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1. ABSTRACT 

This is a narrative essay about the development of the character Pepper Potts from the Iron 

Man movies, how she is portrayed and reflects the gender trouble in the society. The main 

character Tony Stark and Pepper Potts relationship has been analysed with cultural studies 

and representation. Selected scenes from Iron Man, Iron Man 2 and Iron Man 3 containing 

Pepper Potts and Tony Stark, as well as conversations and events has been analysed from 

gender, The Male Gaze (Laura Mulvey), woman as sign (Griselda Pollock) and narratology. 

The conclusion of the essay resulted in Pepper Potts changed behaviour and social status 

improved, coupled to The Male Gaze and woman as sign, proves how she is fighting against 

the societies construction of gender. Pepper Potts evolves in many ways during the trilogy. 

With Bals description of narratology and characters, as well as Sundstedt’s template, describe 

that Pepper Potts personality, work situation and relationship status change. Pepper Potts 

relationship to Tony Stark evolved from a work related relationship to a love related 

relationship. 

Keywords: Iron Man, Pepper Potts, Tony Stark, Cultural Studies, Representation, Gender, 

The Male Gaze, Laura Mulvey, Woman as sign, Griselda Pollock, Narratology, Mieke Bal, 

Kjell Sundstedt. 
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2. SAMMANFATTNING 

Det här är en narrativ textanalytisk studie om utvecklingen av karaktären Pepper Potts i Iron 

Man-trilogin och hur hon porträtteras, samt förhåller sig till samhällets genusnormer. 

Huvudkaraktären Tony Stark och Pepper Potts relation analyseras med cultural studies och 

representation. Genom en karaktärsbeskrivning utifrån Kjell Sundstedts mall tydliggjordes 

viktig information för att analysen skulle bli genomförbar. 

Sammanställningen av materialet är genom två kategoriseringar: Händelse och Konversation. 

Efter varje kategori visas numreringen av film, följande av en punkt och därefter numreringen 

av konversationer och händelser i kronologisk ordning. 

Utvalda scener ur Iron Man, Iron Man 2 och Iron Man 3 innehållande Pepper Potts och Tony 

Stark, samt konversationer och händelser har analyserats utifrån genus, The Male Gaze, 

kvinnobilder och narratologi. 

Slutsatsen blev att Pepper Potts beteende, kopplat till The Male Gaze och kvinnobilder, visar 

hur hon strider mot samhällskonstruktionen av genusnormer. Pepper Potts utvecklas på många 

plan under trilogins gång. Genom Bals beskrivning av narratologi och karaktärer, samt 

Sundstedts mall, redogörs det att Pepper Potts personlighet, arbetssituation och relationsstatus 

förändras. Pepper Potts relation till Tony Stark utvecklas från en arbetsrelation till ett 

kärleksförhållande. 

Keywords: Narratologi, karaktärer, karaktärsbeskrivning, kvalitativ, textanalys, genus, 

genusnormer, The Male Gaze, kvinnobild, Cultural Studies, representation, Kjell Sundstedt, 

Laura Mulvey, Gemzöe, Griselda Pollock, Eva Magnusson, Mieke Bal, Simon Lindgren, 

Raymond Williams, Pepper Potts, Tony Stark, Iron Man. 
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4. INLEDNING 

Idag kan allmänheten se en superhjälte som en man med kalsongerna utanför byxorna som 

räddar livet på en jungfru i nöd. Utifrån den allmänna uppfattningen av hur stor plats manliga 

superhjältar har i den fiktiva världen så kan det konstateras att det är de manliga karaktärerna 

som belyses mest. 

Många sajter har listat olika stora superhjältar utifrån vissa kriterier. Exempelvis bäst, störst, 

starkast, mäktigast, smartast osv. En av listorna, från Sveriges största listsajt, har redogjort de 

15 bästa superhjältarna genom tiderna. Av alla de 15 som framställs är det endast en av dem 

som är kvinna, Wonder Woman (Listor.se, 2014). Visserligen ligger Wonder Woman på en 

hög placering, närmare bestämt sjätte placering. Under förklaringen till varför Wonder 

Woman ligger på en sjätteplacering finns även en mening som lyder ”Det enda icke manliga 

inslaget på listan är denna makalösa amazonkrigarkvinna som härstammar från Afrodites 

paradisö” (Listor.se, 2014). Många fler kvinnor inom superhjältevärlden existerar men har 

som sagt inte lika stor plats som de manliga superhjältarna. I kontrast till det gamla ordspråket 

bakom varje framgångsrik man står en kvinna skildras en annan relation mellan Tony Stark 

och Pepper Potts i Iron Man-trilogin. 

Iron Man är en filmtrilogi under genrerna action, äventyr och science fiction. Miljardären 

Tony Stark, ägare till företaget Stark Industries och uppfinnare till Iron Man, är 

huvudkaraktären. Iron Man en stridsdräkt som styrs av Tony Stark själv med hjälp av hans 

talande dator Jarvis. Pepper Potts är bikaraktärern i Iron Man-trilogin. Hon arbetar som Tony 

Starks assistent till en början, men under de tre filmernas gång utvecklas hennes 

arbetsposition till CEO (VD/verkställande direktör). Även Pepper Potts personlighet utvecklas 

under trilogins gång (IMDb, 2015). 

4.1 BAKGRUND TILL PROBLEMET 

Kvinnor och genus är ett väl debatterat ämne idag. Förr var det så att kvinnan skulle sköta 

hushållet och mannen skulle arbeta. Kvinnans utveckling i samhället är inte idag som förr, när 

det enligt vissa var prioritering att sköta hushållet. ”Genus handlar om hur människor blir 

kvinnor och män” (Genus.se, 2012). Genusbegreppet har sin grund i kritiken kring den 

kroppsliga skillnaden mellan män och kvinnor, och handlar därför om att fokus inte ska 

handla om just det. Det är inte den biologiska skillnaden mellan kvinnor och män som betonar 

genus, utan det är ”det sociala, kulturella och historiskt föränderliga i vad det är att vara 

kvinna eller man” (Genus.se, 2012). 
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Genusnormer är en allmän beskrivning på hur en man eller kvinna ska förhålla sig till 

samhället. Genusnormer förknippas med könsroller. Det är inte biologin som bestämmer vad 

som är manligt och kvinnligt, det är en samhällskonstruktion. Det som anses som typiskt 

kvinnligt respektive manligt ställs i direkt kontrast till varandra, därför skapas en stor klyfta 

könen emellan (Delegationen för jämställdhet i förskolan, 2006). Men däremot har klyftan 

blivit något mindre i dagens samhälle, då könsrollerna rör sig relativt fritt mellan klyftans 

båda sidor. Det som kommer undersökas i den här studien är hur Pepper Potts utveckling i de 

tre Iron Man-filmerna förhåller sig till detta. 

Under konsumeringen av en film identifierar publiken sig eller försöker lära känna karaktären 

(Sundstedt, 2005, S. 167). Genom att se utifrån både ett karaktäristiskt perspektiv i en fiktiv 

berättelse och från samhällets konstruerade bild av den stereotypiska kvinnan, så platsar 

studien inom både samhällelig relevans och vetenskaplig relevans, då det är en fiktiv karaktär 

som kopplas till verklighetens normer och framställning. 

4.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med arbetet är att genom en narrativ textanalys undersöka utvecklingen av karaktären 

Pepper Potts och hur hon porträtteras och beter sig gentemot samhällets genusnormer. 

För att besvara uppsatsens centrala frågeställningar i syftesbeskrivningen ställs följande 

forskningsfrågor: 

Hur utvecklas karaktären Pepper Potts i Iron Man-trilogin? 

Hur är Pepper Potts relation till Tony Stark? 

Hur strider Pepper Potts mot genusnormer? 
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5. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

5.1 GENUS 

The male gaze, eller ”den manliga blicken” som introducerades av filmteoretikern Laura 

Mulvey (1975/1989) handlar om kvinnors representation som är utformade och anpassade för 

den manliga blicken. ”Tanken om den manliga blicken åsyftar insikten om att det i de flesta 

populärkulturella representationer tycks vara män som betraktar, medan kvinnor betraktas” 

(Lindgren, 2009, S. 174). 

I Media and cultural studies (2006) beskriver Laura Mulvey den manliga blicken delvis som 

”A woman performs within the narrative: the gaze of the spectator and that of the male 

characters in the film are neatly combined without breaking narrative verisimilitude. For a 

moment the sexual impact of the performing woman takes the film into a no man’s land 

outside its own time and space” (Durham & Kellner, 2006, S. 347). 

Männen som tittar och manliga karaktären blir subjekt och betraktar kvinnan, som blir 

objektet. Blicken från dels de som tittar men också de manliga karaktärerna i filmen 

kombineras, båda har samma syn på den kvinnliga karaktären utan att bryta narrativets fiktiva 

sanning. Kvinnor sätts inte i rollen som betraktare, utan blir mer en osynlig del. Den sexuella 

slagkraften av skådespelaren leder filmen till en handling utanför tid och rum. 

Hammarén och Johansson (2009) beskriver hur ”synen på kön som biologiskt respektive 

socialt konstruerat har fungerat som en grundläggande åtskillnad inom feminismen sedan 

sextiotalet” (Hammarén & Johansson, 2009).  

I Identitet (2009) tar Hammarén och Johansson upp Gemzöes teori om biologiskt kön och 

kulturellt skapat genus, att termen ”biologin är ödet” måste tänkas bort i det här 

sammanhanget. ”Det som tolkas som manligt och kvinnligt uppfattas i stället som sociala och 

kulturella konstruktioner som varierar beroende av tid, plats och sammanhang” (Gemzöe 

[2002] i Hammarén & Johansson, 2009, S. 67).  

Det som utgör ett manligt och kvinnligt kön är det som representerar maskulint respektive 

feminint. Det är hur individen uppfattar män och kvinnor som leder till definitionen av 

manligt och kvinnligt. Det kan exempelvis handla om att blått är mer manligt och rosa är mer 

kvinnligt, eller att jobbet som skogshuggare förknippas med mannen och jobbet som 

undersköterska förknippas med kvinnan. Manligt och kvinnligt är inte bestämda av biologin, 

dvs. kropparna, utan framkommer genom olika människors handlingar (Hammarén & 

Johansson, 2009). 
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Griselda Pollock skrev en vetenskaplig artikel vid namn ”Kvinnor efterlyses” (1993) som 

handlar om begreppet ”kvinnobilder”. En ”kvinnobild” är en bild av en kvinna/kvinnor som 

framkommer i medier och hur de gestaltas i bilden. Det kan exempelvis vara en bild med en 

traditionell hemmafru och hur hon skildras i bilden. Pollock beskriver att ”kvinnobilder” inte 

är något som existerar när det kopplas till att analysera exempelvis framställningen av dum 

blondin eller huslig hemmafru. De blir kategoriserade i antingen-eller-fack, vilket leder till 

korta och icke-analytiska svar. Sann eller falsk, rätt eller fel, bra eller dålig osv. Sådana bilder 

kan beskrivas som falska, sanna eller förvrängda, då de bedöms utifrån verklighetens 

skildring. Det är åskådaren som betraktar bilden med hjälp av tecken. Är det en bild på ett 

läppstift är den gestaltad av betraktaren till det kvinnliga könet, trots att det inte finns någon 

kvinna på bilden (Pollock, 1993). Det handlar om att använda den redan konstruerade bilden 

av kvinnan i samhället och rikta uppmärksamheten efter det. 

Eva Magnusson har skrivit en artikel som heter ”Genusforskning inom psykologin” (2008). 

Hon förklarar att det är svårt att sätta ord på vad genusforskning är och därför ger hon 

förklaringar vad kön, könstillhörlighet, identitet och könsförståelser har för betydelse i 

psykologin. Magnusson tar i sin artikel upp ”när kön definieras utifrån psykologiska 

skillnader” (Magnusson, 2008, S. 25) och beskriver problematiken när det kommer till 

jämförelsen mellan män och kvinnor. ”Men att ta fasta på psykologiska skillnader mellan 

kvinnor och män har flera avigsidor. Bland annat ökar det risken att forskaren inte 

uppmärksammar variationerna bland kvinnor respektive bland män, som i stort sett alltid är 

större än genomsnittsskillnaderna mellan grupper av kvinnor och män. Både kvinnor och män 

finns utspridda över hela det sociala och kulturella spektrumet i varje samhälle, vilket innebär 

att varken kvinnor eller män är enhetliga grupper” (Magnusson, 2008, S. 25). Hon förklarar 

sen att det råder ett visst tvivel om det verkligen är samma egenskaper som mäts hos män och 

kvinnor. ”Framför allt är det stor chans att egenskaperna har olika innebörder för en kvinna 

respektive för en man. Man kan också reflektera över vad det får för konsekvenser att säga 

sådant som ”kvinnor är lika duktiga som män på…”, eftersom mäns handlingar och 

livssammanhang då görs till något som kvinnor ska mätas mot (Magnusson, 2008, S. 25-26)”. 
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5.2 CULTURAL STUDIES OCH REPRESENTATION 

Cultural studies är ett forskningsfält som inriktar sig på hur kultur och människor gestaltas 

(Storey, 2009, S, xv). Cultural studies kopplas till populärkultur. Populärkultur är 

massproduktion som relateras till olika medier i modern teknologi, såsom press, tv, film 

etcetera (Lindgren, 2009, S. 13). Nationalencyklopedin beskriver cultural studies som 

”forskningsområde med tvärvetenskapligt perspektiv som befinner sig i skärningspunkten 

mellan samhällsvetenskap och humaniora. Detta i dag mycket expansiva internationella 

forskningsfält kännetecknas av ett brett intresse för frågor som rör kultur och kulturell 

förändring: populärkultur, legitim kultur, globala förändringar i kulturen, postkolonialism, 

etnicitet och överhuvudtaget kritiska studier av samtidskultur” (Nationalencyklopedin, 2015). 

