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- En kvalitativ studie om framställningen av psykopati i film 

 

Johanna Brännmark & Hanna Österberg 

 

Föreliggande studie har undersökt psykopati som begrepp i 

populärkulturen och i relation till film. Psykopaten i film 

framställs som alltifrån en sadistisk våldtäktsman, en charmig 

gentleman till en våldsam seriemördare. Syftet med studien var 

att undersöka hur väl bilden av filmpsykopaten stämmer överens 

med den kliniska definitionen och Hares Psykopatichecklista, 

PCL-R. Nitton filmer valdes ut som underlag där minst en 

karaktär beskrevs som psykopat. Vid analys noterades huruvida 

en specifik bedömningspunkt på PCL-R förekom hos en 

filmkaraktär eller inte. Således jämfördes karaktärerna med den 

kliniska psykologins bedömning av psykopati. Resultatet 
antydde att endast 6 av 20 filmkaraktärer kunde klassas som 

psykopater. Detta på grund av att filmskapare eftertraktar en 

intressant karaktär, och kan då överdriva vissa drag samt utnyttja 

de rådande stereotyperna av psykopati för att skapa spänning. 

Konsekvensen av detta kan bli att allmänheten får en förvrängd 

bild av psykopati på grund av hur det porträtteras i 

populärkulturen.  

 

 

“De flesta psykopater fungerar i samhället utan att mörda andra människor” (Hare, 

1997, s.18). 

 

Det förekommer i filmer och serier en framställning av psykopati genom att porträttera 

psykopater som seriemördare. Forskning på området tyder på att karaktärer som ska 

föreställa psykopater regelbundet framställas som monster i mänsklig form (Hesse, 

2009). Annan forskning tyder på att filmskapare tenderar att överdriva och utnyttja den 

stereotypa bilden av psykopaten för att skapa en så intressant karaktär som möjligt 

(Wilson, 1999). En senare studie har genomförts där framställningen av psykopati satts i 

ett historiskt perspektiv. Resultaten tyder på att i modern tid försöks psykopaten att 

framställas som så trovärdig som möjligt, i stället för som sadistiska personer med en 

tvångsimpuls att delta i våld och förstörelse (Leistedt och Linkowski, 2014). Frågan är 

om det i de filmer där det tydliggörs att en karaktär är psykopat, finns en 

överensstämmelse mellan karaktärernas beteenden, drag och ageranden och den kliniska 

definitionen av psykopati. Om karaktärer som beskrivs som psykopater inte stämmer 

överens med den kliniska bilden, är risken att allmänhetens bild av psykopati blir 

förvrängd. Syftet med denna studie är således att undersöka hur psykopati framställs i 

film och hur väl den bilden stämmer överens med hur psykopati definieras kliniskt. 

Vidare avser föreliggande studie att undersöka vilken typ av förklaringsfaktorer som ges 

till karaktärernas beteenden och handlingar i cinematiska framställningar.  
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Begreppet psykopati 

Psykopati, så som begreppet används idag, definierades år 1941 av forskaren Hervey 

Cleckley. Han definierade begreppet genom att skapa 16 items som var typiska för 

avvikelsen och som han menade skulle hjälpa människor att skilja psykopaten från 

övriga personer. Dessa items var bland andra ‘Ytlig charm’, ‘Hög intelligensnivå’, 

‘Dåligt omdöme’, ‘Oförmåga att lära sig av sina misstag’, ‘Patologisk egocentricitet’ 

samt ‘Oförmåga att känna kärlek’ (Cleckley, 1955). Åtskillig forskning som senare 

genomförts har utgått från Cleckleys definition av psykopati. Robert Hare, som är en av 

de mest inflytelserika forskarna inom psykopati, menar dock att många kliniker och 

forskare använder termerna psykopati och sociopati synonymt, vilket kan leda till 

förvirring. Hur termerna används beror på vilken syn på orsaker och bakgrundsfaktorer 

till avvikelserna som råder. De som tror att personlighetsstörningen beror på uteslutande 

sociala faktorer lutar mer åt sociopati, medan de som menar att störningen beror på mer 

psykologiska och biologiska faktorer snarare använder termen psykopati (Hare, 1997).  

 

Ett känt citat från filmen Psycho (1960) är “We all go a little mad sometimes”. 

Huvudkaraktären Norman Bates beskrivs som en psykopatisk mördare (Wilson, 1999). 

Citatet ovan kan återspegla synen på psykopaten som en galning, och psykopati som en 

sjukdom, vilket inte är fallet. Bokstavligen betyder psykopati “själsligt lidande” eller 

“själslig sjukdom”, men det går dock inte att jämföra psykopati med psykisk sjukdom.  

 

Psykopater är inte desorienterade och saknar inte kontakt med verkligheten, inte  

heller har de vanföreställningar eller hallucinationer och de upplever inte den  

subjektiva oro som kännetecknar många andra psykiska störningar. Till skillnad  

från psykotiska personer är psykopater rationella och medvetna om vad de gör och  

varför. Deras uppträdande är resultat av fritt gjorda val (Hare 1997, s. 33). 

 

Pemment (2013) menar att det finns neurologiska skillnader mellan sociopater och 

psykopater, vilka får dem att uppträda på olika sätt. Han menar att psykopater saknar 

empati och känsla för moral, medan sociopater snarare har svårigheter att bedöma rätt 

och fel. Emmelkamp och Kamphuis (2009) menar att en annan angränsande avvikelse 

till psykopati och sociopati är antisocial personlighetsstörning. Utmärkande för denna 

avvikelse är ett långvarigt ansvarslöst beteende. Ofta förknippas denna störning med 

tidiga sociala problem, samt våld och brottslighet från tonåren som fortgår upp i vuxen 

ålder. För att diagnostiseras måste individen även uppvisa tidig uppförandestörning 

såsom skadegörelse eller brutalitet gentemot djur eller människor. Antisocial 

personlighetsstörning kännetecknas dock mer av beteenden än av personlighetsdrag som 

är fallet vid psykopati och sociopati. Däremot förknippas sociopater och psykopater ofta 

med en socialt avvikande livsstil, vilket gör att dessa störningar ofta används synonymt. 

De flesta personer med psykopati kan även diagnostiseras med antisocial 

personlighetsstörning, detta gäller dock inte i det omvända fallet (Emmelkamp & 

Kamphuis, 2009).  

 

Robert Hare utvecklade den så kallade Psykopatichecklistan, utifrån Hervey Cleckleys 

begreppsdefinition på psykopati. Listan utvecklades först 1980, reviderades senast 2003 

och blev därmed PCL-Revised, och förkortas PCL-R (Emmelkamp & Kamphuis, 2009; 

Hare, 2004). PCL-R är det övervägande mest använda instrumentet för mätning och 

bedömning av psykopati (Delisi, 2016). Listan består av 20 items, och används av 
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kliniker som ett instrument för att bedöma och diagnostisera personlighetsstörningen 

psykopati. Genom en kombination av intervjuer, arkivinformation samt fallhistoria 

bedöms listans 20 items med poäng från 0–2, där 0 innebär nej, 1 innebär delvis, och 2 

innebär ja (Hare, 1997). Sammanlagt kan en person få 0–40 poäng. I USA krävs det 30 

poäng för att en person ska diagnostiseras med psykopati, i Sverige ligger gränsen på 

25–26 poäng (Emmelkamp & Kamphuis, 2009). En del av de items som ingår i PCL-R 

återfinns också i Cleckleys tidiga definition som nämnts ovan, men sedan 1941, då han 

utvecklade sina items, har begreppet omdefinierats. Karakteristika såsom ‘Ytlig charm’, 

‘Misslyckande att följa någon livsplan’, ‘Opersonligt, trivialt och dåligt integrerat 

sexliv’ samt ‘Brist på ånger’ är exempel på items som inkluderas i båda listorna, men 

med olika formuleringar. Dock har Hare utvecklat sin definition utefter senare forskning 

och delat upp sina items i Emotionella/interpersonella drag och Socialt avvikande 

beteende (Cleckley, 1955; Hare, 1997). Det är dock viktigt att påpeka att listan 

ursprungligen utvecklades för män, och att den utvecklades genom studier på 

brottsdömda män i en fängelsepopulation (Hare, 1980).  

