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- Film och droger: en tematisk fallstudie av spelfilmer med ett historiskt 
och psykoanalytiskt perspektiv 

Isabel Herlöfsson 

Abstract 
Ever since the birth of the film medium, stories about drugs and 
addiction have been produced. There is a fascination with the 
lifestyle, the effects of drugs and the ways in which it can be 
portrayed on the screen. The thesis starts off by giving an 
historical context, ranging from the late 19th Century and up until 
today, describing how the society and the public have treated the 
subject and how the narrative mirrors these attitudes. The 
purpose of the thesis is to take a closer look at this recurrent 
theme. Eleven fictional films produced between the 1980’s and 
2000’s have been chosen and psychoanalytical film theory is 
used to analyse the ways in which the addict is represented; how 
filmic disgust and the abject makes the characters tread over 
physical and social boundaries and how the effect of the drug 
have the character tread over mental boundaries through dreams 
and hallucinations. 
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1. Inledning 

 
“I chose not to choose life. I chose something else. And 
the reasons? There are no reasons. Who needs reasons, 

when you got heroin?” 
- Renton1 

 
Människan har alltid haft någon form av berusningsmedel; det kan ha varit allt från 
hallucinogena plantor och olika typer av svampar vilka ofta användes i religiösa 
sammanhang. 

Alltsedan filmmediets födelse har det gjorts film om droger. Det finns något 
fascinerande med berusningen som gör att det som ämne hållit i sig under det senaste seklet. 
Det är ett tema som återkommer relativt ofta, oberoende av tidsperiod och till viss del typ av 
film. Olika generationer har skiftande inställning till droganvändande och ständigt dyker det 
upp nya typer av piller och pulver. Det är något lockande med dessa illegala substanser; 
något som finns överallt i samhället men samtidigt tillhör det okända; det är spännande men 
samtidigt potentiellt dödsfarligt. Filmer som drognarrativ presenterar idéer om njutning, 
beroendets natur, kriminalitet, missbruk och trafficking, rehabiliteringens effektivitet, 
socialtjänsten, lagen och polisväsendet samt bestraffning.2 Denna fascination är det jag anser 
vara intressant. 
 
1.1  Syfte 
 
Mitt syfte i denna uppsats är att göra en tematisk analys av ett flertal olika filmer med 
drogmissbruk som central del av handlingen. Det övergripande tema jag utgått från är 
gränsöverskridanden, indelat i tre grupper; mentala, fysiska och sociala och det jag frågar mig 
är: 
– Hur representeras de mentala gränsöverskridande som drogruset innebär och hur 
manifesteras karaktärernas inre? 
– Vad har de fysiska gränsöverskridanden för betydelse och hur representeras missbrukaren i 
förhållande till samhällets normer? 
 
 
 
 

                                                        
1 Öppningsreplik av Renton (Ewan McGregor) från Trainspotting (Danny Boyle, 1996, Storbritannien) 
2 Susan C. Boyd, Hooked: Drug War Films in Britain, Canada, and the U.S. (Toronto: Routledge, 2008), s. 

4 



 
 

5 

1.2  Teori, metod, källor 
 
Jag har utgått från ett västerländskt perspektiv och valt att titta närmare på elva filmer3 vars 
narrativ hanterar enskilda missbrukare av framförallt tunga droger såsom heroin, kokain och 
amfetamin. Filmerna jag har sett och diskuterar är producerade mellan 1980-talet och 2000- 
talet och kommer från länder som USA, Sverige, Tyskland, Storbritannien och Australien. I 
egenskap av att producera flest filmer i västerlandet, är flertalet av filmerna från USA. Det är 
filmer som nått en vid publik och som ofta kommer upp i diskussioner vad gäller 
”drogfilmer”. Det intressanta har varit att analysera dem efter teman för att se hur 
filmskapare, oavsett om de är menade som ren underhållning eller med moralisk underton, har 
framställt drogmissbrukare symboliskt och genom filmteknik. 

Till en början redovisar jag en historisk kontext, då jag i min analys 
inte drar några slutsatser om moraliska aspekter av representationer eller samhällets 
inställning till droger. Jag anser dock att det är viktigt med en grundlig historiebeskrivning för 
att få en förståelse för drogtemat som en stor del av filmhistorien. De filmer som det refereras 
till i historieavsnittet bygger i hög grad på de skriftliga källor jag använt mig av. Det är främst 
Hooked: Drug War Films in Britain, Canada, and the U.S. (2008) av Susan C. Boyd och 
Shooting Stars: Drugs, Hollywood and the Movies (2003) av Harry Shapiro som ligger till 
grund för historiebeskrivningen, samt Michael Starks Cocaine Fiends and Reefer Madness: 
An Illustrated History of Drugs in the Movies (1982) och Jack Stevensons Addicted. The Myth 
and Menance of Drugs on Film (1999). 

Vidare har jag använt mig av psykoanalytisk filmteori för att göra en 
tematisk analys. Det är främst frågan om drömmar, det äckliga och abjekta samt grusande av 
samhällets normer som tas upp av olika teoretiker som jag lutat mig mot för att visa var 
fascinationen ligger i drogtemat och hur det visas på film. Beskrivning av den 
psykoanalytiska filmteorin har jag hämtat från Robert Stams Film Theory: an Introduction 
(2000) och Barbara Creeds kapitel Film and Psychoanalysis i antologin Film Studies: Critical 
Approaches (2000). Leslie Halperns Dreams on Film: The Cinematic Struggle Between Art 
and Science (2003) har varit den viktigaste titeln vad gäller drömtemat och Katherine J. 
Goodnows Kristeva in Focus: From Theory to Film Analysis (2012) har legat till grund för 
beskrivningen av Julia Kristevas idéer om det abjekta och normativa gränsöverskridanden. 
Artiklar ur tidningen Film-philosophy, vars andra nummer från 2011 till fullt vigts åt ämnet 
”äckel”, har varit en viktig källa. Likaså Jody Keisners artikel Do You Want to Watch?  Study 

                                                        
3 Candy (Niel Armfield, 2006, Australien), Drugstore Cowboy (Gus van Sant, 1989, USA), Fear and Loathing 
in Las Vegas (Terry Gilliam, 1998, USA), Half Nelson (Ryan Fleck, 2006, USA), I skuggan av värmen (Beata 
Gårdeler, 2009, Sverige), Requiem for a Dream (Darren Aronofsky, 2000, USA), Spun (Jonas Åkerlund, 2002, 
USA), Sherrybaby (Laurie Collyer, 2006, USA), Trainspotting (Danny Boyle, 1996, Storbritannien), 
Under ytan (Daniel Fridell, 1997, Sverige), Vi barn från Bahnhof Zoo (Christiane F: wir kinder vom Bahnhof 
Zoo, Uli Edel, 1981, Tyskland) 
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of the Visual Rethoric of the Postmodern Horror Film i Women’s Studies (2008) då äckel och 
det abjekta oftast analyserats i samband med skräckfilm. 
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2. Historisk kontext 
 
2.1 Drogers historia 
 
Plantor av olika slag har brukats som medicin och i religiösa sammanhang sedan urminnes 
tider; från 4000 år f.kr har det hittats avbilder av vallmo, som då kallades för ”joy plant”, i det 
antika Sumeria vilket användes som smärtlindring. Det är just smärta som varit det som 
främst orsakat problem hos människor och i detta hänseende har opium använts flitigt sedan 
3000 år f.kr. Särskilt kvinnor fick opium, för allt från onani till hicka, men kanske främst vid 
förlossningar och tiden efter, vilket var det som orsakade beroende hos kvinnor, i större 
utsträckning än någon annan åkomma. Det ansågs dock inte vara farligt eller ha en negativ 
inverkan på samhället i stort.4 Opium var en viktig handelsvara, som resulterade i 
Opiumkriget år 1840-42 då Kina tvingades öppna upp sin export till Storbritannien.5 Redan 
1803 lyckades tysken Friedrich Seturner utvinna den aktiva ingrediensen i opium och döpte 
denna nya drog till morfin efter den grekiske drömguden Morpheus. Eftersom man var 
tvungen att utvinna den nya drogen genom en kemisk process innebar det att morfin blev 
betydligt dyrare än opium.6 

Inte förrän sekelskiftet runt 1800- 1900-talet började droganvändande anses som 
kriminellt i västvärlden. Runt mitten av 1800-talet började den växande läkarkåren att 
intressera sig för opiumintagandet hos den vita medel- överklassen och de människor som 
hamnat i morfinberoende (kallat morhpinomania).7 1889 framställde tyska vetenskapsmän 
den syntetiska drogen heroin ur morfin, som botemedel för morphinomania.8 Patenterade 
mediciner, som tidigare inte ansågs vara något negativt, blev nu ifrågasatta. Läkarkåren 
menade att det var okontrollerbart och därmed potentiellt farligt.9 Susan C. Boyd menar att 
drogförbud och reguleringar inte bygger på vetenskap eller empirisk fakta utan att 
“[p]rohibition ideology generalizes broadly, conflating fears about the nation, racialized 
bodies, women, youth, epidemics, decay, and crime” och att självkontroll, moralitet och 
nykterhet blev schablonen för hur den vita anglosaxiska medelklassen borde leva.10  

1908 kom The Poisons and Pharmacy Act i Storbritannien, för att reglera 
användandet av patenterad medicin, och the Defence of the Realm Act Regulation 40B från 
1914 verkade för en restriktiv hållning till innehav av kokain. Det var ett första steg mot en 
laglig kontroll av droger i Storbritannien. Efter illegaliseringen blev droger i flytande- och 
                                                        
4 Harry Shapiro, Shooting Stars: Drugs, Hollywood and the Movies (London: Serpent’s Tail, 2003), s. 6 
5 Boyd, s. 11 
6 Shapiro, s. 7 
7 Boyd, s. 11 
8 Shapiro, s. 12 
9 Boyd, s. 12ff 
10 Ibid., s. 15f 
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tablettform ovanligare och svårare att få tag på. På den svarta marknaden kunde pulver 
blandas ut med annat för att öka profiten för säljaren, vilket i sin tur resulterade i en mer 
osäker affär för köparen. Det resulterade även i att drogmissbrukarna blev mer sårbara då 
risken för överdoser och andra hälsoproblem ökade. Att injicera droger blev vanligare och det 
ökade priset medförde drastiska förändringar i missbrukarnas liv.11 

1960-talet brukar ses som en motkulturell era och i det amerikanska samhället 
skedde det mycket; Vietnamkriget och fredsrörelsen, civil rights, den sexuella revolutionen 
etcetera. Det experimenterades med illegala droger och de vita medelklassungdomarna valde 
marijuana och psykedeliska droger som första val. Droganvändandet ökade i alla 
samhällsklasser och skikt. LSD användes som verktyg vid terapi i slutet av 1950–60-talet 
(men uppfanns redan på 40-talet). LSD är en drog som förändrar den mentala statusen och 
mentaliteten hos användaren, vilket sågs som något väldigt positivt och började användas 
även utanför terapirummet. Det förekom även anti-LSD propaganda, som associerade 
droganvändande med traumatiska erfarenheter, självmord och bestående psykiska men.  
För allmänheten fick dock droger under denna tid ett uppsving och droganvändande 
betraktades med blidare ögon.12 
 
2.2 Tidiga filmen 1889-1930 
 
Sedan 1800-talets slut och filmens födelse har kunskap förmedlats via bilder snarare än det 
skrivna ordet, och historier om droger, drogmissbruk, beroende och trafficking har varit ett 
populärt ämne. Drogfilmer presenterar idéer av njutning, beroendets natur, kriminalitet, 
missbruk och trafficking, rehabiliteringens effektivitet, socialtjänsten, lagen och polisväsendet 
samt bestraffning.13 Ungefär 200 filmer som producerades under stumsfilmseran i USA hade 
detta som tema, men det skedde en skiftning från opiumrökande till injicering av morfin och 
heroin samt sniffande av kokain under decennierna.14 Vissa droger har haft ett särskilt  
uppsving vid vissa tidsepoker, för att bytas ut mot något annat under andra tider. En drogs 
upp- och nedgång i popularitet är en spegling av samhällets attityder och krafter. Dessa upp-
och nedgångar sammanfaller ofta med representationerna på film.15 

En av de tidigaste filmerna är Chinese Opium Den (W.K. Laurie Dickson, 1894, 
USA) som producerades för Edisons Kinetograph. Fler exempel från filmmediets tidiga år, 
som även de handlade om opium, är Rube in an Opium Joint (American Mutoscope and 
Biograph, 1905,USA), The Visions of an Opium Smoker (R.W. Paul, 1905, USA) och den 
                                                        
11 Boyd., s. 17ff 
12 Ibid., s. 64 
13 Ibid., s. 4 
14 Michael Starks, Cocaine Fiends and Reefer Madness: An Illustrated History of Drugs in the Movies (London 
och New York: Cornwall Books, 1982) s. 21 
15 Michael Fleming och Roger Manvell, Images of Madness: the Portrayal of Insanity in Feature Film (London: 
Fairleigh Dickinson Univ Press, 1985), s. 134 
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franska filmen Dream of an Opium Fiend (Méliès, 1908). Ytterligare fyra filmer med samma 
tema spelades in i Frankrike under en tid av sammanlagt sju år. RL Stevensons klassiker Dr. 
Jekyll and Mr Hyde skrevs år 1885, då det var vanligt att ta kokain i flytande form. Detta 
kunde bidra till mani och uppspelthet, vilket stämmer in på effekterna av Dr. Jekylls 
preparerade dryck. Det finns många filmatiseringar av romanen, men de tidigaste går att 
datera till 1908, då två amerikanska versioner. Sir Arthur Conan Doyles detektiv Sherlock 
Holmes var kokainmissbrukare, vilket framkom i bland andra A Scandal in Bohemia (1886) 
och The Sign of the Four (1888) båda gjorda till film 1903. Av de otaliga filmatiseringar som 
finns visar flera på hans droganvändande.16  Michael Starks frågar sig vad opiumet stod för på 
slutet av 1800-talet och början på 1900-talet och menar att det ofta handlar om det fantastiska 
och de hallucinationer karaktärerna upplever efter att ha rökt på; som exempel tar Starks den 
danska filmen Morfinisten (Lily och Kai Van der Aa Kuhle, Danmark, 1911), där 
filmskaparna använde speglar och tekniken att lägga bilder över varandra för att få fram 
effekten av hallucinationer hos karaktären.17 Harry Shapiro påpekar att den tidiga stumfilmen 
använde sig av droger som dramatisk rekvisita. Det var snarare meningen att det inte skulle 
vara realistiskt, då det i så fall riskerade att locka de unga i fördärvet.18 

Den tidiga filmen hade inga åldersgränser vilket resulterade i att lobbygrupper 
oroade sig över det inflytande som filmer hade på människor där innehållet underminerade de 
traditionella värderingarna. Från starten ansåg man att film var ett kraftfullt medium som 
kunde påverka de unga att utagera det de just sett på bio vilket är ett tankesätt som fortfarande 
gäller idag. Det fanns en typ av censur, men det var inte droger man oroade sig för i första 
hand, utan sex. Den danska filmen Opiumsdrømmen (1914) blev väldigt populär i USA, men 
var förbjuden att visas i Danmark på grund av en kysscen.19  
Det fans dock anti-drogfilmer, som enligt Michael Starks producerades under slutet av 1920-
talet på grund av en allmän uppfattning och rädsla för ett samhälle fullt av sprit, sex och 
droger.20 