Det är filmernas gestaltning av karaktärer som tolkas med hjälp av cultural studies som teori 

och metoder som används inom det. 

Simon Lindgren (2009) beskriver två delar av Raymond Williams (1958) tolkning gällande 

cultural studies. 

”[…] Meningsbärande uttryck. Kultur i den här bemärkelsen är liktydligt med konst, drama, 

teater, film, musik, litteratur och andra uttryck som är meningsbärande. Kultur enligt denna 

definition är alltså något som produceras och konsumeras. 

[…] Levd kultur. Enligt denna betydelse innebär kultur ett helt sätt att leva – materiellt, 

intellektuellt och andligt. I den här definitionen inkluderas alltså inte bara konsten 

(finkulturen), utan också andra aspekter som individuella människors erfarenheter och sätt att 

använda språket och ge sina upplevelser mening” (Lindgren, 2009, S. 28). 

Enligt Lindgren (2009) säger Williams (1958) att det inte var fokus på endast finkultur, även 

masskulturen kom att visa sig vara av lika stort intresse inom vetenskapen. Simon Lindgren 

förklarar att det ”Meningsbärande uttrycket” är det område som Populärkultur: teorier, 

metoder och analyser grundar sig på, men han förklarar också att ”Levd kultur” bakas in till 

en viss del i boken. ”I och med att de meningsbärande uttrycken också präglar materiella och 

intellektuella aspekter av vårt sätt att leva” (Lindgren, 2009, S. 28). Dessutom har Williams 

definierat kultur med något som kallas den ideala kategorin, kategorin som flyter in i 

mänsklig perfektion. Hur människor gestaltas inom det ideala och stereotypiska i samhället 

(Hermansson, 2014). Teorin tillämpas på relationen mellan Pepper Pott och Tony Stark, 

kopplat till det ideala kärleksförhållandet mellan två människor i samhället. 
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Inom teorier om representation kan det undersökas hur en anblick (en del), i det här fallet en 

karaktär, kopplas till verkligheten (något större). ”Representation is an essential part of the 

process by which meaning is produced and exchanged between members of a culture. It does 

involve the use of language, of signs and images which stand for or represent things” (Hall, 

2013, S. 1). Hall beskriver representationen som en viktig del inom cultural studies. 

Varför representation är så viktigt inom cultural studies är för att representation skapar 

mening. Hall tar upp två förklaringar till ordet representation från Shorter Oxford English 

Dictionary: 

”1 To represent something is to describe or depict it, to call it up in the mind by 

description or portrayal or imagination; to place a likeness of it before us in our mind or in the 

senses; as, for example, in the sentence, ’This picture represents the murder of Abel by Cain.’ 

2 To represent also means to symbolize, stand for, to be a specimen of, or to 

substitute for; as in the sentence, ’In Christianity, the cross represents the suffering and 

crucifixion of Christ’” (Hall, 2013, S. 2). 

5.3 NARRATOLOGI OCH KARAKTÄRER 

Narratologi handlar om hur en berättelse konstrueras, uppbyggnaden av en story. Narratologi 

studerar hur karaktärer konstrueras och hör till berättelsens dramaturgi (Fairclough, 2003, S. 

83). ”En berättelse är en framställning av ett mänskligt (eller människoliknande) subjekt som 

har ett projekt (vilja, önskan, begär) och som genomlever en kausal kedja av 

sammanhängande händelser” (Louma-Keturi, 2013).  

Mieke Bal (1997) säger att karaktärer liknar människan. ”Berättelser är skrivna av, för och om 

människor” (Bal, 1997, S. 115). Trots att karaktärer är skapade utifrån fantasin så kopplas de 

till verkligheten eftersom människan identifierar sig med karaktärer, gråter utifrån hur 

karaktärer beter sig och känner lycka när karaktärer blir lyckliga. Hur en fiktiv karaktär 

skapas kan ske genom olika anledningar. Kjell Sundstedt (2005) förklarar att det är genom 

handlingen som en karaktär skapas. Alltså är det tidigt i skapandet av en fiktiv berättelse som 

karaktären kommer in i handlingen (Sundstedt, 2005, S. 165).   

När en karaktär visas för första gången kan det inte bestämmas direkt hur den kommer bete 

sig. Det är genom upprepande handlingar som en karaktär fyller kraven att vara på ett sätt. 

Utseende, ålder, tid och rum är delar som kan ge en klar bild av en karaktär. Men även 

förhållanden till andra karaktärer bygger en tydligare bild av en karaktär. En karaktärs relation 

till sig själv från tidigare skede till ett senare skede har också betydelse, då det kopplas 

samman med igenkänningar och kontraster. 
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Ibland är det även så att karaktärer förändras. Dessa förändringar kan strukturera om 

förutbestämda faktorer inom begreppet karaktär under analyseringar av gemensamma 

relationer. När en karaktärs viktigaste karaktärsdrag är etablerat är det lättare att se 

förändringar och beskriva karaktärerna i sig. Repetition, samlad information, 

karaktärsrelationer och förvandlingar är fyra olika principer som hjälper till att porträttera en 

karaktär. Dessa kan dock endast beskrivas då en karaktär grovt har etablerats. Detta är ett 

konstant element inom narratologisk analys: då en förs fram och tillbaka mellan spekulation 

och verifikation. Endast när verifikationen, det enda som definitivt kan analyseras, analyseras 

objektivt, kan narrativet antingen komplicera, verifiera eller strida mot det tittaren antagit 

(Bal, 1997, S. 125-126). 

Utifrån Mieke Bals (1997) förklaring till att narratologi är en kulturell attityd, baseras mycket 

av karaktärernas relationsbeskrivning utifrån den kopplingen vidare till teorierna cultural 

studies och representation. Bal beskriver att områden och händelser kan analyseras nära med 

hjälp av det perspektivet. ”Narratology is of great relevance for such a reorientation of, 

simulantaneously, close reading and cultural studies into cultural analysis” (Bal, 1997, S. 

222). 

5.4 JANE EARL 

Den tidigare forskningen som är av relevans för studien heter ”Are womens’ voices in film 

more powerful than 60 years ago?” (2014). Artikeln handlar om, som titeln lyder, makten i 

kvinnors röster i film och om de har starkare röster idag än för 60 år sen. 

Jane Earl har en del i artikeln som handlar om filmstatistik från 60 år tillbaka till idag. Hon 

riktar sig sedan in på att Iron Man 3 var den filmen som tjänade mest under 2013 (Earl, 2014). 

Sedan beskriver Earl Iron Man 3 och karaktärerna i den som ”A superhero movie aimed 

predominantly at a young male audience where the female lead character Pepper Potts 

(Gwyneth Paltrow) plays perpetual second fiddle to a comic book superhero as his 

assistant/love interest” (Earl, 2014). Efter det tar hon upp några filmer som är placerade efter 

Iron Man 3 på listan. The Hunger Games: Catching Fire and Gravity, är med på listan och är 

ett bevis på en film som har en stark kvinnlig karaktär i sig, likaså som Pepper Potts är i Iron 

Man 3. Men Earl påpekar sedan att det bara är två starka, kvinnliga och ledande karaktärer i 

två av de tio listade testosteronfyllda filmerna (Earl, 2014). 
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6. METOD OCH MATERIAL 

6.1 METOD 

Metoden är en tematisk narrativ textanalys med inriktning på karaktärerna Pepper Potts och 

Tony Stark i Iron Man-trilogin. Narrativet beskrivs som ”hur texter struktureras med avseende 

på tidssekvens och berättelsetekniska byggstenar” (Lindgren, 2009, S. 96). Narrativ är alltså 

hur berättandet är uppbyggt. Lindgren (2009) har översatt ett stycke av Thwaites i Introducing 

Cultural and Media Studies: A Semiotic Approach (2002) som berskriver att narrativet inte är 

skapat för endast vissa typer av genrer: 

”En av de mest intressanta effekterna av narrativa processer är att de överskrider 

genregränser, och gränser mellan fiktion och icke-fiktion. Narrativ är en av de 

huvudsakliga textuella strategier som används av i andra avseenden mycket 

olika texter för att representera verkligheten” (Lindgren, 2009, S. 97). 

Narrativ bygger även på förändring av något slag. För att förändringen ska beskrivas redogör 

berättelsen den informationen som anses viktig för att tittaren ska kunna förstå förändringen i 

den. Lindgren (2009) har översatt ett stycke ur Sixguns and Society: A Structual Study of the 

Western (1975) av Will Wright, som förklarar uppbyggnaden i förändringen: 

”För att ett narrativ ska vara ett narrativ, måste det inkludera en kontinuitet med 

avseende på dess ämne såväl som en början, en mitt, och ett slut – dvs. en 

inledande och en avslutande situation och en berättelse som rörelsen eller 

förändringen från den ena till den andra” (Lindgren, 2009, S. 98). 

Eftersom forskningamaterialet utgår från en narrativ skapelse, som överskrider gränser mellan 

fiktion och icke-fiktion samt till viss del representerar verkligheten, så det är praktisk att 

använda sig av narrativ analys som verktyg. 

Begreppet tematisk narrativ analys menas med att materialet grundar sig i att hitta teman av 

olika slag i berättelsen, för att få en förståelse av berättelsens helhet. (Riessman, 2008). I det 

här fallet är det Pepper Potts utveckling och därmed delar i berättelsen som innehåller viktig 

information kopplat till hennes utveckling.  
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Även Pepper Potts relation till Tony Stark är ett utvalt tema. Tematiseringen sker utifrån 

Sundstedts (2005) analysmodell, som beskrivs nedan. Varför analysmodellen är relevant för 

studien är för att med hjälp av den kan en grundlig beskrivning av karaktärerna genomföras. 

Med karaktärsbeskrivningarna, som en grund och utgångspunkt i analysen, tillämpas de på det 

samlade materialet för att enklare kunna redovisa mönster i karaktärernas beteenden baserat 

på hur de porträtteras. Vidare sker därmed en tematisk analys. 

Kjell Sundstedt (2005) beskriver hur publiken lär känna karaktären. Han har redogjort en lista 

innehållande vad en människa består av, med möjlighet till ifyllnad, så att publiken kan lära 

känna karaktären. Alla delar i listan redovisas i en bilaga men endast delar ur den kommer att 

kopplas till materialet i analysen, då det är vissa delar som är mer relevanta än andra. Varför 

hela listan beskrivs trots att alla delar inte används är för att ge en grundlig förståelse hur en 

karaktär är uppbyggd. Nedan redovisas hela listan och de punkter som används är 

fetmarkerade: 

”1. Ålder. Några följdfrågor: Hur visar karaktären sin ålder? Är åldern viktig för 

karaktären? 

2. Könsidentitet: Kvinna, man, >>mittemellan<< eller annat. 

3. Längd och vikt. 

4. Hår och ögonfärg. 

5. Fysiska defekter, handikapp. 

6. Fysik: Atletisk, tjock, smal, breda höfter och så vidare. 

7. Fysisk hållning: Avspänd, sprallig, stel och så vidare. 

8. Fysisk rörelse: Rytm och sätt att gå; >>kattlikt<<, fort, knyckigt, 

>>flytande<< och så vidare. 

9. Manér: Karaktäristiska gester etcetera. 

10. Röst/språk: Textning, rytm, hög eller låg, mörk eller ljus röst, gäll 

etcetera. 

11. Speciella verbala uttryck: Favorituttryck, ordspråk, slang. 

12. Klädsel: Struken, ostruken, vit skjorta, T-tröja etcetera. 

13. Sexualitet: Hur mycket påverkar sexualiteten karaktärens liv? Hur uttrycks 

det? 

14. Intelligens: Bondförnuft, så kallas intellektuell, trångsynt, >>duktig<< 

etcetera. 

15. Temperament: Optimistisk, dess motsats, rebellisk och så vidare. 
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16. Komplex/fobier. 

17. Frustrationer och avgörande misslyckanden. 

18. Öknamn/smeknamn: Varför har karaktären fått detta namn? 

19. Vad är karaktärens känsla inför sig själv? Vilka känslor är karaktären 

tillfreds med? Otillfredsställd med? Vad förnekar karaktären? 

