Fröken Märkvärdig & Karriären

"Fröken Märkvärdig & Karriären" är en galghumoristisk
animerad kortfilm. I svart-vita streckteckningar skildras
hur en ung kvinna försöker hantera övermäktiga föräldrakrav och sin egen prestationsångest. Hon går in i en
depression och tvingas lära sig att leva med sina egna
demoner.
Filmen är illustratören och författaren Joanna Rubin
Drangers debut som filmregissör och bygger på hennes tecknade vuxenroman med samma namn.
Filmen ger utgångspunkt för samtal om ambitioner
och livskriser och om hur våra förväntningar och idealbilder av livet formas. Filmen ger också inspiration till
att utforska den animerade filmens möjligheter.

Rekommenderad för åk 8
EN FILMHANDLEDNING AV
KLAS VIKLUND

Filmens handling
En sköterska placerar en liten flicka på ett skrivbord där
barnets pappa ger goda råd: "Man måste vara en av de tio

bästa - i världen, för annars är man ingeningen alls. Förstår du?" Pappan får brått och ber att få återkomma vid
ett senare tillfälle: "Passar det bra om femton år?" Pappans stol förvandlas till en raket som skjuter ut honom i
universum. "Den här planeten är inte tillräckligt storslagen för mig!" ropar han.
Den lilla flickan växer upp till en ung fröken som antagits till en exklusiv designutbildning. Hon klär sig i en
strutformad riddarrustning och promenerar till elitskolan.
Ett mörkt monster förföljer henne. När hon får sin första
skoluppgift breder prestationsångesten ut sig som ett
svart moln kring henne. Pojkvännen försöker trösta och
öppnar en dörr i det förlamande mörkermolnet.
Den unga fröken redovisar sitt skolprojekt. Hon blir
godkänd, men drabbas av en ny ångestattack när hon får
veta att hon omgående ska lösa en ny uppgift. Den stress
hon känner gör att hon bokstavligen sprängs i bitar.
Den unga fröken hoppar av skolan och åker på semester
med pojkvännen. Hon berättar om mörkermonstret, men
pojkvännen säger att det bara är inbillning. Hon gör slut
med pojkvännen och ber mörkermonstret att sluta förfölja
henne.
Den unga fröken hyr in sig hos en grupp coola frilanskreatörer. Hon erbjuder sina tjänster till olika uppdrags-
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givare, men ingen vill ha hennes alster.
Den unga fröken vaknar och upptäcker att hon bokstavligen slagit knut på sig själv. Hon ringer psykakuten: "Jag
behöver hjälp med att reda ut mig själv." Hon besöker en
psykolog och försöker redogöra för allt som krävs av
henne. Psykologen frågar: "Och varför tror du att du känner så?"
Den unga fröken berättar för sin väninna hur dåligt allt
går. Väninnan, som är mitt i karriären, förklarar: "Det
beror på att du inte säljer dig själv tillräckligt. Nu är det
girlpower."
Efter ett misslyckat besök hos arbetsförmedlingen vankar den unga fröken av och an i sin lägenhet omsluten av
ett moln av mörker. Hennes mamma ringer och ställer
krav. Den unga fröken gör upp med mamman. Från och
med nu tänker hon gå sin egen väg.
Hon flyttar till ett hus på en ö där hon har för avsikt att
lära sig att trivas i sitt eget sällskap. Hon försöker hämta
kraft ur olika självhjälpsböcker. Nattetid uppfylls hon av
sina rädslor och demoner.
Den unga fröken går till attack mot mörkermonstret,
men monstret sätter sig på henne. Hon inser att hon
måste acceptera mörkermonstret som en del av sig själv.
Hon sitter på sin ö, omsluten av ett moln av mörker. Bredvid henne sitter författaren August Strindberg, som säger:
"Det är synd om människorna, men det är mest synd om
mig." Den unga fröken förstår plötsligt hur allt hänger
ihop. "Jag är också en ömtålig konstnärssjäl. Det är ju därför jag är så konstig. Och du är min Bergmanska demon!"
säger hon och pekar på mörkermonstret.

Den unga fröken börjar skriva på ett manus. Hon drömmer om Oscarsgalan i Hollywood där hon håller tal och
tackar sin familj. När hon nästa dag tittar på sitt manus
konstaterar hon att det är jättedåligt. Rummet fylls av riddarklädda strutfigurer som arresterar henne och dömer
henne till livstid i skam och isolering.
Den unga fröken besöker på nytt psykologen där hon
försöker förklara hur hennes värde som människa avgörs
av hennes prestationer. Hon kräver att psykologen ska
hjälpa henne, men psykologen är bara en uppskruvad
docka som mekaniskt upprepar: "Och varför tror du att du
känner så?"
Den unga fröken ser sig i spegeln. Hela hennes tillvaro
är svart. Hon fantiserar om sin egen begravning. Hon försöker kasta sig ut genom ett fönster men landar på golvet.
I fallet mot döden inser hon att hon faktiskt vet vad hon
vill. Hon vill inte dö.
Den unga fröken reser en gravsten med texten: "Mina
storslagna förväntningars minneslund". Hon säger: "Förlåt
mig för allt jag inte kunde vara. Jag kommer ändå aldrig
att kunna leva upp till er." Hon passerar en spegel, men
ser inte sin egen spegelbild: "Märkvärdigt. Nu är jag ingeningen alls. Men jag finns ändå kvar."