Uppmärksammade sex- och drogskandaler bland Hollywoodstjärnor ledde till en 
önskan om censur, vilket år 1930 resulterade i the Motion Picture Production Code (1930-
1968). Redan 1921 skrev the National Association of the Motion Picture Industry att man som 
filmskapare ska akta sig för historier som får spelutövande och onykterhet att ses i positiv 
dager, samt historier som visar narkotika eller andra typer av onaturligt utövande som är 
farliga för den sociala moralen.21 Sverige var förhållandevis tidigt ute med censur; från 1911 
kunde Statens Biografbyrå helt eller delvis censurera en film. Den svenska 
                                                        
16 Starks, s. 13-37 
17 Ibid., s. 15-22 
18 Shapiro, s. 7 
19 Ibid., s. 30ff 
20 Starks, s. 53 
21 Ibid. 
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biografförordningen godkände inte filmer som visade på motsättningar mot den svenska lagen 
eller moralen eller visade på ”brutalitet” och ”upphetsning”. Det var särskilt barnens välfärd 
som var det viktigaste argumentet för censur och en åldersgräns på 15 år instiftades. 
Skräckscener, självmord och grova brott ansågs särskilt angeläget att klippa bort. 
Skolkamraterna eller Affären V Lorcineq (1911, Sverige) var en av de första filmerna som 
blev förbjuden med anledning av att den uppvisade dålig moral, extremt osmakliga scener 
mellan en gift man, hans vänner och lättfotade damer i chambres séparées; de var alltså 
väldigt berusade. Den svenska obscenitetslagen fanns kvar till 1971 vilken hade som mål att 
motverka ”sårande av tukt och sedlighet”.22 

Drogmissbruk försvann i princip från mainstreamproduktioner efter inträdet av 
the Hays Production Code. Däremot lyftes ämnet upp i genrer såsom Film Noir och 
exploitationfilmer, som visserligen oftast är sammankopplade med all typ av sliskig 
lågbudgetfilm, men som också är sammanlänkade med en specifik tid i Hollywoods historia; 
klassiska Hollywoods upp- och nedgång och slutet för studiosystemet. Exploitationfilmer har 
tre definierade huvuddrag; (1) de tog upp alla ämnen som var förbjudna av Hollywoods 
poduktionskod; sex, abort, prostitution, nakenhet, droger etcetera. Dessa filmer visar på hur 
samhället kände och hanterade dessa frågor. (2) De var billiga att producera och (3) filmarna 
var oberoende av de stora bolagen, både vad det gällde produktion och distribution. Efter 
1920-talet blev ämnet droger och missbruk ett stort tabu, och alla filmer med detta tema 
klassades som exploitationfilmer, oavsett estetik och produktionsföresättningar.23 Ett exempel 
är Reefer Madness (Louis J. Gasnier, 1936, USA) som gjordes i utbildningssyfte med hjälp av 
H.J. Anslinger (the US Commissioner of Narcotics) och visar på drogen marijuana som 
ondskan, vilken lurar unga vita in i missbruk, galenskap och mord. Filmen spelar på vad Boyd 
kallar för en ”ingångsdiskurs”, där marijuana ansågs bana väg för tyngre droger såsom heroin. 

Som kort sammanfattning, var de tidiga drogfilmerna inte problematiserande 
utan snarare komiska och utnyttjade filmmediet, men blev med tiden moraliserande och 
visade på sociala oroligheter angående droger och missbruk.24 
 
 
2.3 1940-1950-tal 
 
På film hade alkohol och alkoholism visats mer än drogmissbruk, och vid mitten av 30-talet 
var idén om alkoholism som sjukdom vida spridd. Quarterly Journal of Studies in Alcohol 
grundades 1940 för att reflektera över alkoholism och lade en grund för intresset. Anonyma 
Alkoholister växte som nationell organisation och stereotypen av ”alkisen” förändrades till 
                                                        
22 Jan Holmberg, “Censorship in Sweden”, Swedish Film: an Introduction and Reader, red. Mariah Larsson och 
Anders Marklund (Lund: Nordic academic press, 2003), s. 34ff 
23 Shapiro, s. 71f 
24 Boyd, s. 47 
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viss del vilket resulterade i att alkoholmissbrukare kunde komma ut ur mörkret. Forskare fick 
visserligen kämpa för att få igenom idén; ska alkoholism ses som en sjukdom, är det inte 
längre så att man kan betrakta alkisen som moraliskt nedgången.25 Vad gäller drogmissbruk, 
ansågs det fram till 1950-talet att det var en persons svaghet som gjorde beroendet så mäktigt. 
Seriösa filmer om drogmissbruk började inte produceras förrän på under 50-talet; mycket tack 
vare att produktionskoden började svikta och för att den italienska Neo-realismen inspirerade 
de amerikanska filmskaparna.26 Mannen med den gyllene armen (The Man with the Golden 
Arm, Otto Preminger, 1955, USA) kan tituleras som genombrottsfilmen, som med Frank 
Sinatra i huvudrollen var den första mainstreamproduktionen som visade upp tungt 
heroinmissbruk.27 

Enligt historikern Arthur Schlesinger var USA en trött nation under 50-talet. 
Han kände nya vindar blåsa, ett tecken på detta var beatgenerationen, så kallade Beatniks, 
vilket helt enkelt var resultatet av det rådande samhällets misslyckande att föra fram idéer 
som kunde inspirera den yngre generationen. Första gången som the Beats nämndes var i 
november 1952 i söndagsbilagan av New York Times, där John Clellon Holmes beskrev det 
som en kulturell revolution ledd av efterkrigsgenerationen. Istället för att vältra sig i den 
traditionella medelklassdrömmen om materialistiskt välstånd och att lyda auktoriteter, hade de 
istället en egen vilja och tro. Författarna Allen Ginsberg och Jack Kerouac gillade jazz och 
droger; då var det mest marijuana som röktes på klubbarna. Under 50-talet kom tonåringen 
som koncept och med det ett idealiserande av ungdomen och ett liv som stred mot de gamla 
normerna som föräldragenerationen stod för; ”they wanted to live fast, if necessary, die 
young. And they wanted to see it on the silver screen”.28 Detta synsätt lade grogrunden för hur 
man såg på droger under 1960-talet. 
 
 

2.4 1960-tal och framåt 
 
Det fanns tre typer av filmer som behandlade drogtemat på 60-talet; (1) drugs/sexploitation 
soft-core porn, (2) försök av de större bolagen och (3) independentbolagens framfart.29 En 
faktor som ofta ingår i definitionen av amerikansk independentfilm är representationen av 
alternativa kulturer eller minoriteters röster, det vill säga grupper som lever utanför samhället, 
de marginaliserade och de som känner sig alienerade från samhällets normer (vilka 
automatiskt ställer sig mot samhällets normer). Droganvändande har varit ett särskilt 
                                                        
25 Fleming och Manvell, s. 135 
26 Shapiro, s. 94 
27 Charles P. Mitchell, Filmography of Social Issues: a Reference Guide (Westport/Conneticut/London: 
Greenwood press) ,s. 5 
28 Shapiro, s. 114ff 
29 Ibid. 
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återkommande tema och viktig faktor; missbrukaren är ett tydligt exempel på en outsider, 
främst på grund av den illegala statusen som droger har, men även som Jamie Sexton påpekar, 
är det ett tema ”[...] often linking stimulants to broader ideological concerns”.30  
Det skedde även andra produktionsmässiga skiftningar; TV:ns ankomst förändrade 
biobesökarnas vanor. Familjer flyttade ut till förorter och tittade på TV i hemmet. 
Ungdomarna ville samtidigt ha något att göra på kvällarna, och bio blev en populär 
sysselsättning. I takt med att demografin förändrades och en mer lössläppt produktionskod, 
samt en friare syn på sexualitet och ett större droganvändande bland den amerikanska 
medelklassen, behövde mainstreambolagen skifta fokus. För att inte förlora för mycket i vinst 
såg de till att leva upp till ungdomarnas förväntningar.31 Enligt Shapiro skulle det inte finnas 
något fenomen som kallas för ”det glada sextiotalet” utan cannabis och LSD. Droger såldes in 
för att kunna öppna upp för nya sätt att se på världen, vilket hjälpte till att rama in en ny 
estetik som utmanade etablerade synsätt. Filmare snappade upp de visuella möjligheter som 
LSD erbjöd redan från starten.32 Filmerna från 60-talet utforskar medvetandets förändrade 
status; Chappaqua (Conrad Rooks, 1966, USA/Frankrike) visar på surrealism och spiritualism 
och ses som den första filmen från den så kallade ”psychedelic cinema”. Ytterligare ett 
exempel är the Trip (Roger Corman, 1967, USA) där huvudkaraktären Paul (Peter Fonda) är 
en desillusionerad reklamchef som börjar använda LSD för att utvecklas personligen. Det 
används som ett rituellt experiment för att avprogrammera hans gamla vanor och fördomar 
som han fått av samhället. Droger såsom marijuana, LSD och kokain togs för nöjes skull, utan 
att vara farligt. Det var snarare det konventionella samhället som ansågs vara skadligt för 
människan.33  

Det var dock inte alla filmer under 60-talet som visade positiva bilder av 
drogmissbruk. Det skedde en förändring efter valet 1969 när Nixon blev president, då han 
deklarerade ”krig mot drogerna” och fick igenom the Controlled Substance Act 1970. Listan 
över kriminaliserade droger växte; LSD och amfetamin samt andra syntetiska droger 
kriminaliserades; både innehav och försäljning av LSD blev förbjudet under 60-talet.34 
50-talets hårdkokta deckare hade trovärdighetsproblem vad gällde genren i det 
svenska samhället. Men under 60-talet kom bilden av Sverige som ”ett stillsamt 
framgångssamhälle” att förändras efter uppmärksammandet av ett narkotikabruk som 
bredde ut sig från storstäderna ut till landsbygden. Daniel Brodén ger som exempel den 
uppmärksammade tv-serien Ungdom och Brott som kom ut 1960, där polisen berättade om 

                                                        
30 Jamie Sexton, “Chemical World”, Directory of World Cinema: American Independent, red. John Berra 
(Chicago: Intellect Ltd, 2010), s. 85 
31 Shapiro, s. 117f 
32 Ibid., s. 113f 
33 Boyd, s. 65-71 
34 Ibid., s. 72ff 
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vilka miljöer de kom i kontakt med, ett samhälle som inte stämde överrens med gemene mans 
bild. Stockholms under värld beskrevs som ”en kall, hård, hänsynslös värld. Utanför 
och ändå mitt ibland oss”35 vilket skakade om det Svenska folkhemmet. Det målades upp en 
bild av Stockholms undre värld, med en organiserad narkotikahandel som styrdes av 
knarkkungar, vilka rättsväsendet hade svårt att få tag på. Het snö (Torbjörn Axelman, 1968, 
Sverige) är en av de första svenska drogfilmerna i form av hårdkokt thriller, som av en 
recensent ansågs ha gett kriminaliteten ett internationellt format inom svensk film.36 Stefan 
Jarl i samarbete med Jan Lindqvist kom i kontakt med några ungdomar som experimenterade 
med droger när de jobbade med ett ungdomsprogram kallat Stänk (1965-66). Jarl insåg att det 
kunde vara ett spännande projekt att följa några av ungdomarna.37 Det resulterade i tre 
dokumentärer kallad Modstrilogin, Dom kallar oss mods (Stefan Jarl, Jan Lindqvist, 1968, 
Sverige), Ett anständigt liv (Jarl, 1979, Sverige) och Det sociala arvet (Jarl, 1993, Sverige). I 
den första filmen träffar vi Kenta och Stoffe, två 17-åringar som ingår i ett gäng av långhåriga 
ungdomar. Filmen följer dem i deras vardag under ett år 1967, och deras inställning till livet i 
en grupp som medvetet lever utanför det svenska samhället och distanserar sig själva från 
Svenssonlivet. Detta gör dem genom sin livsstil som består av musik, alkohol, sex och hasch. 
Filmen slutar med att Kenta och Stoffe växer ifrån varandra. Tio år senare görs Ett anständigt 
liv, och Kenta och Stoffe är tillbaks. Vad som en gång var en kul grej att experimentera med 
droger, är nu en vardaglig jakt på nästa fix. Stoffe har blivit heroinist och går bort i slutet av 
filmen. Kenta fortsätter att kämpa, men lutar sig mot alkohol och hasch för att klara av det 
vardagliga livet. Båda har fått barn under tiden, sönerna Patrik och Janne. Den sista filmen 
visar på att det inte gått så illa för barnen som man kanske hade trott. Varken Patrik eller 
Janne har hamnat i samma sits som sina fäder. De överlever, om inte under perfekta 
omständigheter, såg går det ändå bra. Bjørn Sørensson menar att Jarl använt sig av tre olika 
strategier vad gäller dokumentärt filmberättande och genom det passar filmerna in i tidsandan 
för hur dokumentärfilm ”skulle göras” under både 1960-70- och 90-tal.38 

Fram till år 1975 hade en av sex tonåringar och en av elva vuxna i USA haft ett 
svårt missbruksproblem.39 De rebelliska och sexualiserade rockstjärnorna från 60-talet var tätt 
sammankopplade med droger. Drogerna tog bort trycket från verkligheten och erbjöd ett 
alternativ, som inte ansågs inneha sådana bekymmer. Det fanns en rädsla för att ungdomen 
skulle ta slut, och därmed livet, det vill säga den personliga utvecklingen. ”Live fast and die 
young” var ordspråket, med förebilder såsom Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones, Jim 

                                                        
35 Daniel Brodén, Folkhemmets skuggsida: en kulturanalytisk genrestudie av svensk kriminalfiktion i film och tv 
(Falun: Ekholm & Tegebjer, 2008), s. 94 
36 Ibid., s. 94f 
37 Christer Persson, “Swedish Drug Cinema: Can Misfits Have a Descent Life?”, Addicted. The Myth and 
Menance of Drugs on Film, red. Jack Stevenson (London: Creation books, 1999), s. 144 
38 Bjørn Sørensson, ”A Fly on the Wall. On Dom kallar oss mods and the Mods trilogy”, Swedish Film: an 
Introduction and Reader, red. Mariah Larsson and Anders Marklund, s, 173f 
39 Fleming och Manvell, s. 140 
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Morrison från 27 club, och James Dean från generationen tidigare.40 Det var inte enbart LSD 
och cannabis som brukades, utan även tyngre droger. I slutet av 60-talet kom frågan, varför är 
heroin så populärt? Inte enbart bland de arbetslösa svarta utan även de vita 
medelklassungdomarna. Ann Marlow (författare till How to Stop Time: Heroin from A-Z), 
såsom citerad av Shapiro41, menar att det visar på en längtan som sträcker sig längre bort än 
allt materiellt och emotionellt välstånd, en känsla av likgiltighet till arbetslivet och det 
traditionella familjelivet. Med denna samhällsutveckling kom en ny typ av karaktär att synas 
på bio; en mer sympatisk bild av heroinisten, blandat med galghumor, rapp dialog och en risig 
realism i dokumentärfilmsstuk. Allt detta är fönster till en värld som få kan förstå, men som 
de flesta har en åsikt om.  

