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Abstract	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Enligt en brittisk undersökning bygger allmänhetens uppfattning om individer med 

psykisk störning främst på den information som förmedlas via film. Syftet med denna 

studie var därför att undersöka hur fyra identifierade stereotyper inom ämnet psykisk 

störning framställs i filmerna: Mina, Jag och Irene (2000), Gökboet (1975), Primal 

Fear (1996) och När lammen tystnar (1991). Med Halls representationsteori som bas 

utgick studien från Dyers tankar om stereotyper, Goffmans stigmatiseringsteori samt 

Saids idé om en uppdelning mellan ”vi” och ”de Andra”. Genom att även inkorporera 

Berrittas syn på psykisk störning i film samt Bordwell och Thompsons filmteoretiska 

perspektiv kunde ovanstående teorier tydligt kopplas till studiens syfte. För att kunna 

genomföra undersökningen skapades en analysmodell där Labovs narrativa 

beståndsdelar operationaliserades via specifika frågor framtagna utifrån Selby och 

Cowderys ramverk för narrativa analyser. Resultatet visar att de identifierade 

stereotyperna huvudsakligen formas och framställs genom att dra en skiljelinje mellan 

normalt och avvikande. Filmtekniska komponenter tillämpas därefter utifrån vilka 

känslor filmskaparna ämnar framkalla hos åskådaren i relation till respektive 

identifierade stereotyp. 
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Inledning	
 
Massmedier har sedan sin begynnelse spelat en avgörande roll för hur vi människor uppfattar 

vår omvärld. Inom de områden vi saknar personlig erfarenhet är vi exempelvis enligt Weibull 

”ofta beroende av de bilder dagspress, radio och tv förmedlar” (2007:49). Vi fyller alltså igen 

de hål som finns i vår kunskapsbank genom att ta fasta på representationer av omvärlden som 

förmedlas via bilder. Problem uppstår dock när dessa bilder misstas för att representera en 

absolut sanning, något som gör att vi kan få en snedvriden uppfattning om alltifrån 

främmande kulturer till frågor om genus och etnicitet. Med detta i åtanke måste film ses som 

ett av vår tids allra mest kraftfulla medier. Detta eftersom det inte finns några direkta regler 

gällande framställning av exempelvis olika samhällsgrupper. Istället är det andra faktorer 

såsom dramaturgiska konventioner, underhållningsvärde och ofta filmskapares personliga 

ståndpunkter som utgör grund för de representationer som presenteras. Något som lett till 

många förenklade och ofta missvisande generaliseringar. En ”grupp” som visats sig bli 

lidande av sådana generaliseringar är individer innehavandes någon form av psykisk störning. 

Genom filmhistorien har nämligen karaktärer med psykisk störning allt som oftast reducerats 

till förenklade stereotyper besittandes få, oftast negativa, egenskaper.  

Psykologen och filmvetaren Peter Byrne (2009) har identifierat fyra återkommande 

stereotyper för karaktärer med psykisk störning genom filmhistorien: 1) som objekt för 

förlöjligande, 2) som objekt att tycka synd om, 3) som bluff och 4) som våldsam individ. 

Enligt Byrne (2009) har dessa förenklade stereotyper fått agera mall för verkliga individer 

och således blivit en stor bidragande orsak till samhällets uppfattning- och inställning till 

denna grupp. I rapporten Screening Madness: A Century of Negative Movie Stereotypes 

(2009) listade Byrne ett åttiotal filmer kategoriserade utifrån respektive identifierade 

stereotyp1. Utifrån denna lista har filmerna Mina, Jag och Irene (2000) inom kategorin 

psykiskt störning som objekt för förlöjligande, Gökboet (1975) inom psykisk störning som 

objekt att tycka synd om, Primal Fear (1996) inom psykisk störning som bluff och slutligen 

När lammen tystnar (1991) inom psykisk störning som våldsam individ, valts ut för 

djupgående analys om hur dessa stereotyper framställs. Dessa fyra filmer plus tillhörande 

identifierade stereotyp är således vad som utgör empiriskt material och forskningsområde för 

denna uppsats. Då en brittisk undersökning visat att film är allmänhetens huvudsakliga källa 

till information om psykisk störning, kan det nämligen argumenteras vara av stor vikt att 

                                                
1 Se Appendix 1. 
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studera hur dessa återkommande stereotyper framställs i olika filmnarrativ (time-to-

change.org.uk 2009).  

 

Syfte	och	frågeställningar	
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur psykisk störning framställs i filmerna Mina, 

Jag och Irene (2000), Gökboet (1975), Primal Fear (1996) och När lammen tystnar (1991). 

Detta i avseende att bredda diskussionen gällande huruvida stereotypa representationer kan 

bidra till stigmatisering av individer med psykisk störning. Materialet kommer undersökas 

genom tillämpandet av en narrativ analysmetod där målet är att besvara de, för syftet, särskilt 

formulerade frågeställningarna: 

 

• På vilket sätt formas och befästs representationen av Byrnes identifierade stereotyper i 

de utvalda filmernas narrativ? 

• Hur används kinematografi, iscensättning och ljud i de utvalda filmerna för att 

förstärka åskådarens intryck av den representerade stereotypen?   

 

Avgränsning	
 
Enligt psykologiguiden.se är termen psykisk störning ett allmänt begrepp som syftar på 

reaktionsmönster vilka medför psykiskt lidande eller funktionsnedsättning oavsett diagnos. 

Då denna uppsats inte har för avsikt att undersöka framställningen av några specifika 

sjukdomar eller diagnoser kommer således detta begrepp inte adresseras på något annat sätt 

än som en vid, allmän, term. 

Det ska även nämnas att genreteori inte kommer användas som någon teoretisk 

förklaringsmodell, utan enbart kommer beröras vid i förhållande till Berrittas (2015) 

konstaterande att förhållandet mellan just genre och framställning av psykisk störning i film 

är av stor betydelse för dessa filmers uppbyggnad. Det ska dock belysas att genrer spelar en 

stor roll i vårt tolkande av film överhuvudtaget då tidigare erfarenheter och 

genreförväntningar bidrar till hur vi uppfattar ett narrativ.  

Vidare hade ett genusperspektiv onekligen varit en intressant inriktning att applicera 

på detta ämne. Exempelvis hade Karin Johannissons kvinnohistoriska teorier om psykiskt 

störda individer som subjekt inordnade i en hierarkisk struktur kunnat alstra många 

intresseväckande resultat om såväl genus, som patriarkala maktstrukturer inom 
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filmbranschen. Bedömningen är dock att en sådan studie skulle vara av en magnitud bättre 

lämpad för studier på högre nivå.  

Disposition	
 
Studien inleds med ett kort stycke bakgrundsinformation om de fyra filmer som ska 

undersökas samt om den kampanj vilken ligger till grund för uppförandet av studien. Sedan 

följer en genomgång av tidigare forskning där fokus oftast legat på egenskaper tillskrivna 

karaktärer med psykisk störning samt spekulationer om vilka eventuella konsekvenser 

mediala framställningar av ämnet kan generera. Därefter kommer ett teoriavsnitt där 

stereotypifiering, stigmatisering, orientalism och filmiska framställningar presenteras med 

utgångspunkt från Halls representationsteori. I efterföljande del diskuteras sedan 

narrativanalysen som metod samt hur denna tillämpas i den aktuella studien genom 

uppförandet av ett specifikt framtaget analysschema. I samma avsnitt presenteras även de 

faktorer som legat till grund för materialurvalet. Efter utförande och redovisning av 

analysdelen följer avslutningsvis en slutdiskussion där resultaten avhandlas i relation till 

studiens syfte.  
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Bakgrund	
 

Mina,	Jag	och	Irene:	Psykisk störning som objekt för förlöjligande 
 
Amerikansk komedi från 2000. Regisserad av bröderna Peter och Bobby Farrely som 

tillsammans med Mike Cerrone även skrivit manus. Huvudrollerna spelas av Jim Carrey och 

Renée Zellweger. Filmen, som rönte stor publik framgång men som även kritiserats för att 

blanda ihop dissociativ identitetsstörning med schizofreni, har visats frekvent på svensk tv de 

senaste åren.  

Gökboet:	Psykisk störning som objekt att tycka synd om 
 
Amerikanskt drama från 1975. Regisserad av Milos Forman och är en adaption av Ken 

Keseys roman med samma namn. Huvudrollerna spelas av Jack Nicholsson och Louise 

Fletcher. Filmen är en av endast tre filmer totalt som vunnit Oscars för de fem ”tyngsta” 

kategorierna: bästa film, bästa regi, bästa manus samt bästa manliga- och kvinnliga 

huvudroll. Samma priser kammades dessutom hem på Golden Globe-galan där även Brad 

Dourif tilldelades pris för bästa manliga biroll. Filmen anses vara en klassiker och visades på 

bio i Stockholm elva år i följd, vilket än idag är svenskt rekord.  

Primal	Fear:	Psykisk störning som bluff 
 
Amerikansk kriminalthriller från 1996. Regisserad av Gregory Hoblit och är baserad på 

William Diehls bok med samma namn. Huvudrollerna spelas av Richard Gere, en av dåtidens 

största filmstjärnor, samt en långfilmsdebuterande Edward Norton vars prestation bland annat 

belönades med en Golden Globe och nominerades till en Oscar. Filmen katapulterade 

Nortons karriär och gjorde honom till en av Hollywoods mest eftertraktade skådespelare. 

När	lammen	tystnar:	Psykisk störning som våldsam individ 
 
Amerikansk thriller från 1991. Regisserad av Jonathan Demme och är baserad på Thomas 

Harris andra roman i bokserien om Dr Hannibal Lecter. Huvudrollerna spelas av Jodie Foster 

och Anthony Hopkins. Precis som Gökboet (1975) tog även denna film storslam på 

Oscarsgalan och anslöt sig därmed till den exklusiva skara av tre som vunnit pris för bästa 

film, regi, manus samt manliga- och kvinnliga huvudroll. Hopkins rolltolkning har på senare 

år blivit ikonisk och utöver filmens officiella uppföljare har det även gjorts ett oändligt antal 

parodier och andra popkulturella referenser till karaktären Hannibal Lecter.  
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Time	to	Change	
 
Brittisk kampanj med syfte att förbättra allmänhetens attityd och skapa en mer öppen dialog 

kring ämnet psykisk störning. Kampanjen startades 2009 av välgörenhetsorganisationerna 

MIND och Rethink Mental Illness och pågår än idag. Rapporten Screening Madness: A 

Century of Negative Movie Stereotypes (2009), utifrån vilken denna studie tar avstamp, var 

en del av startskottet för denna kampanj. Rapporten byggde på en undersökning där det bland 

annat framgick att allmänhetens uppfattning om psykisk störning huvudsakligen kom från 

film. 
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Tidigare	forskning	
 
Mycket av den forskning som tidigare gjorts inom området för framställning av psykisk 

störning har inte varit specifikt fokuserad på film, utan har snarare handlat om massmediers 

representation i stort. Det har gjorts både kvantitativa- och kvalitativa studier. Kvantitativ 

metod har oftast använts för att studera förekomst och egenskaper tilldelade individer med 

psykisk störning i tv-serier och tidningsartiklar, medan kvalitativ metod huvudsakligen 

använts för att undersöka vilka konsekvenser olika framställningar kan ha.  

Våld	och	andra	stereotypa	framställningar	
 
Det vanligast förekommande temat för forskning inom området har kretsat kring sambandet 

mellan psykisk störning och våld. I Rasmussen och Höijers (2005) studie om mediebilden av 

psykisk störning i samband med våldsbrott framgick det exempelvis att en störning i sig, som 

isolerad företeelse, framställs i nyhetsflöden som den vanligaste determinanten för grova 

våldsbrott. Enligt studien får våldsbrott begångna av individer med psykisk störning 

oproportionerligt stor plats i media vilket leder till ”ytterligare stigmatisering… för en redan 

sårbar och socialt åsidosatt grupp” (Rasmussen & Höijer 2005: 14). Anderson (2003) 

förklarar detta som att det finns en direkt överbryggning mellan representation i film och 

pressrapportering. Enligt Anderson (ibid.) handlar det inte om att allmänheten på något vis är 

oförmögen att skilja på fakta och fiktion, utan snarare om att dessa två juxtapositioneras i vår 

tolkning och förståelse av individer med psykisk störning. På så vis belyser han vikten av att 

studera fiktiva framställningar av psykisk störning.  

