazing Amy 

förkroppsligad, Cool Amy som hennes man vill ha. Amys egna sätt att se på saken är blandat. 

Det första som presenteras lyder: 

 

All the stuff I don’t like about myself has been pushed to the back off my 

brain. Maybe that is what I like best about him, the way he makes me. Not 

makes me feel, just makes me. I am fun, I am playful. I am game. I feel 

naturally happy and entirely satisfied. I am a wife! It’s weird to say those 

words. (s. 53)  

 

Med andra ord så framgår det till en början att Amy uppskattar hur Nick skapar hennes 

identitet. Hon gillar det sättet hon uppfattar sig själv när hon är med honom, men erkänner på 

samma gång att det inte egentligen är hennes personlighet. Om hon hade identifierat sig själv 

en som ”playful” person så hade hon inte behövt Nick för att dra fram dessa egenskaper. Men 

i och med en uppväxt ständigt jämförd med en fiktiv version av sig själv så lär Amys 

självförtroende ha brustit längst med vägen och hon söker identitetsskapande i andra personer, 

något som är stereotypt för hur vi gör kön.  
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2.2.2 Den skrivande kvinnan 

En av de första sakerna läsarna till Gone Girl lär sig om Amy är att hon skriver dagbok. Det 

är ingenting som direkt presenteras, men upplägget för romanen är att vartannat kapitel är ur 

Nicks perspektiv och berättar om händelseförloppet i romanens nutid, medan vartannat kapitel 

är Amys dagboksanteckningar med start från när Nick och Amy träffades. Under romanens 

förlopp inser läsaren att Amys dagbok är en del av fiktionen; det är något hon dels har hittat 

på och skrivit ner för att använda som bevis för att fälla sin man för mordet på henne. Amys 

dagboksanteckningar är falska och manipulativa och lägger ut falska spår som både lurar 

fiktionen och läsaren.  

Någonting annat som Amy gör är att direkt manipulera sin man genom sitt 

skrivande. Hon försvinner på deras femte bröllopsdag och har, utöver ett förstört hem och 

brustet äktenskap, lämnat efter sig ledtrådar som ska leda Nick till sin bröllopspresent från 

henne. Dessa ledtrådar tyder på en vilja till att uttrycka sitt synsätt och att visa på hur Amy 

faktiskt inte är så dum som hennes man stundvis har målat upp henne. Nick har varit otrogen 

mot Amy och planerat att lämna henne, men istället för att konfrontera honom om saken och 

ansöka efter skilsmässa har Amy planerat sin hämnd genom att sätta dit honom för mordet på 

henne, som dels är manipulerande, men hon lämnar även efter sig ledtrådar som dels visar på 

att hon vet saker och dels hur hon föraktar honom för vissa beteenden. Till exempel så finns 

en scen i romanen där Nick är full och skriker på Amy om hur orättvist det är att hon aldrig 

kommer att behöva oroa sig för ekonomin eftersom hennes föräldrar är rika (s. 92) och Amy 

försöker förklara att pengarna från hennes föräldrar gynnar dem båda. Eftersom Nick låter 

Amy köpa saker till honom, till exempel hans bar, så hånar Amy honom i sin ena ledtråd 

genom att köpa en massa saker och gömmer dessa i ett förråd; händelsen kommer senare att 

användas som bevis för att han har mördat Amy. Vid försvinnandet har Amy efterlämnat flera 

olika ledtrådar, där den ena ledtråden leder till nästa. I den första står det bland annat 

 

I finally get it, what you’ve said year after year, that this treasure hunt should 

be a time to celebrate us, not a test about whether you remember every thing 

I think or say throughout the year. You’d think that would be something a 

grown woman would realize on her own, but… I guess that’s what husbands 

are for. To point out what we can’t see for ourselves, even if it takes five 

years. (s. 149) 
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Vid första anblick ser detta ut som en fin ledtråd från en hustru till sin man på deras 

bröllopsdag, vilket är precis vad Amy vill att det ska se ut som. Men eftersom romanen är en 

deckare så finns det naturligtvis en tvist på ledtrådarna. I Amys fall är det att hennes ledtrådar, 

som hon menar ska leda Nick till en bröllopspresent men längst med vägen ska han få tänka 

på deras fem år tillsammans, egentligen kommer handla om hur hon vet att han inte längre 