 

Det finns fortfarande inget givet svar på frågan om vad som framkallar psykopati. Det 

är ett kontroversiellt problem, och liksom i många andra frågor diskuteras ämnet i fråga 

om arv och miljö och hur detta spelar in i uppkomsten av personlighetsstörningen. De 

mest etablerade teorierna inom detta område är, enligt Hare, naturteorin, miljöteorin 

samt den interaktiva modellen (Hare, 1997). Det finns de som anser att den 

psykopatiska personlighetsstörningen kan utvecklas på olika sätt och som menar att det 

råder så kallad ekvifinalitet, det vill säga att olika personer kan utveckla samma sak 

(psykopati), men att det finns olika sätt för störningen att utvecklas på (Andershed & 

Tuvblad, 2016).  

 

Förespråkare för naturteorin menar att orsaken till psykopati är biologisk och pekar på 

genetiska och biologiska faktorer. Denna teori stöds av den neurologiska forskning som 

gjorts på personer med psykopati som bland annat har pekat på skillnader i hjärnan hos 

personer med psykopati, jämfört med personer utan störningen. Exempelvis, menar 

förespråkare, kan psykopati orsakas av tidiga hjärnskador i frontalloberna, vilket skulle 

överensstämma med många psykopaters impulsivitet, ytliga affekter samt oförmåga att 

planera långsiktigt (Hare, 1997). Det finns även dem, bland annat Delisi (2016), som 

menar att orsaken till psykopati till stor del är ärftlig.  

 

Enligt Hare finns det dock även många som talar för miljöteorin och som menar att 

psykopati är en konsekvens av tidiga trauman, svåra uppväxtförhållanden, frånvarande 

eller försummande föräldrar samt övergrepp i barndomen. Detta, menar Hare, är den 

kanske vanligaste uppfattningen gällande orsaker till psykopati. Försummelse och tidiga 

psykiska trauman kan bland annat leda till beteendeproblem och depression, men han 

menar att det idag inte finns något som stöder tesen om att denna typ av faktorer skulle 

leda till psykopati (Hare, 1997).  

 

Det mest troliga, enligt Hare, är att orsakerna till den psykopatiska 

personlighetsstörningen beror på både biologiska och sociala faktorer, den så kallade 

“interaktiva modellen”. Modellen visar på hur genetiska faktorer bidrar till 

uppbyggnaden av hjärnan och dess grundfunktioner, vilket i sin tur påverkar hur 

individen samspelar med och reagerar på sociala händelser och situationer. Ett mer 
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konkret exempel är psykopatens oförmåga att känna empati som till grunden är 

biologisk, vilket kan leda till en försämrad förmåga att skapa relationer samt interagera 

med andra människor. Hare förespråkar den interaktiva modellen, och menar att även 

om en dålig barndom och försummande föräldrar inte är orsaken till psykopati, kan 

dessa faktorer spela en stor roll för utvecklingen av denna. Forskning har visat att 

psykopater som kommer från en stabil bakgrund begår färre grova våldsbrott än 

psykopater från mer instabila förhållanden (Hare, 1997). 

 

Det finns många studier som visar att det finns en hög förekomst av psykopati hos 

personer som dömts för brott. Undersökningar som baseras på PCL-R ger en prevalens 

på 15–25 procent i sådana populationer. Dock varierar prevalensen i förhållande till typ 

av kriminalitet, den är högre bland personer som dömts för mord med karaktär av 

sexualbrott än bland personer som dömts för andra typer av mord. Forskning visar 

utöver detta att kriminella som lider av psykopati har större tendenser till återfall, att de 

ofta ägnar sig åt fler typer av kriminellt beteende, oftare är obekanta med sina offer, 

oftare använder instrumentellt våld samt oftare drivs av hämndbegär (Gröning, Pedersen 

& Rypdal, 2016).  

 

Psykopati inom populärkulturen 

Psykopati har genom åren undersökts utifrån många olika perspektiv. Wayne Wilson 

(1999) har undersökt psykopati som begrepp i populärkulturen, främst i relation till 

film. Han menar att populärkultur såsom böcker och filmer kan utnyttja 

psykopatibegreppets flexibilitet och att de till stor del utnyttjar den stereotypiska bilden 

av en psykopat. Psykopaten kan i exempelvis film således bli alltifrån en sadistisk 

våldtäktsman, en charmig gentleman eller en seriemördare - stereotyper som ofta ligger 

långt ifrån den psykologiska störningen (Wilson, 1999). Wilson belyser även det faktum 

att många karaktärer beskrivs som “psykopatiska mördare” trots att de ofta saknar 

samma karaktärsdrag som en psykopat. Han menar även att en av anledningarna till att 

konceptet psykopati uppstod, var för att kunna förklara avvikande och kriminellt 

beteende hos individer som inte uppvisade psykotiska drag eller psykisk sjukdom. När 

det kommer till film och dramatiseringar ser dock bilden annorlunda ut, och Wilson 

menar att filmens psykopat därav blir den karaktär som för tillfället skapar mest 

spänning, och många av psykopatens drag överdrivs för att därmed kunna sälja 

konceptet (Wilson, 1999).  

 

Furnham, Daous och Swami (2009) undersökte lekmäns förståelse, trosföreställningar 

samt teorier om psykopati. I studien presenterades 232 deltagare med 45 påståenden 

gällande beteendemässiga yttringar, etiologi samt behandling av psykopati. Deltagarna 

skulle sedan skatta på en skala i vilken utsträckning de höll med om samtliga 

påståenden. Resultaten tyder på att allmänheten har relativt dålig förståelse för 

psykopati. De visar också att många av deltagarna verkade tycka att psykopater 

uppvisar hög intelligens, bra sociala förmågor och att de har kriminella tendenser. Enligt 

författarna av studien är det möjligt att allmänheten har en förvrängd bild av psykopati 

på grund av hur det porträtteras i populärkultur. Psykopater verkar vara 

överrepresenterade i populärkultur i form av massmördare eller seriemördare. Det är 

alltså möjligt att media och populärkultur innehåller lika delar av fakta och fiktion 

(Furnham et al., 2009).  
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Hesse (2009) skriver, i linje med det ovan presenterade, att psykopater i film mer ofta 

än sällan framställs som “human monsters”, som onda, aggressiva och själviska 

personer som gör i princip vad som helst för egen vinning. Han menar dock att bilden 

av psykopaten som ett monster är felaktig och bidrar med en falsk bild till allmänheten 

om hur psykopater är. Trots att många filmkaraktärer är känslokalla och manipulativa, 

saknar de ofta karakteristika som beskriver psykopater. Dessa kan vara viktiga för 

allmänheten att känna till då de utifrån dessa karaktärer skapar sig en bild av hur 

psykopaten är. Han skriver att filmskurkarna som presenteras i filmer, saknar vissa 

aspekter som kännetecknar en psykopatisk störning. Ett exempel är att karaktärerna i 

filmer ofta har en väldigt uträknad plan och motivation för sina beteenden, medan den 

kliniska bilden säger att deras beteenden är impulsiva och ofta saknar motivation. Detta 

är alltså en aspekt som sällan framkommer hos karaktärerna som ska illustrera 

psykopater (Hesse, 2009).  