20. Livsattityder: Upprorisk, resignerad etcetera. 

21. Dolda karaktärsdrag: Vad döljer karaktären medvetet? Omedvetet? 

22. Familj och familjebakgrund: Vad har den för betydelse för karaktärens liv? 

23. Vänner och kärlekar. 

24. Arbetskamrater och chefer. Hur förhåller sig karaktären till 

auktoriteter? 

25. Andra människor som är involverade i karaktärens liv. 

26. Födelseplats. 

27. Etisk, religiös bakgrund. 

28. Utbildning. 

29. Arbete: Vad har karaktären för känslor inför det? Är det drömjobbet? 

30. Social-ekonomisk status. 

31. Boende: Hur påverkar det karaktärens liv? 

32. Officiella hobbyer/intressen: Bilar, hundar, frimärken etcetera. 

33. Inofficiella hobbyer: Samlar nallar, kapsyler, porrfilmer med mera. 

34. Grundläggande värderingar: Politiska, religiösa, moraliska. Konkreta uttryck 

för dessa olika värderingar. 

35. Drömmar och ambitioner … Kanske det viktigaste för att lära känna en 

karaktär (Sundstedt, 2005, S. 171-172)”. 

En av punkterna som Sundstedt beskriver är ”Könsidentitet”. Den punkten är av relevans då 

det är en del av studiens grund att vinkla det inom genus. ”Hår och ögonfärg”, ”Fysik”, 

”Fysisk hållning”, ”Fysisk rörelse”, ”Röst/språk”, och ”Klädsel” är punkter som anseas viktig 

för studien, då det ger en bild av karaktärens utseende. ”Intelligens”, ”Komplex/fobier”, 

”Livsattityder” och ”Dolda karaktärsdrag” är av relevans för studien för att det ger en 

uppfattning av hur karaktären är psykiskt. ”Vänner och kärlekar”, ”Arbetskamrater och 

chefer”, ”Arbete”, ”Social-ekonomisk status”, ”Drömmar och ambitioner … Kanske det 

viktigaste för att lära känna en karaktär”. Dessa punkter är relevanta för att förstå hur 

karaktären förhåller sig till världen runtom sig (Sundstedt, 2005, S. 171-172). 
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6.2 METODDISKUSSION 

Genom utvalda scener ur de tre Iron Man-filmerna kommer en analys genomföras kring 

Pepper Potts utveckling under trilogin. 

I en scen kan det exempelvis vara så att karaktärens klädsel har betydelse. I en annan scen kan 

karaktärens agerande vara av betydelse. Det kan även vara så att orden som används 

karaktärerna emellan har betydelse. Därför är metoden vald som underlag för studien.  

Varför inte hela analysmodellen av Kjell Sundstedt (2005) används i studien är för att delar i 

den inte är av relevans för studien. Det ligger exempelvis inte fokus i att analysera karaktärens 

”Ålder”, ”Längd och vikt” (Sundstedt, 2005, S. 171-172), då det inte är något som filmerna 

belyser på så sätt att det anses som en viktig faktor att ha med i studien. De delarna är inte 

viktiga eftersom det inte främjar analysen. Ännu en avsmalning av mallen är att vissa delar 

inte existerar i trilogin. Delar som ”Fysiska defekter”, ”Handikapp” eller ”Familjebakgrund” 

(Sundstedt, 2005, S. 171-172). 

Med hjälp av den narrativa metoden analyseras berättelsens handling utifrån materialet, som i 

sin tur ger mer förståelse kring karaktärernas beteenden. 

Till det samlade materialet används även en kvalitativ textanalys i koppling till beskrivning av 

karaktärerna med hjälp av Sundstedts analysmodell. 
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6.3 MATERIAL 

Iron Man (2008), Iron Man 2 (2010) och Iron Man 3 (2013) är en filmtrilogi om geniet och 

miljardären Tony Stark och hans stridsdräkt, som identifierar honom som superhjälten Iron 

Man. Filmerna går under genrerna action, äventyr och science fiction. Bikaraktären i filmerna 

är Pepper Potts, som arbetar som Tony Starks assistent. Under trilogins gång uppgraderas 

hennes arbetsposition till CEO (VD/verkställande direktör). Det är inte bara Pepper Potts 

arbetsposition som utvecklas, även hennes personlighet utvecklas under filmernas gång 

(IMDb, 2015). 

Urvalet är gjort på så sätt att först analyserades alla filmer i helhet. Därefter valdes alla scener 

med Pepper Potts ut och scener som har med Pepper Potts att göra. Det gav en bättre struktur i 

att finna de scener som är av störst relevans för studiens syfte - att studera Pepper Potts 

utveckling.  

Sedan valdes de mest relevanta scenerna, konversationerna och händelserna från alla filmer. 

Det är exempelvis viktigt att ha med scenen när Pepper Potts har på sig en klänning på en fin 

tillställning, då Tony Stark uppmärksammar hennes utstyrsel på ett sätt som ger tillgång till 

analys för studien. 

För att undersöka Pepper Potts utveckling är det ibland händelser, personer och scener utan 

hennes medverkande som är viktiga att ha med i materialet.  

Det kan exempelvis vara så att hon tas upp i en konversation bland andra karaktärer. Alla 

scener med Pepper Potts är inte av intresse, då det ibland är scener med henne som inte 

innehåller relevans för studien.  

Detta kan vara till exempel scener där Pepper inte genomgår någon karaktärsutveckling, eller 

scener då hennes medverkande inte påverkar narrativet. 

Scener med exempelvis Tony Stark och någon han har en konversation med, som inte riktar 

någonting mot Pepper Potts eller deras relation är inte av relevans.  

Explosioner, montering av stridsdräkt och beräkningar av nya uppfinningar är scener som 

valdes bort direkt. De har inte något med studiens syfte att göra och kan inte leda in på något 

spår inom forskningsområdet. 
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Materialet från filmerna är strukturerat först och främst i tre delar, en kategori med varje film. 

Under varje film beskrivs scener, konversationer och händelser i kronologisk ordning, dvs. 

från filmens start till filmens slut. Genom att översätta alla scener till en sifferstruktur får alla 

utvalda scener i alla filmer olika benämningar. Först är det kategoriserat med antingen 

”Konversation” eller ”Händelse”, därefter står första siffran för filmernas ordning och siffran 

som följer punkten är numreringen av konversationer och händelser. Det är till fördel i 

analysen, då det är enklare att referera till sifferkombinationen än att beskriva scenerna en 

ytterligare gång. 

Under “Bilagor” kan utförliga transkiberingar av filmerna hittas. 
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7. ANALYS 

I den här delen redovisas karaktärsbeskrivningarna genom en kvalitativ textanalys utifrån 

Sundstedts analysmodell. Karaktärernas relation till varandra tillämpas därefter med en 

koppling till cultural studies och representation. De karaktärer som inkluderas är Pepper Potts 

och Tony Stark. Sedan kommer det utvalda materialet analyseras. Utifrån ett textanalytiskt 

narratologiskt perspektiv tillsammans med tidigare nämnda teorier, tidigare forskningar och 

karaktärsbeskrivningarna besvaras frågeställningarna. Varje film behandlas var för sig i 

kronologisk ordning. Därefter analyseras Pepper Potts utveckling utifrån hela trilogins gång. 

För att enkelt kunna referera till det utvalda materialet kommer de tidigare nämnda 

sifferkoderna utnyttjas. 

7.1 PEPPER POTTS 

Pepper Potts är kvinnan som oftast är klädd i långkjol, vit väl struken skjorta, kavaj, diskreta 

klackskor och håret uppsatt i en låg slimmad hästsvans med luggen perfekt fördelad i pannan. 

Hennes hårfärg är en nyans av ljusare röd och hennes ögon är blå. 

Hon har en smal kropp och är ganska lång med försiktig och lite stel hållning. 

Hon är inte typen som talar starkt och skriker ut ord utan att tänka, snarare tvärtom. När 

Pepper Potts pratar är det med en mild röst och med ord som är valda av mening och har 

betydelse för sammanhanget. 

Pepper Potts är till en början Tony Starks assistent. Det har hon varit i många år och det märks 

på Tonys och Peppers relation. De pratar med varandra i termer som ger förklaring till att de 

verkligen känner varandra. Hon är en ordentlig kvinna som sköter sitt jobb exemplariskt. Hon 

har koll på allt som har med Stark Industries att göra, hon har koll på alla Tony Starks möten 

och viktiga arbeten. Hon gör det som Tony Stark ber henne att göra, allt från att tvätta hans 

kläder till att närvara på presskonferenser. Det är hon som ser till så att Tony Stark tar sig till 

de ställen han ska infinna sig på och det är hon som ser till att han kommer ihåg allt som han 

ska göra. Pepper Potts är även väldigt säker på sitt jobb. Hon själv anser att Tony Stark inte 

skulle klara sig utan henne vid hans sida. 

Pepper Potts skulle kunna beskrivas som huvudkaraktären Tony Starks högra hand. Hon har 

ingen annan än honom i sitt liv och därför gör hon nästintill allt för att han ska ha det bra. När 

Pepper Potts uppgraderar sitt arbete och får jobbet som CEO märks en skillnad på henne. Hon 

står på sig mer, i alla lägen. Hon blir hårdare affärskvinna och hårdare mot Tony Stark. 
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7.2 TONY STARK 

Tony Stark är huvudkaraktären i filmerna. Han är självaste Iron Man. Han är ägaren till 

företaget Stark Industries, som hans far grundade. Stark Industies är ett företag som tillverkar 

vapen.  

Tony Stark är miljardär, player, smått ytlig och nonchalant. 

Han har normalbyggd och fit kropp. Hans hårfärg är mörkbrun och ögonfärgen likaså. Han 

har en självsäker gångstil och håller huvudet högt. Tony Stark klär sig i sådant som är 

bekvämt i hemmet, oftast en tight t-shirt och ett par bekväma byxor av snyggare slag. Utanför 

hemmet, på tillställningar eller möten, är han oftast klädd i en stilig kostym. 

Tony Stark är nästintill övernaturligt smart när det kommer till alla tänkbara ting, utom 

sociala sammanhang. Han har svårt att förhålla sig till sociala regler. Han säger gärna vad han 

tycker, trots att det kanske kan såra folk ibland. 

Tony har själv inte så bra koll på sådant som har med företaget att göra, det har han Pepper 

Potts för. Hon är den som får ha koll på hans måsten och viktiga saker. Han litar på Pepper 

Potts med allt som har med företaget att göra, då hon alltid sköter jobbet, har koll på allt och i 

princip aldrig gör fel. 

När Tony Stark blir kidnappad ute i öknen och är nära på att mista sitt liv förändras han. Han 

inser att Pepper Potts är en viktig del i hans liv som han inte vill mista. Han inser till och med 

att Pepper är den enda han har i sitt liv som betyder något. 

7.3 PEPPER POTTS OCH TONY STARK INOM CULTURAL STUDIES 

Genom att koppla de fiktiva karaktärerna Pepper Potts och Tony Stark till cultural studies och 

representation så ses det hela ur ett verklighetsperspektiv kopplat till hur de som människor 

gestaltas i samhället (Storey, 2009). Det är deras relation till varandra som analyseras, kopplat 

till det ideala förhållandet mellan två människor i verkligheten (Hermansson, 2014). 

Den fiktiva relationen karaktärerna har med varandra går att koppla till cultural studies och 

representation, då det är en relation som grundar sig från verkligheten och är 

verklighetstrogen nog för att konstatera vad dessa två fiktiva karaktärer känner för varandra 

utifrån ett verkligt plan i samtiden. 

Till en början klargörs det att Pepper jobbar för Tony och är hans assistent. Men redan i första 

scenen med båda karaktärernas medverkande framkommer en relation som verkar vara mer är 

kollegor. Deras sätt att prata till varandra jämfört med när de pratar med andra karaktärer 
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visar en tydlig koppling karaktärerna emellan. De drar små skämt och har en jargong som 

innehåller dryga kommentarer som för dem är skämtsamma, medan andra skulle ta åt sig och 

bli arga eller reagera starkt. 

Under första filmen är det som att det ligger något dolt mellan karaktärerna. De båda vill säga 

hur de känner men ingen av dem tar steget. När Tony är med om kidnappningen upptäcker 

han hur mycket Pepper betyder för honom. Han tar steget och förklarar för Pepper hur han 

känner. Men i och med att Tony inte är så bra på att genomgå sociala samtal framkommer det 

inte på ett självklart plan hur han känner till en början. Med tanke på hur Tony är i sociala 

sammanhang så blir det en ytterligare svårighetsgrad när det handlar om att förmedla känslor i 

ord. Deras relation utvecklas till en vidare nivå när de har dansat tillsammans och var nära på 

att kyssa varandra. Men Tony råkade sabba det hela, genom att lämna Pepper ensam på taket 

efter dem hade dansat. Pepper godtar inte det och tar avstånd från Tony.  

I början av andra filmen är de tillbaka på arbetsplanet igen. Tony erbjuder Pepper rollen som 

CEO för hans företag. När Tony håller det hemligt att han är allvarligt sjuk är Pepper den 

enda som märker att han döljer något. För att en människa ska märka något dolt från en annan 

människa krävs en relation som är starkare än en yrkesrelation eller ytlig relation. 