älskar henne och att han varit otrogen. Genom sitt skrivande så tar Amy kontroll över 

handlingen är blir en aktiv karaktär. Kaplan skriver att deckare tillåter kvinnor att agera 

könsöverskridande, och som en aktiv, skrivande karaktär är det vad Amy blir; 

könsöverskridande, i den meningen att hon bryter på den kvinnliga stereotypen. 32 

 Det finns åtta regler att förhålla sig till när en skriver en deckare enligt 

Todorov.33 Gone Girl brister på vissa av punkterna men uppfyller andra krav, som att det ska 

finnas en detektiv och en gärningsman samt ett offer som dör, gärningsmannen får inte vara 

yrkesförbrytare och måste vara en viktig person för berättelsen och att författaren ska vara 

som gärningsmannen medan läsaren agerar detektiv. Det som Gone Girl brister i för en 

stereotyp deckare är att den innehåller beskrivningar och psykologiska analyser samt 

romantik. Gone Girl blir därför en roman med väldigt många olika nivåer: dels så agerar 

Flynn författare och står som allvetande gentemot läsaren, men dessutom så agerar även Amy 

författare som manipulerar läsaren genom sina ledtrådar och dagboksanteckningar. På detta 

vis blir samtliga som involveras i romanen lurade av vem det är som egentligen har skrivit 

historien.  

Utöver att skriva ledtrådar så är Amy en karaktär som skriver dagbok. Dagboken 

fungerar på två sätt för romanen: dels så finns det en riktig dagbok i romanen som Amy 

skriver i och dels finns den som läsaren får ta del av. Det är två olika. Den som finns fysiskt i 

romanen är den som Amy ljuger i; hon skriver om hur underbart allting var i början och om 

hur hon börjat bli rädd för sin man, försökt köpa en pistol som skydd och hur hon är 

övertygad om att hennes man kommer att bli hennes död (s. 277). På sista sidan i dagboken 

står det att om någon hittar denna dagbok så har hon mördats, och dagboken hittas av polisen 

och används som bevismaterial för att Nick ska ha mördat Amy och sedan försökt dölja 

spåren. I den andra dagboken avslöjas allting för läsaren på riktigt och Amy skriver till och 

med att Diary Amy är ”[…] a work of fiction […]” (s. 297). I dagboken skriver Amy om vem 

                                                           
32 Kaplan, s. 271. 
33 Todorov, Tzvetan, ”Kriminalromanens typologi” i Hedman, Dag & Mätättä, Jerry (red), Brott, kärlek, 

främmande världar. Texter om populärlitteratur”, Lund: Studentlitteratur AB 2015, s. 252.  
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hon egentligen är, varför hon gjort det hon gjort och hur hon gått tillväga. Läsaren får ta del 

av hennes checklista med punkter i hur hon planerat sitt försvinnande, hur hon gått tillväga för 

att illustrera mordet på henne men också hur hon planerat att på riktigt ta livet av sig för att 

sätta dit Nick; som i sin tur skulle få dödsstraff för mordet för sin fru. Amy menar på att hela 

hennes äktenskap den senaste tiden, med dagboken och sin plan inkluderad, allt varit fiktion 

och att detta tyder på vilken bra författare hon faktiskt är, som kunnat lura sin man, polisen 

och ett helt samhälle med sina lögner i textformat (s.297). I denna dagbok skriver Amy: 

 

Until Nick, I’d never really felt like a person, because I was always a 

product. Amazing Amy has to be brilliant, creative, kind, thoughtful, witty 

and happy. We just want you to be happy. Rand and Marybeth said that all 

the time, but they never explained how. So many lessons and opportunities 

and advantages, and they never taught me how to be happy. […] With Nick, 

I understood finally. Because he was so much fun. It was like dating a sea 

otter. He was the first naturally happy person I met who was my equal. (s. 

302) 

 

I sin dagbok skriver Amy öppet om sin uppväxt, vem hon egentligen är, hur hon blev med 

Nick och hur han fick henne att både må och vara och hur hon hoppades att allt detta skulle 

räcka. Genom sina olika dagböcker så presenteras karaktären Amy. De avslöjar en 

personlighet, en längtan efter den ultimata lyckan för någon i en heterosexuell tvåsamhet, de 

visar på egna erfarenheter och tankar och de presenterar Amy för första gången som en 

individ snarare än någons hustru, barn eller fantasi.  