 

I linje med det ovan presenterade skriver Lipczynska (2015) att presentationen av 

psykopati och psykoser i film har negativa konsekvenser för diagnostisering och 

behandling av mentala sjukdomar. Ofta använder filmskapare psykiska åkommor som 

ett dramatiskt verktyg, och detta bidrar med uppmuntran till bilden av att personer som 

lider av störningarna är farliga och bör aktas. Hon menar att de genrer som ofta 

inkluderar karaktärer som ska framställas som psykopater är skräck och så kallade 

slasher-filmer. Dessa protagonister uppvisar sådana beteenden som medier menar 

indikerar psykopati, dock felaktigt. Ord som “schizo” och “psycho” används i 

vardagligt tal som en förolämpning eller ett skällsord, utan kunskap om dess innebörd 

och verkliga betydelse. Dessa uppfattningar om vad störningarna innebär uppkommer 

från medier och film, där mördare ofta beskrivs och framställs som hjärtlösa monster. 

Hon argumenterar att detta är orättvist mot de som lider av störningen i fråga samt mot 

de som ska behandla dessa personer (Lipczynska, 2015).  

 

Leistedt och Linkowski (2014) utförde en studie där de undersökte om bilden av 

psykopater på film överensstämde med den kliniska bilden av psykopati. 

Rättspsykologer och filmkritiker fick analysera de filmer som valdes ut som underlag 

för studien. Undersökningen inkluderade 126 fiktiva karaktärer, där 21 var kvinnor och 

105 var män. De valdes på grund av att karaktärerna var onda eller uppvisade 

psykopatiska beteenden i någon mån. Studien antog ett historiskt perspektiv för att se 

hur porträtterandet av psykopati i film förändrats över tid. Deras resultat visade att 

tidiga framställningar av psykopati inkluderade en dålig eller ofullständig förståelse av 

psykopatiska personlighetsdrag. De framställdes då ofta som sadistiska, oförutsägbara 

och emotionellt instabila med en tvångsimpuls att delta i spontant våld, förstörelse och 

mord. De presenterades också med en serie av bisarra manér såsom fniss, ondskefulla 

skratt och vissa ansikts-tics som ofta skapar kända men till viss del orealistiska 

karaktärer. Leistedt och Linkowski (2014) beskriver hur en intressant vändning i 

presentationen av psykopati i film ägde rum kring 1957, då gripandet av mördaren Ed 

Gein i Wisconsin ägde rum. Detta väckte stor uppmärksamhet i USA och 

porträtterandet av de flesta psykopatiska karaktärer omdirigerades till en samlad genre - 

skräck. Detaljerna från Ed Geins fall (vilket inkluderade bland annat kannibalism, 

nekrofili och att han vanhelgade gravar) blev en utgångspunkt för vad som ansågs vara 

psykopatiska beteenden. Något senare i filmhistorien (1960–1970) framställdes 

psykopater i så kallade slasher-filmer, där de mördade kallblodigt, ofta med någon typ 
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av signatur, såsom exempelvis en mask av något slag. Gripandet av seriemördare såsom 

Jeffrey Dahmer och Ted Bundy runt år 1985 ledde till ett väckt intresse för att försöka 

framställa psykopaten som så trovärdig som möjligt, och framställandet i film tog 

ytterligare en vändning. Nu började karaktärerna framställas som väldigt intelligenta, 

sofistikerade och listiga. Leistedt och Linkowski menar att ett bra exempel på en sådan 

karaktär är Dr. Hannibal Lecter. Sedan tidigt 2000-tal har porträtterandet förändrats och 

psykopater framställs nu allt mer som humana och sårbara med riktiga svagheter. 

Leistedt och Linkowski belyser att psykopati i filmer ofta framställs på ett någorlunda 

oaktsamt och ofta överdrivet vis. Detta görs ofta för att förhöja dramatiken och 

mystiken som karaktären besitter, vilket i sin tur leder till att karaktären i fråga blir mer 

minnesvärd. De menar att många psykopater i filmer är psykotiska, snarare än 

psykopater, då dessa på ett eller annat sätt är frånkopplade från verkligheten och lider av 

vanföreställningar (Leistedt & Linkowski, 2014).  

 

Keesler och DeMatteo (2017) genomförde en studie där lekmäns bild av psykopati i 

film och media undersöktes i förhållande till i vilken utsträckning de exponerats för 

detta. De 175 deltagare som ingick i studien fick ange i vilken utsträckning de sett vissa 

serier och filmer som av författarna ansågs inkludera psykopatiska karaktärer. Sedan 

fick de fylla i ett formulär där Hares karaktärsdrag från PCL-R blandats med vissa 

distraktorer (positiva och negativa) för att få en uppfattning om vad deltagarna upplever 

vara psykopatiska drag. Resultaten visar att deltagarna i studien ansåg att items från 

PCL-R i olika utsträckning är karakteristiska för psykopati. Majoriteten av deltagarna 

uppmärksammade vissa klassiska kännetecken på psykopati (till exempel ‘Ytliga 

affekter’, ‘Manipulativ’ samt ‘Saknar ånger’). Dock uppmärksammade mycket färre 

personer andra kännetecken som exempelvis ‘Ungdomsbrottslighet’, ‘Överträdelse av 

villkorlig frigivning’ samt ‘Ansvarslöshet’. Ett intressant fynd var också att mer än 

hälften av deltagarna var benägna att hålla med om en del av de positiva distraktorerna 

(dessa var; ‘Hemlighetsfull’, ‘Intelligent’ och ‘Duktig på att läsa människor’). 

Detsamma gällde de negativa distraktorerna (till exempel ‘Benägenhet att tortera och 

mörda’ samt ‘Våldsamhet’). Huruvida lekmännen var benägna att hålla med om 

distraktorerna samt items från PCL-R varierade i stor utsträckning. Detta kan tyda på att 

det finns en heterogen bild i allmänheten om vad som kännetecknar psykopati (Keesler 

& DeMatteo, 2017). 

 

Sammanfattningsvis finns det en del forskning som pekar på hur filmvärlden kan skapa 

en psykopat på det sätt som ger mest spänning. Filmvärlden tar ofta inspiration från 

psykopater och seriemördare från verkligheten, men överdriver och förvränger vissa 

drag för att skapa en filmisk psykopat. Att undersöka denna fråga vidare är därför 

angeläget för att få en klarare bild av hur väl den filmiska psykopaten stämmer överens 

med de verkliga förebilderna. Det är även intressant att studera hur film framställer 

förklaringar för karaktärernas beteenden och handlingar. Syftet med denna studie är 

således att undersöka hur psykopati framställs i film och hur väl den bilden stämmer 

överens med hur psykopati definieras kliniskt, samt att undersöka vilken typ av 

förklaringar som ges till karaktärernas beteenden.  

 

 

 

 



 

 

 

 

7 
 

Metod 

 

Denna studie antar en kvalitativ ansats i form av en deskriptiv tematisk analys som 

grundar sig i vår förförståelse och tolkningar. Studien har dock inslag av en 

kvantifiering av bedömningspunkter enligt PCL-R. Vår förförståelse bidrar med en 

grundläggande kunskap om ämnet i och med tidigare studier i Rättspsykologi samt 

Kriminologi.  