I en omfattande kvantitativ studie av Signorelli (1989) analyserades förekomst och 

framställning av karaktärer med psykisk störning i tv-program utifrån data insamlat mellan 

åren 1969-1985. Av 3616 huvud- eller större birollskaraktärer i dramatiska program på bästa 

sändningstid hade ca 3% någon form av psykisk störning. Av dessa utförde 72,2% våldsdåd, 

vilket tål att jämföras med den totala siffran på 41,6% för samtliga 3616 karaktärer 

(Signorelli 1989). Utifrån resultatet menade hon att representationer av karaktärer med 

psykiska störningar är utformade för att uppfylla specifika, dramatiska, behov. Något hon såg 

som problematiskt då ”these dramatic needs result in overemphasizing the negative and 

stigmatized images of the mentally ill” (Signorelli 1989:329). Med detta menar hon att det 

föreligger en fara i att attributen för en psykisk störning, till förmån för dramaturgin, ofta 

förstoras till den grad att karaktären reduceras till sin störning. Liknande resultat angående 

framställning av psykisk störning och våld framkom i en systematisk studie gjord av Wilson 
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et al. (1999). Av 14 tv-program innehållandes minst en karaktär med psykisk störning, och 

som sänts på bästa sändningstid under ett år, framställdes 15 av 20 karaktärer som fysiskt 

våldsamma. I analysen av det empiriska materialet fann Wilson et al. (1999) att karaktärer 

med psykisk störning, på ett eller annat sätt, alltid framställdes som ett hot mot samhället och 

dess normer. Utöver framställningen förknippad med våld identifierades även ytterligare nio 

teman: ”simple/childlike” - karaktärer uppvisade oförståelse och andra barnaliknande attribut. 

”Unpredictability” - karaktärer uppförde sig irrationellt och förhindrade därmed åskådaren att 

förutspå deras beteende. ”Failure/unproductive” - karaktärer uppvisade en oförmåga att klara 

av enklare uppgifter och kommunikation. ”Asocial” - karaktärer framställdes som oförmögna 

att socialisera med sin omgivning. ”Vulnerability” - karaktärer porträtterades som hjälplösa 

och styrda av andra människor. ”Dangerous-incompetence” - faror uppstod till följd av 

karaktärers inkompetens och/eller oförmåga att ta ansvar. ”Untrustworthy” - karaktärer 

framställdes som individer att inte litas på. ”Caring/empathic” - ofta förknippat med 

barnaliknande attribut där karaktärer uppvisade starka känslor gentemot betydelselös ting 

eller varelser. ”Social outcast” - ett aktivt uteslutande av karaktärer med psykisk störning från 

övriga samhällsmedlemmar i narrativet (Wilson et al. 1999: 234-236). Fynden i 

undersökningen gjorde gällande att karaktärer med psykisk störning uteslutande 

konstruerades till att framstå som en oattraktiv motpol i relation till åskådaren. 

Konsekvenser	för	individer	med	psykisk	störning	
 
I sin artikel om representation av psykisk störning i film påvisar Kondo (2008) vilka följder 

negativa porträtteringar kan få. I egenskap av att hon själv diagnostiserats med schizofreni 

kan hon erbjuda konkreta exempel på självupplevda konsekvenser. I studien framgår det 

bland annat att filmers representationer stundtals fått henne att ifrågasätta sina egna 

erfarenheter och egna identitet: ”Sometimes these films even make me wonder about myself, 

if on some level I have a secret evil side, a side tied to my illness” (Kondo 2008:250). Faran 

föreligger alltså inte bara i att åskådaren riskerar få en eventuellt missvisande bild av 

karaktären med en psykisk störning, utan kan alltså även leda till att individer tror att de 

måste besitta vissa egenskaper på grund av hur deras sjukdom framställs. Kondo (2008) 

påpekar även att missvisande representationer fått henne att vilja dölja sin diagnos av rädsla 

för stigmatisering. För personer utan kopplingar till psykisk sjukdom menar nämligen Kondo 

(2008) att film kan vara den enda informationskanalen. Även Jorm (2000) och Lipczynska 

(2005) påpekar att rädsla för fördomar och stigmatisering till följd av mediala framställningar 
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är stora bidragande orsaker till att många individer med psykisk störning avstår från att söka 

hjälp.  

Nutida	framställning	och	barnfilm	
 
Enligt Goodwin och Tajjudin (2016) har media på senare tid ansträngt sig för att porträttera 

psykisk störning på ett mer positivt sätt. Vidare påpekar de däremot att filmer fortfarande 

tenderar luta sig mot gamla föreställningar: ”Although evidence suggests that the media is 

portraying mental health issues more progressively, stereotypes still abound, especially in 

film” (Goodwin & Tajjudin 2016:387). I studien undersöker de hur den fiktiva karaktären 

”Jokern” framställts från att han först introducerades år 1940 i Batman #1 till hur han idag 

framställs i tv-serien Gotham, vilken i skrivande stund är inne på sin fjärde säsong. Enligt 

uttalanden i olika narrativ genom åren ska karaktären lida av schizofreni och/eller dissociativ 

identitetsstörning och/eller posttraumatiskt stressymptom. Resultatet visar dock att dessa 

diagnoser ständigt framställts på ett felaktigt sätt antingen till följd av okunskap hos 

skaparna- eller på grund av att de medvetet valt att överdriva symptomen för teatralisk effekt. 

Slutsatsen blir att felaktiga porträtteringar av diagnoser, utan vetenskaplig grund, bidrar till 

stigmatiserade myter inom området för psykisk störning (Goodwin & Tajjudin 2016).  

Att filmer fortsätter producera felaktiga föreställningar menar Lawson och Fouts 

(2004) kan bero på att negativa associationer till individer med psykisk störning inkorporeras 

redan i tidig ålder. I en studie där samtliga filmer som lanserats av Disney sedan 1937 

undersöktes, visade det sig att 85% av filmerna innehöll referenser till karaktärer med 

psykisk störning (Lawson & Fouts 2004). Denna höga siffra gör enligt Lawson och Fouts 

(ibid.) att barn som tittar på Disneyfilmer exponeras för psykisk störning i högre utsträckning 

än vad som är representativt för vardagslivet. Något som gör att de kan få en orealistisk och 

stereotyp bild av individer som lider av en psykisk störning då barn inte besitter alla 

nödvändiga verktyg som krävs för att skilja på fakta och fiktion (Lawson & Fouts 2004). 

Vidare menar Lawson och Fouts (ibid.) att ett kontinuerligt användande av negativt laddade 

ord som ”galen” och ”knäpp” i Disneyfilmers narrativ hjälper till att segregera karaktärer 

med psykisk störning från filmers ”normala” protagonister.  
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Teoretiskt	ramverk	
 
Då denna studie undersöker hur psykisk störning framställs i filmnarrativ blir Halls 

representationsteori oundvikligen en grundsten att stå på. Först med denna som bakgrund kan 

Dyers och Saids teorier om stereotyper och framställning av ”de Andra” förstås. Goffmans 

stigmatiseringsteori används därefter för att knyta an ovanstående idéer till medvetna- och 

undermedvetna diskrimineringsprocesser innan teoriavsnittet avslutas med Bordwell och 

Thompsons teknikteoretiska perspektiv samt Berrittas mer specifika antaganden om psykisk 

störning i film. Tillsammans utgör dessa ett robust teoretiskt ramverk att luta sig mot i 

besvarandet av de framtagna forskningsfrågorna. 

Representation	
 
Enligt Hall (1997) är representation ”the production of the meaning of the concepts in our 

minds through language” (17). Med andra ord är alltså representationer sätt på vilka våra 

idéer om framställning tilldelas betydelse genom språk. Det handlar således om den process 

som utgör meningsskapande. Enligt Hall (ibid.) är denna process dock i själva verket 

uppdelad i två processer, vilka han refererar till som systems of representation. Den första 

representationsprocessen, eller systemet om en så vill, utgörs av den idékarta vilken 

behandlar de mentala koncept som sammanbinder våra föreställningar om objekt, människor 

och händelser. Hall (1997) menar att dessa mentala koncept är av största vikt för vår 

förståelse av omvärlden: ”Without them, we could not interpret the world meaningfully at 

all… meaning depends on the system of concepts and images formed in our thoughts which 

can stand for or ’represent’ the world” (17). För att denna process ska fungera krävs dock att 

dessa koncept organiseras och kategoriseras utifrån komplexa relationer till varandra, något 

som sker automatiskt genom att människor i en delad kultur i stora drag även delar samma 

konceptuella idékarta. Hall (1997) menar emellertid vidare att dessa ömsesidiga idéer inte är 

tillräckliga för meningsskapande, utan även är beroende av att medlemmar i en delad kultur 

har möjlighet att utbyta dessa representerade meningar med varandra. Något som enbart kan 

göras med hjälp av ett gemensamt språk, vilket således utgör den andra 

representationsprocessen.  

I detta sammanhang är det viktigt att poängtera att termen språk inte enbart refererar 

till lingvistiska varianter, utan även åsyftar det betydligt bredare användningsområde som 

innefattar exempelvis bilder, ljud och andra kulturellt betingade symboler. Genom att 

omvandla konceptuella idéer till språk skapas en korrelation mellan våra föreställningar och 
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de tecken vi använder för att referera till dessa föreställningar. På så sätt tilldelas alltså våra 

tankar om saker och ting mening genom språk: ”The relation between ’things’, concepts and 

signs lies at the heart of the production of meaning in language. The process which links 

these three elements togehter is what we call ’representation’ ” (Hall 1997: 19). 

Representation kan därmed förklaras som den kulturella process vilken utgör en förbindelse 

mellan objekt, idé och framställning. För att problematisera detta ytterligare påvisar dock 

Hall (1997) att någon absolut mening varken återfinns hos objektet- eller hos tecknet i sig. 

Mening kan heller inte sonika uppstå i mötet mellan dessa. Hall (ibid.) påstår snarare att 

mening i förhållandet mellan koncept och tecken enbart kan etableras utifrån kulturella 

kodningar.  

Det är detta tankesätt som ligger till grund för Halls (1980) encoding/decoding- 

modell vilken beskriver hur mening uppstår i tolkandet av koder. Enligt denna modell kodar 

en avsändare ett meddelande med rådande ideologiska/sociala/ kulturella idéer som 

förekommer i samhället. Dessa avkodas sedan av mottagaren utifrån dennes egna tankar om 

ovanstående idéer. Ett meddelandes kodning kan dock påverkas av en rad olika faktorer, som 

exempelvis underliggande sociokulturella praxis. Om ett sådant meddelande kodas om och 

om igen på samma sätt, riskerar den tolkade meningen bli så vanlig att den framstår som 

naturlig: ”It is we who fix the meanings so firmly that, after a while, it comes to seem natural 

and inevitable” (Hall 1997:21). En negativ konsekvens av detta skulle kunna resultera i vad 

som behandlas i efterföljande stycke, nämligen stereoptypifiering. 

Stereotyp	
 
Enligt Hall (1997) handlar stereotypifiering om att reducera individer till några få 

karakteristiska drag. Dessa drag förstoras upp till den grad att stereotypen anses vara naturligt 

konstruerad och självklar. Dyer (1984) menar därför att det är viktigt att vi skiljer på 

stereotypifiering och typifiering.  

Typifiering är enligt Dyer (ibid.) en nödvändig kategorisering av människor och ting 

där en enskild enhet hanteras utifrån det medlemskap som anses lämpligast inom ens 

kulturella mönster. Således är typifiering nödvändigt i den mån att det exempelvis möjliggör 

hur vi kan förstå att en platt yta på fyra ben är ett bord även om vi aldrig sett just den typen 

av bord tidigare (Hall 1997). Samma tankesätt appliceras på typifiering av människor, men 

här utgörs medlemskapet istället av vida erkända idéer om nationalitet, klass och samhälleliga 

roller (Dyer 1984). Dessa idéer kopplas samman och skapar en bild av individens 

personlighet som då blir ett greppbart koncept. Genom att generalisera grupper på detta sätt 
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kan vi enligt Dyer (ibid.) således tillfredsställa det mänskliga behov av förenkling som är 

nödvändigt för vår förståelse av omvärlden.  

I kontrast till att typifierade grupper kategoriseras utifrån ett flertal olika variabler, 

vilka visserligen också är ett resultat av förenklade karakteristiska drag, blir stereotypifierade 

grupper alltså reducerade till enbart ett- eller ett fåtal av dessa drag. I Halls (1997) tolkning 

av Dyer beskriver han processen som ”reduce everything about the person to those traits, 

exaggerate and simplify them, and fix them without change or development to eternity” 

(258). Med detta menas alltså att fördomar om det simplifierade karaktärsdraget överförs till 

individen och accepteras som en bestämd sanning. Genom att binda ihop individer utifrån 

typifiering- och stereotypifiering bildas således grupper baserade på dess position i relation 

till samhällets normer: ”Types are instances which indicate those who live by the rules of 

society (social types) and those whom the rules are designed to exclude (stereotypes)” (Dyer 

1984:355). Vi grupperas med andra ord utifrån en social ordning där individer, och/eller 

grupper, som hamnar utanför normens ramar förpassas till utanförskap. Dyers (1984) 

skiljelinje mellan typifiering- och stereotypifiering kan därmed tolkas utgöra en symbolisk 

gräns även mellan normalt- och avvikande, eller som Said (2004) beskriver det: ”vi” och ”de 

Andra”.   