Animationens möjligheter
"Fröken Märkvärdig & Karriären" kan uppfattas som en
träffsäker och inkännande skildring av en ung kvinnas
ambition och sökande efter självförverkligande. Men
historien som sådan är inte realistisk eftersom den berättas i en form som är både skruvad och absurd. Filmen gör
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inte anspråk på att berätta "hur det är", utan "hur det
känns". I filmen används de tecknade bilderna för att förmedla och kommentera huvudpersonens inre upplevelser
av verkligheten.
Ett effektivt berättande med rörliga bilder handlar inte i
första hand om att med ord förklara händelser och tillstånd, vilket ofta är fallet i en skönlitterär roman. Det
handlar istället om att presentera visuellt slagkraftiga
situationer som i bild gestaltar det man vill uttrycka.
"Berätta inte. Visa!" är därför ledordet på många filmskolor.
Det är en konvention inom filmberättandet att låta skådespelarnas yttre (i form av kläder, mask och peruk),
samt den miljö som skådespelarna befinner sig i, få representera inre egenskaper och tillstånd. Att det till exempel
plötsligt börjar regna på film när det äger rum något sorgligt beror sällan på att filmteamet överraskats av dåligt
väder, utan är ett medvetet val för att förstärka det tragiska i situationen. Att berätta med rörliga bilder handlar
om att kunna utnyttja och förnya denna typ av lätt avläsbara tecken eller klichéer.
Traditionella spelfilmer har ofta som mål att skapa så
trovärdiga illusioner av verkligheten som möjligt. Detta
gäller också science fiction-filmer eller fantasy-filmer
som, trots specialeffekter eller datorgenererade bilder,
ändå arbetar i en tradition av att förmedla en fotografisk
realism. Inom seriekonsten och den animerade filmen är
syftet istället att fånga ett personligt grafiskt uttryck.
Tecknade serier och animerad film erbjuder en unik möjlighet att vända upp och ned på olika perspektiv, utmana
naturlagar och visa vad som händer när olika storheter
krockar, vilket gör genren extra lämpad för avslöjande
överraskningar och komik.
"Fröken Märkvärdig & Karriären" utnyttjar olika metaforer för att beskriva verkligheten. En metafor är ett bildligt poetiskt uttryck där ett begrepp tillfälligt byts ut mot
ett annat begrepp vars egenskaper och associationer får
representera det ursprungliga. När dessa metaforer presenteras i bilder som visar dess yttersta konsekvens skapas en humoristisk effekt. Ett exempel: När den unga fröken är så stressad att hon håller på att gå upp i limningen
så sprängs hon bokstavligen i bitar - och pojkvännen får
handgripligen limma ihop henne.
Förståelsen är ofta är beroende av sammanhanget och
metaforer fungerar egentligen bara om man har tillgång
till hela bilden. Metaforen bygger på ett möte mellan två
begreppsvärldar där en överordnad, ibland abstrakt kategori, beskrivs genom bilder och uttryck från en icke
besläktad kategori. Till exempel ger den konceptuella
metaforen "Livet är kamp" upphov till beskrivningar som
"vara jagad", "ha ett mål" eller "vinna fördelar". På samma
sätt kan den konceptuella metaforen "Negativa erfarenheter är svarta" ge upphov till beskrivningar som "mörka
tankar", "vara svartsynt" eller "se ljuset". Berättelsen om
Fröken Märkvärdig utgår tematiskt och visuellt från dessa
konceptuella metaforer.
De flesta företeelser i filmen har getts en närmast övertydlig funktion och dess innebörder behöver ofta inte tolkas, utan kan läsas bokstavligt, både i dialog och i bilder:
Den krävande pappan skjuter med kraft ut sig själv i rymden för att få leva i ett större universum. Den unga fröken
sätter på sig ett hårt yttre skal i form av en riddarrustning
när hon går till elitskolan för att skydda sig mot konkurrensen. Den unga fröken bär med sig en linjal till skolan