 

Undersökningsunderlag 

För att få fram urvalet av filmer gjordes först sökningar via Google med följande 

sökord: “psykopatfilmer”, “filmer med psykopater”, “psykopati i film”, “psychopath 

movies” samt “movies with psychopaths”. De förutbestämda kriterierna som användes 

för att välja ut lämpliga filmer var (1) att minst en av karaktärerna beskrevs som 

psykopat i filmbeskrivningen, titeln eller recensioner, (2) att denna karaktär skulle begå 

upprepat dödligt våld, grovt sadistiskt våld och/eller uppvisa manipulativt och 

kontrollerande beteende, (3) att denna karaktär skulle vara man (på grund av att PCL-R 

utvecklades för män) samt (4) att filmerna behandlade fiktiva karaktärer. På basis av 

ovan nämnda kriterier framkom 28 filmer, där minst en karaktär beskrevs som psykopat, 

antingen i filmbeskrivningen, titeln eller i olika recensioner. För att avgränsa studien 

ytterligare valdes sedan 20 av dessa filmer ut. I ett senare skede valdes en av dessa 

filmer bort, vilken inte uppfyllde samtliga av de fyra ovan nämnda kriterierna. Således 

bestod undersökningsunderlaget av 19 filmer.  

 

De filmer som användes i studien var; M (1931), Peeping Tom (1960), Psycho (1960), A 

Clockwork Orange (1971), The Shining (1980), Blue Velvet (1986), The Hitcher (1986), 

Dead Calm (1989), Cape Fear (1991), Sleeping with The Enemy (1991), Silence of the 

Lambs (1991), Seven (1995), The Talented Mr. Ripley (1999), American Psycho (2000), 

Funny Games (2007), No Country for Old Men (2007), The Dark Knight (2008), Seven 

Psychopaths (2012) och Nightcrawler (2014). En del av ovanstående filmer fanns att 

tillgå på streamingtjänsterna Netflix och Viaplay, och resterande filmer lånades på olika 

bibliotek i Stockholmsområdet. En av filmerna, Funny Games (2007), innefattade två 

huvudkaraktär som beskrevs som psykopater. Undersökningsunderlaget var därmed 19 

filmer och 20 karaktärer (Se bilaga 1).  

 

Material 

Det material som användes var, förutom filmerna, den så kallade Psykopatichecklistan 

(PCL-R) som utvecklades av Robert Hare. Nyckelsymptomen på psykopati brukar delas 

upp i Emotionella/interpersonella drag och Socialt avvikande beteende. Exempel på 

items i den förstnämnda kategorin är: ‘Munvig och charmig’, ‘Egocentrisk och 

grandios’, ‘Saknar ånger- och skuldkänslor’ samt ‘Svekfull och manipulativ’. Exempel 

på items i den sistnämnda kategorin är: ‘Impulsiv’, ‘Behov av spänning’, ‘Brist på 

ansvarskänsla’, ‘Tidiga beteendeproblem’ samt ‘Antisocialt beteende i vuxen ålder’ 

(Hare, 1997). I och med att skalan inte kunde användas som det kliniska instrument det 

utvecklats som, på grund av att tillgång till intervjuer, arkivinformation samt fallhistoria 

inte var tillgängligt, kunde inte heller den vanliga poängsättningen användas. För att 

klassas som psykopat enligt denna studie krävdes att karaktärerna skulle uppvisa minst 

12 av 20 items (60%) från PCL-R. Denna siffra baserades på den europeiska gränsen 25 
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poäng av 40 (62%), men avrundades till närmaste heltal. För fullständig lista över items 

i PCL-R se resultatdelen.  

 

Analys 

Den metod som användes var en systematisk observation med utgångspunkt i ett 

kodningsschema med förbestämda bedömningspunkter att observera (Robson, 2011). I 

denna studie användes den redan existerande Psykopatichecklistan, PCL-R, som 

kodningsschema. Kodningen skedde i detta fall genom att notera huruvida en specifik 

bedömningspunkt på PCL-R förekom hos en filmkaraktär eller inte. Genom detta 

tillvägagångssätt jämfördes filmkaraktärerna med den kliniska psykologins 

klassificering och bedömning av psykopati. I denna studie granskades alla filmer 

enskilt, således skedde också kodningen av förekommande beteenden enskilt. 

Kodningen skedde under filmens gång, därefter jämfördes de oberoende kodningarna 

mellan författarna för att stärka interbedömarreliabiliteten (Bryman, 2011). När 

kodningen var färdigställd genomfördes en tematisk analys, och utifrån materialet 

återfanns två teman (Bryman, 2011; Langemar, 2008). Det första temat benämndes 

Personlighet och behandlar de drag hos filmkaraktärerna som speglar mer personliga 

faktorer. I detta tema ingick följande items; ‘Talförhet’, ‘Manipulativ’, ‘Ansvarslös’, 

‘Patologisk lögnaktighet’, ‘Bristande empati’, ‘Ytliga affekter’, ‘Impulsiv’, ‘Tar inte 

ansvar för sina handlingar’, ‘Förhöjd självuppfattning’, ‘Behov av spänning’ samt 

‘Saknar ånger/skuldkänslor’. Det andra temat benämndes Beteende och behandlar de 

items då karaktären utför någon form av handling. I detta tema ingick följande items; 

‘Promiskuöst sexuellt beteende’, ‘Ungdomsbrottslighet’, ‘Överträdelse av villkorlig 

frigivning’, ‘Kriminell mångsidighet’, ‘Många äktenskapslika förhållanden’, ‘Avsaknad 

av realistiska långsiktiga mål’, ‘Tidiga beteendeproblem’, ‘Parasiterande livsstil’ samt 

‘Bristande självkontroll’.  

 

 

Resultat och Diskussion 

 

Resultatet för föreliggande studie presenteras i Tabell 1 och Tabell 2.  

 

Tabell 1. I denna tabell presenteras de 20 items utifrån PCL-R som använts vid 

bedömningen av karaktärerna. I parenteserna presenteras hur många av de 20 

karaktärerna som stämde in på respektive item.  

 

 
Personlighet       

Talförhet/Ytligt charmig (17/20)     

Kall/Bristande empatisk förmåga (16/20)    

Bedräglig/Manipulativ (15/20)     

Ytliga affekter (8/20)      

Patologisk lögnaktighet (11/20)     

Impulsiv (11/20)       

Ansvarslös (15/20)      

Tar inte ansvar för sina handlingar (15/20)    

Förhöjd självuppfattning/Grandios (9/20)    

Behov av spänning/Blir lätt uttråkad (7/20)   

Saknar ånger och skuldkänslor (16/20) 
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Beteende 

Kriminell mångsidighet (10/20) 

Överträdelse av villkorlig frigivning/utskrivning (1/20) 

Ungdomsbrottslighet (1/20) 

Många kortvariga äktenskapsliknande förhållanden (0/20) 

Saknar realistiska, långsiktiga mål (8/20) 

Tidiga beteendeproblem (2/20) 

Promiskuöst sexuellt beteende (4/20) 

Parasiterande livsstil (3/20) 

Bristande självkontroll (12/20) 

 

 

Majoriteten av karaktärerna uppvisade övervägande fler personlighetsdrag jämfört med 

beteendefaktorer. Det item som förekom flest gånger hos karaktärerna, som visas i 

Tabell 1, var ‘Talförhet/Ytlig charm’, därefter kom ‘Bristande empati’ samt ‘Saknar 

ånger och skuldkänslor’. De items som förekom minst hos karaktärerna var 

‘Överträdelse av villkorlig frigivning’ samt ‘Ungdomsbrottslighet’. Ett item förekom 

inte hos någon karaktär, detta var ‘Många äktenskapslika förhållanden’. Elva av 

karaktärerna nådde inte hälften av de tjugo items som ingick i checklistan.  
 