De	Andra	
 
I boken Orientalism använder Said (2004) västvärlden och Orienten för att beskriva 

relationen mellan det normala- och det avvikande. Orientalism är enligt Said (ibid.) inte bara 

vår, västvärldens, stereotypa framställning av ”de Andra”, här representerat av Orienten, utan 

även ett sätt att tänka angående uppdelningen av dessa två. Genom att Orienten i kulturella, 

akademiska, politiska, vetenskapliga, etcetera- sammanhang gestalta(t)s som främmande i 

relation till västerländsk kultur, associeras ”de Andra” automatiskt med annorlundaskap. För 

att kunna fastställa vad som är avvikande och annorlunda krävs dock en förståelse för vad 

som inte ska anses vara avvikande och annorlunda. Said (2004) menar därför att samtidigt 

som myten om Orienten konstruerats, har även västvärldens identitet konstruerats som 

nödvändig kontrast då Orienten ”bidragit till definitionen av Europa (eller Västerlandet) 

genom att vara dess motbild, motidé, motsatta personlighet och en motsatt erfarenhet” (64). 

Den producerade bilden av ”de Andra” blir således ett upprätthållande av den egnes identitet.  

Det ska dock fastställas att denna uppdelning mellan ”vi” och ”de Andra” inte bara 

råkar vara ett resultat av missrepresentationer till följd av västerländska fantasier, utan 

huvudsakligen är något som bottnar i frågor om makt: ”att hantera Orienten… kolonisera 
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den, härska över den - kort sagt … att dominera, omstrukturera och utöva myndighet över 

Orienten” (Said 2004:66).  Det handlar alltså inte enkom om att identifiera annorlundaskap 

med det solitära syftet att förpassa de som ingår i denna avvikelse till utanförskap. Det 

handlar lika mycket om att ta kontroll över- och sätta sig i en position som tillåter 

möjligheten att nedvärdera de som förpassats till utanförskap. I Saids (2004) bok framhävs 

detta utifrån ett kulturnationellt perspektiv där processen beskrivs som ”idén om en europeisk 

identitet som är överlägsen i förhållande till alla icke-europeiska folk och kulturer” (71). Det 

ska dock klargöras att denna process även tillämpas i betydligt vidare- eller om en så vill, 

snävare, kontexter. I sin doktorsavhandling applicerade exempelvis Manley (2009) samma 

koncept på institutionsmiljöer i förhållande till yttervärlden där ”normala” individer, genom 

sin samhällsställning, anser sig sitta i en överlägsen position i förhållande till 

institutionaliserade individer. I stora drag handlar det således om en process där ett 

identifierande av individer med normativa avvikelser får oss att vidta diskriminerande 

åtgärder mot vederbörande. Något Goffman (2011) refererar till som stigmatisering. 

Stigmatisering	
 
I boken Stigma - Den avvikandes roll och identitet (2011) avhandlar Goffman hur 

identifikation av specifika attribut används i klassificeringen av en individ som socialt 

avvikande och därmed socialt underlägsen sin normativa omgivning. Individen besitter då ett 

stigma.  

Goffman (2011) skiljer på tre olika typer av stigma: 1) fysiskt stigma, vilket 

kännetecknas av kroppsliga skador eller missbildningar. 2) psykiskt stigma, innebärande 

avvikande- eller på annat vis misskrediterade karaktärsegenskaper. 3) tribalt stigma, som 

vanligtvis förmedlas från generation till generation och innefattar aspekter som ras, nation 

och religion. Samtliga dessa olika typer av stigma grundar sig i samma sociologiska drag, det 

vill säga att individen har ett kännetecken eller en egenskap som inte kan bortses från och 

som överskuggar individens övriga drag och egenskaper som annars skulle kunna ha lett till 

acceptans i det sociala samspelet (Goffman 2011). 

Till skillnad från fysiska- och tribala stigman är ett psykiskt stigma inte lika enkelt att 

urskilja. Goffman (2011) påstår att det handlar om att identifiera ”fläckar på den personliga 

karaktären” som ”avviker på ett icke önskvärt sätt från våra förväntningar” (12). Eftersom 

individer med psykisk störning faller in under denna kategori finns alltid ett dilemma 

huruvida individen bör ta för givet att stigmat redan är uppenbart eller huruvida omgivningen 

inte lägger märke till det. Detta leder till vad Goffman (2011) refererar till som skylning. 
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Skylning innebär att individen försöker dölja attribut som kan härleda till stigmat för att på så 

vis kunna skydda sig mot de värderingar som associeras med detta stigma. Detta är dock 

långt ifrån oproblematiskt. Den stigmatiserade individen tillråds nämligen att se sig själv 

utifrån ”de normalas” synvinkel vilket innebär att individen bör ”söka uppfylla normal 

standard så gott han kan, men dock aldrig driva dessa strävanden så långt som till 

’normifikation’; det vill säga hans ansträngningar får aldrig ge det intrycket att han försöker 

förneka sin ’olikhet’ ” (Goffman 2011:126). Den stigmatiserade individen förväntas således 

göra allt i sin makt för att anpassa sig till rådande normer men måste samtidigt vara medveten 

om att aldrig tillåtas uppnå detta mål. Därmed uppstår inte stigmat enbart ur ”de normalas” 

synvinkel utan är lika mycket en produkt av bäraren som måste hålla avvikelsen tillgänglig 

för identifikation. 

När en avvikelse väl identifierats menar Goffman (2011) att det får oss att vidta 

diskriminerande åtgärder genom vilka vi ”på ett effektivt sätt, men ofta oavsiktligt, i hög grad 

reducerar vederbörandes livsmöjligheter” (13). Det är värt att poängtera att denna 

diskrimineringsprocess alltså ofta inte sker avsiktligt. Något som innebär att det i stor 

utsträckning snarare handlar om en undermedveten acceptans av inlärda föreställningar om 

det identifierade stigmat. Denna teoridel kommer därför avslutas med det mer specifika 

området som utgörs av representation i film, med fokus på framställning av psykisk störning. 

Framställning	i	film	
 
Enligt Berritta (2015) har karaktärer med psykisk störning haft en benägenhet att framställas i 

obönhörligen dålig dager genom filmhistorien. Hon menar att på grund utav hur psykisk 

störning tidigt framställts i barnfilm har en ingrodd negativ föreställning vuxit fram. En 

föreställning som kommit att reproducerats om och om igen, inte bara för att manusförfattare 

och regissörer färgats av dessa föreställningar, utan även för att det är vad som kommit att 

förväntas av publiken. Enligt Berritta (2015) tenderar således karaktärer med psykisk 

störning i film att representeras under epitetet ”galning”, där det oftast även är karaktärens 

mentala instabilitet som driver filmens narrativ framåt. För att en karaktär ska diagnostiseras 

med någon specifik psykisk sjukdom menar Berritta (ibid.) att denne måste uppvisa 

stereotypa symptom som kan vara fördelaktiga för berättelsen, annars verkar det generellt 

mer gynnsamt att låta karaktären förbli odiagnostiserad. Eftersom människor alltid söker 

finna förståelse för irrationellt beteende kan således valet att inte tilldela en karaktär någon 

specifik diagnos bidra till att narrativet känns mer tilltalande. Berritta (2015) anser att detta är 

speciellt effektivt för filmer producerade inom genren thrillers då en avsaknad av diagnos kan 
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bidra till mystik och få karaktären att framstå som än mer hotfull. Vidare menar hon att 

förhållandet mellan just genre och framställning av psykisk störning har stor betydelse för 

narrativets uppbyggnad: ”It is key to establish the fact that mental illness is used differently 

in each genre, with the conventions of each genre dictating the narrative structure, and 

therefore how a mentally ill character can fit into this structure” (Berritta 2015:133). 

Åskådarens förväntningar, baserade på tidigare erfarenheter av genren, spelar således en stor 

roll i både produktion- och tolkning av gällande representation.  

Oavsett genre för vilken filmen producerats, påstår Berritta (2015) att det endast finns 

tre möjliga sätt till upplösning för en karaktär med psykisk störning: 1) karaktären övervinner 

sin sjukdom till följd av egen viljestyrka, medicinering eller genom att bli förälskad. 2) 

karaktären övervinner inte sin sjukdom och avlider till följd av detta. 3) karaktären 

övervinner inte sin sjukdom och åskådaren förblir oviss om dennes framtid då berättelsen 

slutar tvetydigt. Därmed kan det sägas att det finns ett lyckligt-, ett sorgligt- och ett öppet slut 

vilka alla kan appliceras på olika genrer och berättarstrukturer.  

När man studerar film är det viktigt att vara medveten om att regissörer använder sig 

utav en rad tekniska aspekter i sin framställning av narrativet. Enligt Bordwell och Thompson 

(2008) skiljer dock användandet av dessa aspekter sig åt från regissör till regissör. Det finns 

således inga bestämda förhållanden mellan användning och betydelse. Aspekterna, vilka 

Bordwell och Thompson (ibid.) refererar till som ”film style”, innefattar fyra övergripande 

områden: mise-en-scene, kinematografi, klippning och ljud. Mise-en-scene kan närmast 

översättas med ordet iscensättning. Det handlar alltså om allt vi ser i bild. Då detta är väldigt 

övergripande kan området vidare delas in i fyra underkategorier: miljö, kostym/smink, 

ljussättning och utformning, vilka alla bidrar till hur vi som åskådare uppfattar ett narrativ.  

Där mise-en-scene alltså handlar om vad vi ser, syftar kinematografi istället på hur vi 

ser det. Kinematografiska egenskaper involverar enligt Bordwell och Thompson (ibid.) tre 

olika faktorer: de fotografiska aspekterna av en sekvens, inramningen av en sekvens och 

längden på en sekvens. Precis som med mise-en-scene finns det otaliga sätt att applicera 

dessa aspekter på ett filmskapande. Även om exempelvis närbilder oftast används för att 

accentuera något i bilden som är av stor betydelse och vidvinklar istället vanligtvis används 

för att etablera miljöer, finns det inga regler som säger att något måste göras på ett visst sätt 

(Bordwell & Thompson 2008). Det handlar alltså snarare om hur dessa aspekter tenderar 

användas för olika syften. Gällande klippning menar Bordwell och Thompson (ibid.) 

exempelvis att många, snabba, klipp oftast används i actionsekvenser där det kan bidra till att 

höja åskådarens puls, medan långa oavbrutna tagningar istället kan tilltala åskådaren i en 
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känslosam- eller obehaglig scen. På samma sätt kan ljud användas i olika konstellationer för 

att få oss att känna olika saker. Här handlar det om allt från volym till ljudkälla. Tal, 

bakgrundsljud och inte minst musikkompositioner är alla bidragande faktorer till hur vi 

uppfattar- och känner inför vad vi ser (ibid.).  

Det finns som sagt inget bestämt regelverk för hur dessa tekniska aspekter bör 

tillämpas. Vad Bordwell och Thompson (2008) försöker poängtera är snarare att tekniska 

aspekter används i framställning av narrativ, samt att dessa aspekter samspelar på både 

medvetna- och undermedvetna nivåer för att bidra till hur åskådaren tolkar denna 

framställning.  
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Material	och	metod	
 

Material	
 
Det empiriska material som utgör studiens analysenheter är valda utifrån den lista med filmer 

som Byrne (2009) kategoriserade till respektive identifierade stereotyp. I urvalet har det tagits 

hänsyn till följande två faktorer för att materialet ska anses relevant för vad som undersöks: 

1) De identifierade stereotyperna ska finnas tydligt representerade av minst en karaktär i 

filmernas narrativ. 2) Filmerna ska även ha uppmärksammats kommersiellt och/eller genom 

erkännande från någon av de två största marknadsanpassade filmfestivalerna: Oscarsgalan 

eller Golden Globe. Utifrån dessa kriterier har följande fyra filmer valts ut: Mina, Jag och 

Irene (2000) för att undersöka framställning av stereotypen psykisk störning som föremål för 

förlöjligande, Gökboet (1975) för undersökning av psykisk störning som objekt att tycka synd 

om, Primal Fear (1996) för undersökning av psykisk störning som bluff och slutligen När 

lammen tystnar (1991) för undersökning av psykisk störning som våldsam individ. Samtliga 

fyra filmer har spelat in över 100 miljoner dollar i enbart biointäkter världen över 

(boxofficemojo.com). Både ”Gökboet” och ”När lammen tystnar” är ständigt figurerande på 

listor över tidernas bästa filmer och är även två av endast tre filmer totalt som vunnit Oscars-

statyetter för de fem största kategorierna (awardsdatabase.oscars.org). ”Primal Fear” innebar 

Edward Nortons stora genombrott och för sin rolltolkning belönades han bland annat med en 

Golden Globe. ”Mina, Jag och Irene” gick vid lansering raka vägen upp på biotoppen i USA 

där den stannade en hel vecka (boxofficemojo.com) och har genom åren visats frekvent på 

svensk tv, senast 2017-08-05 (tvguiden.se). Urvalet har således haft stor spridning i olika 

sammanhang och är därmed motiverat till att ligga till grund för denna studie.  