Under trilogins gång förändras deras relation likt en bergochdalbana. Det går uppför och 

nedför i princip varannan scen. Men det hela slutar med att de blir ett lyckligt par som vågar 

visa sin kärlek till varandra. 

Genom kopplingen till cultural studies så porträtteras och representerar Pepper Potts och Tony 

Stark en relation som är verklighetstrogen (Hall, 2013). En fiktiv relation kan ibland innehålla 

overkliga eller påhittade karaktärer och miljöer, vilket kan leda till en svårighet med att 

koppla in cultural studies eftersom det inte är verkliga faktorer. Men Pepper och Tony är 

vanliga människor, utan några övernaturliga superhjältekrafter eller andra orealistiska 

karaktärsdrag. Likaså är det gällande relationen mellan dem. Den är inte övernaturlig eller 

orealistisk, så kan det konstateras att deras relation är så pass verklig och idealisk att den 

direkt går att koppla till verklighetens syn på relationer och förhållanden människor emellan. 

Levd kultur (Williams, 1958) passar in på Pepper Potts och Tony Starks relation. ”[…] 

individuella människors erfarenheter och sätt att använda språket och ge sina upplevelser 

mening” (Lindgren, 2009, S. 28). Personerna individuellt fattar tycker för varandra på en 

kärleksnivå och ger det mening, i och med att de blir ett par i slutändan. De upplever mycket 

tillsammans innan de tar steget och förklarar varandra som kärlekspartners. 
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7.4 IRON MAN 

Om en grovgeneralisering först och främst genomförs från första filmen kan det konstateras 

att Pepper Potts är försiktig genom hela filmen. Det tydliggörs genom att analysera 

Konversation 1.1 och Konversation 1.7.  

I Konversation 1.1 är hon en mild affärskvinna som ger ut information med en relativt 

monoton röst. I Konversation 1.7 har hon fått i uppdrag att trycka på huvudknappen när Tony 

Stark tagit sig bort från taket. Men omständigheterna förändras och Tony ber Pepper att trycka 

på knappen samtidigt som han befinner sig på taket. Pepper har tidigare fått order om att vänta 

med att trycka till Tony har tagit sig därifrån, så hon har svårt att acceptera den nya 

informationen och känner sig osäker. Det kan konstateras genom att hon ropar att han tidigare 

sa åt henne att inte göra det och att han kommer dö. Pepper blir orolig och känner sig inte 

säker i situationen. Tony skriker till mer bestämt och då trycker Pepper på knappen. Tony är 

trots allt hennes chef och de har känt varandra länge, så i och med att hon trycker visar hon att 

hon litar på hans omdöme. 

Tony är den som bestämmer och det är tydligt genom filmens gång. Han är Peppers chef, men 

även i andra sammanhang är det hans ord som gäller. Konversation 1.4 är ett tydligt exempel 

på det. Pepper visar sig osäker till Tony angående hennes klänning och att hon inte har på sig 

deodorant. Det kan kopplas till Pollocks (1993) tidigare forskning om kvinnobilder, hur den 

redan konstruerade bilden av kvinnan i samhället är och hur tittaren riktar uppmärksamheten 

efter det. Det kan antas att tittaren accepterar Peppers osäkerhet, känner förståelse och 

identifierar sig med henne. Kanske speciellt om tittaren är en kvinna. Pepper representerar här 

bilden av en osäker kvinna. Den konstruerade bilden av en osäker kvinna i närkontakt med en 

man är något som kan relateras till verklighetens samhälle. Eftersom Pepper nämner saker 

som har med doft och utseende att göra och sedan ser negativt på sig själv representeras den 

konstruerade bilden av en osäker kvinna. 

Tony har även en viss ekonomisk makt. I Konversation 1.2 räddar Tony situationen genom att 

säga till Pepper att hon ska köpa något fint till sig själv från honom. Han utnyttjar sin 

ekonomiska makt och löser problemet med pengar istället för att be om ursäkt för att han 

glömde hennes födelsedag. Det kan kopplas till genus och att mannen har mer makt än 

kvinnan, ännu en typ av kvinnobild (Pollock, 1993). Men ses det från det socialt konstruerade 

könet ges mer logiska förklaringar. ”Det som tolkas som manligt och kvinnligt uppfattas i 

stället som sociala och kulturella konstruktioner som varierar beroende av tid, plats och 

sammanhang” (Gemzöe [2002] i Hammarén & Johansson, 2009, S. 67). Ses det från den här 
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kopplingen spelar det alltså ingen roll att Tony är mannen och Pepper är kvinnan. Han har 

slitit hårt för pengarna och tjänar bra och hon arbetar som hans assistent och tjänar mindre. 

Det är emellertid inte på grund av att hon är kvinna och han är man, utan hur de båda har 

kämpat socialt och kulturellt, inte biologiskt. Men för att se det åt båda hållen och återigen 

koppla det tillbaka till att det hela blir en kvinnobild, så kan det uppfattas att Pepper sopar 

kvinnobilden åt sidan. I och med att hon säger att hon redan har köpt något åt sig själv från 

Tony så har hon utnyttjat hans tillgångar utan att fråga eller informera honom, vilket kan 

betyda att Pepper har en viss makt i den delen också. 

Genom en återkoppling till 1.4 stärks tesen om att Tony har en viss makt. Han frågar Pepper 

om hon vill dansa men hon vill inte. Trots att hon säger nej drar han med henne ut på 

dansgolvet. Hon följer med Tony motvilligt men har mot förmodan accepterat hans vilja. 

Tony kan verka hård mot Pepper, men han bryr sig helhjärtat om henne. Det märks efter 

Konversation 1.3, som förändrar Tonys syn på relationen till Pepper Potts. Yinsen sätter orden 

på rätt plats, att Tony är en man som har allt men ingenting. Genom att analysera Tonys blick 

och beteende utifrån narratologins uppbyggnad gör karaktären en utveckling. ”Endast när 

verifikationen, det enda som definitivt kan analyseras, analyseras objektivt, kan narrativet 

antingen komplicera, verifiera eller strida mot det tittaren antagit (Bal, 1997, S. 125-126). 

Genom att gå efter karaktärsbeskrivningen av Tony Stark och hans tydligaste karaktärsdrag, 

så finns en kännedom kring Tonys svårighet gällande känslor. Bal (1997) beskriver att 

narrativet kan komplicera, verifiera eller strida mot det tittaren antagit. När Tony då påvisar 

känslor reagerar tittaren, eftersom det inte är en av hans tydliga karaktärsdrag. 

Konversation 1.3 har en stor betydelse inom narratologin, då det är en vändpunktsituation för 

Tony Stark och han inser hur mycket Pepper Potts betyder för honom. Det tydliggörs i 

Händelse 1.1, när han förklarar för Pepper att hon är den enda Tony har i sitt liv. Pepper 

kommenterar inte Tonys smygande kärleksförklaring i den scenen. Men i Konversation 1.5 

lättar Pepper på det som hon velat svara till honom vid rätt tillfälle. Innan hjärtat får säga sitt 

står Pepper på sig när hon förklarar för Tony att hon vill säga upp sig, genom att 

demonstrativt lägga nycklarna på bordet. Pepper visar sig stark och allvarlig. Här handlar det 

inte om att Pepper strider mot någon kvinnobild, utan mer att hon är en människa som visar 

och säger vad hon tycker. Hon är orolig för Tony. Tony förklarar för Pepper att han känner i 

sitt hjärta att valet han beslutat sig för är rätt, och att det är därför han vill ta det beslutet. I och 

med att Pepper hämtar nycklarna på bordet visar hon ett accepterande gentemot Tonys beslut. 

Här ger Pepper även Tony en kommentar på det han tidigare sa, att han också är det enda hon 
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har. Här utvecklas deras relation och båda karaktärerna genomgår en utveckling. Bal (1997) 

beskriver förvandlingar som en av principerna som porträtterar karaktären. ”Detta är ett 

konstant element inom narratologisk analys: då en förs fram och tillbaka mellan spekulation 

och verifikation” (Bal, 1997, S. 126). Tittaren upplever ett beteende från karaktären som är 

ovanligt, eftersom karaktären strider mot det som tittaren antagit. 

I Konversation 1.8 tillämpas den teorins trovärdighet till en ytterligare grad. Tony vill ändra 

sitt alibi till att han och Pepper var på semester. Pepper kommenterar inte Tonys förslag, utan 

drar istället av ett plåster hårt från hans ansikte för att förmedla sin åsikt. Det Pepper vill få 

fram kan vara att hon är emot Tonys förslag till nytt alibi, eller att han ska lyssna på Agent 

Coulsons förslag. Med tanke på att hon senare förklarar i dolda termer att hon är förbannad 

för att Tony lämnade henne på taket (Konversation 1.4) när han sa att han skulle hämta en 

drink, så är alternativet till ett nytt alibi det Pepper stör sig på. Pepper pratar om natten de var 

på taket, hur han lämnade henne där helt ensam och markerar sin ilska. Tony, som vanligtvis 

har svar på tal, har helt plötsligt inga ord att tillägga. Pepper får övertaget i deras relation och 

har makten över beslutet om de ska bli ett par eller inte, vilket gör att deras förhållande läggs 

på is. Det sker ett maktskifte mellan Pepper och Tony, vilket leder till att båda karaktärerna 

genomgår en utveckling. Tony är den som vanligtvis har makten, men nu är det Pepper som 

bestämmer. 
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7.5 IRON MAN 2 

I Konversation 2.1 blir Peppers arbetsposition uppgraderad från assistent till CEO. Här blir 

Pepper satt i en arbetssituation där hon och Tony är på samma nivå. Han har inte längre någon 

makt varken ekonomiskt eller arbetsmässigt. Tony visar stor tillit till Pepper när han erbjuder 

henne positionen som CEO, då det är ett kämpigt jobb och samtidigt är ett stort hopp 

arbetsmässigt från assistentpositionen. 

Konversation 2.3 visar stor skillnad på Pepper Potts. Det märks att hon tar jobbet på fullaste 

allvar, vilket hon också gjorde innan. Men nu när hon har en större position inom företaget så 

har hon därmed mycket att stå i. När Tony försöker be om ursäkt till henne visar hon sig 

upptagen tydligt med allt jobb hon har att göra. Hon är nonchalant mot Tony och hans 

närvaro. Här visas ett skifte karaktärerna emellan. De båda gör en utveckling genom att 

rollerna blir ombytta. Det är nu Pepper som är nonchalant och upptagen med jobb, medan 

Tony är den som vill prata och komma åt henne. Kopplas det här till narratologi och Mieke 

Bals (1997) förklaring till hur en fiktiv karaktär konstrueras, kan det konstateras att 

karaktärerna genomgår ombytta roller. I och med att Pepper Potts och Tony Starks tydligaste 

drag redan redogjorts under första filmen, så är det lättare att märka när karaktärerna beter sig 

annorlunda. ”En karaktärs relation till sig själv från tidigare skede till ett senare skede har 

också betydelse, då det kopplas samman med igenkänningar och kontraster” (Bal, 1997). 

Pepper är vanligtvis den som vill prata, medan Tony är upptagen med jobb. Nu är det tvärtom, 

vilket är en utveckling för båda. Scenen slutar med att Pepper ber Tony att lämna hennes 

kontor. Pepper tar tillfället i akt och använder sin makt. 

Tidigare i analysen, under första filmen, drogs en koppling till att Tony använder sin 

ekonomiska makt gällande lösningen av att han glömde Peppers födelsedag och säger åt 

henne att köpa något fint från honom. Nu är det Pepper som använder sin makt och kör ut 

Tony från sitt kontor. Runtom dessa två händelser är det ingenting som pekar på att det 

handlar om manlig eller kvinnlig makt, utan bara olika situationer människor emellan. Vilket 

även här kopplas till Gemzöes uttal i Identitet: ”Det som tolkas som manligt och kvinnligt 

uppfattas i stället som sociala och kulturella konstruktioner som varierar beroende av tid, plats 

och sammanhang” (Gemzöe [2002] i Hammarén & Johansson, 2009, S. 67). Eftersom de båda 

har haft makten och ingenting har påvisat att det har att göra med de olika könen, så kan det 

konstateras att gällande arbete och ekonomi så går det inte att jämföra karaktärernas makt 

utifrån de olika könen. 
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På tal om utveckling så är Konversation 2.2 ett ytterligare steg i relationen mellan Pepper 

Potts och Tony Stark. Pepper märker att det är något Tony håller hemligt för henne. Det krävs 

en stark relation mellan två människor för att dolda och hemliga saker ska lysa igenom en 

individ. De kommer varandra närmare och samtalet är ganska känsloladdat. ”Men även 

förhållanden till andra karaktärer bygger en tydligare bild av en karaktär” (Bal, 1997). 

Tittaren lär känna karaktärerna ännu djupare, eftersom båda karaktärerna utvecklar relationen 

mellan varandra. 