 

Tabell 2. I denna tabell redovisas huruvida de olika filmkaraktärerna kan klassas som 

psykopater eller ej. I tabellen redovisas även karaktärernas poäng på PCL-R, så som den 

använts i föreliggande studie, alltså hur många av de 20 items som stämde in på 

respektive karaktär. De karaktärer som instämmer på 12 eller fler items har således 

klassats som psykopater. Slutligen presenteras även om respektive film presenterar 

någon form av förklaring till karaktären/karaktärernas beteende och handlingar.  

 

 
Film    Karaktär  Klassificering Förklaringsfaktorer 

A Clockwork Orange (1971) Alex DeLarge  Psykopat (18/20)  Nej 

American Psycho (2000)  Patrick Bateman  Psykopat (14/20)  Nej 

Blue Velvet (1986)  Frank Booth  Psykopat (12/20)  Nej 

Cape Fear (1991)   Max Cady  Psykopat (12/20)  Nej 

Dead Calm (1989)  Hughie Warriner  Icke Psykopat (8/20) Nej 

Funny Games (2007)  Paul och Peter  Psykopater (14/20) Nej 

M (1931)   Hans Beckert  Icke Psykopat (4/20) Ja 

Nightcrawler (2014)  Louis Bloom  Icke Psykopat (7/20) Nej 

No country for old men (2007) Anton Chigurh  Icke Psykopat (7/20) Nej 

Psycho (1960)   Norman Bates  Icke Psykopat (8/20) Ja 

Peeping Tom (1960)  Mark Lewis  Icke Psykopat (6/20) Ja 

Seven (1995)   John Doe  Icke Psykopat (8/20) Nej 

Seven Psychopaths (2012)  Billy Bickle  Icke Psykopat (11/20) Nej 

Silence of the Lambs (1991) Hannibal Lecter  Icke Psykopat (9/20) Nej 

Sleeping with the Enemy (1991) Martin Burney  Icke Psykopat (8/20) Nej 

The Dark Knight (2008)  Jokern   Icke Psykopat (10/20) Nej 

The Hitcher (1986)  John Ryder  Icke Psykopat (5/20) Nej 

The Shining (1980)  Jack Torrance  Icke Psykopat (0/20) Nej 

The Talented Mr. Ripley (1999) Tom Ripley  Icke Psykopat (11/20) Nej 
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Procentuell överensstämmelse räknades ut för att fastställa interbedömarreliabilitet, 

denna blev 91,8%. 

 

Tematisk diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur psykopati framställs i film och hur väl 

den bilden stämmer överens med hur psykopati definieras kliniskt, samt att undersöka 

vilken typ av förklaringsfaktorer som ges till karaktärernas beteenden och handlingar. 

Med hjälp av en tematisk analys skapades två teman, Personlighet och Beteende. 

Resultatet visade att en klar majoritet av karaktärerna som beskrevs som psykopater i 

filmerna inte kunde klassas som det utifrån PCL-R. Det var även en stor skillnad i hur 

karaktärerna framställdes, och en övervägande del uppvisade fler personlighetsdrag 

jämfört med beteenden, ett utfall som kommer diskuteras nedan.  

 

Personlighet 

Analysen av filmkaraktärerna visade att en klar majoritet uppvisade fler 

personlighetsdrag än beteendefaktorer. Detta kan bero på olika orsaker, där en kan vara 

att det är lätt att skildra personlighetsdrag i en film och hos en fiktiv karaktär. Det kan 

vara svårare att inom tidsramen för en film hinna visa upp beteendefaktorer än vad det 

är att skildra personlighetsdrag såsom exempelvis impulsivitet, vilket är en del av 

Personlighetsaspekten. Det kan också vara ett försök att porträttera en mer 

verklighetstrogen psykopat, då psykopatisk personlighetsstörning oftare handlar om 

personlighetsdrag än beteende (Emmelkamp & Kamphuis, 2009). De personlighetsdrag 

som observerades som vanligast hos karaktärerna var ‘Talförhet’, ‘Bristande empati’, 

‘Ansvarslöshet’ samt att vara ‘Manipulativ’, vilka enligt Hare (1997) är några av 

nyckelsymtom på psykopati. Ett intressant resultat var att ‘Impulsivitet’, som också är 

ett nyckelsymtom för psykopati, inte förekom i stor utsträckning hos karaktärerna. 

Tvärtom var de flesta karaktärerna planerande, metodiska och ritualistiska. Ett bra 

exempel på en sådan karaktär är Dr. Hannibal Lecter i Silence of the lambs (1991), som 

är väldigt lugn, metodisk och uträknande i sina handlingar. Ett exempel på en karaktär 

som dock uppvisade hög grad av impulsivitet var Patrick Bateman i American Psycho 

(2000), som vid upprepade tillfällen utförde handlingar till synes utan någon planering. 

Dessa karaktärer skiljer sig från varandra men upplevs, enligt oss, trots det båda två som 

psykopater. Patrick Bateman var även en av de få karaktärer som klassades som 

psykopat i denna studie, till skillnad från Dr. Hannibal Lecter som inte nådde upp till 

poänggränsen för psykopati.  

 

Beteende 

Under detta tema ingick de items från PCL-R som speglade handlingar och beteenden. 

‘Många äktenskapslika förhållanden’ var ett item som inte kunde appliceras på någon av 

karaktärerna. Beteendefaktorer som det ovan nämnda och även ‘Överträdelse av 

villkorlig frigivning’ kan vara svåra att skildra i en film. Detta på grund av av olika 

orsaker, där en möjlig anledning skulle återigen kunna vara tidsaspekten. I detta tema 

var det väldigt få items som stämde in på karaktärerna. Det beteende som 

överensstämde med flest karaktärer var ‘Bristande självkontroll’, vilket även det är ett 

nyckelsymtom på psykopati (Hare, 1997). Den karaktär som stämde in på flest 

beteenden var Alex DeLarge i A Clockwork Orange (1971), som överensstämde med 

alla beteenden under detta tema utom två; ‘Många äktenskapsliknande förhållanden’ 

och ‘Parasiterande livsstil’. Han stämde även in på samtliga av faktorerna under 
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Personlighetstemat. Två karaktärer som uppvisade hög grad av ‘Bristande självkontroll’ 

var Paul och Peter från Funny games (2007). Vid en första anblick är dessa karaktärer 

till synes lugna och trevliga personer, men i takt med att filmen fortskrider framkommer 

ett tydligt uppsåt. Deras tidigare lugna intryck förändras därmed till att bli någonting 

mer okontrollerat och obehagligt. Vid flera tillfällen i filmen brister deras självkontroll 

kortvarigt, och de ber därefter om ursäkt för sina handlingar och ger en bortförklaring. 

Detta pekar även på inslag av ‘Manipulation’ och ‘Impulsivitet’.  

 

Ett intressant resultat var att 11 av de 20 granskade karaktärerna inte stämde in på ens 

hälften av de items som ingick i Psykopatichecklistan, trots att de beskrivs som 

psykopater i filmbeskrivningen. Tolv items motsvarar ca 60% av den maximala 

poängen på PCL-R i föreliggande studie. Detta motsvarar i sin tur de poäng som behövs 

i den kliniska bedömningen (ca 60 %). Detta kan möjligtvis ses som ett tecken på en 

något förvrängd bild av psykopati i film, i och med att det inte speglar den kliniska 

bilden alls. Detta därför att karaktärerna beskrivs som psykopater, men klassificeras inte 

som detta enligt PCL-R.  

 

Av de tjugo karaktärer som observerades var det sex stycken som uppfyllde kraven för 

psykopati, utifrån den forskning vi tagit del av och presenterat, samt med utgångspunkt i 

PCL-R. Karaktärerna som klassades som psykopater var Paul och Peter i Funny Games 

(2007), Patrick Bateman i American Psycho (2000), Alex DeLarge i A Clockwork 

Orange (1971), Frank Booth i Blue Velvet (1986) samt Max Cady i Cape Fear (1991). 