På grund av restriktioner i utrymme har dock materialet reducerats från de 

fullständiga filmerna till en sekvens ur respektive film. Detta för att kunna genomföra 

djupgående analyser av innehållet. Urvalsprocessen för dessa sekvenser har baserats på när 

ett avvikande beteende i relation till den identifierade stereotypen först presenterats i 

narrativet. För Mina, Jag och Irene (2000) innebär det när huvudkaraktären Charlie för första 

gången förvandlas till sitt alter ego Hank. I Gökboet (1975) är det när Billy Bibbit sent 

omsider för första gången står upp mot syster Ratchet. I Primal Fear (1996) när karaktären 

Aaron till sist avslöjar sanningen om sitt tillstånd. Slutligen, i När lammen tystnar (1991), då 

Hannibal Lecter för första gången interagerar med andra människor utan någon form av 

avskiljande fysisk barriär. 
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Metod	
 
Då studien ämnar behandla hur representation bidrar till meningsskapande, och således kan 

ha en inverkan på vår uppfattning om omvärlden, kommer en kvalitativ innehållsanalys 

tillämpas. Detta på grund av att det är ett förhållningssätt som möjliggör djupgående 

tolkningar av exempelvis representationer och värderingar när dessa ska studeras i specifika 

texter (Bryman 2011). Eftersom de specifika texterna i denna studie utgörs av filmsekvenser 

är en narrativanalys en lämplig metod. Enligt Danielson syftar en narrativ analysmetod till att 

analysera ”hur mening skapas genom berättandets struktur, urval ur narrativa element, 

aktörers attribuerade roller och i interaktionen mellan berättelsens form och innehåll” 

(2016:91). För att kunna utföra en narrativanalys menar dock Robertson (2005) att det först 

och främst är viktigt att vara tydlig med vad man menar med termen narrativ. Detta är 

emellertid inte en helt lätt uppgift då hon även påstår att termen ”kan vara så luddig och 

övergripande att den ibland inte är till någon nytta alls” (Robertson 2005:228). Som 

ersättning för att ödsla tid och utrymme på att presentera några av de otaliga definitioner som 

kan tilldelas denna term, finner denna studie det istället lämpligt att utgå från Chatman (1987) 

som definierar narrativ som något som hänt och som består av en historia (story) och en 

diskurs. Med historia menas innehåll och/eller händelseförlopp samt karaktärer eller 

företeelser som har med iscensättningen att göra. Med diskurs menas de medel med vilkas 

hjälp innehållet förmedlas. Med andra ord kan det alltså beskrivas som att historien är 

narrativets ”vad” och diskursen är narrativets ”hur” (Chatman 1987).  

På grund av att narrativ metod präglas av denna begreppsmässiga mångfald är det 

viktigt att vara medveten om att det inte finns ”ett rätt sätt” att utföra en narrativanalys. 

Robertson (2005) påpekar att det snarare handlar om att använda denna mångfald som en 

verktygslåda för att komponera en metodisk ram som passar ens specifika studie. Som en del 

av metoden i sin doktorsavhandling skapade exempelvis Danielson en personlig narrativ 

analysmodell genom att kombinera en uppsättning begrepp från Propps aktör/funktions-

modell med Labovs beskrivning av narrativa beståndsdelar (2016:95). Denna frihet i 

skapandet av en specifikt framtagen analysmodell lämpar sig särskilt väl för denna studies 

material då framställning i filmnarrativ ska undersökas utifrån såväl stereotypa 

representationer som filmtekniska komponenter.   

Oavsett hur många element man väljer att inkludera i sin analysmodell så återfinns 

kärnan ändå, i grund och botten, inom de tre basala nivåer som anges i Selby och Cowderys 

(1995) ramverk för narrativa analyser. Här handlar det först om att på ett detaljerat och 
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deskriptivt vis beskriva vad som händer i narrativet, alltså vad vi ser (historia enligt 

Chatman). Därefter handlar det om att lyfta fram de explicita meningarna i narrativet, det vill 

säga vilka konnotationer som kickas igång av hur det vi ser framställs (diskurs enligt 

Chatman). Slutligen handlar det om att titta på de implicita meningarna i narrativet, alltså 

vilka värderingar och teman som presenteras, för att därefter kunna koppla dessa till 

normativa och ideologiska föreställningar (Shelby & Cowdery 1995).  

Med inspiration från Danielson har en analysmodell här skapats utifrån Shelby och 

Cowderys basala nivåer vilka vävts samman med Labovs narrativa beståndsdelar. I sina 

studier av narrativ identifierade nämligen Labov återkommande strukturer som manifesteras 

genom följande sex enheter: 1) Abstract = presentation av berättelsen. 2) Orientering = 

redogörelse för tid, plats, situation och deltagare. 3) Komplicerande handling = utveckling av 

händelseförlopp. 4) Utvärdering = handlingens betydelse kommenteras utifrån på vilket sätt 

berättaren förmedlar innehållet. 5) Upplösning = vad som slutligen hände.  6) Coda = ett 

återförenande av perspektivet till nutid (Robertsson 2005). Genom att operationalisera dessa 

beståndsdelar via specifikt formulerade frågor, öppnas möjligheter upp för att på ett 

strukturerat sätt kunna undersöka hur dessa samarbetar för att skapa mening.  

Analysschema	och	tillämpning	av	metod	
 
För att analysera narrativ menar Robertson (2005) att det är praktiskt att omforma historiens 

beståndsdelar till just frågor som ställs till texten. Analysschemat som framtagits för denna 

studie är därför uppbyggt kring frågor i relation till fem av Labovs sex narrativa 

beståndsdelar. Beslut om ett uteslutande av Coda har gjorts då det inte anses relevant för 

denna undersökning. I tabell 1 redovisas därmed vilka frågor som framtagits i förhållande till 

syftet för denna studie samt hur dessa relateras till Labovs narrativa beståndsdelar. 

Tabell 1: Analysschema 

Labovs beståndsdelar Operationalisering 

Abstract Vilken övergripande information om berättelsen behöver jag för att 
kunna gå vidare i analysen?  

Orientering Var befinner vi oss? Vilken situation befinner vi oss i? Vilka 
karaktärer innefattas?  

Komplicerande handling Vilket händelseförlopp relaterat till karaktären som anses ha en 
psykisk störning äger rum i sekvensen? 

Utvärdering Hur framställs händelseförloppet i relation till den identifierade 
stereotypen? Hur används filmtekniska komponenter för att 
förstärka denna stereotyp? 

Upplösning Vad händer därefter i berättelsen? Vad blir det implicita resultatet? 
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För att koppla detta till Chatmans (1987) definition av ett narrativ kan man alltså säga att 

abstract, orientering, komplicerande handling och upplösning är narrativets historia och 

därmed ska besvara frågan ”vad?” medan utvärdering utgör narrativets diskurs och därmed 

får besvara frågan ”hur?”.  

De fyra filmerna analyseras separat. Först ses filmen i sin helhet för att kunna besvara 

frågan relaterad till Abstract. Därefter väljs en sekvens ut där normativ avvikelse i relation till 

den identifierade stereotypen presenteras. På så sätt kan frågorna rörande Orientering och 

Komplicerande handling besvaras. Sedan analyseras sekvensen systematiskt komponent för 

komponent. Det vill säga att först undersöks enbart hur stereotypen framställs i relation till 

narrativet, därefter undersöks separat hur kinematografin används, hur iscensättning används 

samt hur ljud används. Detta för att kunna identifiera vilka regival- och filmtekniska 

komponenter som bidrar till att framställningen ser ut som den gör, och som därmed besvarar 

frågorna inom området för Utvärdering. Slutligen undersöks sekvensens efterföljande scen- 

eller scener, dels för att kunna kommentera konsekvenserna av händelseförloppet i narrativet- 

och dels för att kunna undersöka om det går att koppla detta till mer övergripande 

värderingar. Således kan även de operationaliserade frågorna framtagna i relation till 

Upplösning besvaras.  

För-	och	nackdelar	med	metodval	
 
Att applicera en narrativ metod på film som analysmaterial kan vara både fördelaktigt och 

komplicerat. Eftersom metoden bottnar i en enorm begreppsmässig mångfald kan det vara 

svårt att uttyda några exakta ramar att förhålla sig till. Detta kan leda till förvirring då gränsen 

mot det område som utgörs av text- och/eller (kritisk) diskursanalys kan te sig diffus. Precis 

som med andra kvalitativa innehållsmetoder blir dessutom narrativanalysen oundvikligen 

beroende av forskarens egna tolkningar. Friheten i att kunna skapa en analysmodell specifikt 

framtagen för ens studie ger däremot en trygghet i att man inte riskerar glida ifrån det ämne 

som ska undersökas. Genom att bryta ned narrativet i olika beståndsdelar och se hur dessa 

samarbetar för att skapa mening kan man dessutom komma åt underliggande betydelser som 

annars är svåra att upptäcka.  
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Analys	
 
I analysdelen undersöks hur de identifierade stereotyperna formas inom de olika narrativen. 

Varje film och tillhörande stereotyp analyseras utifrån de fem beståndsdelar som beskrevs i 

metodavsnittet. De första tre delarna används huvudsakligen för att bistå läsaren med 

information rörande omständigheterna för den aktuella sekvensen. Därefter sker en mer 

djupgående analys av hur innehållet i sekvensen framställs, innan den avslutande delen tar 

studien ett steg längre genom att undersöka hur konsekvenser av framställningen kan förstås i 

relation till narrativets efterföljande stycken.  

 

Stereotyp	1:	Psykisk	störning	som	objekt	för	förlöjligande.	Mina, Jag och Irene (2000) 
  
“It isn’t just that filmmakers seem unable to understand characters with mental illness, but 

often the comedy is based on that lack of understanding. The common gags of ‘lunatics at 

large’ films are based on people with mental health problems… too ridiculous to be believed” 

(Byrne 2009:4) 

 

Abstract: Vilken övergripande information behöver jag för att gå vidare i analysen?  

I en småstad i delstaten Rhode Island bor den ljushyade polisen Charlie. När hans fru föder 

mörkhyade trillingar förstår alla stadens invånare vad som hänt. Alla utom Charlie som är 

”förblindad av kärleken”. Slutligen lämnar hans fru honom och Charlie blir ensam kvar att 

uppfostra tre barn som egentligen inte ens är hans egna. Något han gör efter sin bästa och 

mest kärleksfyllda förmåga då han fortfarande inte vill inse sanningen. Detta har gjort att han 

blivit stadens driftkucku som trampas på vid varje tillfälle som ges. 

 

Orientering: Var befinner vi oss? Vilken situation befinner vi oss i? Vilka karaktärer 

innefattas? 

Den utvalda sekvensen tar sin början cirka 19 minuter in i filmen och är ungefär 3,5 minuter 

lång. Utöver huvudkaraktären Charlie innefattar sekvensen även en mamma plus två äldre 

barn i en mataffär, en medelålders man utanför mataffären, en liten flicka vid en fontän, en 

mamma med ett spädbarn på en parkbänk, fyra äldre män i en frisersalong samt en granne på 

tomten till huset intill Charlies hus. Situationen när sekvensen börjar är att Charlie plötsligt 

uppvisar ett beteende han inte tidigare gjort i filmen. 
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Komplicerande handling: Vilket händelseförlopp relaterat till karaktären som anses ha en 

psykisk störning äger rum i sekvensen?  

Charlies avvikande beteende riktas uteslutande mot de andra karaktärerna i sekvensen. I 

mataffären förödmjukar han mamman inför hennes barn och resten av kunderna genom att 

ropa i högtalarsystemet att hon behöver prisuppgifter på salva mot klåda i underlivet- 

upprinnelse till detta är att hon trängt sig före honom i kön. I ett kort samtal med mannen 

utanför mataffären förödmjukar Charlie mannens son verbalt. Fontänen använder Charlie 

som verktyg för att kunna hålla den lilla flickans huvud under vatten- detta för att hon 

tidigare inte ville lyssna på honom när han beordrade henne att sluta hoppa hopprep på 

vägen. Den andra mamman i sekvensen sitter på en parkbänk och ammar sitt spädbarn bara 

för att sekunden senare titta ner och se att Charlie tagit barnets plats. De fyra männen i 

frisersalongen får kasta sig åt sidan för att klara sig med livet i behåll då Charlie kör en av 

männens bil rakt genom rutan- detta som konsekvens till att mannen inte ville flytta bilen från 

en felparkering. Slutligen bryter sig Charlie in i sin grannes hus, tar en tidning och sätter sig 

därefter för att defekera på dennes tomt- detta som hämnd för att grannen brukar stjäla 

morgontidningen och låta sin hund uträtta sina behov på Charlies gräsmatta.  

 

Utvärdering: Hur framställs händelseförloppet i relation till den identifierade stereotypen? 

Hur används filmtekniska komponenter för att förstärka denna stereotyp?  