Det skedde en smärre skiftning från hur junkien framställdes på 50-talet; då som 
ett offer för sjukdomen som kallas för beroende medan karaktären nu snarare anses vara 
beroende av livsstilen minst lika mycket som drogen i sig, och de har själva gjort ett val i 
livet. Shapiro menar att det samtidigt inte är svart eller vitt längre, utan drar mot grått 
istället.42 Det kom också några filmer under 70-talet som kan ses som backlashfilmer, ”the 
summer of love is over”, droganvändandet är illegalt och de som säljer drogerna är 
konstruerade som kriminella och våldsamma, vilket visas i Lagens våldsamma män (the 
French Connection, William Friedkin, 1971).43 Droger konnoterar inte spirituell frihet som 
det tidigare gjort under 60-talet. Ett stort antal filmer fokuserar som sagt på knarklangning 
som en illegal affär, medan andra filmer fokuserar mer på missbrukaren, då heroinister i 
synnerhet. Heroinmissbruk porträtteras som en desperat cykel av eskalerande beroende, där 
karaktärerna i Panic in Needle Park (Jerry Schatzberg, 1971, USA) visar på en degraderande 
livsstil.44 

Ingen genre är så sammankopplad med ett generellt drogtema som den så 
kallade blaxploitationgenren. Många av de 200 filmer som gjordes under 70-talet hade droger 
med i sitt narrativ, antingen som huvudtema eller som en del av historierna. På 60-talet 
användes termen, som växte fram under 20-talet, som ett kodord för att marknadsföra en 
mervågad produktion; ”exploitationists had to exploit, or capitalize on aspects like nudity, 
sex, violence, gore – or simple topicality [...]”. Ämnesområdena var det som fascinerade och 
intresserade publiken. Det var ofta en trend, ett mode, hysteri eller ett drama taget från 
tidningarnas löpsedlar. På 70-talet kom sex-exploitation, som senare förkortades till 
sexploitation, vilket blev en subgenre till exploitationgenren. Ungefär samtidigt kom 
blaxploitation som delade ämnesområdena sex och våld, fast med ett helt team av svarta 
skådespelare och filmarbetare, för en svart publik. Det är dock en något generell term att 

                                                        
40 Fleming och Manvell, s. 140ff 
41 Shapiro, s. 154 
42 Shapiro, s. 154f 
43 Boyd, s. 79 
44 Sexton, s. 87 
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benämna alla filmer som gjordes under denna tid för blaxploitation (vilken även fick ett 
uppsving under 90-talet), då filmerna kan kategoriseras inom många olika genrer från skräck, 
komedi, drama och kriminalare. Det är dock den våldsamma actionfilmen som blivit 
symbolen för blaxploitation, där filmens handling cirkulerar kring droger; droger var en aktiv 
ingrediens, något som motiverade framåtrörelse.45 

1984 lanserades crack, som var en billigare variant av kokainpulvret (vilket 
innan ansetts vara de rikas drog). Crack är även lätt att producera och göra i små kvantiteter, 
vilket bidrar till att priset sjunker och det blir mer lättillgängligt. Filmer under 80–90-talet 
fokuserade främst just på kokain och trafficking.46 Under 80-talet kom en ny våg av 
independentfilmer och med det en mer nyanserad bild av droganvändande. Drugstore 
Cowboy (Gus van Sant, 1989, USA) representerar heroinmissbrukarna som romantiska 
karaktärer som självmant ställt sig utanför samhället; ”Drugstore Cowboy represents the 
junkie lifestyle as an ’us’ against ’them’ narrative, in which the junkie has opted out of social 
conventions but must perpetually struggle to avoid the wrath of the law”. Vidare så figurerar 
droganvändande, såsom rökande av marijuana, i filmer för att visa på en rutin som ingår i 
karaktärens vardag; ett exempel från 90-talet är Dazed and Confused (Richard Linklater, 
1993, USA) som utspelar sig på 70-talet under karaktärernas sista dag i high school.47 I 
Sverige kom ett par filmer ut som regissören Daniel Fridell står bakom; Sökarna (Daniel 
Fridell och Peter Cartriers, 1993, Sverige) och Under ytan (Daniel Fridell, 1997, Sverige). 
Stockholms kriminella undre värld och droghandel har en central del i historierna, vilket även 
Snabba Cash (Daniel Espinosa, 2010, Sverige) bygger på. 

Under 2000-talet har skillnaden mellan Hollywoodbolag och independentbolag 
minskat, då de stora bolagen har delat upp sig i mindre delar, ”specialist divisions of major 
studios”, som kallas för Indiewood. Detta har resulterat i att Hollywoodbolagen, eller deras 
mindre divisioner, kan ta upp vanskliga ämnen såsom drogmissbruk. Exempel från 2000-talet 
är Traffic (Steven Soderbergh, 2000, USA) och Blow (Ted Demme, 2001, USA).48 I Sverige 
är det fortfarande en viktig fråga huruvida film kan inspirera ungdomar till att använda 
droger. En filmhandledning av Johanna Lagerkranser skrevs i samband med visning av I 
skuggan av värmen (Beata Gårdeler, 2009, Sverige) för årskurs 9 och gymnasieelever, där 
koppling till filmens påverkan och visande av drogmissbruk på film diskuterades, särskilt i 
förhållande till ungdomar. Frågan om censur och Sveriges attityd till ämnen som dessa togs 
även upp.49 
 
                                                        
45 Jack Stevenson, Addicted. The Myth and Menance of Drugs on Film, ed. Jack Stevenson (London: Creation 
books, 1999), s. 66ff 
46 Boyd, s. 80 
47 Sexton, s. 87f 
48 Ibid. 
49 Svenska filminstitutets filmhandledning för I skuggan av värmen: 
http://www.sfi.se/PageFiles/10604/I%20skuggan%20av%20v%C3%A4rmen.7.pdf, hämtat 28/4 2012 kl. 13:20 
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3. Psykoanalytisk filmteori 
 
Både psykoanalysen och filmmediet föddes i slutet av 1800-talet, så de delar en gemensam 
historisk, socialt och kulturellt format av modernismen. De första filmskaparna som använde 
sig av psykoanalys var surrealisterna under 1920–30-talet. De ville experimentera med 
gränsen mellan dröm och verklighet och då tedde sig film vara ett passande medium. De var 
djupt influerade av Sigmund Freuds idéer om drömmar och hans begrepp det undermedvetna. 
Filmteknik såsom slowmotion, fokusjusteringar och dubbelexponeringar kunde framkalla 
bilder som liknade drömstadiet. Surrealisterna var även attraherade av mörkare krafter 
utvecklade av Freud, såsom dödsdrift, tvånget att repetera och det besynnerliga.50 I början av 
70-talet började begrepp från psykoanalysen att användas i akademiska sammanhang och i 
samband med semiotik, i synnerhet med specialnumret av den franska tidningen 
Communications, vilken utkom 1975, som handlade om psykoanalys och filmanalys. Det var 
begrepp såsom scopophilia, voyeurism, fetischism samt Jacques Lacans teori om 
spegelstadiet, det imaginära och det symboliska som det refererades till. Det sammanföll med 
skiftningen från att enbart se på filmspråk och filmstruktur till att tänka på film som en 
apparatur och dess påverkan på subjektet. Om man innan frågade sig ”vad är ett textsystem?” 
så undrade man nu istället ”vad vill vi få ut av texten?”. Det som var av intresse låg i hur film 
kunde framkalla så passionerade känslor, hur människor identifierade sig med historierna och 
karaktärerna. Till skillnad från teater, så har film en förmåga att likna verkligheten och det var 
just filmens kraftfulla påverkan på människor som verkade oroande. Filmapparatens 
övertygande egenskaper berodde på olika faktorer; filmupplevelsens egenskaper (mörker, 
stillasittande), bildernas uttrycksmekanismer (kamerateknik, optik, perspektiv); allt som gör 
att åskådaren ”projicerar” sig själv på filmens karaktärer.51 

De av Sigmund Freuds begrepp som används inom filmteorin är det 
undermedvetna, återkomsten av det bortträngda, Oidipuskomplexet, narcissism, kastration 
och hysteri. Enligt Freud, förblir den största delen av människors tankar i det undermedvetna. 
Subjektet känner inte till det problematiska innehållet i dessa tankar, och det krävs ofta 
mycket jobb för att göra dem medvetna. Ovälkomna tankar förtrycks eller hålls borta från det 
medvetna av egot, som lyder under super-egot, eller det medvetna. Enligt Freud, är 
förståelsen av förträngda tankar nyckeln till förståelse för neuroser. Bortträngda tankar kan 
manifesteras i drömmar, mardrömmar, felsägningar och i olika former av konstnärliga 
uttryckssätt. Dessa idéer har influerat filmteorin, som ser på det omedvetna i filmtexter, så 
kallade subtexter, som analyseras för att hitta det förtryckta innehållet, det perversa eller 
tecken på lust. Freuds idé om hur subjektet formas är mer komplext. Det finns två centrala 
                                                        
50 Barbara Creed, “Film and Psychoanalysis”, Film Studies: Critical Approaches, red. John Hill och Pamela 
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koncept; splittring och sexualitet. Det infantila egot är en splittrad enhet. Egot refererar till 
barnets känsla av jag, men då barnet under sin narcissistiska fas även ser sig själv som 
objektet bakom sin sexualdrift, är egot både subjektivt och objektivt. Sexualiteten blir viktig 
under barnets oidipusstadium. Barnet befinner sig i en tvåfaldig relation med sin mamma. 
Men barnet måste vid en viss tidpunkt lämna tryggheten hos mamman, för att hamna i en 
värld av lagar och språk. En tredje enhet framträder, och det är pappan. Detta är uppkomsten 
av oidipuskomplexet; pojken tränger undan sina känslor för mamman då han är rädd för att 
pappan ska straffa honom. I värsta fall sker detta genom kastration, som pojken tror att hans 
mamma gått igenom då hon saknar en penis. Flickan ger också upp sin kärlek till mamman, 
men inte för rädslan att bli kastrerad, utan för att hon beskyller mamman för att inte ha gett 
henne en Fallos. Flickan har insett att de som har en Fallos automatiskt innehar makt. Det var 
i synnerhet Oidipuskomplexet som applicerades på det klassiska filmberättandets struktur 
efter den post-strukturalistiska revolutionen under början av 70-talet. Det påpekades att alla 
narrativ verkade uppvisa ett Oidipustema, där den manlige hjälten utsattes för en kris där han 
var tvungen att hävda sig gentemot en äldre man (fadersfigur) för att kunna uppnå socialt 
erkännande och slutändan få kvinnan. I och med detta ansågs filmen representera den 
patriarkala strukturen. Den psykoanalytiska filmteorin inspirerade senare till bland annat 
feministisk- och postkolonialistisk filmteori. Särskilt den feministiska filmteoretikern Laura 
Mulvey använde sig av psykoanalysen och blev känd genom sin artikel Visual Pleasure and 
Narrative Cinema (1975), där hon analyserade den manliga blicken med termer såsom 
voyeurism och fetischism, och intresserade sig för scopophilia samtidigt som hon motsatte sig 
idén om den filmiska protagonisten som ständig Oidipal hjälte.52  

Det är dock inte alla filmteoretiker som använder sig av Freuds teorier enbart, 
utan även av Jacques Lacan och Carl Jungs begrepp, som exempel arketyper. Arketyper är 
enligt Jung en idé eller bild som varit central hos mänskligheten i alla tider och som ärvs i 
generationer, det så kallade kollektiva medvetna. Detta inkluderar bland annat skuggan, eller 
det medvetnas undersida; anima, den feminina sidan hos män och animus, den maskulina 
sidan hos kvinnor.53 Jacques Lacan är den psykoanalytiker som kanske influerat filmteorin 
mest, då han placerade språket som kärnan inom psykoanalysen. Enligt Lacan finns det tre 
steg i människans utveckling som han delar in i det imaginära, det symboliska och det 
reala. Det är främst de två förstnämnda stadierna som är centrala i filmteorin. Det imaginära 
är världen som individens ego föreställer sig den, och det symboliska är organisationen av 
tecken som gör detta möjligt.54 Lacan ansåg att språket var ett måste för det omedvetna och en 
effekt av subjektets inträde i det symboliska stadiet.55 Lacans idé om spegelstadiet, infaller när 
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ett barn ser sin avbild i en spegel, vid tidig ålder då barnet ännu inte har full kontroll över sin 
kropp. Avbilden är dock mer hel än vad barnet är i verkligheten. Detta i sin tur formar barnets 
ego. Såsom barnet identifierar sig med sin spegelbild och ser sig själv som hel, inbillar sig 
vara mer vuxen och perfekt än vad den egentligen är. På detta vis identifierar sig åskådaren 
med de idealiserade karaktärerna på vita duken.56 Teoretikerna Jean-Louis Baudry och 
Christian Metz ansåg att den problematiska sammankopplingen av film med verklighet hörde 
ihop med åskådarpositioner och identifikation. För att förklara identifikationsprocessen, 
använde de sig av Lacan, där filmskärm - åskådarrelationen återskapar stadiet då barnet 
upplever den första känslan av enhet med sig själv under spegelstadiet, även om Metz 
påpekade att liknelsen enbart stämde till viss del, då filmer, till skillnad från speglar, inte 
återspeglar åskådarens egen avbild.57 

Baudry var en av de första som använde sig av psykoanalys för att analysera 
film och skrev två nyckeltexter där han argumenterade för filmen som apparatur vilken skapar 
en idealåskådare. Identifikation med filmprojektorn, det outtömliga följet av bilder, narrativ 
som återställer balansen ger åskådaren en känsla av harmoni och kontroll. Men Baudry och de 
andra teoretikerna som liknande filmmediet med en apparatur menade inte att filmproduktion 
enbart skulle se som en maskin, utan, som Metz uttryckte det, “[t]he cinematic institution is 
not just the cinema industry...it is also the mental machinery-another industry- which 
spectators ’accustomed to the cinema’ have internalized historically and which has adapted 
them to the consumption of film.”58 Termen filmisk apparatur refererar alltså både till en 
industriell maskin och en mental eller psykisk maskin.59 Metz var särskilt intresserad av hur 
filmer kunde väcka både välbehag och obehag. Till exempel den annars lustfyllda 
pornografiska filmen kunde generera en känsla av obehag, då de kom för nära en förträngd 
lustkänsla hos åskådaren vilket ledde till att försvarsmekanismer satte in. Metz menade att 
detta kan leda till en feltolkning av en films kvalité, det vill säga om den är bra eller dålig, 
genom att blanda ihop estetik och psykoanalys, i form av frågor såsom ”varför fick den här 
filmen mig att känna vällust eller obehag?”. Metz idéer kan komma att förklara varför filmer, 
som i första taget verkar dystopiska, hotande eller till och med motbjudande, kan väcka 
välbefinnande hos publiken. Ett exempel är katastroffilmer som spelar på våra rädslor inför 
vad naturen i värsta fall kan orsaka. Från Metz perspektiv verkar de lugnande i slutändan, då 
filmen konkretiserar våra rädslor samtidigt som vi inser att vi inte är ensamma i vår ängslan.60 
Människor använder sig inte av logik för att förstå känslor; bilder kan därför nå det 
känslomässiga innan det kommer till en kognitiv förståelse. Skräckfilmer väcker 
känslomässig och fysisk respons hos publiken innan rationalitet sätter in; ”recreational terror”, 
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myntat av Isabel Pindeo, menar att det man genomgår när man kollar på skräckfilm simulerar 
kampen om kontroll.61 

Trots att den psykoanalytiska filmteorin har kritiserats under de senaste tjugo 
åren, ofta för den ensidiga bilden av filmåskådaren; en man, antingen passiv (Baudry) eller 
aktiv (Mulvey), är det en teori som utvecklas och används inom postkolonial teori, queerteori 
och studier av kroppen. Psykoanalysen används inte i sin helhet som på 70-talet, utan 
teoretiker använder sig av delar, ofta för att binda ihop det sociala med det psykiska. I studier 
av kroppen, särskilt inom skräckfilmsgenren, har psykoanalysen använts och då av teorier om 
abjektion, kastration och hysteri.62 
 