som ett tecken på hennes medvetenhet om att alla prestationer ska jämföras och mätas. Den begynnande depressionen leder till en känsla av utanförskap som gestaltas i
form av familjemiddagens växande matsalsbord som placerar den unga fröken på ett allt större avstånd från resten av familjen.
Efter att den unga fröken ratats av flera tänkbara uppdragsgivare avvisas hon också av stadens byggnader och
hela arkitektur: "Det finns ingen plats för dig här!" Den
unga frökens egen hårknut blir en symbol för hennes inre
tillstånd: hårt knuten när hon tar sig samman, trasslig när
hon trasslar till det, slak när hon utmattad går in i sin
depression. Dessa markörer är både fyndiga kommentarer
till filmkonventionen att låta filmens miljöer och rollfigurernas yttre avspegla känslor i karaktärernas inre.
Spegeln fyller en viktig symbolisk funktion i berättelsen. Det är i spegeln den unga fröken kan se sitt riktiga
jag, som hon till en början vägrar acceptera. Hon ser i spegeln sig själv som ensamt och förtvivlat barn, och läxar
med ett påklistrat leende upp sig själv: "Så här ska det se
ut. Jag är utled på dig och dina känslor." Senare börjar
spegelns sanning och hennes egen självuppfattning
komma ikapp, men den unga fröken kämpar med sin roll
genom att sminka över sina sår samtidigt som hon som
försöker gjuta mod i sig själv: "Girlpower..." I slutet av filmen, när hon begravt sina storslagna förväntningar,
accepterar hon framför spegeln att hon blivit just "ingeningen alls", men att hon är en person som ändå finns.
Vissa bilder har försetts med en gråtonad ytterkant eller
vinjettering - som om vi ser Fröken Märkvärdig instängd i
sitt mörkermoln. Att vi som publik under filmens gång
letts in i den unga frökens egen överdrivet fantasifulla
föreställningsvärld blir tydligt då den unga fröken efter
rättegången inför strutfigurerna nått vägs ände och "vaknar upp" hos psykologen som på nytt frågar: "Och varför
tror du att du känner så?"
• Rekapitulera handlingen i filmen genom att återge
anslående händelser och situationer. Beskriv hur de framställs. Vad kan betraktas som verkligt och vad kan betraktas som en förhöjd verklighet? I vilka avseenden kan
också de mest absurda inslagen kännas sanna och trovärdiga? Vad i berättelsen upplevs som träffande eller
komiskt? Hur skapas den känslan?
• Utforska begreppet metafor och diskutera de metaforer
som förekommer i filmen. Diskutera den poetiska och
bildliga gestaltning metaforerna ges i historien och vilka
konventioner som ligger till grund för dem. Vad är det till
exempel som säger att det destruktiva skulle vara mörkt
och det hoppfulla skulle vara ljust?

Självkänslans betydelse
"Fröken Märkvärdig & Karriären" handlar om betydelsen
av att lära känna sig själv och berättelsen erbjuder en
provkarta på vad som kan hända en person med rubbad
självkänsla. Självkänsla och självförtroende är olika saker,
men hänger delvis ihop. Med självförtroende menas
tilltron till den egna förmågan att prestera, medan självkänsla avser en medvetenhet om den egna personens
värde. "Fröken Märkvärdig & Karriären" är en berättelse
om en ung kvinna som till en början har ett gott självförtroende. Men hennes självkänsla är i botten.
Den unga frökens mentala status skildras som ett sko-
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lexempel ur en psykologisk handbok. Hon beskrivs som en
person som aldrig blivit älskad för sin egen skull. Hon har
växt upp i en familj där pappan förväntar sig att hon ska
bli "en av de tio bästa - i världen" medan mamman har
mer modesta anspråk på att dottern ska bli "normalspeciell". Eftersom den unga fröken inte erfarit villkorslös kärlek har hon svårt att själv ge kärlek.
Om självkänslan är låg finns risk att den efterhand övergår i självförakt. Det kan också leda till ett förakt för andra
människor. För den som tvivlar på sitt eget värde blir
andra människor till rivaler och konkurrenter. Positiva
och öppna möten blir en omöjlighet. Det kan yttra sig i
form av en rädsla för att ta plats i sociala sammanhang
eller i form av ett överdrivet behov av att synas och höras
utan att kunna lyssna till andra. Allt detta illustreras på ett
träffande sätt i "Fröken Märkvärdig & Karriären".
Den unga frökens självbild formas av hennes uppväxt
och i dialog med vänner, studiekamrater och kollegor,
men också genom ett oreflekterat förhållningssätt till
mediernas bilder av hur ett lyckligt liv ska se ut.
För kvinnor har det traditionellt varit ett problem att
göra karriär i en värld dominerad av män. Det har också
varit komplicerat för kvinnor som gör karriär att parallellt
uppfylla den traditionella kvinnorollens ansvar för hem
och familj. Ett politiskt arbete, sociala reformer och en
ökad medvetenhet har lett fram till mer jämställda förutsättningar för kvinnor och män. Ändå finns det kvar en
outtalad förväntan på att flickor ska vara extra snälla och
duktiga, medan pojkar kan få vara lite mer busiga - eftersom det brukar bli folk av dem ändå. Det gör att det fortfarande finns överambitiösa tjejer som tvivlar på sig
själva.
Den frustration som pojkar och män kan känna har traditionellt varit mer avläsbar eftersom den inte brukar vändas inåt, utan kanaliseras i ett utagerande beteende med
vandalisering, våld eller andra brott.

