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David Thyrén: Satirer över kvinnans roller – Analys av 

observationsdata i filmerna Muriel´s Wedding och Mamma 

Mia! – The Movie 
 

 

 

Bröllopskomedierna Muriel´s Wedding (1994) och Mamma Mia! – The Movie (2008) kan uttolkas som 

samhällssatirer som problematiserar kvinnoroller (Hultberg 2014). Filmerna har fascinerande 

kvinnogestaltningar som här kortfattat skall analyseras och diskuteras. Både Muriel´s Wedding och 

Mamma Mia! har blivit stora succéer, såväl konstnärligt som kommersiellt. Faktum är att den 

oväntade framgången för den australienska lågbudgetproduktionen Muriel´s Wedding inspirerade till 

musikalen Mamma Mia! (1999) som sedermera vidareutvecklades till Mamma Mia! – The Movie. 

Gemensamt för filmerna är förutom bröllopstema narrativ tillämpning av ABBA-musik.  

   Huvudperson i Muriel´s Wedding är den unga kvinnan Muriel Heslop (Toni Collete). Muriel bor 

med sina föräldrar och fyra yngre syskon i den australiensiska småstaden Porpoise Spit. Familjen 

domineras av fadern Bill Heslop som är en avdankad kommunalpolitiker med korrupta tendenser. I 

filmen intar Muriel tre distinkta kvinnoroller. Den första rollen är som missanpassad outsider. I 

hemmet blir hon nedtryckt av sin far som kallar henne ”dum, fet och värdelös”. Även syskonen pikar 

henne skadeglatt, i synnerhet systern Joanie vars standardfras när Muriel gör bort sig är ”Muriel 

you´re terrible”. Muriel är arbetslös, saknar riktiga vänner och har blivit mobbad i skolan. Hon 

identifierar sig med ABBA – som av Muriels jämnåriga vid tidpunkten ansågs förlegade och lite 

töntiga – och drömmer om att höja sin status genom att gifta sig. Muriel har en föreställning om att 

förändras till en ny människa bara hon blir gift. Visuellt anknyter hon närmast till ABBA-Frida genom 

rödfärgat hår, läppstift, stora örhängen och en leopardmönstrad blus som Muriel stulit i ett varuhus. 

ABBA-låten Dancing Queen länkas ledmotiviskt till Muriels längtan efter att vilja gifta sig. Låten 

framförs i flera tillämpningar, diegetiskt, meta-diegetiskt och icke-diegetiskt, och används för att 

karaktärisera Muriel som ett missanpassat ABBA-fan och hennes längtan efter att bli gift. Det 

förankras även visuellt genom inzoomning av ABBA-posters och bilder på vitklädda brudar på 

väggarna i flickrummet hemma i Porpoise Spit, samtidigt som musiken klingar diegetiskt från Muriels 

rosafärgade kassettbandspelare.                    

   Muriels andra roll är som tuff och mer självsäker storstadsbrud. Hon har nu träffat en själsfrände i 

väninnan Rhonda Epinstalk (Rachel Griffiths). Vänskapen förankras musikaliskt med ABBA-låtarna 

Waterloo och Fernando. Muriel och Rhonda uppträder tillsammans som FABBA ABBA med 

Waterloo på semesterön Hibiscus Island i syfte att besegra och platta till tjejgänget från Porpoise Spit 
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som mobbat både Muriel och Rhonda. Vänskapen mellan Muriel och Rhonda fördjupas därefter när de 

under natten dricker champagne, tittar upp mot stjärnorna och unisont sjunger Fernando.   

    
 There was something in the air that night 
 The stars were bright, Fernando 
 They were shining there for you and me 
 For liberty, Fernando 
 Though I never thought that we could lose 
 There's no regret 
 If I had to do the same again 
 I would, my friend, Fernando 
 If I had to do the same again 
 I would, my friend, Fernando (Anderson, Andersson, Ulvaeus).  

 

Muriel rymmer därefter hemifrån och lever tillsammans med Rhonda i Sydney. Muriel ändrar 

symboliskt namn till Mariel. Hon påverkas av Rhondas tuffare stil, klär sig i svarta skinnkläder, börjar 

röka, slutar gradvis lyssna på ABBA, arbetar i en videobutik, dejtar en kund och går på diskotek. 