3.1 Drömmar 
 
Sedan urminnes tider är drömmar något som alla människor haft. Det har således varit 
populärt att gå till spådamer, profeter, artister och psykologer för att få drömtydning. Sigmund 
Freud skrev The Interpretation of Dreams, som han även ansåg vara sitt främsta verk. Av 
hans teorier är det den om drömmar som inte har förändrats särskilt mycket och är fortfarande 
ett populärt verktyg vid drömanalys.63 Freud menade att den främsta orsaken till varför vi 
drömmer är att få utlopp för en ouppnådd önskan. Det rör sig om sexuella och aggressiva 
utlopp som är för oacceptabla att öppet fantisera om. Freud skiljer mellan drömmens 
manifesta innehåll och det latenta innehållet. Det som manifesteras är det som drömmaren 
kan berätta om, det som utspelat sig i drömmen. Det latenta innehållet är den förklädda 
psykologiska meningen. Drömarbetet är det som sker när det latenta dröminnehållet 
förvandlas till det manifesterade.64 

 Freud har kommit fram till fem processer som ingår i drömarbetet; 
förflyttning vilket innefattar omdirigering av tankar, känslor eller begär från en person/objekt 
till en annan, förtätning som innebär en sammansmältning av olika personer eller platser, 
symbolik vilket är en representation av ett bortträngt begär med en symbol, projektion, det 
vill säga en förflyttning av våra bortträngda begär till en annan person och den sista, sekundär 
revision, då vi konstruerar en historia som sammanlänkar de olika elementen under slutet av 
drömprocessen.65 Carl Jung menade att drömmar ”[...] serve as a balance, compensating for 
under-represented parts of the personality in waking life”.66 Filmiska drömmar kan fylla flera 
funktioner. De kan förklara, förvirra, skrämma, lugna eller ge inblick i karaktärens inre 
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funktioner. I många fall är drömsekvenser en nyckel till förståelse av filmen.67 Ända sedan 
filmens födelse har filmskapare experimenterat med fenomenet drömmar. Cirka 200 filmer 
som gjordes i Frankrike och USA innan första världskrigets början hade med drömsekvenser. 
Det finns många tekniker som filmskapare använder sig av för att förmedla känslor och syner 
som förekommer i drömmar, vilka verkligen kan tala till publiken eftersom vi vet hur det 
känns att falla, flyga, älska och känna begär i våra egna drömmar. Som exempel tar Leslie 
Halpern In Dreams (Neil Jordan, 1998, USA), där filmskaparna använder sig av olika 
kamera- och filmtekniska medel för att lyfta fram drömsekvenser; soft focus, speciella 
ljuseffekter, störande ljudeffekter och förvrängd musik.68 

Att använda sig av Freuds drömteori är ett populärt berättarknep bland 
filmskapare. Det innebär att drömmar är ett utlopp för det undermedvetna med två funktioner; 
drömmarnas meddelande är gömda önskningar som skyddar medvetandet och vaktar sömnen. 
Utsläppet av dessa undermedvetna önskningar befriar det medvetna sinnet för att kunna 
fungera effektivt under vaket tillstånd. Detta är inte understött av empirisk forskning men är 
en vedertagen teori. Freud såg även sexuell symbolik i drömmar, såsom när det manliga könet 
figurerar i form av pelare och andra fallossymboler, eller rinnande vatten symboliserar önskan 
att urinera. Drömmar som uttrycker ångest, innehåller trånga utrymmen och att man befunnit 
sig i vatten för länge sägs baseras på fantasier om fosterstadiet i mammans mage och 
födelsen.69 
 1909 skrev Gustavus Hindman Miller ett uppslagsverk om drömmar och 
beskrev tre typer av drömmar; den subjektiva, som innehar ett symboliskt element av varning 
och profetia; den spirituella som kommer av det högre jaget som penetrerar själen och 
reflekterar över det vakna jaget; och det fysiska, som enligt Hindman Miller är mindre viktigt 
eftersom det oftast bara är resultatet av ett ångestfullt vaket jag. Drömmar som är resultatet av 
opiater, feber och dålig hälsa hamnar under den tredje typen. Sådana drömmar reflekterar 
enbart den fysiska och mentala konditionen hos den som drömmer. Filmiska drömmar visar 
spirituella och subjektiva drömmar, oftast i samband med element som Hindman Miller 
beskriver som fysiska.70 

David J. Lemaster har i sin artikel The Pathos of the Unconscious: Charlie 
Chaplin and Dreams tittat närmare på ett ofta förekommande fenomen i Charlie Chaplins 
filmer, vilket är dröm- och dagdrömssekvenser. Lemaster menar att det är ett av de främsta 
dragen hos Chaplin som filmskapare, men har blivit förbisett av tidigare filmanalytiker. 
Chaplin använde sig av drömmar för att väcka känslor hos publiken och en relation med 
luffarkaraktären Charlie the Tramp genom att visa på vad det är karaktären drömmer om och 
på detta vis skapas ett arketypiskt förkroppsligande av den ”amerikanska drömmen”, i Jungs 
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mening. Genom drömmarna etablerar publiken en sympati för Charlie då vi förstår skillnaden 
mellan vem karaktären är och den han vill vara, och publiken får samtidigt se in i Charlies 
innersta och får förståelse både för hans rädslor och hans tillkortakommanden. Att använda 
sig av Jungs definition, där drömmar identifieras som en spontan och ofrivillig produkt av det 
undermedvetna utan avsiktlig påverkan från det medvetna, menar Lemaster att det mest 
effektiva sättet att analysera en karaktär är att gå igenom karaktärens drömmar.71 Chaplin 
använder sig även av dagdrömmar i sina filmer för att visa på hur Charlie the Tramp fantiserar 
om hur han ska ta sig över omedelbara förhinder, istället för mer långdragna sådana. Det visar 
även på karaktärens innersta tankar, utan att störa rytmen i filmen. Dagdrömmar, där korta 
fantasier räknas in, är Charlie sätt att ta sig utanför verkligheten för en stund och därmed fly 
från hans livssituation. Både drömmar och dagdrömmar är stiliserade och överdrivna 
filmsekvenser och visar på en omänsklig styrka hos Charlie. Drömmotiven finns med som en 
representation av Charlies kamp för att definiera sig själv i en elak och ofta straffande värld.72 

När karaktärer under påverkan drömmer är de enligt Halpern något mer 
insiktsfulla och symboliska. Det är på grund av en extra dimension som drogen ger, det vill 
säga en förändring av humör, ökad känslighet och ett förhöjt medvetande. Det är en 
kontroversiell idé att alkohol och droger förhöjer ens medvetna (vakna jagets) kreativa 
processer. Halpern poängterar att det omedvetna producerar psykotiska bilder och idéer utan 
hjälp av droger eller andra liknande substanser. Mycket av den fascination som cirkulerar 
kring drömmar och droger handlar om mytologi och konstnärlig representation, det vill säga 
inte alls vetenskapligt grundat. Kombinationen mellan den nyktra drömmen och det hot som 
drogers okända effekter ger, menar Halpern vara oemotståndligt för många filmskapare. Det 
som oftast händer är att den så kallade REM-sömnen (rapid eye movement) påverkas av höga 
intag av alkohol och droger medan steg fyra i sömnstadiet, vilket är djupsömnen, ökar istället. 
Drogavvänjning är svår, och flitiga användare kan uppleva livliga drömmar och mardrömmar 
när de försöker vänja sig av vid den drog de var beroende av. Hallucinationer innehåller 
samma rädslor eller önskningar som fantasier, med den skillnaden att de tolkas som verkliga 
av personen som hallucinerar.73 
 
3.2 Gränsöverskridanden, det äckliga, det abjekta 
 
Som nämnts tidigare är det främst skräckfilmsgenren som under senare tid studerats utifrån 
teorier om kroppen, det äckliga och gränsöverskridanden. Klassisk mytologi använde sig av 
monster, och de få monster som finns kvar i de moderna historierna är semantiskt 
sammankopplade med gränser och gränsöverskridande. I den postmoderna slasherfilmen 
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representerar monstret samhällets undersida, det ociviliserade och det oetiska. Dessa monster 
ger med sig för oacceptabla lustar och representerar den djuriska sidan hos mänskligheten.74 
Skräckfilmsgenren är ett samlingsnamn på en mängd olika typer av filmer, och kan kort 
beskrivas som ”allt som behandlar det skrämmande, det obehagliga, döden, splatter eller 
sadism på ett eller annat sätt”.75 Jody Keisner, i A Study of Visual Rethoric of the Postmodern 
Horror Film frågar sig “varför tittar vi på skräckfilm?”, då i synnerhet slasherfilmer. Keisner 
är fascinerad över faktumet att hon dras till skräckfilmer, samtidigt som hon känner avsmak 
för dem. Dock menar hon att dessa typer av slasherfilmer har betydelse (även om de inte 
brukas av den respektabla medelålders medelklassen) som kulturella texter, både på grund av 
sin popularitet bland ungdomar och för sin status som outsider bland dem mer accepterade 
filmgenrerna. Mark Edmundson menar att filmers effekter, såsom skräckfilmer, samlar upp all 
oro som finns inom åskådaren och gör den till en historia. Filmer spelar inte bara på behovet 
av kontroll utan undersöker även verkligheten; därför är det viktigt att förstå det 
underliggande budskapet.76 Det är inte enbart skräckfilmer som ger en tillfredsställande 
känsla, utan, som Elisa Galgut, psykoanalytiker i Melanie Kleins skola, argumenterar har all 
konst en läkande kraft, särskilt den klassiska tragedin. David Hume beskrev betraktaren av en 
tragedi och hur det verkade som om ju mer rörda och berörda de blev, desto nöjdare var de. 
Även Aristoteles menade att tragedins mål, katharsis, är en njutning som kommer ur känslor 
av rädsla och att tycka synd om någon. Carolyn Korsmeyer menar att det är tydligt hur 
skönhet finns med i lika hög grad i konst som kräver konfrontation med ämnen såsom förlust, 
sorg och död. Det verkar som om verk som handlar om svåra ämnen värderas högre än pjäser 
och romaner som får oss att må bra.77 

Äckel har varit ett ämne som en rad olika tänkare tagit sig an – från Kant, 
Nietsche och Freud, till Sartre, Bataille och Kristeva – men tills nyligen har det enligt Tina 
Kendall inte varit ett ämne som diskuterats inom filmvetenskapen. Under de senaste åren har 
filmforskare dock omvärderat innebörden av äckel; vad som är gemensamt för teorierna är 
relationen mellan kroppsliga uttryck, känslor och kognition där politiska, moraliska och etiska 
innebörder samtidigt undersöks.78 Äckel är något som ofta förekommer i skräckfilmer, särskilt 
i form av splatter såsom kroppsligt sönderfall, äcklig mat och kroppsvätskor. Ofta är det 
fysiska teman som framkallar äckelkänsla hos publiken. Människor i allmänhet är väldigt 
noga med vad de stoppar i munnen och allt från spyor till bajs är sådant man inte vill ha nära 
sig. Det finns dock sociala funktioner av äckel och det pågår en ständig social utveckling 
angående vad som anses vara äckligt eller inte. På medeltiden kunde man uträtta sina behov i 
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det öppna, det gör man absolut inte nuförtiden. Jonas Danielsson frågar sig ”varför ägnade 
borgerligheten så mycket möda på att försöka gömma kroppen och dess restprodukter? Varför 
betraktas till exempel pedofilen, ’torsken’, den sexuellt promiskuösa, knarkaren, den smutsiga 
och svettiga människan som äcklig?”. Hans svar är att det som är starkt reglerat av samhället 
är kroppen och sexualiteten och att det som inte följer normen ses som äckligt; ”därmed 
passar det inte in i samhällsstrukturen att ohämmat hänge sig åt kroppsliga begär eller 
ingivelser”.79  

Julia Kristeva var särskilt intresserad av gränsöverskridanden och använder sig 
av termen det abjekta för att diskutera skräckfilm. Kristeva delar upp sina argument i två 
delar. Det första bygger på att skräck bor i hoten mot gränserna som styrs av den sociala 
ordningen. Det kan till exempel vara gränsen mellan de levande och de döda, män och 
kvinnor, människa och djur. Upplevelsen av dessa hot utgör det centrala i de möten vi har 
med det abjekta, med det som ”stör identitet, system, ordning... som inte respekterar gränser, 
positioner eller regler”. I den andra delen av argumentationen menar Kristeva att det finns 
gradskillnader av skräck som de olika hoten mot den sociala ordningen inger, därmed finns 
det olika varianter av det abjekta. Konceptet av abjekt ger en bas att utgå ifrån när man frågar 
sig vad det är med skräckfilmer som framkallar de känslor hos publiken som de gör.80 
Det abjekta är distinktionen mellan två världar. Den ena är flytande, översköljd 
av känslor och samstämmigt med det fysiska, med musik och till språkrytmen samt poesins 
tvetydighet. Den andra, som är symbolisk snarare än semiotisk, är mer konventionellt ordnad. 
Genom språket (då genom syntaxen snarare än rytmen) införlivas vi i den symboliska 
ordningen då individen lär sig ett system av tecken, för att kunna kommunicera med andra 
individer. Det som krävs är ett sätt att tala och tänka som involverar en logisk, positivistisk 
och vetenskaplig form av kommunikation, avskalad från stilistiska, rytmiska och poetiska 
tvetydigheter. Under en människas livstid föregår den semiotiska det symboliska. Likt Lacan 
och hans distinktion mellan det imaginära och det symboliska tänker Kristeva i termer av 
utveckling. Däremot, i motsats till Lacan, anser hon att den semiotiska världen lever kvar och 
utövar betydelse under en människas livstid. För Kristeva innebär utvecklingen till den 
symboliska världen ett kvarvarande behov av fortsatt kontakt med den semiotiska, en 
oundviklig instabilitet som påtvingas av den symboliska, patriarkala (symboliska) ordningen. 
Språk, och därmed samhället, definieras av gränser, men gränser som enligt Kristeva kan 
förändras. Det är ett tillstånd där det noggrant konstruerats gränser mellan vad som anses vara 
manligt och kvinnligt, rent och smutsigt, jaget och det andra; gränsdragningar som alltid 
riskerar att kollapsa. Därför kan gränsen mellan maskulinitet och femininitet förändras; det 
som vid en viss epok ansågs feminint, kan vid en annan tidpunkt omdefinieras. Gränsen 
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mellan vem som anses vara vid liv eller död kan förändras, när anses ett foster vara ett barn är 
något som kan debatteras.81 

Vad termen ”abjekt” egentligen syftar på, är således allt som hotar gränserna 
och ordningen. Det abjekta är varken subjekt eller objekt, utan något som ”drar mig mot 
platsen där mening kollapsar”. Ett lik fungerar som ett specifikt exempel: 
 

In that compelling, raw, insolent thing in the morgue’s full sunlight, in 
that thing that no longer matches and therefore no longer signifies 
anything, I behold the breaking down of a world that has erased its 
borders […]. The corpse, seen without God and outside of science, is 
the utmost of abjection. It is death infecting life. Abject.82 