Den unga frökens svårighet att förhålla sig till omvärldens och sin egen önskan om perfektion och framgång blir
akut på elitskolan. Det gör att hon drabbas av ångest och
går in i en depression som hon upplevelser som starkt
skamfylld. "Shame on me", säger hon när pojkvännen öppnar en lucka i mörkermolnet. Känslan av skam återkommer när hon ensam på sin ö förstår att nattens demoner
bara varit inbillning. "Så fånigt. Jag överlevde. Nu får man
skämmas", säger hon till sig själv.
Skam är ett uttryck för den egna ofullkomligheten och
skiljer sig från begreppet skuld som är bunden till gärningar man utfört mot andra. Känslan av skuld är en
förutsättning för att kunna känna empati för andra. Känslan av skam är en produkt av vad man inom psykoanalysen brukar kalla överjaget, den moraliske väktaren inom
oss som ser till att vi håller oss inom förväntade normer
och som bestraffar oss när vi inte gör det.
När den unga fröken promenerar till elitskolan i sin
strutformade och begränsande riddarrustning är det en
bild av hur hon förklarar krig mot sig själv. Det är samma
rustning som de dömande strutfigurerna bär då den unga
fröken i slutet av berättelsen ställs till svars för sitt misslyckande. I grunden beror detta misslyckande på den
stora skillnaden mellan den unga frökens drömda livsideal
och den konkreta verkligheten. När den upplevda självbilden och den drömda självbilden inte stämmer överens
finns risken att överjaget dömer jaget för hybris och övermod vilket skapar utrymme för de inre demonerna att
träda fram. Straffet är en känsla av total oförmåga och
värdelöshet som ytterst driver den unga fröken mot
döden, det vill säga självmord, men som också kan leda
till en nyorientering som kan återskapa den värdighet som
förlorats.
Varje klassisk dramatisk berättelse innehåller en konflikt i form av en uppgörelse mellan huvudpersonen och
dennes motståndare. I slutet av dramat uppstår en lös-
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ning, som utgör dramats sensmoral eller budskap, vilket
ofta innefattar en förändring av huvudpersonens liv eller
tillvaro. Vid sin sida kan huvudpersonen ha en hjälpare,
ibland kallad hjälte, som går genom dramat relativt oförändrad, men som ibland offrar sig för huvudpersonens
skull.
"Fröken Märkvärdig & Karriären" har en intressant dramatisk struktur som öppnar för en diskussion om vilka
karaktärer i dramat som utgör motståndare och hjälpare.
Är det de okänsliga föräldrarna, de krävande lärarna,
mörkermonstret eller de dömande strutfigurerna som är
den unga frökens motståndare? Är det pojkvännen,
väninnorna eller nallen som är hennes hjälpare? Även om
personerna och figurerna runt den unga fröken spelar en
viktig roll så kan filmen tolkas som om den unga fröken
har sig själv både som motståndare och hjälpare. Filmens
visuella form talar för denna tolkning: allt vi ser tillhör
huvudpersonens inre verklighet, allt som sker är huvudpersonens kamp mot de egna föreställningarna.
"Fröken Märkvärdig & Karriären" handlar inte om att
besegra demonerna inom sig, utan om att lära sig leva
med alla olika delar av sig själv. Den unga fröken förföljs
av det hotfulla mörkermonstret, som senare visar sig vara
en del av den ångest hon måste bli vän med. På samma
sätt kan nallen ses som ett uttryck för det kärlekstörstande barnet inom henne som hon ständigt bär med sig.
Nallen följer henne in i vuxen ålder och frågar insiktsfullt
hur det går och hur hon mår, som om han visste att enda
sättet för henne att lyckas är att vara sann mot sina
känslor.
Den unga fröken använder olika självhjälpsböcker för
att bearbeta sin depression och kartlägga sina positiva
och negativa sidor. Marknaden för denna typ av material
har växt enormt och tar idag stort utrymme i böcker, tidningar och tv. Detta har naturligtvis tillfredställt ett
rådande behov men också bidragit till ett ökat fokus på

existentiella frågor och ökade förväntningar på allt som rör
personlig utveckling och karriärstrategier.
Det är värt att diskutera vilka faktorer som faktiskt styr
människors möjligheter att förverkliga sina liv. "Fröken
Märkvärdig & Karriären" problematiserar i viss mån frågan
om kön eller genus, men våra möjliga livsval måste också
diskuteras utifrån klass, etnicitet, ålder, handikapp och
andra diskrimineringsgrunder.
"Det viktiga är att du gör något som du själv tycker är
roligt", säger psykologen uppfordrande till den unga fröken.
Utifrån ett politiskt perspektiv måste vi erkänna att alla inte
har samma möjligt att fritt välja och drömma hur livet ska
gestaltas. Det finns ibland en oförmåga att se strukturella
och politiska orättvisor som kan ta sig uttryck i föreställningar om att folk måste rycka upp sig eller sälja sig själva
bättre.
• Vad är det för fel på den unga fröken i "Fröken Märkvärdig & Karriären"? Diskutera hur livsdrömmar och livsideal
formas. Det kan inte vara fel att längta eller drömma, men
när kan de drömda idealen bli förlamande? Definiera skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. Vad är det för
faktorer som påverkar självkänslan respektive självförtroendet?
• Runt den unga fröken finns en rad personer som försöker
stödja henne. Föräldrarna är inte onda, men vad är det i
deras uppfostran som går fel? Vilken roll spelar vännerna,
arbetsförmedlaren eller psykologen? Hur ska en bra lärare
vara för att både förmedla kunskap och ställa krav utan att
eleverna bryter ihop? Vi lever i en kultur som värdesätter
prestationer och utseende. Vad finns det för positivt och
negativt med det? Finns det andra sätt att bekräfta
varandra som är mindre värderande eller recenserande,
men som ändå kan sporra till utveckling och framgång?
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Filmens regissör Joanna Rubin Dranger.