Detta på grund av att dessa karaktärer, undantaget Max Cady, bland annat framställdes 

som impulsiva, och inte planerande och metodiska som många av resterande karaktärer. 

Deras beteenden och personlighetsdrag stämde även in på majoriteten av de items som 

ingår i PCL-R listan. Karaktären Max Cady uppfyllde 12 av 20 items på PCL-R, men 

stämde dock inte in på exempelvis impulsivitet, vilket är ett nyckelsymtom på 

psykopati. Däremot drevs han av ett starkt hämndbegär, något som diskuteras av 

Gröning, Pedersen och Rypdal (2016) som en följd av psykopati. Som tidigare nämnt 

skriver Hesse (2009) att psykopater ofta saknar en tydlig plan samt är impulsiva, vilket 

alltså fångas av de karaktärer som nämndes ovan (undantaget Max Cady). Detta kan 

möjligtvis bidra med en mer realistisk bild av psykopaten. 

 

Diskussion relaterad till film 

Dramatiseringar av psykopati drivs ofta av kommersiella faktorer och utnyttjar därmed 

de allmänna stereotyperna samt överdriver vissa drag för att skapa spänning. 

“Psykopaten” som koncept blir således en säljande produkt. Den filmiska psykopaten 

speglar ofta vad den kommersiella marknaden för tillfället efterfrågar (Wilson, 1999). 

Detta har man sett historiskt då bilden av psykopater i film har ändrats parallellt med 

vad som hänt i världen, vilket även diskuterats i tidigare forskning (Leistedt & 

Linkowski, 2014).  

 

Ondska, och framförallt kampen mellan ont och gott, är ett väl använt koncept i 

filmvärlden, vilket många av de undersökta filmkaraktärerna är exempel på. Wilson 

(1999) menar att ju mer mytisk och upphöjd filmskurken är, desto mer spännande blir 

det för publiken. Det mest fulländade är en person som är näst intill odödlig. Han tar 

upp exempel på hur man genom tiderna använt Satan eller Djävulen som den ultimata 

skurken. Eventuellt har psykopaten numera ersatt den gamla mytiska ondskan i film. 
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Leistedt och Linkowski (2014) skriver som tidigare nämnt, att det historiskt sett, sedan 

tidigt 2000-tal har gjorts försök att framställa filmpsykopaten mer realistiskt än tidigare, 

något som däremot inte alltid lyckas. Hare (1997) menar att psykopater som skildras i 

filmer ofta blir tvådimensionella karaktärer, utan något känslomässigt djup, vilket får 

dem att framstå som mindre intressanta som människor, och mer som renodlade onda 

ting. Anton Chigurh i No Country for Old Men (2007) samt Paul och Peter i Funny 

Games (2007) är exempel på karaktärer som inte porträtteras som människor med 

känslor, och går därmed i linje med Hesses (2009) reflektion om psykopaten som 

“human monsters”. Denna typ av monstrifiering diskuteras även av Levina och Bui 

(2013) då de menar att det under det senaste decenniet har skapats en “monsterkultur” 

inom populärkulturen. De menar att monsterkulturen tar sig uttryck i alla typer av 

medier och att monstret blir en symbol för mer globala hot. Levina och Bui diskuterar 

även hur ett monster skapas i kulturen och att monster kan ses som ett abstrakt begrepp 

som rymmer allt som är okänt och därmed ses som ett hot. De menar att det är det 

okända som skrämmer oss mest (Levina & Bui, 2013). Detta kan vara en möjlig 

förklaring till varför filmskapare väljer att inte ge någon förklaring till karaktärernas 

handlingar och beteenden, för att de okända motiven därmed blir mer skrämmande. 

Vidare skriver Alexa Wright (2013) om hur idén av monster och “vidunder” har ändrats 

från vanställda kroppar till att vara något i en människas person. Som exempel tar hon 

seriemördaren Ted Bundy, som var en framgångsrik, stilig och på många sätt alldaglig 

familjeman - men som senare erkände mord på cirka trettio unga kvinnor. Trots att de 

flesta associationer som gjordes till Bundy beskrev honom som karismatisk och talför, 

så beskrevs han också som ond, och som ett monster. I rättegången karaktäriserades han 

av utredare som “Djävulen själv”. Som nämndes ovan så såg Leistedt och Linkowski 

(2014) en intressant vändning i framställningen av psykopati i film i och med gripandet 

av bland andra Ted Bundy. Ondskan som tidigare utspelats genom Satan, Djävulen eller 

andra typer av monster hade nu personifierats i bland andra Bundy, och detta visade sig 

också i de karaktärer som framställdes i film. 

 

En ytterligare karaktär som kan sägas överensstämma med den monstrositet som 

diskuterats ovan var Jack Torrance i The Shining (1980). Denna karaktär fick 0 av 20 

poäng på PCL-R och filmen skiljer sig delvis från resterande filmer då den innehåller 

övernaturliga inslag. Den fiktiva karaktären beskrevs som psykopat och stämmer in på 

de övriga kriterierna (att karaktären skulle begå upprepat dödligt våld, grovt sadistiskt 

våld och/eller uppvisa manipulativt och kontrollerande beteende samt att karaktären är 

en man). Trots detta gick det ej att klassa hans personlighetsdrag och beteenden enligt 

PCL-R på grund av de övernaturliga inslag som filmen innehåller. Jack Torrances 

beteende kan alltså inte förklaras med psykopati, och han blir i och med detta mer ett 

irrationellt “monster”, i linje med det som diskuteras av Levina och Bui (2013).  

 

Ett exempel på en genre som ofta simplifierar bilden av psykopaten är amerikanska 

actionfilmer. Ofta framställs filmskurkarna i dessa filmer som psykopater som våldtar 

och dödar för sitt eget nöjes skull (Lingh, 2011). Wilson (1999) menar att det är en stor 

skillnad mellan framställningen av en psykopat i en bok, mot den i en film. I en bok 

finns det mer utrymme att beskriva en karaktär mer ingående, att förklara dennes tankar 

och känslor. Det blir således lättare att skapa en mer realistisk bild av psykopaten som 

koncept, till skillnad från i filmformatet, där berättelsen till stor del sker i visuella och 

auditiva bilder. Filmen har å andra sidan ett övertag när det gäller att fängsla en publik 



 

 

 

 

13 
 

och skapa spänning med hjälp av exempelvis klippningar och dramatisk filmmusik. 

Detta, i kombination med en överdrift eller vinkling av psykopatens karaktär och 

beteende, gör filmen till ett medium med stor makt att förvränga bilden av psykopati för 

den stora publiken (Wilson, 1999). 

 

En anledning till att denna förvrängda bild av psykopati existerar kan vara att det i film 

sällan presenteras någon typ av förklaring till karaktärernas, ofta mycket våldsamma, 

handlingar. Av de 19 filmer som analyserades presenterades någon typ av förklaring till 

karaktärernas våldsamma beteenden enbart i tre av dem. I filmen M (1931) beskrivs 

huvudkaraktären Hans Beckert först som ett monster, men därefter förklaras hans 

handlingar, att han dödar barn, av ett psykotiskt tillstånd kombinerat med kraftig 

paranoia. I Psycho (1960) förklaras huvudkaraktären Norman Bates många mord bero 

på en långt utvecklad form av dissociativ personlighetsstörning som härrör till 

barndomen. I Peeping Tom (1960) blir huvudpersonen Mark Lewis som barn utsatt för 

experiment och övergrepp. Detta ger honom en skev bild av känslor och får honom att 

mörda kvinnor samt filma akten för att kunna se rädslan hos sina offer om och om igen. 