Stereotypen som undersöks i filmen Mina, Jag och Irene handlar alltså om psykisk störning 

som föremål att skratta åt. Ovanstående handlingar utförda av karaktären Charlie lockar dock 

på papperet (förhoppningsvis) knappast till några skratt då de bland annat innefattar våld mot 

barn samt fysisk och verbal förödmjukelse. Därför är det upp till berättaren, i detta fall 

regissörerna, att förmedla denna mening på annat sätt. Det ska dock klargöras att en stor del 

av slaget avgörs redan när epitetet ”komedi” placeras som genre. Det gör att vi som publik 

skapar en förväntning om att det vi ska se är producerat för att få oss att skratta. Men även 

om vi inte haft någon som helst förhandsinformation om genren för Mina, jag och Irene hade 

vi på kort tid kunnat räkna ut att den knappast är producerad med baktanke att exempelvis 

skrämma oss. Detta på grund av att vi genom erfarenhet av popkulturella koder lärt oss vad 

som hör hemma i vilket fack. Bordwell och Thompson (2008) menar att det handlar om ett 

gemensamt språk mellan producenter och publik kring hur en text kan förmedlas och förstås.  

Sekvensen inleds med ett 30 sekunder långt minspel vilket presenterar Charlies 

”förvandling” till alter egot Hank, en multipel personlighet som utvecklats till följd av år av 

bortträngda känslor (Figur 1). Dessa trettio sekunder ackompanjeras dessutom av ett 
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musikspår som närmast kan beskrivas som ett trumsolo med blåsljudsliknande sirener och en 

barnkör nynnandes den ramsa som på svenska inleds med ”blä, blä blöja”. Enligt Thompson 

och Bordwell (2008) kan ljud aktivt forma hur vi tolkar en bild. Trumsolot och blåsljuden 

skapar en känsla av kaos medan den retsamma ramsan för tankarna till en skolgård. Eftersom 

Charlies (eller Hanks) minspel visas i närbild samtidigt som ljudspåret hörs i bakgrunden, 

kan utformningen tolkas som att kaoset försiggår i Charlie/Hanks huvud och är en 

konsekvens av att han blivit retad en gång för många. När det sedan plötsligt blir tyst, upphör 

även minspelet. Hank ser nyvaken ut och försöker orientera sig. Då han får syn på 

förpackningen med salva mot klåda i underlivet och adresserar mamman, har han plötsligt en 

annorlunda röst. Tonläget ligger djupare och melodin är mer monoton än tidigare. Genom att 

använda ljud på detta sätt, både instrumentalt och verbalt, förstår åskådaren att karaktären 

som visas i bild inte längre är samma person som tidigare i narrativet. Således har 

regissörerna presenterat den psykiska störningen. 

Figur 1.      Figur 2. 

 
 

Hall (1997) anser dock att mening av representation enbart kan förstås utifrån kulturella 

kodningar. Hur vi som åskådare ska uppfatta narrativet manifesteras därför genom knep av 

regissörerna Peter- och Bobby Farrely utifrån kulturella föreställningar om vad som uppfattas 

som roligt. Exempelvis är Charlies/Hanks rörelser och ansiktsuttryck ofta överdrivna. Detta 

visas det bland annat prov på i det 30 sekunder långa minspel som inleder sekvensen samt de 

stora fysiska rörelsemönster Hank använder när han ”dränker” den lilla flickan. Charlie/Hank 

är dessutom genomgående klädd i Rhode Island polisens officiella uniform vilken innefattar 

den, i modern tid, ovanliga ridbyxmodellen Jodhpurs. En modell som är snäv nedtill och har 

stora utbuktningar på sidorna upptill (Figur 2). Bordwell och Thompson (2008) menar att val 

av kostym kan fylla specifika funktioner i en film. Utöver att befästa Charlies yrke som 

delstatspolis förefaller det sig att kostymen även ska fylla en komisk funktion. Istället för 

sedvanlig hatt använder exempelvis Charlie/Hank hjälm, även när han bara går på gatan eller 
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sitter i en bil. Detta är inte nödvändigtvis bara en vinkning till hans psykiska besvär, utan 

bidrar dessutom till att karaktären blir svår att ta på allvar.  

Vidare faller Hanks beteende in under den kategori som Wilson et. al (1999) kallar 

”Unpredictability”, då han uppvisar ett irrationellt beteende. Inte bara utifrån samhälleliga 

normer utan även i jämförelse med Charlies, som åskådaren lärt känna karaktären, tidigare 

beteende. I kontrast till Charlies fromma förhållningssätt är Hank istället vulgär både i 

språkbruk och handling. Som åskådare är vi dock inte vana att, bildligt, se irrationella 

beteenden innehållandes sådana vulgariteter. Regissörerna Bobby och Peter Farrely väljer 

dock att visa bland annat när polisen Charlie/Hank kallar en liten flicka för ”Fuck-face”, när 

han defekerar på en gräsmatta och när han ammar en kvinna (Figur 3). Scenarier som är så 

absurda och överdrivna att de vaggar in åskådaren i ett oseriöst skimmer. För att ytterligare 

förstärka denna allvarslöshet, visas Hank med mjölkmustasch efter att ha sugit på kvinnans 

bröst (Figur 4). 

Figur 3.      Figur 4. 

 
 

Eftersom detta är en omöjlig konsekvens av hans ammande förstår vi som åskådare att det 

inte är på riktigt och att vi är menade att skratta åt händelserna. Då dessa händelser 

uteslutande sker som ett direkt resultat av karaktärens psykiska störning, har således den 

identifierade stereotypen befästs via sin utformning.  

 

Upplösning: Vad händer därefter i berättelsen? Vad blir det implicita resultatet? 

I scenen efter den valda sekvensen sitter Charlie på polisstationen tillsammans med sin chef 

och en kollega. Charlie påstår att han inte minns något av händelserna som ägt rum. 

Polischefen menar att detta beror på att han har ”en rejäl skruv lös” och att Charlie lider av 

personlighetsklyvning, varpå kollegan snabbt fyller i att han är ett: ”schizo!” (Me, Myself and 

Irene 2000). Enligt Berritta (2015) får karaktärer med psykisk störning i film enbart en 
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diagnos om denne uppvisar stereotypa symptom som är till fördel i narrativet. Eftersom en 

stor del av komiken i Mina, Jag och Irene bygger på symptomen för dissociativ 

identitetsstörning, är dessa till stor fördel för narrativet och därmed också för 

meningsskapandet. Problemet är dock att Charlie/Hank tilldelas diagnosen: ”advanced 

delusionary schizophrenia with involuntary narcissistic rage” (Me, Myself and Irene 2000), 

vilket alltså är något helt annat än dissociativ identitetsstörning. Detta kan knytas an till 

forskningen gjord av Goodwin och Tajjudin (2016) vilken gör gällande att felaktiga 

framställningar av diagnoser bidrar till stigmatisering. Bara för att vi inom denna genre är 

tänkta att förstå att det ”inte är på riktigt” och något att skratta åt, så betyder det inte 

nödvändigtvis att vi inte undermedvetet plockar med oss och accepterar dessa framställningar 

in i andra sammanhang. Enligt Goffman (2011) sker nämligen stigmatisering ofta på ett 

omedvetet plan. Att Charlie inte minns någonting av Hanks handlingar, trots att flera av dem 

är direkt kopplade till tidigare oförrätter, skapar en bild av honom som en ”lunatic on the 

loose” (Byrne 2009:3). En psykiskt störd individ som inte är kapabel till att förstå, och 

därmed ta konsekvenser för, sitt agerande. Något som inte bör associeras med diagnosen 

schizofreni. Det implicita resultatet av framställningen kan med andra ord sägas bli en 

felaktig uppfattning om sjukdomen och dess symptom.  

Filmen slutar så småningom i enighet med Berrittas (2015) första möjlighet till 

upplösning: Charlie övervinner sin sjukdom med hjälp av kärlek. Enligt Kondo (2008) är 

idén om att kärlek eller vänskap har kapaciteten att ”bota” en psykisk störning fin men 

samtidigt skrattretande då verkligheten ser helt annorlunda ut. Således bidrar filmens 

framställning även till en felaktig uppfattning om att en psykisk störning av denna grad kan 

övervinnas med lätthet, utan vare sig medicinering eller psykoterapi. 

 

Stereotyp	2:	Psykisk	störning	som	föremål	att	tycka	synd	om.	Gökboet (1975)  
 
”Cinema borrowed heavily from tragic stories of people with mental health problems and 

contemporary psychiatric theories… Here we respond with neither laughter nor fear, but pity 

for the bewildered mental patient as victim” (Byrne 2009:6).  
 

Abstract: Vilken övergripande information behöver jag för att gå vidare i analysen?  

På ett mentalinstitut i Oregon styr översköterskan Mildred Ratchet över patienternas vardag 

med järnhand. Avskärmade från yttervärlden ställer patienterna inga frågor angående de 

rutiner och regler som ligger till grund för deras inrutade liv. En dag anländer 
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småbrottslingen Randle Patrick McMurphy till institutet. Med sina frisinnade åsikter och 

rebelliska attityd vänder han, till syster Ratchets förtret, snart upp och ned på avdelningen. 

 

Orientering: Var befinner vi oss? Vilken situation befinner vi oss i? Vilka karaktärer 

innefattas? 

 I den utvalda sekvensen som tar sin början ca 1.50h in filmen och som är dryga fyra minuter 

lång befinner vi oss på institutet. Tidpunkten är tidig morgon. Syster Ratchet anländer till 

jobbet och möts av en sönderfestad avdelning. Föregående kväll har nämligen McMurphy 

anordnat en hemlig avskedsfest under vilken han tänkt rymma från institutet. Som en sista 

”tjänst” innan han lämnar avdelningen anordnar han så att den extremt osäkre medpatienten 

Billy Bibbit får förlora sin oskuld till den prostituerade Candy. Berusad av alkohol hinner 

McMurphy under tiden somna innan planerna om rymning skridits till verket. Situationen vi 

befinner oss i är att syster Ratchet just ertappat Bibbit och Candy nakna i en av avdelningens 

sängar. Utöver ovanstående karaktärer innefattar den utvalda scenen även de andra 

patienterna på avdelningen samt de tre vårdare och den yngre sjuksyster som tidigare också 

figurerat i narrativet.  

 

Komplicerande handling: Vilket händelseförlopp relaterat till karaktären som anses ha en 

psykisk störning äger rum i sekvensen?  

Billy Bibbit jagar efter syster Ratchet ut i korridoren där han ivrigt påhejad av sina 

medpatienter försöker förklara situationen. Märkbart påverkad av nattens händelser och av 

medpatienternas uppmuntran påvisar Bibbit till en början ett mer självsäkert beteende. För 

första gången i filmens narrativ vågar Bibbit säga emot syster Ratchet. Hon bryter dock snart 

ned honom och han faller tillbaks i gamla hjulspår. Ratchet pressar Bibbit till att avslöja vem 

som ligger bakom nattens påhitt innan hon beordrar en av skötarna till att eskortera honom 

bort till Dr. Spiveys kontor. Bibbits beteende förändras då radikalt och han påbörjar en 

destruktiv självmisshandel. Skötaren Washington ingriper på order av Ratchet och släpar 

därefter iväg en skrikande Bibbit med våld inför de andra patienternas chockade uppsyn.  

 

Utvärdering: Hur framställs händelseförloppet i relation till den identifierade stereotypen? 

Hur används filmtekniska komponenter för att förstärka denna stereotyp?  

Den identifierade stereotypen som undersöks i Gökboet är alltså psykisk störning som 

föremål att tycka synd om, vilken i denna film representeras av karaktären Billy Bibbit. 
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Genom filmens gång har Bibbit framställts som försiktig och ungdomligt osäker, något som 

huvudsakligen manifesterats av ett gravt stammande tal. I kontrast har syster Ratchet 

framställts som principfast och systematiskt känslokall, på gränsen till sadistisk.  

I början av sekvensen då Bibbit ligger i sängen och får ögonkontakt med Ratchet, 

sprids ett uttryck i hans ansikte som påminner om när ett barn blir ertappat med att göra något 

förbjudet. Ingen av dem säger någonting. Istället svarar Ratchet med att stänga dörren till 

rummet vilket även det bidrar till liknelsen vid ett barn då att bli instängd på sitt rum hänvisar 

till en vanligt förekommande ”bestraffning” från vuxna. I nästa klipp väljer regissören 

Forman att ha en helbild bakifrån när en naken Bibbit, med byxor halvt i handen och halvt 

runt benen, jagar efter Ratchet och de andra vårdarna i korridoren (Figur 5). På så vis betonas 

hans spensliga, ungdomskarakteristiska, kropp. Att han dessutom ramlar i sina försök att få 

på sig byxorna samtidigt som han springer, förstärker känslan av att Forman vill framställa 

Bibbit med barnaliknande attribut: en oförmåga att kunna ”stå på egna ben”. Detta stämmer 

väl överens med hur Wilson et al. (1999) beskriver tema nummer sex ”Vulnerability”; 

sårbarhet, i deras studie: ”Vulnerability may be signalled by constrained body language, a 

low level of muscle tone, and elements of theme 2 (Simple/childlike)” (235).  

När Bibbit väl kommer ikapp Ratchet har hon och hennes följe stannat upp några 

meter framför horden som utgörs av de övriga patienterna på avdelningen. Ratchet står i en 

pose som accentuerar styrka och därmed framhäver hennes maktposition i förhållande till 

övriga karaktärer. Forman gör dessutom regivalet att placera henne på ett sätt som gör att hon 

får en distinkt lysande röd lampa precis ovanför huvudet (Figur 6). 