Att måla med citat
För alla konstnärer ligger det en utmaning i att förhålla sig
till det som skapats tidigare och som man kanske vill efterlikna eller distansera sig ifrån.
Joanna Rubin Dranger berättar i en intervju i boken
"What doesn't kill you makes you stronger" att hon beundrar den finlands-svenska författaren och illustratören Tove
Jansson. För den invigde går det lätt att se likheterna mellan Joanna Rubin Drangers Fröken-figur och Tove Janssons
klassiska Mumin-figurer som Lilla My, Misan och Filifjonkan. Mörkermonstret har både betydelsemässigt och visuellt sin likhet hos Tove Jansons figur Mårran som med sin
iskyla påminner medlemmarna i Mumindalen om ensamhetens helvete.
Hur man uppfattar dessa likheter, och många andra, ligger främst i betraktarens öga. Ibland kan dessa typer av kulturella referenser möta en likartad förståelse hos en bred
publik, andra gånger utgör de en privat association. Vad
upphovsmannen ursprungligen avsett är alltid svårt att
veta, trots de förklaringar och beskrivningar som ibland
ges.
Vissa detaljer i ett verk kan vara inlånade för att publiken
ska känna igen dem och de har därför sin egen status som
gör deras betydelse lätt avläsbar. När den unga fröken,
omgiven av sitt mörkermoln, hetsäter framför tv:n och funderar över sin uteblivna karriär förstärks hennes misslyckande av att hon ser sångerskan Madonna uppträda på tv.
Madonna är idag en av världens mest framgångsrika artister som genom sin musik och attityd blivit åtrådd av en hel
värld.
Konstnärer kan också öppet referera till citat ur andra
konstnärers verk för att rama in eller ange en läsart för hur
det egna verket ska uppfattas eller tolkas. Den tecknade
romanen "Fröken Märkvärdig & Karriären" inleds med ett
så kallat motto i form av ett citat ur romanen "Alberte och
friheten", från 1931, av den norska författarinnan Cora Sandel:
"Det var något hon skulle ha levt, något annat än detta.
Det går en stig någonstans som hon inte hittar. Det är och