Ännu närmare kommer de varandra i Konversation 2.4. Tony och Pepper kysser varandra för 

första gången. Innan de kysser varandra är Pepper förtvivlad och skriker att hon vill hoppa av 

sin roll som CEO. Tony säger emot till en början men sedan säger Tony att han förstår henne. 

Hon tackar honom för att han förstår och de pratar om hur de ska lösa allt med pressen osv. 

Tony avbryter Pepper när hon pratar med en kyss. Direkt efter säger Tony att det var konstigt, 

Pepper håller inte alls med. Hon säger att det inte var något konsigt med det. I Konversation 

1.4 är det Pepper som säger att allt är konstigt och Tony säger då att det inte var konstigt. Det 

kan tolkas att Tony i Konversation 2.4 förhåller sig till Pepper, som tidigare uttalat sig om hur 

konstigt det var när de närmade sig varandra i Konversation 1.4. Här handlar det inte om att 

karaktärerna genomgår ännu en utveckling genom att inta ombytta roller. Det är Tony Stark 

som förhåller sig till Pepper Potts åsikter och är försiktig med att närma sig, då han är osäker 

på om hon vill eller inte. Men eftersom Pepper säger att det inte är konstigt så får Tony svar 

på hur Pepper känner för honom. När han fått förklarat från Pepper att hon inte ser några 

konstigheter i att de kysser varandra så kysser han henne igen. 
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7.6 IRON MAN 3 

I Konversation 3.1 redogörs det tydligt att Pepper och Tony nu är ett par. Pepper är förbannad 

på Tony för att han har ätit utan henne, i och med att de tidigare bestämt att de skulle äta 

tillsammans och ha en ”date night”. Tony visar sig även smått svartsjuk till att Pepper hade 

möte med Aldrich Killian. Pepper börjar också prata om hur illa hon tycker om Tonys 

stridsdräkter, att hon vill att han ska göra sig av med dem. Karaktärerna visar här en djupare 

relation till varandra, som tidigare inte märkts i filmerna. Inom deras relation till varandra 

sker ännu en karaktärsutveckling. Tony, som tidigare varit player och Pepper, som tidigare 

varit singel, är nu ett typiskt par. 

Men gamla mönster sitter ändå kvar. I Händelse 3.1 märks det att Tony är självgod och inte 

kan hantera vissa situationer på ett bra socialt sätt. Pepper räddar Tony från ett tak som rasar 

med hjälp av en av stridsdräkterna. Hon säger till Tony ”I got you”, varpå Tony direkt svarar 

”I got you first” (Iron Man 3, 2013). Tony räddade nämligen Pepper precis innan, genom att 

sätta på henne stridsdräkten innan hon föll från en hög höjd. Det här kopplas till Bals (1997) 

förklaring kring en fiktiv karaktärs konstruktion och hur en karaktär genom upprepade 

handlingar fyller kraven att vara på ett sätt. Tony Stark må ha gjort en karaktärsutveckling 

genom relationen till Pepper Potts, men han håller sig till sina upprepade handligar och 

behåller sin karaktärsgrund. Pepper Potts behåller även sin karaktärsgrund, då hon inte 

regarerar starkt på Tonys kommentar. Som tidigare nämnt har de alltid haft en speciell 

relation gällande smått dryga kommentarer till varandra som de själva anser är humoristiska, 

medan andra kanske inte skulle ta det med samma lilla nypa salt. 

I Händelse 3.2 lovar Tony att ta emot Pepper så att hon inte ska ramla ner från den höga 

höjden. Pepper ramlar ner och Tony fångar henne inte, vilket alltså betyder att Tony inte 

kunde hålla det han lovade Pepper. För första gången under filmernas gång kan Tony inte 

kontrollera situationen. Av att läsa Tonys blick utifrån hans karaktärsbeskrivning och 

narratologins uppbyggnad, så kan det konstateras att Tony inte tidigare har reagerat på det här 

sättet. Hans blick visar en skräck och förtvivlan. Han tror att han precis har förlorat sitt livs 

kärlek och inte kan göra något åt det.  

Det hela blir inte bättre i Konversation 3.2, när Aldrich Killian säger att Tony inte förtjänar 

Pepper, och att han nästan fick henne perfekt. Tony blir arg och säger ”Okay, okay, wait, wait, 

slow down, slow down. Okay, you're right. I don't deserve her. But here's where you're 

wrong: She was already perfect” (Iron Man 3, 2013). Dock blir det bättre för narratologin, 

eftersom Tony här visat sig otroligt sårbar och accepterande till att han inte förtjänade Pepper. 
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Det dolda i den meningen är att han inte förtjänade Pepper för att hon var perfekt och han 

själv inte är det. Vilket leder in på Konversation 3.3, när Pepper frågar om hon kommer bli 

okej. Tony svarar ”No, you're in a relationship with me, everything will never be okay. But I 

think I can figure this out, yeah. I almost had this 20 years ago when I was drunk. I think I 

can get you better. That's what I do. I fix things” (Iron Man 3, 2013). Pepper visar sig här 

orolig, nästan lite svag, och förlitar sig på Tony, eftersom hon frågar honom om hon kommer 

bli okej. Pepper går tillbaka till sin karaktärsgrund och påvisar att relationen till sig själv från 

ett tidigare skede, till ett nytt skede, återgår till det tidigare skedet. Det här kopplas till Bals 

(1997) beskrivning av hur narrativet antingen komplicerar, verifierar eller strider mot det 

tittaren antagit. Eftersom Pepper byggt sin grund antar tittaren att Pepper ska följa det 

mönstret. Pepper bryter mönstret och narrativet strider mot det tittaren antagit. Men i och med 

att Pepper återgår till sin grundliga karaktärsbeskrivning verifierar narrativet tittarens 

antagande. 

I Händelse 3.3 är Pepper allt annat än svag. Hon räddar livet på Tony Stark. Tony har tidigare 

varit den som alltid försökt skydda Pepper. Men här ligger Tony på marken, helt hjälplös. Han 

har inte ens kontakt med sin dator Jarvis. Hans kommunikationsmedel till datorn, som annars 

är fäst i örat, har han tappat. Tony kan inte göra någonting när Killian närmar sig för att 

förgöra honom. Men det kan Pepper. Hon har kontroll på hela situationen. Hon stoppar 

dräkten från att förstöra henne, tar på sig en del av dräkten och förgör Killian. På ett sätt är det 

Pepper som blir Iron Man, för en kort stund.  

Genom att koppla det här till karaktärsbeskrivningen av Pepper så genomgår hon en stor 

karaktärsförändring. Hon är tuff, strider, slåss, räddar livet på huvudkaraktären, förgör 

skurken, visar självsäkerhet och är stark. Dock att inte förglömma så är Pepper initierad med 

ämnet som gör henne starkare. Det kan alltså vara så att Pepper finner sig stark och självsäker 

på grund av ämnet hon har i kroppen.  

Genom en återkoppling till Konversation 3.3 märks det att Pepper inte var sig själv helt under 

striden, i och med att hon direkt efter händelsen säger ”Oh, my god. I was really violent” (Iron 

Man 3, 2013).  

Men det tydliggörs även att Pepper var vid fullt medvetande under striden, eftersom hon 

sedan säger ”I was dead. Why? Because I fell two hundred feet? Who's the hot mess now?” 

(Iron Man 3, 2013).  

Det kan alltså vara så att Pepper utnyttjade hennes nya krafter och förbrukade dem av 

anledningen att rädda Tony Stark. Det kanske inte var krafterna som gjorde det, utan när det 
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handlade om att hennes älskades liv stod på spel fanns det ingen tvekan om vad som skulle 

göras.  

”En karaktärs relation till sig själv från tidigare skede till ett senare skede har också betydelse, 

då det kopplas samman med igenkänningar och kontraster” (Bal, 1997) nämndes tidigare i 

teoridelen. Eftersom Pepper har igenkänningen att vara försiktig och lite tillbakadragen i 

början vid undersökningens skede, så framkommer kontrasten tydligt i den här scenen. Pepper 

agerar helt tvärtom än vad hon vanligtvis skulle gjort. Bal (1997) beskriver att tittaren förs 

fram och tillbaka mellan verifikation och spekulation. Narrativet komplicerar det tittaren 

antagit, eftersom Pepper helt plötsligt förändras till en karaktär som är allt hon aldrig tidigare 

varit. 

Under samma scen sker en betydelse av klädsel. Mieke Bal (1977) förklarar att klädsel har 

betydelse, även Sundstedt (2005) hänvisar till klädsel som en viktig företeelse gällande en 

karaktärs uppbyggnad.  

Pepper är klädd i svart sport-bh, svarta tights, är barfota, har utsläppt hår och är oljigt svettig 

och bilmekanikersmutsig. Hon är klädd helt tvärtom än hur hon brukar vara klädd. Värt att 

poängtera är att det inte var Pepper som valde klädseln. Det var Killian som ändrade hennes 

klädsel under kidnappningen. 

Tony lägger kommentaren ”[…] Why don't you dress like this at home? Hmm? Sports bra, the 

whole deal” (Iron Man, 2013). Kopplas detta till The Male Gaze (1975/1989) och Pollocks 

(1993) teori om kvinnobilder så kan det konstateras att kvinnan blir satt i en objektifierad 

situation. Tony antas mena en önskan kopplat till ett begär, att han vill att hon går klädd så 

hemma för att hon är attraherande. Till att börja med kopplas kommentaren till The Male 

Gaze. ”Männen som tittar och manliga karaktären blir subjekt och betraktar kvinnan, som blir 

objektet. Blicken från dels de som tittar men också de manliga karaktärerna i filmen 

kombineras” (Durham & Kellner, 2006, S. 347). I och med att Tony lägger kommentaren, 

som är man och huvudkaraktär, får han även med sig tittarna till att se Pepper på det sättet. 

Det blir att både tittarna och Tony Stark ser Pepper Potts på samma sätt. 

Ses det hela utifrån Pollocks teori om kvinnobilder, så går det att koppla scenen till Pollocks 

förklaring. ”Det är åskådaren som betraktar bilden med hjälp av tecken” (Pollock, 1993). 

Kvinnobild handlar om att använda den redan konstruerade bilden av kvinnan i samhället och 

rikta uppmärksamheten efter det. Genom att bara analysera Peppers klädsel så är den som 

tidigare nämnt annorlunda än vad den brukar vara. Hon klär sig sällan i tighta kläder med 

magen bar. Redan där kanske tittaren riktar uppmärksamheten och reagerar. Men eftersom 
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Tony lägger kommentaren angående Peppers nya utseende, så blir tesen starkare för att 

Pepper sätts i en kvinnobild utifrån samhällets konstruerade bild av en attraherande och 

lättklädd kvinna. 

7.7 PEPPER POTTS UTVECKLING 

Det går att analysera Peppers utveckling kopplat till genus och vidarekopplat till The Male 

Gaze (1975/1989) och Pollocks (1993) kvinnobild. Det kan tolkas att Pepper är skapad efter 

idealet The Male Gaze, med tanke på hur analysens innehåll har betydelse till det. Till en 

början är Pepper försiktig och inte riktigt vågar säga ifrån. Under trilogins gång förändras 

Pepper i en takt som är accepterande och trovärdig om det relateras till samhällets tempo. 

Trots att det är en fiktiv karaktär i en fiktiv berättelse så är allt gällande Pepper Potts beteende 

trovärdigt till verkligheten. Genom en övergripande blick över analysen av filmerna, så är det 

några scener där Pepper strider mot Pollocks (1993) kvinnobild. Om Pepper relateras till The 

Male Gaze-idealet så kan det hela kopplas vidare till att The Male Gaze i det här fallet 

konstrueras på så sätt att kvinnan lyfts upp. Den stereotypiska kvinnan fanns inom henne till 

en början men förändrades under trilogins gång. Det hela kan ses ur två olika perspektiv: 

1. Pepper Potts är konstruerad efter The Male Gaze, förhåller sig till det idealet men skapar en 

modernare bild av The Male Gaze (att kvinnan lyfts upp). 

2. Genom att hon strider mot kvinnobilderna i vissa scener så kan även The Male Gaze 

kopplas på samma sätt som kvinnobilderna, att idealet krossas av Pepper. 

”Tanken om den manliga blicken åsyftar insikten om att det i de flesta populärkulturella 

representationer tycks vara män som betraktar, medan kvinnor betraktas” (Lindgren, 2009, S. 

174). Det är det Pepper blir av både Tony och tittaren, när han kommenterar hennes klädsel 

(Konversation 3.3). Pepper svarar inget när Tony påpekar att han vill att hon ska vara klädd 

på det sättet hemma. Därför är det värt att poängtera att Pepper inte protesterar eller ger något 

slags svar. Det kan vara på tvä sätt:  

1. Antingen bryr hon sig inte om vad Tony säger. Vilket i sin tur leder till att hon inte 

medvetet strider mot genusnormerna, men gör det ändå. 

2. Eller så bryr hon sig men säger ingenting, för att hon inte vill höra en sådan kommentar. 

Första alternativet överväger det andra, då Pepper är skärrad för stunden av allt som hänt. 