Att misslyckas med att ge någon typ av förklaring till karaktärernas handlingar kan 

förstärka känslan av psykopaten som ond eller som ett monster (Wilson, 1999). Trots att 

majoriteten av karaktärerna inte uppfyllde kraven för psykopati så beskrivs de 

emellertid som psykopater. Denna information kan sannolikt uppfattas som sanning och 

kan bli det mest minnesvärda om karaktären för gemene man. Trots vetskap om att 

filmen är fiktiv kan det som beskrivs i film och media omfamnas, spridas vidare samt 

bli en del av människors sanning (Furnham, Daous & Swami, 2009). 

 

I och med att så få av filmerna i föreliggande studie visade på någon form av förklaring 

till karaktärernas beteende, fanns det inget stöd för den interaktiva modellen i 

materialet. Miljöteorin utgår från att den psykopatiska personlighetsstörningen 

utvecklas genom sociala faktorer som exempelvis uppväxtvillkor och tidiga trauman. 

Den kan därmed appliceras på filmerna Peeping Tom (1960) samt Psycho (1960). Den 

interaktiva modellen grundar sig både i biologiska och sociala faktorer, och menar att 

psykopati är en konsekvens av en kombination av dessa (Hare, 1997). Den teori som 

bäst kan appliceras på filmernas framställning av karaktärerna är naturteorin, vilken 

utgår från att orsaken till psykopati är rent biologisk. Detta då det alltså saknades 

förklaringsfaktorer som exempelvis svåra uppväxtvillkor eller liknande sociala faktorer. 

Det saknas tillräckligt med information för att applicera någon annan teori än den 

biologiska på majoriteten av filmerna. Detta då det inte framkommer någon typ av 

sociala faktorer som kan interagera med de biologiska, vilket därmed får karaktärerna 

att framstå som onda i sin natur.  

 

Wilson (1999) skriver att frågan om motivation till att förklara bakgrunden till en 

psykopatisk karaktär varierar i betydelse för filmskapare. Filmskapare går ofta “the low 

road” för att beskriva karaktärers ursprung. Detta innebär att de antingen ignorerar 

karaktärens förflutna helt, alternativt att de visar en enstaka incident av tidigare 

våldsamt beteende för att fånga karaktärens förändring. Wilson menar att då psykopater 

framställs som mördare karaktäriseras de av en så kallad “underkontrollerad 

personlighet”. En sådan personlighetstyp har svårt att hantera sina kriminella impulser 

vid arousal. Vidare skriver han att den underkontrollerade psykopaten följer två mönster 

i filmer; det första är att det sällan presenteras någon adekvat förståelse för filmskurkens 
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motivation, det andra att karaktären beter sig oberäkneligt. Denna typ av filmskurk 

bidrar följaktligen med bra underhållning (Wilson, 1999). Att så få filmer i föreliggande 

studie presenterade någon förklaring till karaktärernas beteenden kan indikera att många 

filmskapare använder sig av “the low road”.  

En annan möjlig anledning till att så få av karaktärerna klassades som psykopater kan 

vara genren av filmer. Hade urvalskriterierna innefattat exempelvis psykopater inom 

den finansiella världen hade andelen filmkaraktärer med psykopati kunnat bli fler. Dock 

ville vi rikta in oss på grovt våld då det är den stereotypa bilden av en psykopat (Hare, 

1997). Ytterligare en möjlig anledning kan vara att denna studie inte inkluderade 

kvinnliga karaktärer. Eventuellt hade resultatet varierat om både manliga och kvinnliga 

karaktärer hade inkluderats i studien. Som tidigare nämnt så utvecklades PCL-R efter 

forskning på män, därav ansågs det problematiskt att bedöma kvinnliga karaktärer 

utefter denna lista.  

 

En studie som inkluderade både manliga och kvinnliga karaktärer var Leistedts och 

Linkowskis (2014) tidigare nämnda omfattande studie, som undersökte samma område 

som denna. De hade möjlighet till en mer korrekt bedömning av psykopati samt 

möjlighet att ställa alternativa diagnoser på grund av att filmerna analyserades av 

utbildade kliniker. Deras studie inkluderade även 126 karaktärer, till skillnad från denna 

som inkluderade 20 stycken, vilket givetvis inte är lika omfattande. Av de sex 

karaktärer som kodades som psykopater i föreliggande studie klassades fyra av dem 

som primära psykopater i ovan nämnda studie (Alex DeLarge i A Clockwork Orange 

(1971), Frank Booth i Blue Velvet (1986), Max Cady i Cape Fear (1991) och Patrick 

Bateman i American Psycho (2000)). De resterande två, Paul och Peter i Funny Games 

(2007), var inte med i deras material och saknar därmed bedömning/klassificering. I och 

med att ovanstående karaktärer bedömdes av utbildade kliniker, kan vi vara relativt 

säkra på att våra bedömningar är korrekta, i just dessa fall. En intressant aspekt av 

Leistedts och Linkowskis studie är den historiska, där det framkom att psykopaten 

genom historien har framställts i de flesta filmgenrer. Dock handlar det till största delen 

om skräckfilmer med psykopaten som filmskurk. Över tid har intresset att framställa 

psykopaten som så verklighetstrogen som möjligt ökat. Även känslan av att psykopaten 

kan vara vem som helst har försökt att inkorporeras i film. Framställningen har också 

ändrats i takt med avgörande händelser, som exempelvis gripandet av kända 

seriemördare som lämnat avtryck i samhället (Leistedt & Linkowski, 2014). 

 

Författarnas reflektioner 

Trots att så få av karaktärerna kunde klassas som psykopater, uppvisade många ändå 

tydliga psykopatiska drag. De flesta filmer misslyckades med att fånga ‘Tidiga 

beteendeproblem’ och ‘Ungdomsbrottslighet’ samt en del andra faktorer som gör att de 

inte kunde klassificeras som psykopater. Dock uppvisade de flesta karaktärer ändå vissa 

psykopatiska drag som exempelvis att de var manipulativa och talföra. Ett exempel på 

detta var Dr. Hannibal Lecter, som besatt många av de egenskaper som kännetecknar en 

psykopat. Vårt intryck är att han uppfattas av många som den “ultimata psykopaten”. 

Trots detta klassades han dock inte som psykopat enligt bedömningen. Det fanns även 

en del andra karaktärer som vid en första anblick uppfattades som psykopater, men som 

inte nådde upp till poänggränsen. Dessa var exempelvis Billy Bickle i Seven 

Psychopaths (2012), Jokern i The Dark Knight (2008) samt Tom Ripley i The Talented 

Mr. Ripley (1999). Gemensamt för dessa karaktärer är att de är mycket impulsiva och 
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har en kriminell mångsidighet. En intressant aspekt är dock att karaktärerna skiljer sig 

en hel del från varandra, men uppfattas ändå som psykopatiska. Detta kan visa på att det 

finns individuella skillnader även inom psykopatibegreppet.   

 

Som nämnts ovan finns det inte lika mycket utrymme i en film som i en bok att beskriva 

alla karaktärer ingående (Wilson, 1999). Detta bidrar med en möjlig förklaring till 

varför ett item som ‘Många äktenskapslika förhållanden’ inte förekom hos någon av 

karaktärerna, då det inte finns utrymme nog. Detta är ett drag som kan visa sig i en 

persons verkliga liv, men som är svårt att fånga och framställa i en film med en 

begränsad tidsram. Det verkar vara eftersträvansvärt för filmskapare att framställa en 

karaktär som lugn, metodisk och väldigt uträknande med en tydlig plan för sina 

handlingar, i stället för att framställa denne som impulsiv och utan realistiska mål, vilket 

överensstämmer med PCL-R. En intressant diskussion är den om det är publiken som 

efterfrågar en sådan karaktär. Det är möjligtvis en sådan karaktär som blir mest 

spännande och intressant, och därmed mest tilltalande. Skräckfilmer är en stor genre 

som verkar tilltala många och då det har visat sig att dramatisering av psykopati ofta 

drivs av kommersiella faktorer (Wilson, 1999) är det rimligt att tro att det är sådana 

karaktärer som efterfrågas.  