det är inte hennes eget fel."
Citatet skriver in Joanna Rubin Drangers tecknade
roman i en tradition av berättelser om kvinnlig frigörelse.
"Alberte och friheten" är den andra av tre romaner om
den blyga familjeflickan Alberte och hennes väg från en
konventionsbunden norsk småstad till ett fattigt konstnärsliv i Paris vid 1900-talets början. Alberte har inte lätt
att göra karriär som konstnär och hon upplever att det liv
hon drömmer om är ouppnåeligt.
Detta litterära citat finns inte med i filmversionen av
"Fröken Märkvärdig & Karriären". Istället utnyttjas möjligheten att använda välkänd musik för att sätta publiken i
stämning. Efter att den unga frökens pappa hållit sin
monolog om att "man måste vara en av de tio bästa - i
världen" så följer filmens förtexter som acompanjeras av
de inledande takterna ur Benny Anderssons och Björn
Ulvaeus sång "The Winner Takes It All", från 1980.
I sångens text berättar en kvinna hur hon förlorat sin
man till en annan kvinna. Hon har accepterat situationen
och vill lägga det som skett bakom sig. Men ur uppgivenheten spirar en medryckande sång och trots allt väljer hon
att formulera sina känslor: "I don't wanna talk, about
things we've gone through, thoughts it's hurting me, now
it's history."
Det är ett välkänt faktum att vi använder olika typer av
musik för att trösta oss eller pigga upp oss. Utan att det
anges i filmens eftertexter använder den unga fröken
sången "I Will Survive" för att stärka sig själv när hon går
iland vid stugan på ön: "I will survive, as long as i know
how to love. I know I will stay alive. I've got all my life to
live, I've got all my love to give, and I'll survive."
"I Will Survive", med text och musik av Freddie Perren
och Dino Fekaris, framfördes ursprungen av Gloria Gaynor då den kom på skiva i oktober 1978. Sången beskriver
hur en kvinna mobiliserat styrka och inre kraft efter en
smärtsam erfarenhet av en skilsmässa. Sången blev omedelbart en världshit och kom snabbt att fungera som en
signaturmelodi för kvinnlig frigörelse. Den har senare
kommit att användas inom gay-rörelsen i samband med
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HIV-AIDS kampanjer där musiken ytterligare laddats med
associationer som rör möjligheten att erövra den styrka
som krävs för att övervinna livets allra mörkaste ögonblick. Kopplingarna till kampsång, som idag finns kring
denna discoklassiker, har gjort sången tacksam att
använda i olika kortfilmsparodier där den självgoda person som sjunger eller mimar låten krossas av fallande discokulor eller framrusande bussar som en illustration av
hur högmod riskerar att följas av fall. Risken för högmod
berör också den unga fröken då hon i filmen nynnar
sången.
Filmen "Fröken Märkvärdig & Karriären" avslutas med
att den unga fröken i någon mening gett upp de överdrivna ambitionerna som rör hennes liv och karriär. Hon
ser ut mot den ljusa himlen utanför sitt fönster där förmodligen både hon själv och vi i publiken kan läsa texten:
"Not the End, but the Beginning."
Slutscenen och eftertexterna åtföljs av några strofer ur
Eva Dahlgrens melodi "En plats på jorden" från albumet
"Ett fönster mot gatan" från 1984: "Jag struntar i evigheten, men ge mig plats, här i verkligheten. Ett annat liv, i en
annan tid, ingen ro av det nu. Jag lever av lekfullhet, och
allvar så djup och het. Jag drömmer om sagovärldar, och
andra värden, om upp och ner, allt rätt blir fel."
Textens fortsättning berättar om en önskan om ett eget
fönster mot gatan och en vilja att leva ärligt, utan livslögner och därmed krossade drömmar. Eva Dahlgrens
sång utgör en fin och uppriktig sammanfattning av berättelsens och filmens hela tema.
• Analysera de referenser ni tycker er se och höra i filmen.
Skilj mellan vad som kan anses vara ett gemensamt kulturellt allmängods och vad som måste betraktas som privata
associationer. Hur uppfattar ni den musik som används i
filmen? Måste man ha kunskap om texterna och sångernas historia, eller går musiken att tolka ändå?
• Fundera över hur olika typer av konstnärliga eller mediala referenser kan integreras i ett verk och vad de kan få
för betydelse för olika publikgrupper. Diskutera hur dessa
referenser används för att inte bara sammanfatta eller
upprepa det som redan sagts, utan hur denna typ av referenser kan vidga berättelsen och ge nya perspektiv.

Joanna Rubin Dranger och konstnärskapet
Den animerade filmen "Fröken Märkvärdig & Karriären"
bygger på Joanna Rubin Drangers tecknade vuxenroman
med samma namn, utgiven 2001. Boken är en fristående
fortsättning på Joanna Rubin Drangers tidigare bok, "Fröken Livrädd & Kärleken", från 1999 som skildrar en ung
kvinnas vånda över att finna rätt kärlekspartner. Båda
böckerna utmärks av stora kvadratiska svart-vita serierutor som fyller upp hela boksidan, ofta inramade av tjocka
svarta linjer.
I boken "Askungens syster och andra sedelärande berättelser", utgiven 2005, har Joanna Rubin Dranger samlat
flera korta vuxenserier med anknytning till Askungetemat. I boken återkommer fröken-karaktären i den
absurda serien "Lyckostpulvret - En självbiografisk berättelse" där en oskuldsfull och mycket godhjärtad fröken
försöker smälta in på en fest där hon möter den svenska