Samtidigt kvarstår drömmen om att gifta sig. Mariel provar bröllopsklänningar i exklusiva butiker och 

besvarar kontaktannonser i tidningar. Vid ett butiksbesök tillämpas Dancing Queen meta-diegetiskt i 

ett specialskrivet instrumentalt arrangemang som karaktäriserar Mariels psykologiska tillstånd och 

tendens till bröllopsglorifiering. Den stegrande pulsen och febriga nervositeten gällande en 

kontaktannons gestaltas musikaliskt med Mamma Mia!    

   Muriels tredje roll är som framgångsrik gift kvinna med hög status, kändisskap och ekonomiskt 

välstånd. Muriel har besvarat en kontaktannons gällande den sydafrikanske elitsimmaren David Van 

Arkle som måste ingå i ett skenäktenskap för att kunna tävla för Australien vid OS i Sydney 2000. 

Davids tränare tvingar honom att gifta sig med Muriel som får en generös ekonomisk ersättning för att 

ingå äktenskap och leva tillsammans med David i åtminstone fyra månader efter bröllopet. För att ge 

äktenskapet en air av trovärdighet blir bröllopet en storslagen affär i en katolsk kyrka i Sydney med 

många gäster och även representanter från media. Bröllopet, som bekostas av Davids välbärgade 

föräldrar i Johannesburg, får stor publicitet och Muriel hamnar på förstasidorna i kändispressen. Under 

vigselceremonin framförs ABBA-låten I Do, I Do, I Do, I Do, I Do, ett träffsäkert val som kom att 

återanvändas i Mamma Mia – The Movie. Tjejgänget från Porpoise Spit – som tidigare mobbat och 

ringaktat Muriel – är brudnäbbar. Hierarkierna är inverterade och gängets ledare, den vackra och 

tidigare gifta men nu frånskilda Tanya Degano (Sophie Lee), har plötsligt lägre status än Muriel. Allt 

verkar ytligt sätt gå Muriels väg men baksidan av myntet är att David är känslokall privat och vill 

hålla relationen strikt affärsmässig. Varteftersom mjuknar han emellertid och lär sig uppskatta Muriel 

som person. Muriel å sin sida upptäcker att drömmen var tom och att hon inte förändrats genom 

bröllopet. Hon väljer därför att prioritera äkta vänskap framför ytlig status och lämnar David Van 

Arkle för att istället återanknyta kontakten med sin enda verkliga vän – Rhonda Epinstalk.         
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   Förutom Muriel innehåller filmen fler intressanta kvinnoroller. Här skall kortfattat ges tre exempel. 

Det gäller Muriels mor Betty Heslop, Muriels fars älskarinna Deidre Chambers samt väninnan Rhonda 

Epinstalk. Betty Heslop är en timid kvinna med låg självkänsla som snällt finner sig i rollen som 

kuvad hemmafru. Hon blir konsekvent illa behandlad av sin man Bill Heslop och även barnen beter 

sig illa mot Betty. Det gäller inte minst Muriel som utnyttjar Bettys naivitet genom att ta emot en 

blanco-check och därefter ta ut ett orimligt stort belopp. Muriels agerande får förödande konsekvenser 

för familjens ekonomi och Betty får skulden trots att blanco-checken var på Bills order. Betty är 

mycket väl medveten om att Bill har en långvarig och semiofficiell kärleksrelation med Deidre 

Chambers men accepterar passivt situationen, väljer att skjuta problemet framför sig, biter ihop, tiger 

och lider. På Muriels bröllop sitter Deidre längst fram tillsammans med Bill. De har flugit till Sydney 

medan Betty tvingas åka långfärdsbuss, vilket resulterar i att hon kommer försent. Betty smyger in i 

kyrkan efter att ceremonin har börjat och sitter ensam längst bak. Hon ignoreras, blir ledsen och börjar 

gråta. Bettys livssituation försämras därefter katastrofalt när hon snattar ett par billiga tofflor i en 

supermarket. Hon har skoskav och behöver ett par fotriktiga tofflor men har inte råd att köpa dem på 

grund av familjens ekonomiska belägenhet. Betty ertappas av en butikskontrollant. Bill väljer att ta ut 

skilsmässa för att gifta om sig med Deidre. Betty blir slagen av sin son Perry, när hon uppmanar 

honom att börja göra rätt för sig. Betty tänder eld på den försummade trädgården och begår därefter 

självmord genom att ta en överdos sömnmedel.             

   Deidre Chambers är en bifigur med en intressant personlighet. Hon är entreprenör och arbetar som 

säljare och skönhetskonsult för Radiant Cosmetics. Deidre intar rollen som elegant och världsvan dam. 