 
Enligt Katherine J. Goodnow bottnar skräck i en kombination av fyra typer av hot och 
gränsöverskridande; mellan levande och döda, det mänskliga och omänskliga, det rena och 
orena samt gränsen mellan kärlek och undergång. Detta koncept gäller även framträdandet av 
levande döda (zombies), vampyrer (kroppar utan själar), eller varulvar (hälften människa och 
hälften djur). Varje figur hotar eller visar på en kollaps av gränser, eller något som påminner 
oss om hur bräckliga de gränser är som reglerar vårt sociala liv och vår identitet. Förutom 
idén om gränsers kollaps, är också bilder av nedsmutsning en del av det abjekta - det som är 
rent och propert, eller smutsigt och inkorrekt. I skräckfilmer finns det ett överflöd av abjekta 
bilder; främst döda kroppar, antingen hela eller styckade, samt en mängd av olika typer av 
kroppsvätskor såsom blod, spyor, saliv, svett och tårar innehåller väldigt ofta nedsmutsning; 
till exempel de slemmiga monstren i Alien (Ridley Scott, 1979, USA). Alla monster som dör 
involverar utspritt blodstänk och kött.83 Det finns ytterligare kategorier inom det abjekta; 
skillnaden mellan det inom och utom ens egen kropp. Exkrementer, förfall, infektion, 
sjukdom och dylikt står för faran som kommer utifrån, jaget som hotas av icke-jaget, 
samhället som hotas av de som står utanför, livet som hotas av döden. Det hot som finns inom 
kroppen kan vara en cancersvulst eller i vissa fall graviditet. Det som pågår inuti kroppen; 
celler delas eller växer samman, kroppsvätskor ändrar rytm, ökar eller saktar ner. Det är 
omöjligt att veta vad som händer där inne. Detta är särskilt relevant i skräckfilmer, då det 
abjekta inuti är mer skrämmande, och bilder av hud eller skinn är särskilt betydelsefullt. 
Huden fungerar som en gräns mellan det yttre och det som finns inuti kroppen; blod, inälvor 
och det som utgör ens jag. Skador av olika slag som skrapsår och hugg vilka gör hål i huden 
förstör gränsen mellan det yttre och inre.84 Mark Taylor beskriver vår förhållning till 
tatueringar och menar att människor försöker överträda kroppens gränser, och att detta oftast 
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sker genom att utsätta kroppen för smärta. Hudens förändrade skepnad i skräckfilmer kan visa 
på en inre förändring hos karaktären. Det kan peka på sjukdom och förfall. Att ta hål på 
skinnet är att gå över en gräns, då det är meningen att skinnet ska hållas förseglat för ens egen 
säkerhet. Liv och död möts i ett extatiskt välbehag av smärta. Nålen som möter huden ger lika 
mycket vällust som avsky.85 

En vanlig föreställning är att det räcker med att sätta något äckligt framför 
kameran för att väcka avsmak hos publiken, men ”filmiskt äckel” är mer komplicerat och 
nyanserat än det först verkar. Avsmak tas ofta som en extrem känsla, men har mer subtila 
varianter och komponenter, allt från erotik och skönhet, till humor, ironi och sorg.86 I artikeln 
Toward a Poetics of Cinematic Disgust frågar Julian Hanich sig; när man undersöker alla 
typer av äckliga scener på film, hur kan man bäst skilja dem åt? Han har kommit upp med 
fem olika kategorier av val filmskapare gör vad gäller äckel. Det tidsmässiga; konfronteras 
publiken av det äckliga plötsligt eller med förväntan? Närvaro; låter regissören publiken att 
antingen upptäcka eller enbart föreställa sig källan till avskyn? Engagemang för karaktären; 
känner publiken empati eller sympati för karaktären? Synestesi; vilka andra sinnen, förutom 
syn och hörsel, tilltalar scenen? Förekommande känslor; vilka andra känslor framkallas under 
en äcklig scen?87 Man kan göra en skillnad på objekt och handling. Regissörer har ett otal 
äckliga objekt att välja mellan; avföring, en bit ruttet kött, ett ruttnande lik eller ett slemmigt 
monster. Handlingar kan också presenteras, såsom en bajsande hund, en kvinna som spyr eller 
en man som petar sig i näsan. Den viktigaste distinktionen enligt Hanich är den som rör det 
temporära. En oväntad konfrontation med ett äckligt objekt eller handling förekommer när en 
äcklig scen eller bild plötsligt dyker upp och avbryter bildflödet, vilket bidrar till en 
genomgående känsla av avsky. När publiken istället sitter som på nålar i förväntan på att få se 
något äckligt, skiljer det sig inte mycket ifrån spänningen som infinner sig när man väntar på 
att något otäckt ska hända i en rysare. Man lutar sig fram mot skärmen i förväntan på att ett 
äckligt objekt eller handling snart dyker upp. När det gäller den plötsliga känslan av äckel, 
finns det även här två kategorier. Den första är en sammanslagning av äckelkänsla och chock 
samtidigt. När något äckligt sker plötsligt, infinner sig även chockkänslan vilket i sin tur 
adderar fler känslor till upplevelsen. Den andra formen av avsky som kommer plötsligt är 
snarare överraskande, på ett äckligt sätt. Det är alltså inte en riktigt lika stark reaktion som 
chock, vilket upplevs med en stark fysisk reaktion. Att få publiken att förbereda sig på något 
äckligt är något mer komplicerat. Det kan vara genom narrativa hintar som placeras innan 
scenen kommer. Hanich tar en scen från Trainspotting (Danny Boyle, 1996, Storbritannien) 
som exempel, där det skrivna ordet agerar som signal; innan Renton (Ewan McGregor) har 
hunnit se det, kan publiken läsa skylten på toalettdörren där det står ”the worst toilet in 
Scotland”. Redan innan han öppnar dörren och går in förväntar sig publiken att få se en riktigt 
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äcklig toalett vilket det även visar sig vara. Det som står skrivet på dörren fungerar som en 
varning och spänning sätter in då det inte är säkert när eller hur vi får reda på hur det ser ut.88 

Även om förväntningar handlar om det som ska ske influerar det känslan av det 
som händer här och nu. Det har att göra med två olika typer av respons som finns i förväntan; 
dels fantasi, dels spänning inför det som komma skall. Hanich menar att då vi inte bara tänker 
oss framtiden utan även fantiserar om den är vi även kapabla att till viss del få en känsla av 
hur det kommer vara, eftersom vi inte enbart tänker på framtida möjligheter; vi känner 
framtidens möjligheter. Det är därför ett effektivt grepp att använda sig av som filmskapare. I 
stunder av förväntan spänner sig åskådaren mentalt i ständig uppmärksamhet, men det sker 
även fysiska förändringar då kroppen i förväg reagerar på det som ska hända. I jämförelse 
med de fall där bilder av det äckliga kommer oväntat, resulterar den uppbyggda förväntningen 
i en typisk respons inför något äckligt i allmänhet; ambivalens. Hanich menar att det är en 
förekommande teori att äckel inte bara har en frånstötande sida utan även väcker nyfikenhet, 
attraktion, fascination och ibland även fysiskt välbehag. Å andra sidan måste åskådaren 
förbereda sig på en potentiellt överväldigande negativ upplevelse (även om konfrontationen 
även kan utlova något fascinerande). Källan till äckelkänslan måste däremot inte alltid vara 
audiovisuellt närvarande för att publiken ska känna sig äcklade. Objektet kan vara helt utanför 
bilden men ändå göra sig påmint genom tittarens fantasi, ”det är inte den verkliga lukten, utan 
själva idén av det som väcker avsky”. Det äckliga objektet kan således även vara fullt synligt 
under scenens lopp. Det är en fråga om perception och fantasi. Hanich tar även Requiem for a 
Dream (Darren Aronofsky, 2000, USA) som exempel, från en scen där det visas en närbild på 
en arm med ett öppet, smutsigt och ruttnande sår orsakat av heroinmissbruk. Även om det 
äckliga är fullt synligt spelar även tittarens fantasi in, vilket leder till att fler sinnen, förutom 
synen och hörseln, involveras. Man kan föreställa sig hur det måste lukta, till och med hur det 
måste kännas. Vad som även spelar in i hur publiken upplever det äckliga är hur karaktären i 
filmen reagerar. Det är inte enbart vad som sägs eller hur, utan skådespelarens ansiktsuttryck 
och gester har en stor inverkan på publiken.89 

Förutom äckel och abjektion som gränsöverskridande handling har Kristeva 
under lång tid varit intresserad av hur den etablerade ordningen har utmanats, underminerats 
eller förändrats, samt nödvändigheten av kaos och de risker och löften, förluster och vinster 
som en störd ordning medför. Ordning finns i olika former; vissa av dessa former har med 
texter och representationer att göra. De förväntade formerna av till exempel texter eller 
konstverk specificerar vad som kan benämnas eller visas på bild, och hur det ska gå till och 
hur förändring kan ske i båda aspekter (benämning och det som visas på bild). Kristeva har 
som exempel angett den västerländska konsten avvek från den katolska teologin först genom 
tematiken (vid den tiden renässansen) och senare genom att bryta mot normerna (med 
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impressionismens framkomst och efterföljande konströrelser). Andra former av ordning rör 
relationer; mellan individer, antingen älskare, eller i relation till det samhälle man lever i. 
”Jaget” och ”det Andra” förväntas vara separerade, men hur separationen ser ut och i vilken 
grad beror snarare på kodifiering, än att det lämnas åt slumpen eller känslo(yttringar), det är 
med andra ord normer som bestämmer hur separationen helst ska se ut.90 En annan typ av 
ordning är relationen mellan delar av, eller aspekter av individen. Denna typ av ordning 
involverar även den en distinktion mellan ”jaget” och ”det andra”. ”Inte sig själv” eller ”utom 
sig” är fraser som indikerar att vissa delar av ens jag enbart finns i vissa tillstånd. Drömmar, 
fantasier, våldsamma känslor, eller att vara förälskad, accepteras vid vissa tillfällen som delar 
av ens jag, som en del av det undermedvetna. Dessa tillstånd anses dock inte tillhöra ens 
vanliga jag, och förväntas då kunna kontrolleras och inte visas vid oönskade tillfällen. Till sist 
så refererar ordning till samhällsstrukturer. Man kan till exempel beskriva ett samhälle som 
patriarkiskt, eller styrt av borgerlighet.91 Sättet vi människor bibehåller en personlig och social 
ordning är genom att skilja på motsatspar; såsom jag/andra, jag/inte jag, levande/död, 
man/kvinna etcetera. De vanliga texterna och bilderna berättar för oss vad som är godkänt att 
prata om och representera, samt vad som inte är godkänt. De berättar inte bara vad som får 
benämnas, utan också vad som inte får täckas; det onämnbara, det som inte får representeras, 
det som tystas ned. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
90 Julia Kristeva, såsom refererad av Goodnow, s. 2f 
91 Ibid., s. 4 
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4. Filmanalys 
 
Filmer med droger och missbruk som huvudtema produceras i första hand för nöjesvärdets 
skull, och för vinst naturligtvis. Människor lär sig om droger från en rad olika källor, således 
använder många sig av filmer för referenser och information vad gäller droger och missbruk. 
Filmer bidrar både till ett narrativ och visuella upplevelser.92 Oavsett om filmen glamouriserar 
eller demoniserar droganvändandet, menar jag att det handlar om att karaktärerna går utanför 
gränsen för vad som anses normalt; det kan vara brytande av sociala normer eller att gå över 
fysiska och mentala gränser. 
 
4.1 Mentala gränsöverskridanden: drömmar, hallucinationer, fantasier 
 
Människor är fascinerade av droger, eftersom de attraheras av den mentala status och 
upplevelser som droger anses skapa, ”[...] it is a desire for release, for escape, for magic and 
ecstatic joys”. Droger är kulturella produkter som har flertalet betydelser.93 Daniel Walden 
och Helena Poch menar att Freuds teorier om drömanalys och tolkning kan hittas i 
populärkulturen, i hundratals av romaner och musikaliska hits. Som exempel tar de Billy Joels 
album River of dreams, och låten ”Lullabye (good night my angel)” som handlar om en 
flickas drömmar, vilka är en produkt av hennes längtan att fly verkligheten, med raderna 
”...Good night my angel, Now it’s time to dream, And dream how wonderful your life will 
be...”.94 Drömmar, fantasier och hallucinationer fyller en mer eller mindre viktig funktion, 
men oavsett vilka finns det ofta med. Det kan fungera som en inblick i karaktärens inre 
känsloliv och önskningar, ge förklaring till varför karaktären hamnat i missbruk eller ge prov 
på effekten av en specifik drog. 

Tom Gunning kallar den tidiga stumfilmen för “the cinema of attractions”, och 
hur det nya mediet påverkade människorna som aldrig förr varit på bio; det blev en visuell 
chock första gången Arrival of a Train at the Station (L'arrivée d'un train en gare de La 
Ciotat, Lumière, 1895) visades för publik, då det tedde sig så realistiskt att folk slängde sig på 
marken och skrek av rädsla för att bli påkörda av tåget. Det fantastiska fick störst plats till en 
början innan klippning och narrativ utvecklats. Men även när filmerna hade en historia och 
scenerna klipptes ihop fick den fantastiska estetiken en stor plats.95 Som jag nämnde i 
historieavsnittet användes droger som dramatisk rekvisita i de tidiga stumfilmerna. Georges 
Méliès gjorde Dream of an Opium Fiend, som visar på en mans hallucinationer efter att han 

                                                        
92 Boyd, s. 2 
93 Ibid., s. 10 
94 Daniel Walden, Helena Poch, “Psychoanalysis of dreams: dream theory and its relationship to literature and 
popular culture: Freud, Billy Joel, Appelfeld, and Abe”, Journal of popular culture, 32:1, 1998, s. 114 
95 Tom Gunning, “An Aesthetic of Astonishment: Early Film and the (In)credulous Spectator”, Art & Text , 
no.34, 1989, s 31ff 
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rökt opium. Det nya filmmediet kunde lätt användas för att få fram effekterna av 
hallucinationer och drömstadier, men inte för att ge en kommentar till droganvändande utan 
för att visa på det fantastiska medium som filmen var. Detta anser jag har funnits kvar efter 
decennier av filmmediets utveckling. Fascinationen över hur man kan använda sig av 
filmteknik återfinns i ett flertal filmer. Hollywoodproduktionen Fear and Loathing in Las 
Vegas (Terry Gilliam, 1998, USA) visar på ett överdådigt droganvändande och innehåller 
många subjektiva hallucinationer, samtidigt som filmen undviker ett explicit moraliserande 
runt drogmissbruk. 

Karaktärerna Dr. Gonzo (Benicio Del Toro) och Raoul Duke (Johnny Depp) kör 
mot Las Vegas med bilen fullproppad av diverse preparat; de har med sig två påsar gräs, 75 
tabletter meskalin, fem blad stark LSD, ett saltkar med kokain, en hel galax av flerfärgat 
uppåttjack och neråttjack. En flaska tequila, rom och en platta öl. Samt eter. Efter en kort 
stund känner Raoul hur cocktailen av droger börjar verka och att han kanske inte ska köra i 
det tillståndet. Samtidigt ser han hela himlen fyllas av stora fladdermöss, vilket för publiken 
syns som spegling i hans solglasögon. Det klipps sedan till hur han sitter i passagerarsätet och 
försöker mota bort obefintliga fladdermöss. Han är med andra ord inte medveten om att 
fladdermössen inte finns på riktigt. Vi hör ljuden av fladdermössen, men vi ser ingenting. 
Raoul bestämmer sig för att hämta en flugsmälla från bakluckan, vilket han använder som 
vapen mot de gigantiska flygande monstren. När bilen kör iväg efter det korta stoppet, stannar 
kameran kvar vid vägen där en påkörd och halvdöd fladdermus ligger och rör på ena vingen. 
Raoul har inte haft helt fel när han sett fladdermöss, det är kvantiteten och storleken på dem 
som förvrängts. Hallucinogeners effekt upplevs inte alltid som positiv, ”vardagliga föremål 
och händelser får en symbolisk betydelse”96, vilket Raoul bevisar. Han är redan från början 
medveten om att det inte kommer bli ett behagligt rus, men likväl tar han drogerna. 
När Gonzo och Raoul kommer fram till hotellet i Las Vegas får de en biljett av en ung man 
som ska parkera bilen åt dem. Raoul är nu riktigt påverkad och när publiken ser killen från 
Raouls point-of-view, är hans ansikte helt förvrängt och skräckinjagande; Raoul menar att 
”there is no way I can explain the terror I felt”, men det är inte helt svårt att förstå 
den rädsla som hans hallucinationer inger. Från Raouls point-of-view blir allt snurrigt; när han 
tittar ner på den mönstrade hotellmattan börjar mönstret röra på sig som ringlande ormar, 
kvinnan bakom receptionen förvandlas till en skräcködla, i hotellbaren fylls golvet av en 
geggig massa, skålen med nötter förvandlas till maskar och alla gäster förvandlas till ödlor 
likt receptionisten. Däremot händer det inte något dramatiskt när Raoul upplever dessa 
hallucinationer, utan de fungerar snarare som komiska inslag eftersom han beter sig på ett så 
pass överdrivet sätt. 