litteraturens kronprins. Den oskuldsfulla och mycket godhjärtade fröken förnedras av sina elaka och fåfänga styvsystrar, varav en är misstänkt likt mörkermonstret med
rosett i håret.
Joanna Rubin Dranger har hittills utkommit med ytterligare en tecknad vuxenroman, "Alltid redo att dö för mitt
barn", utgiven 2008, där hon skildrar en något mer stadgad frökens relation till graviditetens och föräldraskapets
glädje och våndor.
Joanna Rubin Dranger, född 1970, är sedan höstterminen 2007 verksam som professor i illustration på konstoch designhögskolan Konstfack i Stockholm. Joanna
Rubin Dranger har vid sidan av sina vuxenböcker även
gjort sig känd för flera uppmärksammade bilderböcker för
barn samt skapat frimärken, bokomslag och illustrationer.
I samband med att Joanna Rubin Drangers konstnärskap presenterades i utställningen "Fröken Livrädd" på
Kulturhuset i Stockholm våren 2008 publicerades boken
"What doesn't kill you makes you stronger" med ett urval
av hennes skisser och teckningar. Boken inleds med en
text där Joanna Rubin Dranger i en intervju med journalisten Lawen Mohtadi berättar om utgångspunkterna för
sitt konstnärskap, sitt förhållande till sin judiska bakgrund
och sitt intresse för feministiska frågor. Hon berättar om
sin fascination inför den tecknade bildens möjligheter och
delar med sig av några av de personliga erfarenheter som
legat till grund för bland annat berättelsen "Fröken Märkvärdig & Karriären".
Joanna Rubin Dranger berättar att hennes pappa är
inredare och hennes mamma arkitekt. Hon sökte sig till en
utbildning i metallformgivning på Konstfack i Stockholm.
Efter två år bytte hon inriktning till industridesign, men
valde att hoppa av utbildningen som kändes helt fel: "Det
var ett monster som hotade hela tiden. Och det som
hände var att jag helt enkelt inte kunde gå kvar för jag
hade sådan ångest. Jag ville ju inte hålla på med det där
men jag tänkte att jag måste det, att jag måste bli en
sådan person som vill det." Efter en längre depression tog
hon det mest avgörande beslutet i sitt liv: "Jag ville leva."
Dessa upplevelser har Joanna Rubin Dranger omskapat
i sin tecknade roman: "När jag gav ut 'Fröken Märkvärdig
& Karriären' var jag väldigt bekymrad. Jag var rädd att jag
skulle skämmas. Sen när jag väl gav ut den har jag inte
skämts ett ögonblick. Jag tycker att den boken är min
bästa just för att den handlar om det som har varit svårast: att inte ha det som krävs."
"Fröken Märkvärdig & Karriären" innehåller en humoristisk skildring av huvudpersonens försök att gestalta
sina erfarenheter i ett manus. Joanna Rubin Dranger låter
sin huvudperson hämta kraft från andra konstnärer, författaren August Strindberg och regissören Ingmar Bergman, som båda införlivat sina respektive demoner (eller
dämoner, som Bergman kallar dem) i sina konstnärliga
produktioner.
Regissören Ingmar Bergman har i olika sammanhang
berättat om de "dämoner" som förföljt honom. I intervjuboken "Bergman om Bergman", utgiven 1970, delar Ingmar Bergman med sig av tankarna kring sin film "Vargtimmen" där en konstnär jagas av demoner. Bergman menar
att våndan i det skapande arbetet hänger samman med
föreställningen om att konstnären skulle vara utvald av
Gud, med ett särskilt och högre uppdrag att frambringa
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något odödligt. Det har gjort att många konstnärer lider av
att det de gör inte är tillräckligt bra. Genom att montera ned
denna religiösa överbyggnad, det vill säga föreställningen
om det högsta goda eller absolut perfekta, så kan man
befria sig från hämningarna i sitt konstnärskap, menar Bergman.
Joanna Rubin Dranger berättar i boken "What doesn't kill
you makes you stronger" att hon på senare år även låtit positiva livserfarenheter ligga till grund för skapandet. Bilderboken "Glad!", utgiven 2007, handlar om hennes fyraåriga dotter Io: "Många har undrat när det skulle komma en glad bok
och jag har hela tiden tänkt: gud vad ointressant med en
glad bok. Glad är ju en påbjuden känsla, glad rymmer ingen
konflikt. Sen fick jag Io och jag kände att glad visst är en
berättelse, det glada är helt livsavgörande för att man ska
ha livslust och orka med de saker som är svåra."
• Är det en vanlig uppfattning att konstnärer använder
smärtsamma erfarenheter som utgångspunkt för sin konst?
Måste man lida för att bli en stor konstnär? Fundera över
det allmänmänskliga behovet av att bearbeta och läka svårigheter i livet genom att berätta om dem för andra. Hur
använder vi konst - i form av romaner, serier, filmer eller
andra berättelser - för att spegla våra egna livserfarenheter?
Vad går det att lära sig av en berättelse som "Fröken Märkvärdig & Karriären"?
• Prova själv att, individuellt eller i grupp, skapa några serierutor som gestaltar en jobbig eller ångestladdad erfarenhet
och som på ett överraskande sätt också visar hur situationen
kan hanteras. Försök att utnyttja seriekonstens möjlighet att
gestalta en personlig bild av verkligheten. Undersök möjligheten att förvandla serien till en enkel animation i dator,
med lera eller med cut-out-animation.