Pepper tog möjligtvis inte ens in den kommentaren i huvudet. Vilket i sin tur leder till att 

Pepper omedvetet strider mot genusnormerna. 
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Genom en jämförelse mellan Konversation 1.1 och Konversation 3.3, så ges ett tydligt bevis 

på att Pepper har utvecklats. I Konversation 1.1 är Pepper väldigt försiktig, strikt och har en 

mild personlighet. I Konversation 3.3 har Pepper precis räddat livet på Tony Stark, hon var 

Iron Man en kort stund och hon har lika mycket ekonomisk makt som Tony Stark.  

Mieke Bal (1997) beskriver att det är lättare att se förändringar och beskriva karaktärer när 

deras viktigaste karaktärsdrag är etablerade. Genom en tillbakablick på 

karaktärsbeskrivningen av Pepper Potts så går det att se hennes tydligaste drag. Hon är en 

proper kvinna som sköter sitt jobb till hundra procent. Det är inget som förändras under 

trilogins gång. I Konversation 3.3, när hon besegrat skurken och vänder sig mot Tony Stark 

säger hon ”Oh, my god. I was really violent” (Iron Man 3, 2013). Även när hon räddat livet på 

Tony Stark och har förintat skurken så kan hon inte släppa sina tydligaste karaktärsdrag. ”En 

karaktärs relation till sig själv från tidigare skede till ett senare skede har också betydelse, då 

det kopplas samman med igenkänningar och kontraster” (Bal, 1997). Något som förändras 

under trilogins gång är att Pepper blir en starkare karaktär som är avgörande för narratologin. 

I slutet av Iron Man 3 är det Pepper som räddar livet på Tony Stark. Bara det är en stor 

utveckling i sig. Pepper är till en början väldigt försiktig och tvekar. I sista filmen står hon på 

sig, säger ifrån och är lite mer avslappnad. Pepper jobbar sig upp under trilogins gång 

gällande både arbete och personlighet. Pepper blir lika ekonomiskt oberoende som Tony i och 

med att hon driver företaget. Hon räddar honom i slutet, vilket kan kopplas till att det på ett 

sätt blir ombytta roller karaktärerna emellan för en stund. Typiska superhjältegrejen kan 

relateras till att superhjälten, oftast en man, räddar en kvinna. Men i det här fallet är det 

tvärtom. Utan Pepper Potts hade Tony Stark kanske inte överlevt. 

7.8 EN KOPPLING TILL JANE EARL 

Det Jane Earl påpekar är att det har skett en förändring för kvinnors röster i film under de 60 

senaste åren. Earl drar en koppling till just Pepper Potts. Visserligen beskrivs Pepper Potts 

enligt Earl kort och gott som en superhjältes assistent och kärleksintresse. Men hon förklarar 

även att Pepper Potts har en ledande roll och att filmen Iron Man 3 tjänade mest pengar av 

alla filmer 2013 (Earl, 2014).  

Det Jane Earl inte pekar på är att det är en kvinna som har störst ekonomisk makt av alla 

karaktärer i hela filmen. Pepper Potts har också hög social status. Filmen som 2013 tjänade 

mest innehåller alltså en kvinna som tjänar mest av alla, medan superhjälten är hemma och 

”tar hand om huset”. 
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8. RESULTAT 

Slutligen kan det konstateras, utifrån analysens innehåll, att Pepper Potts genomgått en tydlig 

karaktärsutveckling. Från att vara Tony Starks assistent, till arbetspositionen CEO för Tony 

Starks företag Stark Industries. Från att vara försiktig och tillbakadragen, till att ta mer plats 

och säga vad hon tycker. Från att vara singel, till att vara flickvän. Från att bli räddad av Tony 

Stark, till att rädda Tony Stark. Pepper genomgår många steg i utvecklingen under trilogins 

gång och hon är därmed en viktig del och karaktär inom narrativet. 

Pepper Potts och Tony Starks relation går att koppla direkt till verkligheten. Trots att det är en 

fiktiv berättelse så kan deras relation relateras med relationer människor emellan i samhället. 

Varken Pepper eller Tony har någon slags superhjältekraft, de båda är människor. Det stärker 

ännu mer trovärdighet till att relationen mellan karaktärerna är som en relation i verklighetens 

samhälle. Till en början är de bara arbetskollegor men deras relation utvecklas och blir sedan 

även en kärleksrelation. 

Karaktärerna emellan går här inte att analysera med genus, då det inte finns något som pekar 

på att det handlar om mannens och kvinnans olikheter i jämförelse. Det här kan kopplas till 

Eva Magnussons artikel Genusforskning inom psykologin (2008). Magnusson förklarar 

problematiken när det handlar om att forska om genus med relation till komparativa 

undersökningar mellan kvinnor och män. ”Både kvinnor och män finns utspridda över hela 

det sociala och kulturella spektrumet i varje samhälle, vilket innebär att varken kvinnor eller 

män är enhetliga grupper” (Magnusson, 2008, S. 25).  

Hade en hund varit en kapabel kandidat så hade alltså hundens forskning varit mer relevant än 

om det var en kvinna eller man. Alltså råder det en problematik när det handlar om att 

undersöka könsskillnader.  

”Framför allt är det stor chans att egenskaperna har olika innebörder för en kvinna respektive 

för en man. Man kan också reflektera över vad det får för konsekvenser att säga sådant som 

”kvinnor är lika duktiga som män på…”, eftersom mäns handlingar och livssammanhang då 

görs till något som kvinnor ska mätas mot (Magnusson, 2008, S. 25-26)”. 

Men Pepper Potts utveckling och beteende kopplat till genus är genomförbart, då karaktären 

sätts i relation och jämförelse med kvinnan i samhället och inte med mannen. Filmerna visar 

inget på att det handlar om kampen mellan kvinna och man, utan mer deras karaktäristiska 

skillnader människor emellan inom den fiktiva berättelsen. 

Som tidigare redogjordes i studien så kan det konstateras att Pepper strider mot 
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genusnormerna på ett sätt som inte förhåller sig till den stereotypiska kvinnan, med 

utgångspunkt från Pollocks (1993) kvinnobild och The Male Gaze (1975/1989). Som tidigare 

nämnt har klyftan mellan könsrollerna i samhället blivit något mindre, i och med att 

könsrollerna rör sig relativt fritt mellan klyftans båda sidor. Pepper Potts och Tony Stark har 

inte kontraster mellan varandra som tyder på samhällskonstruktionen av typiskt kvinnligt och 

manligt. Ingenstans under filmen kommer diskussioner kring kontraster mellan könen upp. 

Pepper Potts rör sig fritt mellan klyftorna. Men deras förhållande utifrån cultural studies och 

levd kultur (Williams, 1958) visar tydligare på att det inte handlar om könsskillnaderna 

mellan klyftorna och hur de skiftar, utan mer om kampen i att skapa en fungerande relation 

som gynnar båda karaktärerna. Det är karaktärernas beteenden och grundliga 

karaktärsbeskrivningar som rör sig fritt mellan varandras klyftor, inte deras könsskillnader. 

Tony är Iron Man, Pepper blir Iron man. Tony äger företaget, Pepper blir CEO. Pepper visar 

känslor, Tony börjar visa känslor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

9. DISKUSSION 

Att forska utifrån narratologi med inriktning på karaktärer byggde hela studiens stam och gav 

både vetenskaplig och i sin tur samhällelig relevans. Att analysera karaktärerna med hjälp av 

Sundstedts (2005) analysmodell och sedan sätta de båda i ett verklighetsperspektiv utifrån 

deras relation till varandra, kopplat till cultural studies, gjorde så att det vetenskapliga och 

samhälleliga knöts ihop till en trovärdig analys.  

Genom kopplingen utifrån genusperspektivet till Pepper Potts utveckling sattes kvinnans 

samhällskonstruktion i ett vetenskapligt sammanhang, kopplat till relevanta teorier för att få 

fram att Pepper Potts strider mot genusnormerna. Att forska inom genus är ett ofta 

förekommande ämne inom medie- och kommunikationsvetenskap. Men att forska i hur en 

kvinna utvecklas under en viss tidsperiod är inte lika förekommande som att göra en 

jämförelse könen emellan. 

Jane Earl (2014) förklarar att det skett en förändring men att det är för lite kvinnor ändå på 

dagens listor över mest populära filmer. Dock tolkas det som att Earl har en relativt likgiltlig 

syn på förändringen, då hon anser att denna förändring är för liten. Som tidigare nämnt har 

Pepper Potts störst ekonomisk makt av karaktärerna och är chef över ett mångmiljonföretag. 

Alltså är det inte bara listan som är värd att belysa, utan även innehållet i filmen som är högst 

upp på listan. 

Slutligen, med studiens innehåll, kan det konstateras att Pepper Potts genomför en 

karaktärsutveckling under trilogins gång och är därmed viktig i narrativet. Att jämföra 

karaktärerna Tony Stark och Pepper Potts var inte av relevans, eftersom det inte handlade om 

mannen och kvinnans olika sätt i jämförelse. Under filmerna är det ingen kamp mellan könen 

och det är heller inte någon fråga om maktbegär. Som tidigare nämnt så är det karaktärernas 

grundliga karaktärsbeskrivningar och beteenden som rör sig fritt mellan deras klyftor, inte 

karaktärernas könsskillnader. 
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9.1VIDARE FORSKNING 

Förslag till vidare forskning skulle kunna vara riktat mot serietidningarna. Att jämföra den här 

studien med hur Pepper Potts gestaltas i serietidningarna utifrån ett genusperspektiv. För att 

konkret fastställa de problem som tagits upp i den här studien, krävs en vidare forskning till 

serietidningarna och möjligtvis Avengers-filmerna, där Pepper Potts och Tony Stark 

medverkar. Trots att trilogin utspelar sig efter serietidningarnas innehåll så är det faktorer där 

som säkert inte tar plats i filmerna som kan anses vara av betydelse inom forskning. 

Ännu ett förslag är att göra en komparativ undersökning med den här studien, som fokuserar 

på Pepper Potts, och en annan studie som handlar om någon annan karaktär eller kvinna som 

genomför en utveckling. 
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11. BILAGOR 

Kjell Sundstedts mall för karaktärsbeskrivning 

”1. Ålder. Några följdfrågor: Hur visar karaktären sin ålder? Är åldern viktig för karaktären? 

2. Könsidentitet: Kvinna, man, >>mittemellan<< eller annat. 

3. Längd och vikt. 

4. Hår och ögonfärg. 

5. Fysiska defekter, handikapp. 

6. Fysik: Atletisk, tjock, smal, breda höfter och så vidare. 

7. Fysisk hållning: Avspänd, sprallig, stel och så vidare. 

8. Fysisk rörelse: Rytm och sätt att gå; >>kattlikt<<, fort, knyckigt, >>flytande<< och så 

vidare. 

9. Manér: Karaktäristiska gester etcetera. 

10. Röst/språk: Textning, rytm, hög eller låg, mörk eller ljus röst, gäll etcetera. 

11. Speciella verbala uttryck: Favorituttryck, ordspråk, slang. 

12. Klädsel: Struken, ostruken, vit skjorta, T-tröja etcetera. 

13. Sexualitet: Hur mycket påverkar sexualiteten karaktärens liv? Hur uttrycks det? 

14. Intelligens: Bondförnuft, så kallas intellektuell, trångsynt, >>duktig<< etcetera. 

15. Temperament: Optimistisk, dess motsats, rebellisk och så vidare. 

16. Komplex/fobier. 

17. Frustrationer och avgörande misslyckanden. 

18. Öknamn/smeknamn: Varför har karaktären fått detta namn? 

19. Vad är karaktärens känsla inför sig själv? Vilka känslor är karaktären tillfreds med? 

Otillfredsställd med? Vad förnekar karaktären? 

20. Livsattityder: Upprorisk, resignerad etcetera. 

21. Dolda karaktärsdrag: Vad döljer karaktären medvetet? Omedvetet? 

22. Familj och familjebakgrund: Vad har den för betydelse för karaktärens liv? 

23. Vänner och kärlekar. 

24. Arbetskamrater och chefer. Hur förhåller sig karaktären till auktoriteter? 

25. Andra människor som är involverade i karaktärens liv. 

26. Födelseplats. 

27. Etisk, religiös bakgrund. 

28. Utbildning. 

29. Arbete: Vad har karaktären för känslor inför det? Är det drömjobbet? 
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30. Social-ekonomisk status. 

31. Boende: Hur påverkar det karaktärens liv? 

32. Officiella hobbyer/intressen: Bilar, hundar, frimärken etcetera. 

33. Inofficiella hobbyer: Samlar nallar, kapsyler, porrfilmer med mera. 

34. Grundläggande värderingar: Politiska, religiösa, moraliska. Konkreta uttryck för dessa 

olika värderingar. 