Spun (Jonas Åkerlund, 2002, USA) utspelar sig under tre dagar, då Ross (Jason 
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Schwartzman) slår ihop sig med drogtillverkaren the Cook (Mickey Rourke) och hans 
flickvän Nikki (Brittany Murphy) med flera. Åkerlund utnyttjar filmmediet genom att 
använda sig av flertalet effekter för att visa på drogmissbruk och påverkan. I Spun är det 
framförallt amfetamin som är den framträdande drogen, som vid intagande ger en känsla av 
ökad energi och sinnesmedvetenhet, som även ofta uppvisar klara fysiska tecken, så kallad 
”’pundning’, att man stereotypt sysslar, pillar med något är vanligt. Hos kroniska 
missbrukare av amfetamin och kokain ersätts ruset gradvis av rastlöshet, extrem retlighet, 
sömnlöshet, misstänksamhet, delirium, hallucinationer och vanföreställningar [...]”.97 
För att få fram denna känsla av rastlöshet och konstant pillande med något, förekommer det 
många närbilder på till exempel en käke som frenetiskt tuggar, fingrar som fladdrar i ökad 
hastighet och dylikt. Ross upplever även hallucinationer, och den första inträffar när han 
besöker en strippklubb. Han sitter och tittar på en av tjejerna som dansar, April Love (Chloe 
Hunter), men plötsligt åker han in i hennes vagina och simmar runt, förvandlas till spermier 
för att sedan skjutas ut, och hamna på samma ställe som han satt på, fast aningen svettig och 
medtagen. Denna hallucinationssekvens är animerad och ger en stark indikation (förutom 
innehållet i hallucinationen) på att det inte händer på riktigt. Liknande scener kommer då och 
då under filmens lopp, ofta som väldigt snabba klipp. Man hinner precis förstå vad det är man 
ser. När Ross i början gått hem med April, blir hon fastbunden i sängen medan han agerar 
springpojke åt the Cook. Där blir hon liggandes i dagar utan varken mat, vatten eller kläder. 
När Ross inser att han glömt bort April och får dåligt samvete för sitt beteende, gör hon sig 
påmind i en hallucination och korsfäster honom som straff, för att sedan spola ner honom i 
toaletten. Efter de olika ”drömsekvenserna” visas en närbild på hans öga och hur pupillen dras 
ihop; ruset försvinner med andra ord, och han är därmed tillbaks i verkligheten. Likt Fear and 
Loathing in Las Vegas, finns det ingen moraliserande ton i Spun, utan fungerar även den 
främst som underhållning, och likt idén bakom ”cinema of attractions” använder sig Terry 
Gilliam och Jonas Åkerlund sig av häftiga filmtekniska knep för att lyfta historien och göra 
den mer intressant, utan att för den delen ha som främsta ambition att berätta något om 
drogberoende. 

Det som jag annars finner är en gemensam återkommande drömsekvens och 
fantasi är vatten av olika slag. Genom de klassiskt symboliska baden har vatten som funktion 
att kunna fria människor från moralisk orenhet.98 Karaktärerna befinner sig på något vis i 
vatten, då ofta under ytan, eller så finns vatten med som element i form av vidsträckta hav. 
Vatten är en stark arketyp, som står för både renande, livet och bidrar till en känsla av 
viktlöshet, som om man svävar. Det kan samtidigt leda till döden om man hamnar under ytan 
för länge; det är med andra ord en balansgång mellan livet och döden. Som vi såg tidigare 
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menade Jung att man i drömmen får utlopp för det man inte har fått leva ut under sin vakna 
tid. Även Freud menar att det är ouppnådd önskan som kommer fram när vi drömmer. Om det 
som förenar de olika drömsekvenserna eller hallucinationerna är det manifesterade innehållet; 
vatten, så finns det skillnader i det latenta innehållet. 

I inledningsscenen av Under ytan, varvas bilder av hur Sandra (Johanna 
Sällström) tar en sil heroin och drömsekvenser av hur hon som liten flicka befinner sig i ett 
hav, under vattenytan. Hennes syster ropar på henne; ”Sandra, kom tillbaks”. Dåtidens röst av 
den lilla flickan som ropar på henne flyter ihop med nutiden. Hon sitter i fönsterbrädet, med 
vidöppna fönster och det ösregnar ute. Hon börjar känna sig lite dålig. ”Sandra”– flickan är 
under vattenytan, hennes syster fortsätter ropa och vill att hon ska komma tillbaks till ytan 
igen. Vi får se den unga Sandras point-of-view upp mot vattenytan. Hon har tagit en överdos 
och hamnar i ambulans, medvetslös. Men varje gång hon får en elchock, återfår hon 
medvetandet och bilden av flickan under vattenytan kommer tillbaks. Här kan man dra en 
tydlig koppling mellan titeln, under ytan, hur hon försvinner bort i ruset och hur hon som liten 
försvann ner i djupet. Hur hon var nära att inte ta sig upp ur vattnet, precis som hon nu är nära 
att inte ta sig tillbaks till vaket tillstånd. Det är dock först i slutet publiken förstår vad scenen 
med den unga Sandra i vattnet har för betydelse. I slutscenen får man reda på vad det var som 
hände och varför hon hamnade i vattnet. Det var Sandras sätt att testa sin pappas kärlek. Om 
han skulle hoppa i och rädda henne. Hon hade tagit en stor sten och hoppat i, för att sedan 
sjunka till botten och potentiellt drunkna. Det var i själva verket hennes mamma som hoppade 
i efter henne. Hennes mamma som hon, tills minnesbilden blev helt klar, hyst agg mot. 
Historien upprepar sig; Sandra riktar en pistol mot tinningen och väntar på att pappan ska 
stoppa henne. Det är mamman som kommer inspringande bakifrån och drar undan pistolen. 
Att hoppa i djupt vatten med en stor sten, och att ta en dos heroin köpt på gatan, är olika sätt 
att verka dödsbejakande och självdestruktiv. I detta fallet, kan hända, i brist på bekräftelse och 
kärlek. 

I I skuggan av värmen får vattnet symbolisera dels en samhörighet, två 
människor som flyter ihop samt känslan av ruset efter en dos heroin. Eva (Malin Crépin) och 
Erik (Joel Kinnaman) nattbadar tillsammans på ett badhus. Eva har fortfarande inte riktigt 
vant sig vid hans närhet och hamnar i smärre panik då han tar tag i henne och hoppar i. Eva 
rusar upp och tar sig till toaletten för att ta en sil. Det visas en närbild på hur sprutan går in i 
översidan av foten, och hur hon sjunker in i ruset, som övergår i ett klipp på hur hon flyter ut i 
bassängen. I slutet av filmen återkommer nattbadet i form av drömsekvens då Eva ser sig 
själv och Erik under vattenytan i bassängen. Sedan klipps det till Eva som tittar in i badhuset, 
där han motionssimmar. De befinner sig på varsin sida av glaset, så nära men ändå utom 
räckhåll för varandra. 

Eva gömmer sitt missbruk så gott det går, vilket är extra svårt i förhållande till 
Erik då han är polis och dessutom slänger ur sig nedsättande kommentarer om knarkare. Att 
hon först inte vill gå i bassängen med honom i nyktert tillstånd kan ses som ett sätt att visa 



 
 

32 

hennes inställning, att hon inte är beredd att bli ren och det är problematiskt med tanke på 
Erik som inte har en aning om att hon är heroinist. Att gå till toaletten och ta en sil innan hon 
kan njuta av badet med honom stärker den uppfattningen, samtidigt som det blir en 
visualisering av hur ruset av heroinet verkar. Hon flyter och kan obehindrat befinna sig under 
ytan med Erik. Den sista scenen visar på distansen dem emellan som växt alltefter att hon 
återfallit i missbruk och därmed sagt upp kontakten med Erik. Han simmar obehindrat i 
bassängen, medan hon står på andra sidan glaset och tittar in. Hade det slutat lyckligt skulle 
hon i nästa klipp befinna sig i samma bassäng tillsammans med honom, såsom den 
minnessekvens som kom tillbaks, då hon och Erik omfamnade varandra under utan, i 
viktlösheten och det rena tillståndet. 

Candy (Neil Armfield, 2006, Australien) visar på en snarlik tematik och 
beskriver lyckan i relationen mellan Candy (Abby Cornish) och Dan (Heath Ledger) i 
förhållande till vatten. Filmen börjar med en scen i köket där Candy, Dan och deras vän 
Schumann (Tom Budge) intar heroin; killarna genom att injicera och Candy genom att sniffa. 
Hon vill däremot för en gångs skull prova att injicera, och motvilligt låter Dan henne prova. 
Hon ligger sedan i ett badkar, då Dan ser att hon inte reagerar; hon har tagit en överdos. Det 
visas en närbild på hur Dan sprutar in saltlösning i hennes arm och hon vaknar snart till, med 
reaktionen ”that was beautiful. Let’s take some more”. I nästa klipp befinner de sig i en stor 
pool, där de simmar under vattnet och omfamnar varandra. Candy har nu fått erfara den totala 
njutningen som heroin kan ge, och denna vattenreferens återkommer ett flertal gånger i den 
första delen av filmen, kallad Heaven. Efter att Candy och Dan har gift sig känns livet perfekt. 
De har ännu inte fått några dåliga konsekvenser av sitt heroinmissbruk och livet tycks leka. 
En drömsekvens visar hur de omfamnar varandra i poolen, och hur de virvlar runt under ytan. 
Dans voice-over konstaterar att deras värld var nu helt komplett. Efter denna sekvens går 
filmen över i Earth; det är då det börjar gå utför för paret och verkligheten ter sig inte längre 
så komplett. 

I den andra delen av filmen återkommer det inga drömsekvenser från poolen. 
Det är smutsigt och tungt och de är nere på jorden, till skillnad från det svävande viktlösa 
vattnet som konnoterar himlen. De är heller inte moraliskt rena (även om det visserligen är 
olagligt att bruka droger), då de måste stjäla och prostituera sig för att få pengar till heroinet. 
Det lustfyllda levernet har ingen plats i deras tillvaro längre, färger som vitt och ljusblått är 
utbytt mot smutsigare toner och grått. Enligt Leslie Halpern kan människor som försöker sig 
på avvänjning ofta uppleva livliga drömmar och mardrömmar, och deras hallucinationer 
innehåller ofta rädslor eller önskningar, kopplat till verkligheten.99 Ett tydligt exempel på den 
här typen av skräckfylld hallucination finns i Trainspotting då Renton (Ewan McGregor), 
efter en överdos som nästan leder till döden, blivit inlåst av sina föräldrar i sitt gamla 
pojkrum. Abstinensen börjar sätta in och han börjar hallucinera. Han ligger i sin säng, när 
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plötsligt tjejen han träffat sitter vid fotänden, iförd sin skoluniform och sjunger på en 
barnvisa. Bebisen Dawn, som tidigare i filmen hittats död i sin spjälsäng, kryper i taket och 
Renton hör hennes skrik, samt mammans förtvivlan. Spud (Ewan Bremner), som hamnat i 
fängelse, sitter med fotboja ovanför dörren och rasslar menande med kedjan, medan Tommy 
(Kevin McKidd) ser helt förstörd ut och tittar på honom förebrående. Bebisen kommer 
närmare och närmare tills hon ramlar ner mot Renton som vid detta tillfälle är hysterisk, 
svettas och skriker. Jobbiga känslor och tankar bortträngs då det är för jobbigt för egot att 
handskas med dem. Freud menade att bortträngda tankar kan manifestera sig i drömmar, och 
mardrömmar. Renton får alla sina känslor och farhågor manifesterade i denna hallucination; 
allt som han har skuldkänslor inför eller det som gått snett under filmens gång. Diane (Kelly 
MacDonald), tjejen han träffat visade sig vara minderårig och fortfarande i skolan vilket 
förstärks av den barnsång hon sjunger på. Bebisen Dawn är det som tynger honom mest och 
därmed återkommer hon titt som tätt i taket, medan de andra karaktärerna gör entré. Det är 
dessutom det mest obehagliga, då Dawn är död och därmed uppenbarar hon sig i form av 
gengångare. Spud var den som hamnade i fängelse, då Renton hade tur som beviljades frihet 
förutsatt att han fortsatte med sin behandling. Tommy, som varit den som inte sysslade med 
droger, har mot slutet fastnat i herointräsked och dessutom fått HIV. Det är Renton som 
introducerat honom, och har Tommys liv på samvetet. Om man som publik inte haft någon 
insikt i hur han egentligen känt inför allt som hänt, mycket för att hans sätt att hantera 
problem har varit att dränka dem i heroinrus, får man i denna hallucination se att han haft det i 
sitt undermedvetna. Publiken och Renton får se de bortträngda känslornas utlopp samtidigt. 

Requiem for a Dream innehåller många sekvenser med fantasier, hallucinationer 
och drömmar. De visar också oftast på en bortträngd känsla eller önskan, som får utlopp 
genom dagdrömmar eller hallucinationer. Harry (Jared Leto) och Tyrone (Marlon Wayans) 
sitter vid bardisken på en uteservering och äter glass. De planerar och drömmer om hur de kan 
tjäna ihop en massa pengar genom att köpa droger och sedan sälja det vidare. Plötsligt sätter 
sig en polis bredvid dem. Harry ser hans pistol och vill ta den. Han lyckas knäppa upp hylsan, 
får tag på pistolen varpå Harry och Tyrone kastar runt med pistolen över polisens huvud, som 
sedan halkar och landar på rumpan. Klipp tillbaks till Harry som vaknar upp, ur vad som var 
en dagdröm, då servitören frågar om de ska ha något mer. Det är ett klassiskt filmknep som 
lurar publiken som tror att det faktiskt händer, samtidigt som det visar på vad Harry 
egentligen hade velat göra om han inte hade haft några inre spärrar. Hans undermedvetna fick 
ta plats. Som Lemaster menade angående Charlie Chaplins karaktär, är dagdrömmar och 
fantasier ett sätt för karaktären att fly från sin egen livssituation ett tag.  

Vatten figurerar även i Requiem for a Dream. Harry upplever en hallucination 
under inflytande av droger då han sitter ensam hemma i sin lägenhet och tittar ut genom 
vardagsrumsfönstret. Plötsligt förändras utsikten till att bli en lång brygga omgiven av vatten 
och en kvinna i röd klänning står längst ut. Han springer mot henne, hans läppar formar 
namnet Marion (stumt ljud) och hon vänder sig om. Precis då hörs nycklar som vrids om i 
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låset, Harry vänder sig om och i samma stund är han tillbaks i lägenheten. Innan 
hallucinationen har Harry och Tyrone diskuterat sin idé om att sälja droger vilket skulle leda 
till massiv rikedom. Harry och hans flickvän Marion (Jennifer Connelly) har börjat planera 
för ett stabilt och lyckligt liv. Hallucinationen är intressant, då den innehåller vatten i form av 
ett vidsträckt hav och Marion iförd röd klänning som blickar ut över horisonten. I en 
symbolisk mening blickar Marion ut mot en hoppfull framtid, manifesterat genom ett lugnt 
och blått hav. Samtidigt finns det en orolig ton i filmsekvensen då ljudet till viss del är stumt 
och faktumet att Harry inte når fram till Marion innan han väcks upp. Som Leslie Halpern 
beskriver anses drömmar och hallucinationer under påverkan av droger eller alkohol vara 
något mer insiktsfulla och symboliska. Man kan ana en oro hos Harry, samtidigt 
som klänningen Marion bär för tankarna till Harrys mamma Sara (Ellen Burstyn), vars röda 
klänning symboliserar en tid av lycka då Harrys pappa levde och Harry själv var ung och 
oskuldsfull. Av Freuds drömprocesser är det en förtätning som sker, det vill säga olika 
personer och platser smälts samman till en. Det är framtiden med Marion som blickar ut över 
det stilla blåa havet, iförd en röd klänning vilket både leder tankarna till mamman samtidigt 
som rött är en starkt känslomässig färg och kan innebära både passion och en varningssignal. 