Hon är borgerlig, har fin accent är välklädd och välstylad. Deidre är dock ogift och attraheras av Bills 

relativa maktposition i det lokala samhället. Deidre tar sig an Muriel med viss överlägsenhet och milt 

nedlåtande för att stärka sin relation till Bill. Liksom Muriel vill hon gifta sig men till skillnad från 

Muriel agerar Deidre strategiskt, långsiktigt och subtilt.   

   Rhonda Epinstall intar två helt olika roller i filmen. Hon är först och främst en rebellisk outsider som 

går sin egen väg. Rhonda har ett självdestruktivt beteende. Hon färgar håret svart och bär solglasögon, 

kedjeröker trots astmatiska problem, är flörtig och promiskuös, lever hårt, går på diskotek, raggar upp 

och tar hem två amerikanska sjömän. Rhonda trivs i urban storstadsmiljö och vill till varje pris bort 

från sin mor och småstadslivet. Rhonda tvingas plötsligt in i en offerroll när hon drabbas av cancer, 

blir förlamad i benen och hamnar i rullstol. Nu är hon helt beroende av Muriel, om inte återstår ett 

monotont liv hemma hos mamman i Porpose Spit…  

   Mamma Mia! – The Movie domineras i hög utsträckning av mamman Donna Sheridan (Meryl 

Streep). Donna skiftar mellan tre olika roller. Den första rollen är som självständig, stark och 

oberoende kvinna. Musikaliskt förankras Donnas som mamma med stort m genom att hennes 

inledande konfrontation med de tre potentiella fädrarna sker till tonerna av titellåten Mamma Mia! 

ABBA-musiken är genomgående skickligt utvald för att bidra narrativt till att konstruera handlingen 

och föra den vidare, ofta istället för konventionell dialog. Donna är entreprenör och hotellägare på den 
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lilla grekiska ön Kalokairi (Skopelos). Hon har egenhändigt drivit hotellet i femton års tid, samtidigt 

som hon har varit ensamstående förälder till dottern Sophie, som nu skall gifta sig. Donna klarar sig 

själv och är mycket händig. Hon gör entré symboliskt iklädd snickarbyxor och med en sopkvast i 

näven. Understundom bär hon verktygsbälte och hanterar vant en borrmaskin som även används som 

fallossymbol när hon blir pikad av väninnorna för sitt torftiga singelliv. Donna är sekulariserad 

amerikansk katolik som är förskjuten av sin egen mor för att ha ”levt i synd” och fått barn utan att vara 

gift och utan att veta vem barnets fader är. Donna lever alltså i exil i ett slags självvalt celibat – nästan 

som en nunna. Donna är den dominerande personen på ön som har koll på det mesta och fixar allt 

själv. I denna roll är hon ytligt sätt tuff och nästan lite maskulin med en bred accent och ett manligt 

kroppsspråk.  

   Samtidigt är Donna ändå sårbar som ensam kvinna. Hon hänger inte riktigt med i den tekniska 

utvecklingen, är osäker på IT, saknar Internet och kan inte själv skapa en webbsida som behövs för att 

marknadsföra hotellet. För detta skall Donna få hjälp av dotterns pojkvän Sky, men det ännu inte blivit 

av. Saker och ting på hotellet och på ön är ofta trasiga och behöver provisoriskt repareras av Donna 

varteftersom. En bakomliggande orsak till förfallet är att Donna dras med lamslående amorteringar 

och därför saknar monetära medel men hon är nöjd ändå och beklagar sig aldrig. Musikaliskt 

illustreras Donnas ekonomiska bekymmer genom ABBA-låten Money, Money, Money. 

   Donnas andra roll är som popstjärna i trion Donna and the Dynamoes, där hon tar ut svängarna 

tillsammans med väninnorna Rose och Tanya. De presenterar sig som ”the worlds first girl power 

band” och sjunger ABBA-låtar i glittriga scenkläder och platåskor. Gruppen uppträder på dotterns 

möhippa och framför Super Trouper till allmän förtjusning. I eftertexterna återkommer Donna and the 

Dynamoes med Dancing Queen och Waterloo.  

   På Sophies bröllopsdag intar Donna en ny roll med en mjukare och mer feminin framtoning. 