35. Drömmar och ambitioner … Kanske det viktigaste för att lära känna en karaktär 

(Sundstedt, 2005, S. 171-172)”. 
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SCENER FRÅN IRON MAN 

Konversation 1.1: Första scenen någonsin med Pepper Potts. Hon pratar med en kvinna 

vid namn Christine Everhart, som spenderat natten med Tony Stark hemma hos honom 

(0:10:03 – 0:10:30). 

Pepper Potts: ”That’s Jarvis, he runs the house. I’ve got your clothes here, they’ve been dry 

cleaned and pressed and there’s a car waiting for you outside that will take you anywhere 

you’d like to go”. 

Christine Everhart: ”You must be the famous Pepper Potts”. 

Pepper Potts: ”Indeed I am”. 

Christine Everhart: ”After all these years Tony still has you pick up the dry cleaning”. 

Pepper Potts: ”I do anything and everything that Mr. Stark requires. Including occasionally 

taking out the trash. Would that be all?”. 

Konversation 1.2: Pepper Potts går ner till Tony Starks arbetsrum för att ge honom 

kaffe och prata om framtida möten, inköp inom företaget och andra viktiga saker som 

Tony nonchalant diskuterar med Pepper Potts. En stund in i konversationen inser Tony 

Stark att han har glömt bort Pepper Potts födelsedag (0:10:56 – 0:12:23). 

Pepper Potts: ”I’m aloud to have plans on my birthday”. 

Tony Stark: ”It’s your birthday”. 

Pepper Potts: ”Yes”. 

Tony Stark: ”I knew that… Already?”. 

Pepper Potts: ”Yeah, isn’t that strange? It’s the same day as last year”. 

Tony Stark: ”You know what? Get yourself something nice from me”. 

Pepper Potts: ”I already did”. 

Tony Stark: ”And?”. 

Pepper Potts: ”Oh, it was very nice. Very tasteful. Thank you Mr. Stark”. 

Tony Stark: ”You’re welcome Miss Potts”. 

Konversation 1.3: Tony har blivit kidnappad och är fast i en grotta i öknen med en man 

vid namn Yinsen. Varför Yinsen och Tony sitter inlåsta där är för att kidnapparna vill 

att de ska bygga ett vapen till dem. Tony och Yinsen tar an sig utmaningen och börjar 

bygga vapnet, säger dem. Men i själva verket bygger Tony Stark en stridsdräkt för att 

försöka rymma, Iron Man. Tony och Yinsen vet inte om de kommer överleva och de har 

ett känslofyllt samtal (0:26:48 – 0:27:25). 

Tony Stark: ”Got a family?”. 
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Yinsen: ”Yes. And I will see them when I leave here. And you, Stark?”. 

Tony Stark: ”No…”. 

Yinsen: ”So you’re a man who has everything… and nothing”. 

Händelse 1.1: Tony Stark kallar ner Pepper Potts till hans laboratorium för att han 

behöver hjälp med hans så kallade chest piece. Tony Stark fick föra in en chest piece i 

mitten av bröstet när han råkade ut för en vapenolycka under kidnappningen. Hans 

chest piece är det som håller honom vid liv, utan den dör han. Han vill att Pepper Potts 

ska hjälpa honom att byta ut sin första och nu gamla chest piece till en ny (0:49:18 – 

0:52:35). 

Pepper Potts: ”You know I… I… I don’t think I’m qualified to do this”. 

Tony Stark: ”No, you’re fine. You are the most capable, qualified, trustworthy person I’ve 

ever met. You can do great”. 

Sen kämpar Pepper Potts med att behålla lugnet och göra allt rätt medan hon byter 

Tonys chest piece. När allt är färdigt och läget är stabilt säger Pepper Potts till Tony 

Stark att han aldrig någonsin får be henne göra något liknande igen. 

Tony Stark: ”I don’t have anyone but you”. 

Konversation 1.4: Tony Stark går på en tillställning med hans företag. När han 

anländer till festen och kommer in i lokalen får han syn på Pepper Potts iklädd en 

vacker klänning (1:09:00 – 1:11:42). 

Tony Stark: ”You look fantastic! I didn’t recognize you”. 

Pepper Potts: ”What are you doing here?”. 

Tony Stark: ”Just avoiding government agents”. 

Pepper Potts: ”Are you by yourself?”. 

Tony Stark: ”Yes. Where’d you get that dress?”. 

Pepper Potts: ”Oh, it was a birthday present”. 

Tony Stark: ”That’s great”. 

Pepper Potts: ”From you, actually”. 

Tony Stark: ”Well, I got great taste”. 

Pepper Potts: ”Yes”. 

Tony Stark: ”You want to dance?”. 

Pepper Potts: ”Oh no”. 

Tony Stark: ”All right, come on”. 

Pepper Potts: ”Thank you. No”. 
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Tony Stark tar tag i Pepper Potts och tar med henne ut på dansgolvet. 

Tony Stark: ”Am I making you uncomfortable?”. 

Pepper Potts: ”No. No. I always forget to wear deodorant and dance with my boss in front of 

everyone that I work with in a dress with no back”. 

Tony Stark: ”You look great and you smell great”. 

Pepper Potts: ”Oh, God…”. 

Tony Stark: ”But I could fire you if that would take the edge off”. 

Pepper Potts: ”I actually don’t think you can tie your shoes without me”. 

Tony Stark: ”I’d make a week. Sure”. 

Pepper Potts: ”Really? What’s you Social Security number?”. 

Tony Stark: ”Five”. 

Pepper Potts: ”Five? Alright. You’re missing just a couple of digits there”. 

Tony Stark: ”The other eight? So I got you for the other eight”. 

De båda skrattar och kollar varandra djupt in i ögonen. Tony Stark släpper inte blicken 

från Pepper Potts. Hon börjar flacka med blicken. 

Tony Stark: ”How about a little air?”. 

Pepper Potts: ”Yes, I need some air”. 

Pepper Potts och Tony Stark går ut på balkongen, avskilt från folkmassan. 

Pepper Potts: ”That was totally weird”. 

Tony Stark: ”Totally harmless”. 

Pepper Potts: ”That was totally not harmless, by the way”. 

Tony Stark: ”We’re dancing. No one’s even watching”. 

Pepper Potts: ”Everybody who I work with… No, you know why?”. 

Tony Stark: ”I think you lost objectivity. I think they just… People… We just danced”. 

Pepper Potts: ”No, it was not just a dance. You don’t understand because you’re you. And 

everybody knows exactly who you are and how you are with girls and all of that, which is 

completely fine. But, you know, then me, you’re my boss and I’m dancing with you”. 

Tony Stark: ”I don’t think it was taken that way”. 

Pepper Potts: ”Because it makes me look like the one who’s trying to…”. 

Tony Stark: ”I just think you’re overstating it”. 

Pepper Potts: ”You know, and we’re here, and then I’m wearing this ridiculous dress, and 

then we’re dancing like that and…”. 

Pepper Potts rör sig sakta mot Tony Stark för att kyssa honom. Hon sluter ögonen, han 

likaså. När de är nära varandras ansikten öppnar Pepper ögonen. 
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Pepper Potts: ”I would like a drink, please”. 

Tony Stark: ”Got it, okay”. 

Pepper Potts: ”I would like a vodka martini, please”. 

Tony Stark: ”Okay”. 

Pepper Potts: ”Very dry with olives, a lot of olives. Like, at least three olives”. 

Konversation 1.5: Pepper Potts kommer ner till Tony Starks laboratorium (1:28:27 – 

1:30:28). 

Tony Stark: ”Hey. You busy? You mind if I send you on an errand? I need you to go to my 

office. You're going to hack into the mainframe and you're going to retrieve all the recent 

shipping manifests. This is a lock chip. This'll get you in. It's probably under Executive Files. 

If not, they put it on a ghost drive, in which case you need to look for the lowest numeric 

heading”. 

Pepper Potts: ”And what do you plan to do with this information if I bring it back here?”. 

Tony Stark: ”Same drill. They've been dealing under the table, and I'm going to stop them. I'm 

going to find my weapons and destroy them”. 

Pepper Potts: ”Tony, you know that I would help you with anything, but I cannot help you if 

you're going to start all of this again”. 

Tony Stark: ”There is nothing except this. There's no art opening. There is no benefit. There is 

nothing to sign. There is the next mission and nothing else”. 

Pepper Potts: ”Is that so? Well, then, I quit”. 

Pepper slänger nycklarna på bordet för att visa att hon är allvarlig. 

Tony Stark: ”You stood by my side all these years while I reaped the benefits of destruction. 

And now that I'm trying to protect the people that I put in harm's way, you're going to walk 

out?”. 

Pepper Potts: ”You're going to kill yourself, Tony. I'm not going to be a part of it”. 

Tony Stark: ”I shouldn't be alive, unless it was for a reason. I'm not crazy, Pepper. I just 

finally know what I have to do. And I know in my heart that it's right”. 

Pepper går fram till bordet och plockar upp nycklarna. 

Pepper Potts: ”You're all I have, too, you know”. 

Konversation 1.6: Tony Stark gömmer sig från Obadiah Stane som letar efter honom. 

Han behöver nu Pepper Potts hjälp (1:49:57 – 1:50:23). 

Tony Stark: ”Potts?”. 

Pepper Potts: ”Tony!”. 
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Tony Stark: ”This isn't working. We're going to have to overload the reactor and blast the 

roof”. 

Pepper Potts: ”Well, how are you going to do that?”. 

Tony Stark: ”You're going to do it. Go to the central console, open up all the circuits. When I 

get clear of the roof, I'll let you know. You're going to hit the master bypass button. It's going 

to fry everything up here”. 

Pepper Potts: ”Okay. I'm going in now”. 

Tony Stark: ”Make sure you wait till I clear the roof. I'll buy you some time”. 

Konversation 1.7: Pepper Potts är nere vid huvudknappen och är redo att trycka när 

Tony har tagit sig bort från taket. Samtidigt har Obadiah Stane övertaget och försöker 

döda Tony Stark (1:51:23 – 1:53:25). 

Pepper Potts: ”It's ready, Tony! Get off the roof!”. 

Obadiah Stane: ”How ironic, Tony! Trying to rid the world of weapons, you gave it its best 

one ever!”. 

Tony Stark: ”Pepper!”. 

Obadiah Stane: ”And now I'm going to kill you with it! You ripped out my targeting system!”. 

Tony Stark: ”Time to hit the button!”. 

Pepper Potts: ”You told me not to!”. 

Obadiah Stane: ”Hold still, you little prick!”. 

Tony Stark: ”Just do it!”. 

Pepper Potts: ”You'll die!”. 

Tony Stark: ”Push it!”. 

Pepper trycker på knappen och delar av Stark Industries sprängs i luften tillsammans 

med Obadiah. Tony Stark ligger på marken med sin slocknade chest piece, vilket 

betyder att han kan dö om han inte får en ny. Pepper springer fram till honom efter 

explosionen. 

Konversation 1.8: Tony sitter och läser vad tidningen har skrivit om händelsen dagen 

innan. Pepper gör rent hans sår i ansiktet och sminkar honom så att märkena inte ska 

synas. Agent Coulson från S.H.I.E.L.D kommer in i rummet och förklarar att han har 

fixat alibi till Tony, så att ingen ska misstänka honom (1:53:40 – 1:55:58). 

Agent Coulson: ”We have port papers that put you in Avalon all night, and sworn statements 

from 50 of your guests”. 

Tony Stark: ”See, I was thinking maybe we should say it was just Pepper and me alone on the 
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island”. 

Agent Coulson: ”That's what happened”. 

Tony Stark: ”All right”. 

Agent Coulson: ”Just read it, word for word”. 

Tony Stark: ”There's nothing about Stane here”. 

Agent Coulson: ”That's being handled. He's on vacation. Small aircraft have such a poor 

safety record”. 

Tony Stark: ”But what about the whole cover story that it's a bodyguard? He's my... I mean, is 

that... That's kind of flimsy, don't you think?”. 

Agent Coulson: ”This isn't my first rodeo, Mr. Stark. Just stick to the official statement, and 

soon, this will all be behind you. You've got 90 seconds”. 

Pepper Potts: ”Agent Coulson? I just wanted to say thank you very much for all of your help”. 

Agent Coulson: ”That's what we do. You'll be hearing from us”. 

Pepper Potts: ”From the Strategic Homeland...”. 

Agent Coulson: ”Just call us S.H.I.E.L.D”. 

Pepper Potts: ”Right”. 

Agent Coulson lämnar rummet och Pepper vänder sig mot Tony och hjälper honom 

med slipsen. 

Pepper Potts: ”Let's get this show on the road”. 

Tony Stark: ”You know, it's actually not that bad. Even I don't think I'm Iron Man”. 

Pepper Potts: ”You're not Iron Man”. 

Tony Stark: ”Am so”. 

Pepper Potts: ”You're not”. 

Tony Stark: ”All right, suit yourself. You know, if I were Iron Man, I'd have this girlfriend 

who knew my true identity. She'd be a wreck, 'cause she'd always be worrying that I was 

going to die, yet so proud of the man I'd become. She'd be wildly conflicted, which would only 

make her more crazy about me. Tell me you never think about that night”. 

Pepper Potts: ”What night?”. 