 

För att undvika missförstånd för läsaren så vill vi klargöra att vi inte på något sätt 

förnekar att psykopati är en allvarlig störning med tendenser till farliga (våldsamma) 

handlingar. Vi menar däremot att många med störningen, eller vissa drag som 

karakteriserar störningen, kan fungera i samhället utan större problem. Därav blir det 

problematiskt att i film och medier måla upp psykopaten som ond i sin natur, när så inte 

alltid är fallet.  

 

Styrkor och Begränsningar 

I och med att studiens tillvägagångssätt var att utvärdera fiktiva karaktärer så fanns 

ingen möjlighet till intervjuer, arkivinformation eller fallhistoria, vilket är det korrekta 

sättet att diagnostisera en person med psykopatisk personlighetsstörning enligt PCL-R. 

Eftersom att vi saknar klinisk utbildning kan ingen faktisk diagnos ställas. 

Psykopatichecklistan används enbart som ett verktyg för att utvärdera karaktärerna 

utifrån våra observationer. Det finns därmed en risk att bedömningarna inte är fullt 

korrekta, vilket kan ge studien lägre validitet (Bryman, 2011). Listan är utvecklad efter 

forskning på personer som inte är fiktiva, vilket möjligtvis kan göra det problematiskt 

att använda den för att utvärdera fiktiva karaktärer (Hare, 1997). Det finns dock ingen 

risk att någon individ tar skada av bedömningen i och med att karaktärerna är fiktiva. 

Det finns alltså heller ingen anledning att föra någon etisk diskussion angående den 

aktuella studien.  

 

En annan begränsning är att övervägande amerikanska filmer inkluderades i studien. 

Dessa får ofta stort genomslag globalt sett jämfört med exempelvis svenska filmer. I och 

med detta är det möjligt att endast ett av många perspektiv undersökts i föreliggande 

studie. Eftersom poängsättningen utifrån PCL-R är olika för USA och Europa, kan det 

spegla olika bilder av psykopater. En del forskning har visat att uppfattningen om vad 

som karakteriserar psykopati i viss mån skiljer sig åt mellan olika kulturer. Olika 

symptom uttrycks på olika sätt och kan vara mer eller mindre markanta eller 

karakteristiska för psykopati i en kultur jämfört med en annan (Hoff & Kreis, 2016). 
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Kulturella skillnader kan således ge upphov till olika syner på psykopati. Även mycket 

av den forskning som gjorts är utförd i USA, och det finns ännu inte mycket svensk 

forskning på området. Detta kan ge ett annat utgångsläge för psykopati i och med de 

kulturella skillnaderna och uppfattningarna som råder angående 

personlighetsstörningen. Anledningen till att den europeiska gränsen för psykopati 

användes i föreliggande studie var för att vi ville utgå från ett europeiskt perspektiv, och 

inte hur psykopati definieras i USA. 

 

Något som kan ses som problematiskt är att det är svårt att tala om generaliserbarhet vid 

kvalitativ forskning. Då kvalitativ forskning ofta sker i en mycket specifik kontext kan 

det vara svårt, rent av omöjligt enligt vissa forskare, att generalisera resultaten till andra 

miljöer eller andra sammanhang. Kvalitativ forskning har även fått utstå kritik för att 

forskaren själv har så pass tolkande roll i forskningen, och risken finns därmed att 

resultaten blir alltför subjektiva (Bryman, 2011). Föreliggande studie är inget undantag 

vad gäller generaliserbarhet, bland annat då urvalet av filmer varit mycket specifikt, 

samt relativt litet. Bedömningen av karaktärerna har även utgått från vår förförståelse 

och subjektiva tolkning av personlighetsdrag och beteenden. Att få samma resultat vid 

replikering av denna studie är alltså inte sannolikt.  

 

Föreliggande studie har förhållandevis låg reliabilitet i och med att verktyget som 

använts, PCL-R, inte använts helt korrekt som kliniskt bedömningsinstrument. Med det 

menas att samtliga av de moment som ingår i att utvärdera en persons eventuella 

psykopatiska personlighetsstörning ej kunde genomföras i och med att studieobjekten 

var karaktärer från filmer. PCL-R som verktyg vid korrekt användning är dock inom 

den kliniska psykologin det mest reliabla och valida måttet på psykopatisk 

personlighetsstörning (Hare, 2004). En styrka i studien är den höga 

interbedömarreliabiliteten, då filmerna kodades oberoende på varsitt håll och därefter 

jämfördes (Bryman, 2011). Samstämmigheten mellan forskarna kan bidra till ett mer 

tillförlitligt resultat, och en hög procentuell interbedömarreliabilitet är alltså mycket 

eftersträvansvärd.  

 

En styrka med föreliggande studie är att psykopati i film är ett relativt outforskat 

område i Sverige. Att uppmärksamma detta forskningsfält kan hjälpa till att bidra med 

en mer nyanserad bild av psykopatisk störning till allmänheten, vilket vi tror kan gynna 

såväl personer som lider av störningen, anhöriga samt behandlingspersonal. 

Ambitionerna är även att uppmärksamma ämnet och att filmskapare i framtiden 

förhoppningsvis kan beakta forskning på området och skapa mer realistiska 

psykopatiska karaktärer. 

 

Slutsatser 

Det finns oändligt många filmer som inkluderar en eller fler karaktärer som beskrivs 

som psykopater. Därmed skulle det eventuellt vara intressant att göra en liknande studie 

som analyserar fler filmer och där urvalet görs slumpmässigt. Det verkar ha varit, och är 

fortfarande, attraktivt att försöka fånga den fortfarande mystiska psykopaten i filmer. 

Dock visar sig störningen på många olika plan i en persons liv, och att omfamna allt vad 

psykopati innebär i en film kan vara en utmaning. Ytterligare en intressant faktor vid 

liknande forskning vore att inkludera filmteorier, för att försöka skapa en bättre 

uppfattning om hur filmskapare tänker. Spänning är ett säljande koncept och sätts därför 
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i första hand. Problemet blir dock att begreppet psykopati ofta används vårdslöst vilket 

kan förringa innebörden av ett verkligt och allvarligt tillstånd.  

 

Efter en genomgång av tidigare och aktuell forskning, samt analys av 19 filmer och 20 

karaktärer som beskrevs som psykopater, indikerar resultatet att det tycks vara stor 

skillnad mellan psykopaten i film och psykopaten i verkligheten. Generellt framställdes 

karaktärerna i filmerna som onda, listiga mördare. Endast ett fåtal av karaktärerna kunde 

dock klassas som psykopater enligt denna studie - det finns alltså inte hög 

samstämmighet mellan den filmiska psykopaten och den kliniska psykologins 

klassificering. Majoriteten av filmerna misslyckas även, medvetet eller omedvetet, med 

att ge någon typ av förklaring till karaktärernas våldsamma beteende vilket får dem att 

enbart framstå som onda. Det var endast tre av filmerna som gav förklaringar till 

karaktärernas handlingar, två av dem baserades på barndomstrauman och en av dem 

psykisk sjukdom. Den “onda psykopaten” verkar alltså mer vara ett begrepp från 

filmens värld, än en reflektion av verkligheten.  
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