Denna hallucination återkommer i slutet då det gått utför för samtliga karaktärer. 
Harry ligger på fängelsets sjukhusavdelning med amputerad arm och tänker på Marion. 
Hallucinationen kommer tillbaka nästan exakt likadan, men slutar med att Harry backar några 
steg och faller ner i en svart avgrund. De fantasier om lycka och rikedom som Harry, Tyrone 
och Marion drömde om slutade istället i misär och katastrof; kanske fanns det under filmens 
gång en ambivalens inom Harry, att allt det goda de hoppats på inte skulle uppfyllas. Sara, 
Harrys mamma, försöker gå ner i vikt men det lyckas inte. Så fort hon lägger sig ner i sängen 
ser hon flygande bullar och kakor, samt hallucinationer av stora mackor som dyker upp i 
vardagsrummet. Då tar hon hjälp av bantningspiller, som till slut utvecklas till missbruk. Med 
tanke på hennes biverkningar, tandgnissel och hennes maniska beteende, inser Harry att det 
hon tar är något nyp av ”uppåttjack”. Hon går på amfetamin och hennes beteende liknar det 
som uppvisas av karaktärerna i Spun, så även genom kamerateknik och representation. Sara 
älskar TV och vill inget hellre än att vara med i en TV-show. När hon blir tillfrågad om att 
medverka måste hon sätta igång och banta för att komma i sin vackra röda klänning som hon 
tänkt ha på sig. Efter ett tag börjar hon just att utveckla ett maniskt beteende; kan inte riktigt 
sitta still, tar på och av glasögonen, städar hela lägenheten. Allt går fort. När 
bantningspillernas funktion börjar avta dubblar Sara dosen på eget bevåg. Det är då som 
biverkningarna börjar sätta in på allvar. Hon tittar på sitt vanliga TV program, men denna 
gång är det hon som är vinnaren och kommer ut i sin röda klänning och guldskor. Hon ser 
dessutom ut precis som hon önskar. Samtidigt hoppar kylskåpet till och gör sig påmint. Hon 
har i princip slutat äta. Till sist går det så långt att hon tar alla pillren på en och samma gång. 
Lampan börjar blinka, det tutar och Sara börjar bli paranoid. Kylskåpet rör på sig och hoppar 
fram hotande och helt plötsligt förvandlas hennes hem till en TV-studio. Kylskåpet kommer 
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närmare, samtidigt som publiken och alla andra i teamet skriker ”feed me Sara”. Detta visar 
på Saras utveckling från en normal äldre kvinna som drömmer om att ”bli någon”, det vill 
säga vinna respekt hos grannfruarna. Hennes mått på lycka är att figurera i TV, särskilt om 
man ser bra ut. Hon känner måhända inte av hungern längre efter en tid med bantningspiller, 
men det finns som en påminnelse och manifesterar sig i hennes hallucinationer av kylskåpet 
som verkar hotande. Verkligheten blandas med hennes hallucinationer och de behov 
(hungermättande till exempel) som ligger latent. 
 
4.2 Fysiska gränsöverskridanden: äckel 
 
Det intressanta vad gäller ”filmiskt äckel” ligger i varför man vill titta på en film som väcker 
anstöt både psykiskt och fysiskt. Att det kan verka lugnande att se något förfärligt, till och 
med dystopiskt, då det konkretiserar våra egna rädslor samtidigt som vi får utlopp för dem. 
Samhället har normer och regler för hur man ska bete sig, och äckel är ett tecken på att man 
träder över den gränsdragning som samhället fastställt. Vad som ofta återfinns i filmer som 
handlar om droger, då främst heroin, är det fysiska gränsöverskridanden karaktärerna ständigt 
lever med, som gör att de hamnar utanför. Det gäller både livsstilen, punkterande av hud, 
uppvisande av diverse kroppsvätskor samt inslag av sexuellt promiskuöst beteende i form av 
prostitution. Heroin står för det demoniska, mörka och ondskefulla, och den mest extrema 
formen av drogmissbruk är injicering av heroin; som Shapiro påpekar, ”[...] nothing causes 
more revulsion than the idea of willingly sticking a needle in your arm”.100 Just bilder av 
sprutor, blod och injicering av heroin är ofta förekommande. Vilken effekt det får beror 
mycket på åskådarens inställning, både till blod och nålar, men det är svårt att komma ifrån 
känslan av distansering mellan sig själv och karaktären som just sticker sig själv och 
kontaminerar sin kropp. Julian Hanich tog ett exempel ur Requiem for a dream, från slutet då 
Harrys arm blivit så infekterad och förstörd av en lång tids injicerande att den till slut måste 
amputeras. Anslaget till Under ytan sätter tonen med oroväckande musik med instrument som 
didgeridoo och med kameran som sveper över ett rum; man får se halvbilder och närbilder på 
en mängd olika preparat och drogtillbehör. Piller och pulver, cigaretter och tomma vinglas. En 
avslocknad man ligger i en soffa. Det är mörkt, kall blå ton igenom hela rummet. En hand 
kommer in i bilden och öppnar en förpackning med en spruta i, för att sedan visa en tändare 
som värmer upp en sked med heroin. En kvinna sitter i en fönsterkarm med vidöppet fönster 
och håller i sprutan för att knacka bort luftbubblor. En tät närbild på ett armveck som är 
blodigt och infekterat, samt hur kvinnan försöker hitta ett ställe i det sargade armvecket där 
hon kan sticka in nålen. Under försöket för vi se en närbild av hennes ansikte, som 
uppenbarligen visar på smärta, genom att grimasera, flåsa och då hon svettas kraftigt. Tillbaks 
till armen för att sedan få se nålen igen som hålls upp. Plötsligt sticks nålen snabbt in i armen, 
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med kraft och utan att förvarna publiken. Kvinnan skriker till och sedan en närbild på sprutan 
som drar in blod för att sedan spruta in drogen. Till slut får vi se hennes ansikte, och hur hon 
äntligen försvinner in i ruset. Plötsligt börjar kvinnans arm börjar värka, det fula såret har 
spridit sig upp mot överarmen. Hon försöker ta sig till mannen som ligger utslagen på soffan, 
men han går inte att väcka och hon faller ihop. 

Det hela går ganska långsamt fram och publiken får god chans att förstå var 
karaktären befinner sig och vad hon sysslar med. Den närgångna bilden av hennes armveck 
vittnar om att det inte är första gången hon tar en sil. Men när hos plötsligt sticker in sprutan i 
armen blir det som en chock, fast publiken vet vad hon tänker göra. Äckelkänslan har redan 
satt in, men nu blandas den med chocken och den brutalitet som behövdes för att hon skulle få 
i sig en sil. Hur rummet ser ut, den skräckfilms-influerade musiken gör publiken beredd på att 
det är en film som kommer vara obehaglig. Just parallellen till skräckfilmsgenren är 
intressant, då äckel oftast nämns i samband med slasherfilmer och liknande. Denna typ av 
äckel använder sig av liknande stilistiska element; skillnaden är att lidandet är självförvållat, 
om man ser det som individens eget val, eller som ett samhällsproblem där samhället hjälper 
till att skapa missbruk. Med tanke på den postmoderna slasherfilmen, där monstret 
representerar samhällets undersida, det ociviliserade och det oetiska, ger monster med sig för 
oacceptabla lustar och representerar den djuriska sidan av mänskligheten.101 I detta fall är det 
drogmissbrukaren, både som enskild individ och som grupp, som får visualisera monstret som 
utmanar samhällsstrukturen. 

Vi barn från Bahnhof Zoo (Christiane F. - Wir kinder vom Bahnhof Zoo, Uli 
Edel, 1981, Tyskland) bygger mycket på äckelfaktorn redan från första repliken, som 
innehåller “Skit och kiss överallt. Det är bara att se dig runt”. Det är 13-åriga Christiane 
(Natja Brunckhorst) från Berlin som berättar om det område hon bor i. Hon befinner sig på 
diskoteket Sound när hon för första gången tar ett piller som hon fått av en väninna. 
Christiane befinner sig på toaletten och öppnar en av toalettdörr, där hon hittar en påtänd kille 
med en spruta i armen. Han ser halvdöd ut, hon blir rädd och springer ut. Väl ute börjar hon 
spy. En ung killen hon fick kontakt med på diskot tidigare kommer och tittar till henne, 
tillsammans med sin kompis. Du borde inte ha tagit det där pillret menar han. Han heter 
Detlev (Thomas Haustein) och kompisen Axel (Jens Kuphal). Detlev har en tatuering på 
handryggen som han gjort själv, vilken Christiane beundrar. Väl hemma den kvällen 
bestämmer hon sig för att göra en likadan tatuering. Man får se en närbild på hur hon trycker 
in en bläckindränkt nål i skinnet, och hur det börjar blöda samtidigt om tatueringen tar form. 
Precis som skinnets förändrade skepnad i skräckfilmer kan visa på en inre förändring hos 
karaktären, är detta ett första steg i Christianes utveckling att bli mer som Detlev, och den 
värld han befinner sig i. 
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Symboliskt går hon över en gräns när hon tar hål på huden, vilket även är en olustig scen att 
se på så nära håll. Första gången Christiane provar heroin är tillsammans med Axel och en 
annan kille, som sitter i en parkerad bil. De håller på att preparera varsin sil och det är första 
gången hon ser något sådant. Man får se en närbild på en arm och hur nålen går in i huden och 
hur han sedan faller ihop. Christiane, som gett dem pengarna till heroinet, menar att hon har 
rätt till sin del. Däremot vill hon inte injicera, bara sniffa. Så fort hon sniffat, måste hon öppna 
bildörren och spy. Efter det försvinner hon bort i dimman, med spya fortfarande runt munnen. 
När hon kommer fram till Sound ser hon förfärlig ut; mörka ringar runt ögonen och är lite 
gulaktig runt munnen efter spyan. Carl Plantiga menar att äckel ”begins as a guardian of the 
mouth, extends to the protection of the ‘temple of the body’, and finally becomes the guardian 
‘of human dignity in the social order’”.102 Nu börjar man se hennes fysiska förvandling från 
den annars friska och söta 13-åringen till en mer sliten och något äcklig version. Utåt sett har 
hon förlorat sin värdighet, då hon har de stereotypa dragen av en missbrukare. Detta eskalerar 
ännu mer när hon sedan bestämmer sig för att injicera heroin. Gänget befinner sig på en 
allmän toalett, sliten och helt nerklottrad. De ska ta sig varsin sil. Detlev går inte med på att 
hon ska börja injicera; han vet att det är ett helvete att komma ur. Istället frågar Christiane en 
äldre kille som precis använt en spruta, om hon kan få låna hans kit. Han tvättar den ren från 
blod och hon går in ett eget bås och försöker sticka nålen i venen. Men det går inte, och det 
ser ut att göra ont, så hon ber honom om hjälp. ”Du har ingen aning”, säger han, och sticker 
henne samtidigt med sprutan; man får se en halvbild på hennes arm och hur nålen går in. 

Liknande scener återfinns i de flesta filmer som handlar om heroinmissbruk; I 
skuggan av värmen, Candy och Drugstore Cowboy, för att nämna några, har alla närgångna 
bilder på hur en spruta går in i en ven, fylls med blod, för att sedan spruta in drogen och hur 
den till sist dras ur armen och efterlämnar ett spår av blod. Ibland får man även se inifrån 
sprutan hur heroinet blandas med blodet, och hur det sedan försvinner ur sprutan som vatten i 
en avloppsbrunn. I Trainspotting får man till en början enbart se ansiktsuttrycken på de som 
injicerar, inte själva sprutan. Som Hanich påpekar måste inte det äckliga objektet eller 
handlingen vara audiovisuell, det räcker med att vi vet om vad som händer och då kan det 
göra sig påmint genom tittarens fantasi. Just sprutor och blod är en intressant ingrediens, då 
det inte är ovanligt att folk har nålskräck, eller till och med fobi för det. Det finns olika sätt att 
kategorisera olika typer av fobier, och McCabe delar in dem i fyra klasser; djurtyp (spindlar, 
ormar, hundar etc.), naturliga fenomen (blixtar, stormar, vatten etc.), situationer (flygning, 
trånga utrymmen etc.) och blod-injektion-skada (synen av blod, nålar, sprutor etc.).103 Alla 
kan relatera till hur det känns att få en spruta, men väldigt få kan tänka sig att göra det 
frivilligt och definitivt inte sticka sig själv. Karaktärerna i filmerna visar smärta genom 
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ansiktsuttryck eller läten, men de tar sig över den gränsen för att nå till ruset. Jag anser att det 
är en ytterst självdestruktiv handling som av Freud skulle benämns som dödsdrift. Då det 
alltid finns en risk för att ta en överdos när man köper heroin ”på gatan”, kan det liknas vid 
rysk roulette varje gång man tar en sil. Det i sig bevisar den starka dragningskraften heroinet 
har över karaktärerna. 

Julia Kristeva anser att något av det mest abjekta som finns är liket; en död 
kropp som gått över en gräns är inte befintligt men samtidigt kvar. Vad gäller heroin kan man 
aldrig vara säker på att man överlever nästa sil. Detta moment finns ofta med på film; 
antingen är det huvudkaraktären som svävar mellan liv och död eller så är det en av gänget 
som inte klarar sig. Oftast beror det på överdos, som när Christiane och Detlev i Vi barn från 
Bahnhof Zoo hittar sin vän Axel död i sin säng. Han är ljusblå, med vidöppna stirrande ögon 
och sprutan fortfarande i armen. I Drugstore Cowboy när Bob (Matt Dillon) kommit hem från 
ett misslyckat inbrott, har Rick (James Le Gros) och Diane (Kelly Lynch) precis hittat Nadine 
(Heather Graham). Hon har tagit en överdos och är död. Helt ljusblå och med glasaktiga ögon 
som stirrar ligger hon bredvid sängen. Till skillnad från andra filmer gömmer de hennes lik 
ovanför taket, för att en tid senare plocka ner henne igen då de måste flytta. En scen utspelar 
sig då Bob ska försöka få ner Nadines kropp, som nu är likstel. Publiken kan föreställa sig hur 
det måste lukta med det ruttnande liket, samtidigt som det är en absurd situation att vara i. 
Mindre absurd men mer sorglig och hemsk är situationen i Trainspotting då bebisen Dawn har 
blivit totalt bortglömd, och dött ensam i sin spjälsäng. Hennes lilla kropp är missfärgad och 
lite uppsvullen. Ingen vet hur länge hon legat där. På samma sätt förlorar Candy och Dan sin 
ofödde son och drogmissbruk visar på hur det kan påverka andra runt omkring, samtidigt som 
det visar på äckel i form av förmultnande kroppar. Det är en ingrediens för att visa på hur 
karaktärerna reagerar; kommer det vara tillräckligt för att de själva ska lägga av nu när de sett 
med egna ögon hur det kan sluta. Ofta får det snarare motsatt effekt, karaktärerna tar en sil 
heroin direkt efter att de upptäckt den döda kroppen för att döva smärtan. Bob i Drugstore 
Cowboy bestämmer sig för att anmäla sig till ett avvänjningsprogram, men det har inte något 
att göra med hans rädsla för att dö själv, utan för att hålla sitt löfte till Gud; lyckas han 
begrava Nadine utan att någon kommer på honom, ska han bli ren från droger. 