Tony Stark: ”You know”. 

Pepper Potts: ”Are you talking about the night that we danced and went up on the roof, and 

then you went downstairs to get me a drink, and you left me there, by myself? Is that the night 

you're talking about? Thought so. Will that be all, Mr. Stark?”. 

Tony Stark: ”Yes, that will be all, Miss Potts”. 
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SCENER FRÅN IRON MAN 2 

Konversation 2.1: Pepper Potts kommer ner till Tony Starks laboratorium och börjar 

diskutera affärer. Hon är arg för att hon anser att Tony har tagit fel beslut gällande 

viktiga affärer. De bråkar och hon ger sig inte. Mitt i bråket har Tony något viktigt att 

prata om (0:19:21 – 0:22:19). 

Tony Stark: ”Excellent idea. I just figured this out. You run the company”. 

Pepper Potts: ”Yeah, I'm trying to run the company”. 

Tony Stark: ”Pepper, I need you to run the company. Well, stop trying to do it and do it”. 

Pepper Potts: ”You will not give me the information...”. 

Tony Stark: ”I'm not asking you to try...”. 

Pepper Potts: ”...in order to...”. 

Tony Stark: ”I'm asking you to physically do it. I need you to do it”. 

Pepper Potts: ”I am trying to do it”. 

Tony Stark: ”Pepper, you're not listening to me!”. 

Pepper Potts: ”No, you are not listening to me”. 

Tony Stark: ”I'm trying to make you CEO. Why won't you let me?”. 

Pepper Potts: ”Have you been drinking?”. 

Tony Stark: ”Chlorophyll. I hereby irrevocably appoint you chairman and CEO of Stark 

Industries, effective immediately. Yeah, done deal. Okay? I've actually given this a fair 

amount of thought, believe it or not. Doing a bit of headhunting, so to speak, trying to figure 

out who a worthy successor would be. And then I realized it's you. It's always been you. I 

thought there'd be a legal issue, but actually I'm capable of appointing my successor. My 

successor being you. Congratulations? Take it, just take it”. 

Pepper Potts: ”I don't know what to think”. 

Tony Stark: ”Don't think. Drink. There you go”. 

Konversation 2.2: Pepper och Tony flyger med hans privatplan (0:40:15 – 0:42:04). 

Pepper Potts: ”What is that?”. 

Tony Stark: ”This is your in-flight meal”. 

Pepper Potts: ”Did you just make that?”. 

Tony Stark: ”Yeah. Where do you think I've been for three hours?”. 

Pepper Potts: ”Tony, what are you not telling me?”. 

Tony Stark: ”I don't want to go home. At all. Let's cancel my birthday party and... We're in 

Europe. Let's go to Venice, Cipriani. Remember?”. 
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Pepper Potts: ”Oh, yes”. 

Tony Stark: ”It's a great place to be healthy”. 

Pepper Potts: ”I don't think this is the right time. We're in kind of a mess”. 

Tony Stark: ”Yeah, but maybe that's why it's the best time. 'Cause then we...”. 

Pepper Potts: ”Well, I think as the CEO, I need to show up”. 

Tony Stark: ”As CEO, you are entitled to a leave”. 

Pepper Potts: ”A leave?”. 

Tony Stark: ”A company retreat”. 

Pepper Potts: ”A retreat? During a time like this?”. 

Tony Stark: ”Just a ride. Well, I'm just saying, to recharge our batteries and figure it all out”. 

Pepper Potts: ”Not everybody runs on batteries, Tony”. 

Konversation 2.3: Tony Stark kommer till Pepper Potts kontor för att be henne om 

ursäkt (1:16:27 – 1:19:07). 

Tony Stark: ”I was just driving over here, and I thought I was coming to basically apologize, 

but I'm not”. 

Pepper Potts: ”You didn't come here to apologize?”. 

Tony Stark: ”Look, that goes without saying, and I'm working on that. But I haven't been 

entirely upfront with you, and I just want to try to make good. Can I move this? This is crazy. 

It's like a Ferris wheel going. I'm trying to get some...”. 

Pepper Potts: ”No”. 

Tony Stark: ”Do you know how short life is? And if I never got to express... And by the way, 

this is somewhat revelatory to me. And I don't care... I mean, I care. It would be nice. I'm not 

expecting you to... Look, here's what I'm trying to say. I'm just gonna say it”. 

Pepper Potts: ”Let me stop you right here, okay? Because if you say "I" one more time, I'm 

gonna actually hurl something at your head, I think. I am trying to run a company. Do you 

have any idea what that entails?”. 

Tony Stark: ”Yes”. 

Pepper Potts: ”People are relying on you to be Iron Man and you've disappeared, and all I'm 

doing is putting out your fires and taking the heat for it. I am trying to do the job that you 

were meant to do. Did you bring me strawberries? Did you know that there's only one thing 

on Earth that I'm allergic to?”. 

Tony Stark: ”Allergic to strawberries. This is progress, Pepper. I knew there was a 

correlation between you and this”. 
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Pepper Potts: ”I need you...”. 

Tony Stark: ”I need you, too”. 

Pepper Potts: ”...to leave now”. 

Konversation 2.4: Tony har precis räddat Pepper från en explosion och nu är de uppe 

på ett tak, i säkerhet (1:52:12 – 1:53:32). 

Pepper Potts: ”Oh, my God! I can't take this anymore”. 

Tony Stark: ”You can't?”. 

Pepper Potts: ”I can't take this”. 

Tony Stark: ”Look at me”. 

Pepper Potts: ”My body, literally, cannot handle the stress. I never know if you're gonna kill 

yourself or wreck the whole company”. 

Tony Stark: ”I think I did Okay”. 

Pepper Potts: ”I quit. I'm resigning. That's it”. 

Tony Stark: ”What did you just say? You're done? That's surprising. No, it's not surprising. I 

get it. You don't have to make any excuses”. 

Pepper Potts: ”l'm... I'm... I'm not making any excuses”. 

Tony Stark: ”You actually were just making excuses. But you don't have to”. 

Pepper Potts: ”No, I wasn't making an excuse. I'm actually very justified”. 

Tony Stark: ”Listen. Hey, hey. You deserve better”. 

Pepper Potts: ”Well...”. 

Tony Stark: ”You've taken such good care of me. I've been in a tough spot, but you got me 

through it, so... Right?”. 

Pepper Potts: ”Thank you”. 

Tony Stark: ”Yeah”. 

Pepper Potts: ”Thank you for understanding”. 

Tony Stark: ”Yeah, yeah. Let's talk clean-up”. 

Pepper Potts: ”I'll handle the transition. It'll be smooth”. 

Tony Stark: ”Okay. What about the press? Because you only had the job for a week. That's 

gonna seem...”. 

Pepper Potts: ”Well, with you it's like dog years”. 

Tony Stark: ”I know”. 

Pepper Potts: ”I mean, it's like the Presidency...”. 

Tony avbryter Pepper med att hålla om henne och kyssa henne. 
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Tony Stark: ”Weird”. 

Pepper Potts: ”No, it's not weird”. 

Tony Stark: ”It's okay, right?”. 

Pepper Potts: ”Yeah”. 

Tony Stark: ”Run that by me again”. 

Tony och Pepper Kysser varandra igen. 

SCENER FRÅN IRON MAN 3 

Konversation 3.1: Pepper kommer ner till Tonys arbetsrum (0:20:34 – 0:22:45). 

Pepper Potts: ”You ate without me, already? On date night?”. 

Tony Stark: ”He was just”. 

Pepper Potts: ”You mean you”. 

Tony Stark: ”Well yeah, I just mean we were just... just hosting you while I finished up a little 

work. And yes, I had a quick bite. I didn't know if you were coming home or you were having 

drinks with Aldrich Killian”. 

Pepper Potts: ”What? Aldrich Killian? What are you checking up on me?”. 

Tony Stark: ”Happy was concerned”. 

Pepper Potts: ”No, you're spying on me. I'm going to bed”. 

Tony Stark: ”Hold on. Come on. Pep. Hey, I admit it! My fault. Sorry. I'm a piping hot mess. 

It's been going on for a while... I haven't said anything. Nothing's been the same since New 

York”. 

Pepper Potts: ”Oh really? I didn't notice that, at all”. 

Tony Stark: ”You experience things and then they're over and you still can't explain them. 

Gods, aliens, other dimensions... I'm just a man in a can. The only reason I haven't cracked 

up is probably because you've moved in. Which is great. I love you; I'm lucky. But honey... I 

can't sleep. You go to bed, I come down here. I do what I know; I tinker. The threat is 

imminent. And I have to protect the one thing that I can't live without... That's you. And my 

suits; they're uh...”. 

Pepper Potts: ”Machines”. 

Tony Stark: ”They're part of me”. 

Pepper Potts: ”A distraction”. 

Tony Stark: ”Maybe”. 

Händelse 3.1: Tony och Pepper står och tjafsar i deras hem. En helikopter hörs och att 

vapen avfyras mot huset. Precis när skottet träffar huset flyger både Tony och Pepper 
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upp i luften av trycket. I luften hinner Tony se till att Pepper får på sig en av Iron Man-

dräkterna, så att hon landar säkert, medan Tony själv flyget in i väggen utan skydd. 

Tony ligger på golvet och försöker få tillbara sina normala andetag, när taket börjar 

spricka och falla ovanför honom. Precis innan han hinner bli träffad lutar sig Pepper 

över honom och skyddar honom med dräkten (0:34:09 – 0:35:06). 

Pepper Potts: ”I got you”. 

Tony Stark: ”I got you first”. 

Händelse 3.2: Tony har skakat av sig Killian för en stund och är tillbaka för att rädda 

Pepper, som hänger högt över en byggnadskant. Tony når henne inte och skriker att 

hon måste släppa taget för att han ska nå henne och han lovar henne att han kommer 

fånga henne. Byggnaden skakar till och Pepper ramlar. Tony fångar henne inte och hon 

faller från flera meters höjd ner till marken. Tony ser knäckt ut (1:48:15 – 1:48:47). 

Konversation 3.2: Tony och Killian slåss på en plattform, mitt i fighten börjar de prata 

(1:50:56 – 1:51:18). 

Aldrich Killian: ”You really didn't deserve her, Tony. It's a pity. I was so close to having her... 

perfect”. 

Tony Stark: ”Okay, okay, wait, wait, slow down, slow down. Okay, you're right. I don't 

deserve her. But here's where you're wrong: She was already perfect”. 

Händelse 3.3: Tony trodde att han hade dödat Killian men han kommer tillbaka ur 

askan. Tony har ingen av sina Iron Man-dräkter nära och har skadat foten, så han 

ligger på marken hjälplös. Helt plötsligt dyker Pepper upp och slår till Killian så att han 

flyger iväg flera meter. Tony kollar på Pepper och säger att han är mållös. Alla Tonys 

dräkter är inställda på att förstöra allt över 3000 grader, eftersom de personerna som 

han ämnet injekterat i sig har den nivån. Pepper är en av de som är injekterad med 

ämnet, så en av Iron Man-dräkterna siktar in sig på att döda Pepper. Tony försöker 

stoppa dräkten men inser att han inte har sitt headset som går till hans dator vid sig. 

Pepper hoppar upp i luften, tar tag i dräkten och slår ner den på marken. Hon tar på sig 

ärmen som har inbyggda vapen, plockar upp ett skott på marken, sparkar det mot 

Killian och avfyrar vapnet när skottet har träffat honom. Killian sprängs i luften och 

Pepper Potts har precis räddat livet på Tony Stark (1:52:50 – 1:53:54). 

Konversation 3.3: Direkt efter Pepper har dödat Killian börjar hon inse vad som hänt 

(1:54:00 – 1:56:10). 
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Pepper Potts: ”Oh, my god. I was really violent”. 

Tony Stark: ”You just scared the devil out of me. I thought you were…”. 

Pepper Potts: ”I was dead. Why? Because I fell two hundred feet? Who's the hot mess now?”. 

Tony Stark: ”Still debatable. Probably tipping your way a little bit. Why don't you dress like 

this at home? Hmm? Sports bra, the whole deal”. 

Pepper Potts: ”You know I think I understand why you don't want to give up the suits. What I 

am gonna complain about now?”. 

Tony Stark: ”Well, it's me. I'll think of something”. 

Pepper Potts: ”Don't touch me. No, I'm gonna burn you!”. 

Tony Stark: ”No, no. You're not hot”. 

Pepper Potts: ”Am I gonna be okay?”. 

Tony Stark: ”No, you're in a relationship with me, everything will never be okay. But I think I 

can figure this out, yeah. I almost had this 20 years ago when I was drunk. I think I can get 

you better. That's what I do. I fix things”. 

Pepper Potts: ”And all your distractions?”. 

Tony Stark: ”Uh, I'm gonna shave them down a little bit”. 

Tony ber hans dator Jarvis spränga alla Iron Man-dräkter i luften. Både Tony och 

Pepper får tårar i ögonen och kramar varandra. 

Tony Stark: ”Okay so far? You like it?”. 

Pepper Potts: ”It'll do”. 

 