Snickarbyxorna har bytts ut mot en blå folkloristisk klänning och håret är lite mer utsläppt. Nu 

utvecklas och fördjupas kärleksrelationen mellan Donna och Sam Carmichael (Pierce Brosnan). Det 

sker till stor del narrativt i ett samspel mellan den visuella gestaltningen och det musikaliska urvalet, 

utanför den egentliga dialogen. Musikaliskt används SOS och The Winner Takes It All. En ny 

dimension uppstår där musiken är i förgrunden och Donna och Sam träder fram som sångare. På väg 

till kyrkan betonas Donnas kvinnlighet ytterligare genom uppsatt hår och ombyte till skor med högre 

klackar och en tunnare och mer urringad blå klänning, kompletterat med en röd sjal. Det avgörande 

steget mellan Donna och Sam tas inne i kyrkan till tonerna av I Do, I Do, I Do, I Do, I Do.  

   Dottern Sophie Sheridan (Amanda Seyfried) är till sin natur livfull och levnadsglad men plågas och 

lider av ovissheten av att inte veta vem som är hennes far. Sophie får leva med konsekvenserna av 

detta, vilket kan tolkas som kritik gentemot hippiegenerationens värderingar och bohemiska livsstil. 

Sophies frustration går till viss del ut över pojkvännen Sky som hanterar problemet stoiskt. De 

jämnåriga väninnorna och brudnäbborna Ali och Lisa håller genomgående en relativt låg profil men 

stödjer Sophie efter bästa förmåga. Donnas medelålders väninnor Rosie och Tanya tar betydligt mer 
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plats. Rosie är kortväxt och knubbig och bär glasögon. Hon är framgångsrik som kokboksförfattare 

men är singel och betraktar sig som en ensamvarg. Hon träffar dock Bill (Stellan Skarsgård) som 

också är författare och ensamvarg med aversion för ansvar, äktenskap och borgerliga värderingar. 

Rosie håller ett tal på bröllopsfesten och lyckas fånga Bill till de rytmiskt suggestiva klangerna av 

Take A Chance on Me. Tanya är en lång och smal, elegant dam med en modern, sekulär livsstil. Hon 

har varit gift och skild tre gånger, är för närvarande singel och flirtar med en ung bartender på ön…  

   Vad är då slutsatserna av observationerna från de två filmerna? Muriel´s Wedding och Mamma Mia! 

– The Movie har många gemensamma nämnare men skiljer sig också åt på flera intressanta punkter. 

Muriels motiv med att vilja gifta sig är själviskt att höja sin sociala status. Vem hon gifter sig med är 

av underordnad betydelse. Sophies syfte med giftermål är dels att vilja nyttja tillfället till att bringa 

klarhet i vem hennes far är, dels att säkerställa att hennes egna framtida barn inte växer upp som hon 

själv har gjort. Hon älskar visserligen uppriktigt Sky men kan egentligen lika gärna tänka sig att leva 

som sambo och ägna sig åt att resa tillsammans, vilket Sky också helst vill, även om han av kärlek till 

Sophie är beredd att göra henne till viljes. Istället är det mamman Donna som bevekas att gifta sig med 

Sam.  

   Muriel´s Wedding behandlar satiriskt svåra ämnen där kvinnor begår självmord, drabbas av cancer 

och benförlamning, utsätts för svek, bedrägerier, korruption och mobbing samt utför stölder och ingår 

skenäktenskap. Budskapet i Muriel´s Wedding är att äkta vänskap – oavsett svårigheter och handikapp 

– är viktigare än hög social status.  Mamma Mia! – The Movie verkar ytligt sätt vara mer lättillgänglig 

och oförarglig – men vid en lätt skrapning på ytan uppenbaras subtilt känsliga problem med negativa 

konsekvenser till både höger och vänster. Filmen förespråkar en modern, upplyst, profan, liberal 

livsåskådning som balanserar ”middle-of-the-road” mittemellan kyrkans moraliska dogmer och 

hippiekulturens kortsiktiga ansvarslöshet. Det gestaltas visuellt och narrativt i de tre männens roller, 

där Bill står till vänster, Harry till höger och Sam exakt i mitten. Det är också mycket riktigt Sam som 

Donna väljer att ingå äktenskap med.  

   Båda filmerna domineras av starka kvinnoporträtt där flera av kvinnorna växlar mellan olika roller. 

Musikaliskt binds det effektivt ihop genom smart tillämpning av ABBA:s populärmusik, som torde ha 

en avgörande inverkan på filmernas stora popularitet och enorma kommersiella succéer.   
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