 

3. Slutdiskussion 

3.1 ”I’m so much happier now that I’m dead” 

Butlers teorier, den heterosexuella matrisen och performansteorin, går tydligt att koppla till 

karaktärerna Amy och Nick i Gone Girl. Dels så uppfyller de kraven för den heterosexuella 

matrisen då de är man och kvinna som agerar efter normen för man och kvinna samt åtrår 

varandra, men även för hur deras heterosexuella begär får dem båda att agera. I analysen 

beskrivs det hur Amy själv menar att hon och Nick skapat varandras genus och könsroller och 
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att det är på grund av detta som de inte kan lämna varandra, för då slutar de båda att existera. I 

praktiken skulle det inte innebära att de slutar att existera vid ett uppbrott, men i teorin så 

handlar det om att de har skapat sin identitet i sin partner och att de inte vet hur de ska agera 

utan den andra. Amy och Nick är stereotypen för ett par som lever i en heteronormativ 

tvåsamhet då hela deras identitet är beroende av sin partner. De agerar efter den andres behov, 

de gör sina kön utåt och agerar stereotypt eftersom det är lättare än att leva utan partner, i alla 

fall eftersom både Amy och Nicks ideal verkar vara kärnfamiljen och då behöver de varandra 

för att nå dit. Det svåraste för de båda är att avvika från normen och sina ideal och istället för 

att konfrontera varandra och riskera att bli lämnad så beter de sig illa mot den andra: de 

bråkar, skriker, är otrogna – tills det går ännu längre och en oskyldig man mördas.  

 Amy må skriva att hon är så mycket lyckligare ”nu när hon är död” än när hon 

levde med Nick som inte tillgodosåg hennes behov av att få vara sig själv, men trots denna 

dagboksanteckning så återvänder hon ändå till honom och erkänner att hon alltid haft 

återförenandet med honom som mål för sina handlingar. Amy ljuger om en våldtäkt, mördar, 

sätter upp sitt eget försvinnande och mord som en teaterföreställning – allt för att hennes man 

ska tänka på henne. Detta visar tydligt på hur starkt människan känner för den 

heteronormativa tvåsamheten; även om majoriteten inte skulle begå mord för sin partners 

skull så handlar Gone Girl inte om mordet på Desi, utan på hur långt vi är villiga att gå 

tillväga för att uppnå kärnfamiljsidealet.  

 Enligt tidigare studier om både genus och deckare så är både Amy och Nick 

stereotyper både för sina kön och för karaktärer i kriminalfiktion. Amy försöker gång på gång 

bryta mot mönstret som är Cool Girl-idealet och bli en aktiv kvinna och karaktär, men 

eftersom hon agerar aktivt enbart för att främjas av sin man så faller hon offer för stereotypen 

för sitt förhållande. De skapar varandras genus och könstillhörigheter genom sin relation till 

varandra, och de är båda två uppbyggda på stereotyper för sitt kön. Med andra ord så 

porträtteras skapandet av genus i Gone Girl som något extremt problematiskt då det bygger på 

att vi inte hittar oss själva förrän vi hittat en partner. Genus påverkar även relationer på ett 

skadligt vis enligt porträtteringen i Gone Girl då det som sker är att Amy tröttnar på att vara 

en stereotyp och ger sig ut på en hämndresa för att hitta sig själv och för att hämnas sin 

partner som inte älskar den hon egentligen är. Romanen visar vid upprepade tillfällen på hur 

skadligt det är med stereotyper, oavsett om det sker på en individnivå eller i relationer. 

Romanen visar även flera exempel på hur lätt det är att försöka bryta mot normen men även 
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på hur lätt det är att falla offer för normen. Amys försök att bli en individ, Actual Amy 

snarare än Amazing eller Cool Amy, skadar henne och personer runt omkring henne.  

 

3.2 ”And Nick said I wasn’t really a writer” 

Frågan om vem Amy egentligen är får inget definitivt svar i Gone Girl utan snarare flera olika 

svar under romanens gång. Karaktären försöker fly undan flera stereotyper och menar själv att 

hon mest vill tillåtas att vara sig själv men även att Actual Amy ska uppskattas av hennes 

man. Problemet är att läsaren presenteras för så många olika versioner av Amy att det dels är 

svårt att hålla dem åtskilda, och dels är det svårt att veta vilken Amy som är vilken: Actual 

Amy är den som skriver i sin dagbok att hon är trött på ideal och stereotyper. Amazing Amy 

är det ideal hon jämförts med under hela sin uppväxt, en fiktiv Amy skapad av sina föräldrar. 