Mer att läsa
Joanna Rubin Drangers tecknade vuxenroman "Fröken
Märkvärdig & Karriären" (Albert Bonniers Förlag, Stockholm 2001), som ligger till grund för filmen med samma
namn, består av 217 serierutor och har på ett troget sätt
överförts till film.
"What doesn't kill you makes you stronger" (Arvinius
Förlag, Stockholm 2008) innehåller förutom ett urval
skisser och teckningar av Joanna Rubin Dranger också ett
antal essäer som behandlar hennes konstnärskap. Trots
sin engelska titel är boken i huvudsak på svenska.
En introduktion till animerad film ges av Adam MarkoNord och Claes Jurander i boken "Om animation" (Filmkonst/Göteborg Film Festival, Göteborg 2002) som också
rymmer ett porträtt av Lisbet Gabrielsson som producerat
filmen Fröken Märkvärdig & Karriären.
Praktiska råd för alla som önskar prova att göra en kort
animation finns i handboken "Animera mera - Att berätta
med ord, bilder, rörelser och ljud" av Erling Ericsson (Sveriges Utbildningsradio, Stockholm 2002).
I boken "Diagnos: Duktig - Handbok för överambitiösa
tjejer och alla andra som borde bry sig" av Tinni Ernsjöö
Rappe och Jennie Sjögren (Bokförlaget DN, Stockholm
2002) förs en diskussion om prestationsinriktade unga
kvinnors situation.
Föreläsaren och livscoachen Mia Törnblom utgår från
hur hon själv lyckats ta sig ur missbruk och depression i
boken "Självkänsla nu!" (Bokförlaget Forum, Stockholm
2005).
Psykologen och psykoterapeuten Anna Kåver beskriver
olika strategier för att förändra en svår livssituation i
boken "Att leva ett liv, inte vinna ett krig" (Bokförlaget
Natur & Kultur, Stockholm 2004).
Psykiatern och psykoanalytikern Johan Beck-Friis antar
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gman om Bergman" (P.A. Norstedts & Söners Förlag,
Stockholm 1970) intervjuas Ingmar Bergman av Stig Björkman, Torsten Manns och Jonas Sima. Demontemat i filmen "Vargtimmen" diskuteras på sidorna 233-240.
August Strindberg genomgick en religiös och psykisk
kris i Paris åren 1894-1896 som kom att ligga till grund
för den självbiografiskt influerade romanen "Inferno" som
innebar en förnyelse av Strindberg författarskap. Nationalupplagan av August Strindbergs samlade verk omfattar
en utgåva av "Inferno" (Norstedts Förlag, Stockholm
1994) med Strindbergs originaltext på franska och en
reviderad version av den svenska översättningen från
1897. I volymen ingår en presentation av romanens tillkomst och information om relationen mellan verklighet
och fiktion.
En visuell tolkning av August Strindbergs roman har
gjorts av tecknaren Fabian Göranson i serieromanen
"Inferno" (Kolik Förlag, Stockholm 2010).

Mer media
Bilder, videoklipp och ytterligare information om filmen
"Fröken Märkvärdig & Karriären" finns på filmens hemsida: www.frokenmarkvardigochkarriaren.se
Johanna Rubin Drangers breda konstnärskap presenteras på hennes webbplats: www.joannarubindranger.com

Produktionsuppgifter
Sverige, Danmark, Irland 2010
Manus & regi: Joanna Rubin Dranger
Animation Director: David Rylander
Producenter: Lisbet Gabrielsson, Jimmy Purcell, Michael Lennon,
Barry O´Donoghue, Vibeke Vogel & Elise Lund Larsen
Ljud & mix: Magnus Andersson Lagerqvist
Originalmusik: Steffen Breum & Peter Clement Marott
Cello: Samira Dayyani & Bastian Schneider
Röster
Fröken Märkvärdig - Vanna Rosenberg
Mamman - Eva Fröling
Pappan - Johan Rabaeus

ett mer filosofiskt och idéhistoriskt perspektiv då han diskuterar depression utifrån begreppet skam och sätter
detta i relation till en rad konstnärsöden i boken "Den
nakna skammen - Grund för depression eller väg till
ömsesidighet" (Bokförlaget Natur & Kultur, Stockholm
2009).
En stringent kritik av tendenser i den populära självhjälpslitteraturen ges av Owe Wikström i boken "Sonjas
godhet - Medkänsla i en självupptagen tid" (Bokförlaget
Natur & Kultur, Stockholm 2006).
De tre böckerna om Alberte, av den norska författarinnan Cora Sandel (pseudonym för Sara Fabricius), har
utkommit i samlingsvolymen "Serien om Alberte" (Albert
Bonniers Förlag, Stockholm 2007) med ett nyskrivet
förord av översättaren Gun-Britt Sundström.
Ingmar Bergman refererar till sina dämoner i självbiografin, "Laterna Magica" (Norstedts Förlag, Stockholm
1987). Dessa dämoner har efterhand tillmätts sådan betydelse att de finns med i titeln på Mikael Timms officiella
biografi, "Lusten och dämonerna - Boken om Bergman"
(Norstedts Förlag, Stockholm 2008). I intervjuboken "Ber-

Pojkvännen - David Dencik
Psykologen - Claire Wikholm
Arbetsförmedlaren - Ann Petrén
Vänninna 1 - Michelle Meadows
Vänninna 2 - Katarina Cohen
Fyrtiotalist - Carl Johan De Geer
Tekniska uppgifter
Speltid: 30 minuter
Format: Vidfilm (1:1.85)
Ljud: Dolby Digital
Censur: Barntillåten
Svensk premiär: 3 september 2010
Distribution
Folkets Bio/Scanbox Filmlager, Hjalmar Gullbergsgatan 1
211 49 Malmö. Tel: 040-12 08 82. Info: Folkets Bio, Box 17099, 104
62 Stockholm Tel 08-545 275 20, fax 08-545 275 27 epost info@folketsbio.se. www.folketsbio.se
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