Figur 5.     Figur 6. 

 
 

Enligt Hall (1997) har färger inte någon ”sann” mening i sig utan uppstår som ett resultat av 

relationen mellan våra konstruerade föreställningar om konceptet som utgörs av färgen samt 
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de gemensamma kulturella koder vilka ligger till grund för hur färgen bör tolkas i ett visst 

sammanhang. Trots att sammanhanget i detta fall utgörs av insidan på ett mentalinstitut, en 

för allmänheten övervägande okänd miljö, kan lampans betydelse ändå förstås utifrån 

kulturella erfarenheter. Lampans utformning, ljus och placering ovanför utpasseringsdörren 

gör gällande att den röda färgen i detta sammanhang ska tolkas som en stoppmarkör. Att 

kamerautsnittet gör så att Ratchet hamnar precis under denna stoppmarkör blir extra 

betydelsefullt i relation till Bibbits slutposition som är mitt emellan de två läger som uppstått. 

Under filmens gång har det framgått att Bibbit är på institutet till följd av självmordsförsök 

kopplade till hans osäkerhet gentemot kvinnor i allmänhet och hans mor i synnerhet. Genom 

nattens nyvunna erfarenhet har han dock kommit ett steg närmre ett normativt fungerande liv, 

vilket symboliseras av hans placering mellan de ”normala”, vårdpersonalen, och de 

”avvikande”, patienterna. Enligt Dyer (1984) grupperas människor utifrån en social ordning 

där individer som uppvisar normativa avvikelser förpassas till utanförskap. Utifrån detta kan 

utformningen av denna scen tolkas som att Bibbit, genom sin nyss upplevda heteronormativa 

sexuella erfarenhet, gör anspråk på medlemskap i världen utanför institutionens dörrar. 

Dessvärre vilar hans utvärdering- och därmed öde i händerna på Ratchet som via sin 

maktposition, fysiska position- och symboliska position stoppar honom. 

Hittills i sekvensen har Bibbit enbart synts bakifrån eller snett från sidan. När Ratchet 

ställer frågan -”Aren’t you ashamed?” klipper dock Forman till en närbild framifrån på 

Bibbits ansikte när han stamningsfritt utan att tveka svarar -”No I’m not!” (One Flew Over 

the Cuckoo’s Nest 1975) (Figur 7). Enligt Bordwell och Thompson (2008) används närbilder, 

föga förvånande, för att betona ansiktsuttryck eller andra signifikanta objekt. Närbilden, 

tillsammans med Bibbits självsäkra ton, skapar i detta ögonblick känslan av ett mobboffer 

som för första gången står upp emot sin förövare. Efter ett snabbt klipp på de övriga 

patienternas jublande får vi därefter en närbild även på Ratchet som genom att fråga Bibbit 

hur han tror att hans mamma kommer reagera när hon får veta vad som hänt, återtar sin 

maktposition. Bibbit börjar då stamma mer än någonsin när han vädjande ber henne att inte 

berätta något. Genom fortsatta hot pressar Ratchet Bibbit på detaljer om gårdagen som då inte 

finner någon annan utväg än att skvallra på McMurphy som nu också för första gången visas 

i närbild. På så sätt förstärker Forman ytterligare känslan av att Bibbit är fast mellan två 

världar: ett nytt liv utanför institutionen, här symboliserat av McMurphys rymningsplaner, 

och hans gamla liv, här symboliserat av Ratchets hot. Denna ambivalens i relation till sitt eget 

jag beskriver Goffman (2011) som: ”Han kan kort sagt varken helt acceptera sin grupp eller 
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bryta sig loss från den” (119). I egenskap av sitt stigma är Bibbit således dömd till att vara 

fast mellan dessa två världar för alltid. Därför känns det för åskådaren extra smärtsamt när en 

skrikande Bibbit med våld slutligen, bokstavligt talat, släpas tillbaks till sitt gamla liv (Figur 

8).  

Figur 7.     Figur 8. 

 
 

Regival och tekniska aspekter skapar en juvenil bild av Bibbit i kontrast till en känslokall, 

sadistisk, Ratchet. Som tittare vädjas vi ta ställning till händelseförloppet utifrån dessa ramar. 

När Bibbit släpas iväg i slutet blir det därför tydligt att regissören Milos Forman utformat 

inramningen av karaktären och händelseförloppet med syfte att åskådaren ska tycka synd om 

honom. Således har framställningen befäst den identifierade stereotypen. 

 

Upplösning: Vad händer därefter i berättelsen? Vad blir det implicita resultatet? 

Efter att tumult utbrutit mellan McMurphy och en av vårdarna hörs ett skrik utanför bild. Det 

kommer från den yngre sjuksystern och visar sig bero på att hon funnit en blodig och 

medvetslös Bibbit. Han har tagit sitt liv genom att skära halsen av sig med en glasskärva. 

Således har Berrittas (2015) andra möjliga sätt till upplösning infriats: karaktären övervinner 

inte sin sjukdom och avlider till följd av detta. Utöver att bidra ytterligare till att man som 

åskådare tycker synd om Bibbit och det öde han känt sig tvingad till att möta, ställer 

upplösningen även frågor om framställningen av mentalinstitut och dess vårdpersonal. 

Genom att filmen näst intill uteslutande utspelas innanför institutets väggar har nämligen en 

skiljelinje automatiskt dragits mellan de ”normala” ute i den fria världen och de ”avvikande” 

psykiskt störda individerna som förpassats till utanförskap genom isolering. Manley (2009) 

refererar till denna institutionsmiljö som ”the Orientalism of madness” (172). Enligt Said 

(2004) bygger processen för orientalism på idéen om att en europeisk identitet är överlägsen i 
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förhållande till utomeuropeiska kulturer. På samma sätt menar Manley (2009) således att 

institutet blir en symbol vilken tillåter de ”normala” ute i den fria världen att nedvärdera de 

som befinner sig innanför institutets dörrar. Vidare menar han även att mentalinstitut i film 

har för vana att framställas som korrigeringsfabriker där samhällets avskrap kan förvaras 

oförmögna att skada sin omgivning (ibid.). Framställning av mentalinstitut bidrar således till 

att skapa en bild av psykisk störning som något ”fel” i behov av- eller utan möjlighet till- 

lagning, snarare än ett tillstånd.  

Att översköterskan Ratchet gestaltas som sadistisk adderar enligt Kondo (2008) 

dessutom till stigmatisering av vårdpersonal. Hon menar att illasinnade vårdare är så vanligt 

förekommande i film att det skapats en uppfattning om att detta speglar förekomsten även i 

verklighetens institutionsmiljöer (ibid.). Att Ratchet i slutändan är den som pressar Bibbit till 

självmord blir därför problematiskt då det förstärker bilden av såväl psykisk störning som ett 

oreparerbart fel, som bilden av att vårdpersonal med elakartade intentioner är vanligt 

förekommande. 

 

Stereotyp	3:	Psykisk	störning	som	bluff.	Primal Fear (1997)	
 

”Mental illness on film was always different from ’real’ physical illness and seen as an easy 

target for deception and indulgence” (Byrne 2008: 5) 

 

Abstract: Vilken övergripande information behöver jag för att gå vidare i analysen? 

Den unge korgossen Aaron Stampler har blivit anklagad för det brutala mordet på Chicagos 

ärkebiskop. Trots överväldigande bevisning bedyrar Aaron sin oskuld och påstår att han inte 

har något minne av vad som skett. Under den uppmärksammade rättegången upptäcker 

stjärnadvokaten Martin Vail att Aaron, tillsammans med andra unga pojkar och flickor, blivit 

sexuellt utnyttjade av den folkkäre biskopen. Som följd av detta har Aaron utvecklat en 

dissociativ identitetsstörning och mordet har i själva verket utförts av Aarons alter ego Roy. 

 

Orientering: Var befinner vi oss? Vilken situation befinner vi oss i? Vilka karaktärer 

innefattas? 

I den utvalda sekvensen på knappa 5,5 minuter, som är en av filmens sista scener och tar sin 

början cirka två timmar in i narrativet, befinner vi oss i fängelset. Rättegången har precis fått 

ett dramatisk slut. Martin har ”lockat” fram den våldsamma Roy genom att lura åklagaren 
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Janet Venable till att pressa Aaron vid vittnesståndet. Denne har då svarat med att attackera 

henne med stryptag innan han under tumult avlägsnats från rättssalen. Situationen vi befinner 

oss i är att Martin anlänt till fängelset för att förklara för Aaron att rättegången avbrutits och 

att han istället för åtal ska bli inlagd på sjukhus där han kan få den hjälp han behöver. Utöver 

en fängelsevakt som öppnar celldörren innefattar sekvensen enbart karaktärerna Aaron och 

Martin.  

 

Komplicerande handling: Vilket händelseförlopp relaterat till karaktären som anses ha en 

psykisk störning äger rum i sekvensen?  

Aaron påstår att han inte har något minne av vad som precis hänt, att han fått en 

minnesförlust på samma sätt som vid tidigare tillfällen när Roy tagit över kroppen. Efter att 

Martin levererat de goda nyheterna och är på väg att lämna cellen, ber dock Aaron honom att 

hälsa Janet att han är ledsen för vad som hänt och att han hoppas att hennes hals klarat sig 

oskadd. Martin ifrågasätter vid den tidpunkten hur han kan veta vad som hänt Janet när han 

enligt utsago inte har något minne av vad som hänt. Aaron ger sig då slutligen med stolthet 

till känna att han bara skådespelat hela tiden, att han i själva verket inte har något alter ego. 

 

Utvärdering: Hur framställs händelseförloppet i relation till den identifierade stereotypen? 

Hur används filmtekniska komponenter för att förstärka denna stereotyp?  

Då den identifierade stereotypen i Primal Fear handlar om psykisk störning som bluff, skiljer 

den sig något från de övriga filmerna i urvalet då karaktären i själva verket inte lider av 

någon psykisk störning. På grund av detta går den stereotypa framställningen i Primal Fear i 

två steg: dels gällande vilka stereotypa egenskaper karaktären Aaron väljer att tillämpa i sitt 

skådespel inom narrativet och dels hur regissören Hoblit slutligen väljer att framställa detta 

som bluff. 

När Dyer (1984) skriver om hur homosexualitet framställs i film påpekar han att 

filmmakare känner en nödvändighet i att etablera karaktärens sexuella läggning. Något han 

anser är kärnan i stereotypifiering då detta enskilda drag ska ligga till grund för åskådarens 

förståelse för karaktären som helhet: ”that one aspect of her or his personality is held to give 

you, and explain, the rest of the personality (Dyer 1984:358). I likhet med Gökobets Billy 

Bibbit appliceras detta tankesätt i Primal Fear genom att även Aaron är en stammande och 

osäker individ med ungdomlig uppsyn. Således lutar sig karaktären Aaron också mot det 

stereotypa tema Wilson et al. (1999) beskriver som sårbarhet. Genom att reducera karaktären 
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till dessa stereotypa drag tvingas såväl åskådaren som narrativets försvarsadvokat Martin, att 

skapa sig en förståelse för- och uppfattning om karaktärens fullständiga personlighet utifrån 

detta karaktärsdrag. Aaron framstår då som hjälplös och oskyldig. Precis som i Mina, Jag och 

Irene är dock det utvecklade alter egot även i Primal Fear denne personlighets raka motsats 

och någon som ”uppenbarar” sig först när karaktären blir utsatt för påtryckning. Roy är 

nämligen istället självsäker, vulgär och framförallt: våldsbenägen. Något som Wilson et al. 

(1999) menar kan uppstå när en sårbar karaktär sätts under press: ”A vulnerable… person 

may, if sufficiently stressed, become dangerously aggressive” (235). Därmed kan det ses som 

att karaktären Aaron anammat vedertagna stereotyper om psykisk störning i sitt skådespel 

inom narrativet, eller som den utvärderande psykologen Dr Arrington uttrycker det: ”It’s 

textbook multiple personality disorder… He’s insane” (Primal Fear 1997). 

När det sedan uppdagas att både den utomstående åskådaren- och narrativets 

försvarsadvokat blivit lurade av Aarons skådespel, lyckas Hoblit genom regival fånga den 

förvirring som uppstår när den avvikande inte längre är avvikande. Enligt Said (2004) 

definieras nämligen den egnes identitet genom framställningen av ”de Andra”, där 

huvudingrediensen för vår förståelse ligger i förmågan att kunna dra en skiljelinje mellan de 

två. Regissören Hoblit hintar om att denna skiljelinje ligger i riskzonen för att bli diffus redan 

innan avslöjandet av Aarons bluff. När Martin anländer för att berätta om vad som hänt i 

rättssalen kliver han in i cellen och sätter sig mittemot Aaron. Regissören Hoblit väljer då en 

kameravinkel där karaktärernas positioner har skiftat plats gentemot hur deras respektive 

förhållande till yttervärlden framställts i narrativet fram till nu. Aaron syns obehindrat i bild 

då han sitter i mynningen orsakad av den vidöppna celldörren medan Martin tagit platsen 

bakom gallret som tidigare ockuperats av Aaron (Figur 9).  