Cool Amy är den hon själv valt att vara för att framstå som attraktiv och eftersträvansvärd för 

sin man.  

Att kvinnor i fiktion skriver dagböcker är ingenting nyskapande utan snarare en 

norm inom genrer som till exempel chick lit. En annan norm för chick lit är att läsaren ska 

kunna identifiera sig med huvudkaraktären, något som det säkerligen går att göra med alla 

möjliga alternativ som är Amy.34 Att ständigt jämföra sig själv med något ouppnåbart, att 

framställa sig själv som någon helt annan för att framstå som mer intressant, att känna att ens 

verkliga jag inte duger, att inse hur vi skadas av ideal och stereotyper och försöka slå oss fri. 

Flera kan säkerligen identifiera sig med karaktären Amy. Men Gone Girl är inte klassad som 

chick lit även om diverse drag finns. Att identifiera sig med karaktärer i kriminalromaner är 

inte en norm för genren, men eftersom romanen svävar ut över de åtta fasta punkterna som är 

normen för deckare så är det väldigt enkelt att se den vida blandningen av genrer i romanen – 

vilket också kan vara varför läsaren genreförväntningar inte överensstämt med vad romanen 

faktiskt handlar om. 

Som skurk i kriminalfiktionen är Amy återigen en stereotyp; hon förhåller sig 

nämligen till regler för att vara en viktig karaktär, inte vara yrkesförbrytare och dylikt. 

Skillnaden är de olika psykologiska nivåerna i Amys persona, alla versioner och alter egon 

som är henne. Amys självbild konstrueras genom hennes dagboksanteckningar där hon 

skriver om hur hon inte uppskattar de stereotypa ramarna hon alltid förhållit sig till, men i 

                                                           
34 Nilson, Maria (2008) Chick lit. Från glamour till vardagsrealism. Lund: BTJ Förlag s. 16. 
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sina försök att bryta mot stereotypen så faller hon återigen offer för en ny stereotyp: skurken i 

dramat.  

Amy använder sin dagbok för att skriva ner sin egen historia. Problemet läsaren 

får med Amys dagbok är att en inte vet vad som är sant och vad som är fiktion. Det är så 

många olika tolkningar och mönster som vävs samman med olika identiteter att det ibland 

mest känns som en enda röra. Men det är också denna röra som gör att Amy är en karaktär väl 

värd att identifiera sig med. Amy växer ständigt som person, utvecklar nya personlighetsdrag 

och utvecklas ständigt både som karaktär, kvinna, partner och författare. Den ständiga 

utvecklingen känns mänsklig, men inte nytänkande. Hennes skrivande må vara 

identitetsskapande och professionellt manipulerande, men Amys många försök att slå sig fri 

från stereotypen verkar ha gjort henne till en ny stereotyp: människan som inte vet vem hon 

egentligen är.  

 

3.3  Sammanfattning 

Porträtteringen av genus och den heteronormativa tvåsamheten i Gone Girl är problematisk. 

Nick och Amy framställs vid första anblick som två själsfränder men i slutet agerar de mer 

monster. De skadar varandra men kan ändå inte skiljas åt, detta på grund av hur viktigt det är 

Amy och Nick att praktisera kärnfamiljsidealet. För Amy och Nick är kärnfamiljen inte enbart 

ett ideal utan snarare en mönsterbild att helt anpassa sitt liv efter. Amy utsätter Nick för ett 

helvete i sina egna ord och ändå ansöker ingen av dem om skilsmässa eftersom detta skulle 

vara det ultimata misslyckandet för normen som utgör hela deras relation. De skapar 

varandras genus och klarar sig inte utan varandra, men deras stereotypa framställningar av 

varandra är också vad som skadar deras relation och får dem att hata varandra.  

Amys självbild är inte helt enkel att tyda då den är föränderlig under romanens 

gång. Hon byter identitet ständigt och manipulerar läsaren gång på gång med vad hennes 

avsikter egentligen är. Karaktären Amy är en duktig författare och imponerande gärningsman 

för en kriminalroman, men känns inte heller nytänkande vilket verkar vara vad Amy själv 

skulle vilja identifiera sig som. Alla ständiga försök till att bryta sig fri från diverse olika 

stereotyper leder henne gång på gång till att falla offer för andra stereotyper och i slutändan så 

framstår Amy mest som en pastisch för hur kvinna, gärningsman och hustru är både i verkliga 

livet och i populärkultur. 
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