Figur 9.      Figur 10. 
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Enligt Said (2004) handlar ett förpassande av annorlundaskap till utanförskap i stor mån om 

att uppvisa- och upprätthålla rådande maktstrukturer. I Primal Fear manifesteras detta genom 

att den ”normale” Martin, från början till slutet av filmen, haft möjlighet att kliva i och ur den 

avvikande Aarons värld/cell hur han än behagat. I detta ögonblick står dock dörren för första 

gången öppen för Aaron att känna på det revir som tillhör ”de normalas” värld. Således har 

regissören Hoblit bildligt talat öppnat dörren till möjligheten att Aaron kanske inte tillhör ”de 

Andra" trots allt. Från det att avslöjandet sker ändrar emellertid Hoblit kamerans position. 

Från och med nu ser vi uteslutande Aaron med ett galler i förgrunden. Gallrets vara och icke-

vara skulle i all enkelhet kunnat tolkas som att regissören vill att åskådaren innan avslöjandet 

ska tycka att Aaron förtjänar sin frihet, och efter avslöjandet att han förtjänar sitta bakom lås 

och bom. En detalj i inramningen lägger dock grunden för en djupare mening. För den i film 

vanligt förekommande over-shoulder-bilden väljer nämligen Hoblit den, enligt Bordwell och 

Thompson (2008), ovanliga framingen att kapa bilden precis längs Martins hals (Figur 10). 

Denna halshuggning kan tolkas som att Martin förlorat både sitt huvud- och därmed också 

sitt anlete, men framförallt kan det tolkas som att han förlorat upprätthållandet av sin egen 

identitet då denna i detta fall byggts på en felaktigt producerad bild av ”den Andre” (Said 

2004).  

Genom att den symboliska gränsen mellan normalt och avvikande suddats ut har 

således den identifierade stereotypen om psykisk störning som bluff manifesterats.  

 

Upplösning: Vad händer därefter i berättelsen? Vad blir det implicita resultatet? 

Den valda sekvensen är, som tidigare nämnt, en av filmens sista scener. Därefter får vi följa 

Martin ut ur cellen, genom rättssalen och vidare mot utgången. Utanför dörrarna har ett 

massivt medieuppbåd hopat sig i väntan på att få intervjua Martin (Figur 11). Efter några 

sekunders begrundande ser vi honom dock så småningom istället lämna fastigheten ensam 

via en folktom bakdörr, vilket även blir filmen slutscen (Figur 12). 

Figur 11.      Figur 12. 
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Denna slutscen blir att fungera som symbol för hela den identifierade stereotypen då Martin 

bokstavligt talat väljer den ”enklaste” vägen ut. Samma sak skulle nämligen kunna sägas om 

Aarons val att låtsas vara psykiskt störd för att komma undan med ett lindrigare straff.  

Enligt en svensk studie av DNs, Aftonbladets och Rapports mediebild av psykisk 

sjukdom i samband med våldsbrott framgår det nämligen att en psykisk störning ofta är en 

alldeles tillräcklig förklaring för ett dåd: ”Konstaterandet att en gärningsman tros vara 

psykiskt sjuk får snabbt besvara den journalistiska frågan ’varför’ när ett våldsdåd har 

inträffat… Den psykiska sjukdomen blir skenbart förklaring nog” (Rasmussen & Höijer 

2005:7). Detta stämmer väl överens med narrativet i Primal Fear. Så länge Aaron framställs 

som psykiskt störd känner vi som åskådare att dådet är berättigat på grund utav av hans 

psykiska tillstånd. Utöver att detta är problematiskt i sig, blir det än mer problematiskt när vi 

får veta att han i själva verket inte lider av någon störning. Detta skapar nämligen en bild av 

att psykisk störning kan användas som ursäkt för ett avskyvärt beteende och/eller som utväg 

ur en rättslig knipa. Goffman (2011) påpekar att visibilitet är en avgörande faktor i 

stigmatiseringsprocessen, men eftersom en psykisk störning inte nödvändigtvis uppvisar 

några fysiskt synliga attribut kan denna process manipuleras. Det implicita resultatet av 

stereotypen psykisk störning som bluff kan därför bidra till stigmatisering på olika sätt. Dels 

genom att förstärka bilden av att en psykisk störning är förklaring nog för ett våldsdåd, men 

också dels genom att individer som faktiskt lider av en psykisk störning i verkliga livet 

riskerar bli missbetrodda.  

 

Stereotyp	4:	Psykisk	störning	som	våldsam	individ.	När lammen tystnar (1991) 

”The psychokiller is immortal and sadistic, motivated by madness… violence is depicted as a 

symptom of the illness” (Byrne 2009:5). 

 

Abstract: Vilken övergripande information behöver jag för att gå vidare i analysen? 

En kidnappande seriemördare vid smeknamn Buffalo Bill tvingar FBI till den desperata 

åtgärden att ta hjälp av den hyperintelligenta psykologen, tillika kannibalen, Hannibal Lecter. 

I utbyte mot personlig information om eleven Clarice Starling lämnar Hannibal ledtrådar om 

Buffalo Bill i form av svårlösta gåtor. När en senatorsdotter blir kidnappad intensifieras dock 

jakten. Efter ett antal vändor och erbjudanden med falska mutor går Hannibal till slut med på 

att berätta vad han vet, men bara på villkoret att han får lämna isoleringscellen i Baltimore 

och tala direkt till senatorn på plats i Memphis.  
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Orientering: Var befinner vi oss? Vilken situation befinner vi oss i? Vilka karaktärer 

innefattas? 

I sekvensen som tar sin början dryga 1,11h in i filmen och som är cirka fyra minuter lång 

befinner vi oss på en avspärrad våning högst upp i ett tingshus i Memphis, Tennessee. 

Hannibal har haft sitt möte med senatorn under rigorös övervakning i en flygplanshangar och 

har därefter förflyttats till en temporär, burliknande, cell i tingshuset. Situationen vi befinner 

oss i är att poliserna Boyle och Pembry kommit för att överlämna en bricka med middag till 

Hannibal. Till skillnad från cellen i Baltimore finns i denna temporära cell ingen lucka för 

överlämnande. Poliserna måste därför komma in i cellen. 

 

Komplicerande handling: Vilket händelseförlopp relaterat till karaktären som anses ha en 

psykisk störning äger rum i sekvensen?  

Innan poliserna stiger in i cellen får en sittandes Hannibal händerna fängslade genom gallret. 

Kommissarie Boyle kliver därefter in i för att ställa ned brickan medan officer Pembry står i 

grindöppningen. Med hjälp av en metallbit från en stulen penna lyckas Hannibal lirka upp 

låset på bojorna medan Boyle ställer ned brickan. Hannibal fäster då blixtsnabbt Boyle mot 

gallret. En chockad Pembry hinner inte reagera förrän Hannibal attackerar honom genom att 

bita honom i ansiktet. Därefter får Pembry sitt bakhuvud slaget mot gallret tills han faller 

ihop. Hannibal vänder sig då mot den fastsittande Boyle som inom kort misshandlas till döds 

med sin egen batong. Efter en stunds njutande av den klassiska musik som spelas, plockar 

Hannibal upp en fällkniv som ramlat ur Boyles ficka och går därefter ut ur i bild i riktning 

mot Pembry som vi hör fortfarande lever.  

 

Utvärdering: Hur framställs händelseförloppet i relation till den identifierade stereotypen? 

Hur används filmtekniska komponenter för att förstärka denna stereotyp?  

Utifrån tidigare forskning som gjorts genom åren står det inte bara klart att stereotypen 

psykisk störning som våldsam individ är den vanligast förekommande, utan uppfattningen 

om att det ska finnas ett samband mellan psykisk störning och våld påstås även vara den mest 

seglivade myten (Signorelli 1989, Wilson et. al 1999, Andersson 2003, Kondo 2008, 

Goodwin & Tajjudin 2016).  

Våldet som förekommer i När lammen tystnar är genomgående magstarkt. Fram till 

den utvalda sekvensen har vi som åskådare dock bara fått en uppfattning om Hannibals 

vådlighet via andra karaktärers berättelser; ”He’s a monster, a pure psychopath” (The Silence 
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of the Lambs 1991) och genom det faktum att han hela tiden, på ett eller annat sätt, hållits 

isolerad med sträng bevakning. Den temporära cell som Hannibal befinner sig i nu är, utöver 

att vara formad som en bur, dessutom ackompanjerad av barrikader (Figur 13). Detta gör att 

Hannibal framställs som ett utställningsobjekt, eller om en så vill; som ett ”djur i bur”, där ett 

närmande endast sker på egen risk. Ironiskt nog är de två poliserna där för att ge honom 

middag, alltså är således där för att mata honom. För att späda på ironin och scenariot 

ytterligare säger dessutom Boyle: ”I wonder what he wants for breakfast, some damn thing 

from the zoo?” (The Silence of the Lambs 1991). Enligt Hall (1997) är etnifieringsdiskursen 

strukturerad utifrån binära oppositioner såsom civiliserade i motsats till barbarer och kultur i 

motsats till natur. Han är dock noga med att poängtera att detta även kan appliceras på andra 

avvikelsediskurser utöver etnifiering: ”what is said about racial difference could equally be 

applied in many instances to other dimensions of difference” (Hall 1997: 225). Genom att 

sceneriet är utformat som det är blir Hannibal och hans psykiska störning subjekt för vad Hall 

(1997) refererar till som naturalisering. Naturalisering är enligt Hall (ibid.) en strategi för att 

fastställa och fixera skillnad mellan normala och avvikande som något naturligt konstruerat. 

Han menar att om en skillnad är kulturellt betingad, är denna skillnad formbar och ombytlig. 

Om den däremot ses som naturligt konstruerad blir den istället permanent och oföränderlig. 

Genom att associera honom till ett vilt djur reduceras således Hannibal till sin psykiska 

störning. Till skillnad från Rasmussen och Höijers (2005) undersökning där det framgår att 

våldsdåd utförda av individer med psykisk störning oftast beror på en kombination av sviter 

från egen traumatisering, missbruk och/eller hemlöshet, framställs Hannibals barbariska 

handlingar istället som en direkt konsekvens av hans natur- helt oberoende av andra sociala 

förhållanden.  

Figur 13.     Figur 14. 
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Hannibals attack på Pembry och Boyle är dock inte bara brutal, utan han förefaller dessutom 

njuta av att utföra den. Efter att Boyle misshandlats till döds stannar Hannibal även plötsligt 

upp för att njuta ytterligare av den klassiska musik som ljuder från en bandspelare (Figur 14). 

Den binära oppositionen mellan barbari och civilisation suddas därmed ut, vilket enligt 

logiken borde innebära att naturaliseringsprocessen gått bet. Inom ”the Orientalism of 

madness” är dock spelreglerna annorlunda varpå detta handlande istället förstärker 

föreställningen om att beteendet är en naturlig konsekvens av den psykiska störningen: 

”Insanity is presented as the only possible and [sic] rationalisation for sadistic acts of cruelty 

and violence” (Manley 2009: 162).  

I framställningen av händelseförloppet använder regissören Jonathan Demme en rad 

filmtekniska knep som känns designade för att anspela på vedertagna rädslor. I samma 

sekund som Hannibal slår bojorna runt Boyles handled avbryts exempelvis tidigare nämnda 

klassiska musik, ett lättsamt pianostycke, av en voluminös bastrumma ackompanjerad av 

dramatiska stråkar. Den förhöjda volymen av det plötsliga slagverket skapar en 

skrämseleffekt då åskådaren inte alls är förberedd på detta. Vidare kan Hannibals kostym 

argumenteras fylla två skilda funktioner. Istället för den klassiska orangea overall som är 

kutym i amerikanska fängelser är Hannibal nämligen helt klädd i vitt. Detta manifesterar dels 

Hannibals yrkestitel som doktor och dels hans sadistiska sida då bilden av polisernas 

skvättande blod förstärks i kontrast till det vita underlaget. Att Boyle blir fastlåst och således 

bara kan titta på när Hannibal går till attack anspelar dessutom på en av människans 

vanligaste rädslor: att bli instängd. Den mest intressanta filmtekniska aspekten i denna 

sekvens är dock sättet på vilket Demme, genom regi och kameravinkel, framställer Hannibals 

attack på Boyle. Båda karaktärerna filmas rakt framifrån men där Hannibal tittar rakt in i 

kameran fäster Boyle istället blicken, subtilt, strax bredvid (Figur 15 a-b).  

Figur 15 a.      Figur 15 b. 
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Bordwell och Thompson (2008) menar att en åskådare alltid är medveten om att hon/han 

tittar på en film, men att val av kameravinkel kan engagera oss i narrativet på både 

intellektuella och känslomässiga plan. Genom att använda kinematografin på detta sätt i 

scenen låter således Demme åskådaren byta plats med Boyle, om än inte fysiskt- men 

psykiskt.  

Det brutala våld som tillämpas av- och bidrar till karaktären Hannibals njutning 

framställs i den utvalda sekvensen som en naturlig konsekvens av hans psykiska tillstånd. 

Regival anspelar dessutom på människors rädslor kopplade till händelseförloppet. 

Tillsammans förankrar detta stereotypen om psykisk störning som våldsam individ. 

 

Upplösning: Vad händer därefter i berättelsen? Vad blir det implicita resultatet? 

När pistolskott hörs från översta våningen skickas en polisstyrka dit för att undersöka vad 

som pågår, bara för att finna Hannibal försvunnen, Boyle korsfäst med magen uppskuren och 

Pembry liggandes på golvet med ett söndertrasat ansikte. Medan poliserna söker igenom 

byggnaden hämtas Pembry, fortfarande vid liv, av ambulans. Det visar sig senare att det är 

Hannibal som inte bara tagit Pembrys kläder, utan dessutom skurit av dennes ansikte och 

placerat det över sitt eget i en spektakulär rymningsaktion. Ytterligare senare får vi höra att 

han utöver att ha döda ambulanspersonalen även dödat en turist och stulit dennes kläder.  

Enligt Dyer (1984) baseras vår uppfattning och förståelse av såväl verkliga som 

fiktiva personer huvudsakligen på uppfattningen om vilket yrke de har, vad de gör och hur de 

gör det, vad de säger och hur de säger det, hur de klär sig, vilka manér de har etcetera. Dyer 

(ibid.) menar att dessa variabler hintar om vilka sociala roller en person innehar i samhället. 

När dessa roller sedan adderas ihop skapas en bild av en individ: ”the totality of her/his roles 

- their sum total… a totality we call an individual” (Dyer 1984: 354). En stor del av den 

skräck som framkallas av Hannibals våldsamma persona bygger därför på åskådarens 

misslyckanden i att kunna skapa en bild av individen utifrån de sociala roller som 

presenterats. Hannibals sofistikerade manér och doktorstitel stämmer inte överens med de 

groteska handlingar han utför. Att visa ett narrativ där en psykiskt störd individs handlingar 

står i direkt motsats till dennes sociala roller ger enligt Manley (2009) ny energi åt 

allmänhetens fientliga inställning till denna grupp. Han menar att det skapar en hotbild av 

mordiska individer med psykisk störning som lyckas gå under radarn, osynliga och 

oidentifierbara, redo att attackera allmänheten när som helst: ”the possibility of the serial 

killer at loose in society… these films validate those calls, reinvigorating fears of mental 



 40 

illness as an invisible and insidious threat of violence and terror alive and well in society” 

(Manley 2009: 201). Föreställningar som dessa är enligt Kondo (2008) en av orsakerna till att 

individer med psykisk störning ofta väljer att dölja sin diagnos. I När lammen tystnar 

förstärker regissören Demme denna föreställning om ett osynligt hot genom att infria 

Berrittas (2015) tredje möjlighet till upplösning: karaktären förblir fortsatt sjuk och slutet 

lämnas öppet. Något som sker efter att Demme, både bildligt och symboliskt, låter Hannibal 

kliva in i ett mörker och således bli ”osynlig” i samma sekund som han lämnar cellen (Figur 

16).  

Figur 16. 

 Stereotypen psykisk störning som 

våldsam individ yttrar sig i När lammen 

tystnar både genom karaktären Buffalo 

Bill- och Hannibal Lecter. Via ett tydligt 

klassperspektiv ser dock framställningen 

av dessa två karaktärer väldigt 

annorlunda ut. Gemensamt för de två 

karaktärerna är dock att de båda utför 

groteska våldshandlingar, och att dessa handlingar framställs som naturliga symptom av de 

störningar som återfinns inom respektive psyke. Något som enligt Kondo (2008) och Manley 

(2009) leder till negativa konsekvenser för individer innehavandes en psykisk störning. 
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Slutdiskussion	
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur fyra identifierade stereotypa 

föreställningar om psykisk störning skildrats i film. Detta i avseende att bredda diskussionen 

rörande förhållandet mellan stereotypa representationer och stigmatisering. För att uppnå 

syftet formulerades frågeställningar om sätten på vilka Byrnes identifierade stereotyper 

formas och befästs i de utvalda filmernas narrativ, samt hur filmtekniska komponenter 

används för att förstärka åskådarens intryck av dessa stereotyper. Vad denna studie främst 

påvisar är att framställningen av karaktärerna med psykisk störning till stor del bygger på en 

distinktion mellan ”normalt” och ”avvikande”. Åtskillnaden dem emellan förstoras upp, 

varpå karaktärerna automatiskt reduceras till sin störning. De identifierade stereotyperna 

formas därefter utifrån vilka känslor dessa ämnar framkalla hos åskådaren. Genom 

filmtekniska komponenter som kinematografi, scenografi, ljud, ljus och kostym förstärks 

sedan åskådarens intryck. Detta möjliggör skratt åt stereotypen psykisk störning som objekt 

för förlöjligande, medlidande åt psykisk störning att tycka synd om, vilseledning av psykisk 

störning som bluff och slutligen avsmak- eller rädsla inför psykisk störning som våldsam 

individ.  

Att de identifierade stereotyperna formas i relation till åskådarens känslor förefaller 

sig dock bidra till problematiska konsekvenser för allmänhetens uppfattning och inställning 

till individer med psykisk störning. Känslor går nämligen inte hand i hand med förnuft. Även 

om vi rent intellektuellt förstår att det ”bara” är film kan, utifrån Goffmans (2011) teori, 

sätten på vilka de identifierade stereotyperna framställs ändå trigga igång associationer på ett 

undermedvetet plan. I enighet med Berrittas (2015) ståndpunkt framställs karaktärerna med 

psykisk störning uteslutande på ett negativt sätt även i denna studies analysmaterial. I motsats 

till vad Berritta (ibid.) skriver, visar dock resultatet av denna studie att så kallade ”buzz-

words” (Lawson & Fouts 2004) även används i filmnarrativ för vuxna. Enligt Lawson och 

Fouts (ibid.) används ord som ”crazy” och ”nutty” i Disneyfilmer för att alienera och 

segregera karaktärer med psykisk störning. I denna studie framgår det att ord som ”monster” 

och ”insane” nyttjas i ett liknande syfte. Detta tyder på att Berritta (2015) har rätt i sin teori 

om att framställning av psykisk störning i barnfilm har påverkat såväl filmskapares sätt att 

arbeta som åskådares förväntningar på hur ämnet bör behandlas. Något som gör att negativa 

framställningar reproduceras om och om igen. Detta stämmer överens med vad Hall (1997) 

påstår om att ett meddelande som ideligen kodas på samma sätt riskerar bli så vanlig att den 

framstår som naturlig. Said (2004) tar dock detta ett steg längre. Han beskriver det som en 



 42 

komplex dialektik där en läsares erfarenhet av verkligheten bestäms av vad som lästs, vilket i 

sin tur påverkar författaren att ta upp ämnen som i förväg definierats av läsarens erfarenhet. 

Således menar han att framställningen är beroende av verkligheten och vice versa. Detta ter 

sig väldigt problematiskt för denna studies område då resultatet visar att de psykiska 

störningarna framställs som direkta orsaker till de studerade karaktärernas avvikande 

handlingar- och beteenden. Detta leder inte bara till att allmänheten riskerar få en snedvriden 

bild av verkligheten, utan dessutom till att individer med någon form av psykisk störning 

riskerar tro att de måste agera- eller vara på ett visst sätt på grund av sin störning.  

I relation till det vanligast förekommande temat för tidigare forskning (Signorelli 

1989, Wilson et. al 1999, Andersson 2003, Kondo 2008, Rasmussen & Höijer 2005 m.fl.), 

uppmärksammar även denna studie att förhållandet mellan psykisk störning och våld tar stor 

plats i de olika narrativen. Samtliga studerade karaktärer utför våldshandlingar med resultat 

av skador på antingen sig själva eller på andra. I två av filmerna är våldet dessutom 

gränsande till sadistiskt. Detta adderar till myten om att det ska finnas ett samband mellan 

psykisk störning och våld. Vidare är det endast två av de studerade karaktärerna som ens får 

någon uttalad diagnos. I det ena fallet är diagnosen felaktig då karaktären i själva verket inte 

har någon psykisk störning överhuvudtaget, i det andra fallet är diagnosen felaktig då 

symptomen egentligen tillhör ett helt annat tillstånd. Baserat på Rasmussen och Höijers 

(2005) samt Goodwin och Tajjudins (2016) tidigare forskning belyser denna studie att sådana 

felaktiga porträtteringar av diagnoser inte bara bidrar till skapandet av felaktiga bilder 

gällande sjukdomar och deras symptom, utan även målar upp en bild av psykisk störning som 

potentiell utväg- eller ursäkt för ett tvivelaktigt beteende.  

Sammantaget framgår det i denna studie att de identifierade stereotyperna framställs 

på ett sätt som både bygger på- och understödjer fördomar om psykisk störning. Genom 

regival formas de olika stereotyperna i relation till åskådarens känslor medan karaktärernas 

handlingar och beteenden framställs som direkt orsakade av den psykiska störningen. 

Tillsammans bidrar detta till att skapa en förvrängd föreställning om ämnet. Det ska 

emellertid belysas att denna studie måste betraktas i relation till sin egen begränsning. Det 

analyserade materialets ringa mängd gör att det inte finns belägg för några generaliserbara 

antaganden om vilken påverkan stereotypa framställningar kan ha på åskådaren. Vad studien 

däremot påpekar är att framställningen av dessa identifierade stereotyper stämmer väl 

överens med en mängd av de stereotypa teman som påvisades i Wilson et al.s (1999) studie 

av psykisk störning i tv-serier. Vidare går narrativen i samtliga filmer som utgör denna 

studies analysmaterial hand i hand med Berrittas (2015) teori om att karaktärer med psykisk 
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störning inom filmnarrativ enbart har tre möjligheter till upplösning: karaktären övervinner 

sin sjukdom med hjälp av viljestyrka eller kärlek, karaktären övervinner inte sin sjukdom och 

dennes öde förblir ovisst för åskådaren, karaktären övervinner inte sin sjukdom och avlider 

till följd av detta. Detta tyder på att de stereotypa ramar ämnet tenderar framställas inom är 

väl cementerade i såväl samhälle som på vita duken. Genom att denna studie visat prov på 

sätt att bryta ned och analysera hur dessa ramar används för att forma narrativ, har den 

förhoppningsvis bidragit med nyttiga verktyg för läsarens möjlighet att kritiskt kunna granska 

och därefter, i sin tur, tillföra ytterligare resonemang i en vidare diskussion av ämnet.  
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2 Screening Madness - A century of negative movie stereotypes of mental illness

Four stereotypes of people with mental health 
problems in mainstream cinema

Comedy
They Might Be Giants (1971)
High Anxiety (1977)
Caligari’s Cure (1983)
Lovesick (1983)
Critical Condition (1986)
Fat Guy Goes Nutzoid (1986)
Beyond Therapy (1987)
Couch Trip (1988)
Dream Team (1989)
Crazy People (1990)

Loose Cannons (1990)
Another You (1991)
Mr Jones (1993)
Shine (1996)
Trigger Happy (1996)
As Good As It Gets (1997)
Analyse This (1999)
Me, Myself and Irene (2000)
Analyse That (2002)
Wristcutters, A Love Story (2006)

Faking & indulgent
Shock Corridor (1963)
Sex and the Single Girl (1964)
Brainstorm (1965)
King Lear (1971, 1999)
One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975)

Hannah and her Sisters (1986)
Final Analysis (1992)
Hamlet (1996, 2000)
Primal Fear (1996)
Happiness (1998)

Pity
Now Voyager (1942)
Bedlam (1946)
Leave Her To Heaven (1946)
Possessed (1947)
The Snake Pit (1948)
The Cobweb (1955)
Bigger Than Life (1956)
Suddenly Last Summer (1959)

Splendour in the Grass (1961)
One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975)
Ordinary People (1980)
Frances (1982)
Angel at My Table (1990)
Mad Love (1995)
Shine (1996)
What Dreams May Come (1998)

Violence
(1) Psychosis as violence
White Heat (1949)
Repulsion (1965)
Taxi Driver (1975)
The Shining (1980)
Full Metal Jacket (1987)
Misery (1990)
Clean Shaven (1993)
Heavenly Creatures (1994)
Butterfly Kiss (1995)
Butcher Boy (1997)
Disco Pigs (2002)
Spider (2002)
Asylum (2005)
Murder Inside of Me (2005)
Bug (2006)

(2) Psychokiller films
Psycho (1960), 4 sequels, 1 remake
Madhouse (1974)
The Texas Chainsaw Massacre (1974), 5 remakes
Schizo (1976)
Halloween (1978), 7 sequels, 1 remake
Friday the Thirteenth (1980), 11 sequels
Schizoid (1980)
Nightmare on Elm Street (1984), 7 sequels
The Stepfather (1987), 2 sequels / 2 remakes
Silence of the Lambs (1991) , 6 sequels / remakes
Raising Cain (1992)
Scream (1996), 2 sequels
Identity (2003)
Saw (2004), 4 sequels
Wolf Creek (2005)