Det behövs planering för att klara av att bryta sitt beroende på egen hand. På en 
ytlig nivå bevisar alla smärtor och plågor vad som krävs för avvänjning och hur mycket 
lättare det verkar vara att stanna kvar i sitt missbruk. Även om det kan betyda att man 
missbrukar med livet som insats. När karaktärerna bestämmer sig för att satsa på avvänjning, 
är det inte mindre äckligt. De svettas massivt, behöver hinkar för att kunna spy i och det blir 
en salig blandning av diverse kroppsvätskor. Renton har bestämt sig för att sluta med heroin, 
vilket resulterar i att han blir lös i magen. Han har tagit sig ut för att få något piller mot den 
värsta abstinensen, och det han får tag på är ett par stolspiller. När magen trycker på som mest 
måste han ta sig till närmaste toalett. Det spelar ingen roll att det är ”den värsta toaletten i 
Skotland”, vilket det visar sig vara. Golvet är slaskigt, det rinner längst med väggarna och 
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toalettvattnet och toalettstolen är färgat brunt. Renton måste dock sätta sig ner, vilket han gör 
när det inte går att hålla sig längre. Till en början känner han bara hur lättheten skölja över 
honom, tills han kommer på att stolspillrena hamnat i toaletten. Han slänger sig av toaletten 
och börjar, om än något motvilligt, att gräva i det bruna vattnet. Hans händer blir nedsmutsade 
av bajs, men han får tag på sina piller till slut. 

Ytterligare ett exempel från Trainspotting där publiken förväntar sig en 
konfrontation med det äckliga sker då Spud vaknar upp i sin flickväns säng efter en blöt 
utekväll. Som i Rentons fall har Spud problem med magen; han har råkat bajsa på sig. 
Flickvännen med föräldrar sitter och äter frukost när han kommer med lakandet. Mamman 
propsar på att hon ska tvätta det, medan Spud försäkrar att han klarar av det själv. Det blir 
dragkamp, tills de båda sliter så pass hårt i lakanet att allt innehåll täcker hela rummet med 
bajs, inklusive mamman, pappan och flickvännen. Det klipps snabbt till nästa scen men 
känslan av äckel sitter kvar i åskådaren. 
 
4.3 Sociala gränsöverskridanden 
 
Drogmissbrukaren är oftast porträtterad som en person utanför samhället, isolerad från 
sociala, politiska och ekonomiska sammanhang, ”categorized as alien to ourselves, the 
Other”. Den visuella bilden av en missbrukare som tar en sil sprids om och om igen i media 
och film och blir därmed representationen av en narkoman.104 Utseendemässigt går 
karaktärerna över en gräns och är mer lika vandrande lik än levande människor. De bleka, 
smala kropparna med de mörka ringarna under ögonen och de ihåliga kinderna, de slitna 
kläderna och rufsiga håret visualiserar något som pågår innanför deras kroppar. Just gränsen 
mellan de levande och de döda och människa och djur upplevs som ett hot och symboliserar 
det som stör identitet, system, ordning; människor som inte respekterar gränser, positioner 
eller regler. Man vill inte kännas vid uteliggare och pundare på gatan, för de stör den sociala 
ordningen och borde egentligen inte finnas. De har gått över en gräns och brutit mot normer 
vilket placerar dem i motsats till ens eget ”jag”, och blir ”det andra”. 

Ruset kan delas upp i två kategorier; substance-use disorder vilket innefattar den 
typ av samhälleliga missanpassningar som omger ett beroende, medan substance-induced 
disorders är själva intagandet av drogen. Båda typer av störningar kan visas upp grafiskt och 
explicit på vita duken.105 Det är den första kategorin, substance-use disorder, som är det 
intressanta om man vill kolla på representationen av en missbrukare och hur det visas upp att 
den hamnat utanför samhället och dess normer. För att representera missbruk använder man 
sig ofta av motsatser och kontraster för att marginalisera karaktären. Det som anses normativt 
i stort är; ha en väl fungerande familj, ett jobb, ta hand om ens eget yttre och att inte begå 
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olagligheter (droganvändande, stöld, prostitution och dylikt). Har man barn eller husdjur ska 
man ta hand om dem. 

Huvudkaraktären Dan (Ryan Gosling) i Half Nelson (Ryan Fleck, 2006, USA) 
jobbar som historielärare och fungerar som tjejernas basketcoach i en skola i Brooklyn. När 
man först får se honom är det inte en lärare man associerar honom med först. Anslaget börjar 
med en svart ruta och ljudet av en väckarklocka som går av. Sedan ser man en närbild på en 
man i profil, som sitter och stirrar. Han har uppenbarligen inte sovit under natten. Mannen 
sitter på golvet nedanför sin soffa i vardagsrummet, iförd kalsonger och en uppknäppt skjorta. 
Han går in i sitt sovrum och stänger av väckarklockan. Rummet är spartanskt inrett, med en 
sängmadrass på golvet. I nästa scen sitter han i sin bil med solglasögon på och en 
cigarettstump i mungipan, iförd kostym med kavajen över axeln. Han har på sig samma 
skjorta som han haft under natten. När han kommer in i klassrummet släcker han lamporna i 
taket, tar av sig solglasögonen och börjar med sin undervisning. Han ser aningen sliten ut, 
antagligen bakis då han visar på ljuskänslighet och inte vill ha lamporna tända. 

Dan verkar vara väldigt populär hos sina elever, främst för sitt engagemang och 
sin oortodoxa stil då han inte följer läroplanen. Det kanske inte är helt perfekt, men han verkar 
klara av sitt dubbelliv som lärare med drogmissbruk. Det hela börjar fallera då hans 
exflickvän kommer och tittar på en av skolans basketmatcher. Hon kommer som en 
påminnelse om hur hon har gått vidare i livet och i kontrast till honom är hon ren och 
nyförlovad. Dan tar sig in i flickornas omklädningsrum när han tror att alla har gått hem och 
röker heroin. Drey (Shareeka Epps), en av hans elever, kommer tillbaks för att gå på toaletten 
och inser att någon är där. Hon öppnar upp hans toalettbås och Dan är påkommen. Drey får 
hjälpa honom upp, ge honom vatten och se till att han kommer på benen. Han har gått över en 
gräns, den mellan elev och lärare och den mellan privatperson och professionell. Drey har 
dessutom fått en annan bild av honom, och publiken vet med säkerhet att han har ett 
missbruksproblem. 

Dan bor själv med sin katt i en spartanskt inredd lägenhet. Han träffar en kollega 
från jobbet ibland, men annars är han singel. Han har föräldrar som fortfarande håller ihop, 
och en bror. I en scen är Dan hos sina föräldrar på middag. Hans bror med flickvän är där. Det 
förklaras att han håller på att skriva en novell, eller rättare sagt, en barnbok som ska handla 
om dialektik (det som förklarar hur förändringar fungerar). Han har inte börjat på den än, men 
pappan ifrågasätter honom direkt. Det märks att Dan inte känner sig hemma i miljön, fast det 
är hans egen familj. Antagligen har familjedynamiken alltid sett ut på det viset och Dan är det 
svarta fåret. Resten av familjen dricker vin och verkar ha kul, men Dan ser ut att vara utanför. 
Han ser dessutom väldigt sliten ut, mörka ringar under ögonen och ett taffligt placerat plåster 
över läppen som han skadat tidigare. Just relationen med pappan verkar vara svår. Efter 
middagen sätter sig pappan bredvid Dan i soffan och frågar ”kan du inte lära mig de svartas 
språk? Hur pratar dem där på djurparken du jobbar på?”, och refererar till Dans elever. Dan 
tänker resa sig upp, men pappan stoppar honom, ber om ursäkt och säger att han älskar 
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honom. Mamman börjar bli lite berusad och berättar hur stolt hon är över honom, han som är 
lärare och allt. I kontrast till sin välfungerande och accepterade broder med sin flickvän, är 
Dan inte den sonen han borde vara. Dans drogmissbruk har börjat eskalera och det går inte 
riktigt att förena med ett ”normalt liv”. När han en morgon ska ge katten mat, och ropar på 
den, ser han efter att ha lyft blicken sin katt ligga död i rummet bredvid. När Dan är i 
lärarrummet nästa gång, tar han lärarnas kaffe och häller upp allt i sin termos, för att sedan gå 
till rektorn som letat efter honom. Nästa gång vi får se klassrummet kommer en vikare in och 
vi förstår att Dan får sparken. 

Dan som karaktär står i kontrast till en socialt välfungerande människa. Han har 
visserligen ett jobb, men han sköter det inte. I alla fall inte efter reglerna och skolans läroplan. 
Han begår olagligheter genom att bruka droger, och dessutom inom skolans byggnader där 
han ska föregå som gott exempel för sina elever. Hans relation till Drey kan ifrågasättas, även 
om vi vet att hans mål var att skydda henne från den värld hon annars skulle hamna i. I 
relation till sin bror och ex-flickvän är han misslyckad vad gäller det normativa förhållandet 
med en kvinna. Han kan dessutom inte ens ta hand om sin katt, som svultit ihjäl då han enbart 
prioriterat sig själv. 

Liknande kontraster kan man hitta i Sherrybaby (Laurie Collyer, 2006, USA), 
där huvudkaraktären, Sherry (Maggie Gyllenhaal), kommer tillbaks till sin hemstad efter att 
ha suttit i fängelse på grund av narkotikainnehav. Hon ska bo i ett halvvägshus och försöka 
sig på ett drogfritt och rättskaffens liv. Sherry har en dotter, Alexis (Ryan Simkins), som 
under tiden hon har avtjänat sitt straff fått bo hos Sherrys bror Robert (Brad William Henke) 
och hans fru Lynette (Bridget Barkan). Första dagen i frihet och Robert kommer och hämtar 
upp henne för ett besök. Det blir ett ganska tafatt återseende. Det hon har längtat efter mest är 
att få återse sin dotter. När de kommer fram till huset, badar Lexie och Lynette i poolen. 
Flickan förstår snabbt att det är hennes mamma. Det är starka känslor för den lilla flickan, hon 
hoppar frenetiskt i soffan och ropar ”mummy mummy mummy”. Lynette, kommer och säger 
att hon inte får hoppa i soffan. Fruns obekvämhet med Sherrys ankomst märks direkt och 
kontrasten mellan de båda kvinnorna är tydlig, både vad gäller beteende och utseende. 
Lynette är en ordentlig hemmafru, medan Sherry är en ung och utmanande kvinna.  

Livet i det fria visar sig inte vara så lätt. Sherry måste ha ett jobb, men det som 
först erbjuds är på en fabrik trots att Sherry har utbildat sig i barn- och omsorg under 
fängelsevistelsen. Hon vill helst av allt jobba på dagis eller liknande. Mannen verkar inte 
lyssna, utan säger istället att hon kanske kan jobba som servitris eller liknande, hon är ju ung 
och attraktiv. Sherry har noterat hur han tittar på henne och beslutar sig för att utnyttja det. 
”I’ll suck your dick if you give me the job I want”. Att utnyttja sin sexualitet är något hon är 
van vid, men samtidigt känner hon sig äcklad och ryter åt städare i hallen ”what the fuck are 
you looking at”, när det i själva verket är hon som dömer sig själv. Det visade sig dock 
fungera, och kort därefter får Sherry jobb på en Katolsk ungdomsorganisation. Det första hon 
leker med ungarna, som är i 5-6-årsåldern, är boxning. Snart kommer en av föreståndarna 
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fram till Sherry och viskar något, varpå hon deklarerar att de får byta lek. Små tecken som 
Sherrys idén om vad som är lämpligt att leka med barn visar på hennes avskildhet från 
samhället hon levt i, både under den sammanlagda tiden som missbrukare samt under 
fängelsevistelsen. Hon har ingen aning om hur man uppfostrar barn enligt normen, det vill 
säga att lära ut våld anses olämpligt. I Sherrys relation till sin dotter märks hennes 
tillkortakommanden, även om det står klart att hon bryr sig om och älskar flickan. Att hon 
ringer vid åtta på kvällen och blir förvånad över att dottern ligger och sover visar på hennes 
ovana som förälder. Relationen till brodern, eller främst hans fru Lynette, blir mer och mer 
ansträngd. Sherrys relation till pappan kommer också fram och man förstår att hon sedan liten 
blivit utsatt för fysiska övergrepp, vilket förklarar både hennes tunga missbruk och inställning 
till sin egen sexualitet. Efter att ha återfallit i heroinmissbruk inser hon till slut att hon inte är 
redo att vara mamma, att ensam kunna ta hand om Lexie. Istället beger hon sig till ett 
behandlingshem och hoppas på att kunna vara en välfungerande kvinna när hon kommer 
tillbaks. 
 Även Eva, i I skuggan av värmen, försöker sig på att leva med missbruk 
samtidigt som hon jobbar som väktare. Hon försöker ha ett system, där hon tar heroin när 
hon jobbar för att sedan tända av när hon är ledig. Det tycks fungera till en början, men 
kommer så småningom att eskalera det med, till den grad att hon blir påkommen av sin 
kollega och blir därmed av med jobbet. Även här jobbas det med kontraster för att måla upp 
det liv Eva lever, i motsats till det hon skulle kunna leva. I en av de första scenerna är hon 
hemma hos en familj, med pappa, mamma, barn. En liten flicka sitter vi ett bord med en 
snökula, i bakgrunden är det en väldekorerad julgran och mamman tänder ljus i bakgrunden. 
Det är julafton, och Eva tar emot ett paket av mannen. Det är dock ingen julklapp i vanlig 
bemärkelse, utan ett paket med heroin. Han frågar om hon ska bort sen, men hon svarar ”Nä 
vi ska vara hemma hos mig. Jag har några släktingar och kompisar som kommer sen, men 
det blir rätt lugnt”, sedan klipps det till hennes vardagsrum där hon sitter själv framför TV:n, 
med sin hund som enda sällskap. Det är en rejäl kontrast mellan henne och den ombonade 
familjen. Hon ljuger om att hon har släkt och vänner som kommer på julaftonsfirande, när 
hon i själva verket sitter hemma själv med sin hund. Efter att hon börjar träffa Erik, bryter 
hon mot sin egen regel om att vara ren de dagar hon är ledig. Istället börjar hon använda 
heroin oftare, tills det blir hennes främsta prioritet. Det är ofta så det går; oavsett om 
karaktärerna lyckas gå på balansgången mellan att ha ett missbruk samtidigt som de försöker 
vara en del av samhället, kommer det förr eller senare fallera och missbruket tar överhand. 
Här finns en önskan om att leva ”den amerikanska drömmen”, det vill säga ett lyckligt liv 
med familj, jobb men med något extra utöver det vanliga för att känna den ultimata lyckan, 
vilket ofta innebär rikedom. Men de som provat på heroin har svårt att känna den extas det 
innebär att vara hög; att byta ut det och hitta substitut i det ”rena” livet är lättare sagt än 
gjort. Men drömmen finns där likväl. Tyrone och Harry i Requiem for a dream drömmer om 
rikedom och lycka. Genom att börja langa får de till en början in väldigt mycket pengar. En 
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hög Tyrone står vid ett tillfälle hemma vid sin spegel då han plötsligt ser sig själv som liten; 
hur han springer till sin mamma, hoppar upp i hennes famn och säger ”I told you ma, one 
day I’d make it”. Man kan säga att avbilden är mer hel än vad Tyrone, barnet, är i 
verkligheten. Han har lyckats, om man ser till de pengar han tjänat in. Men samhället skulle 
inte påstå att han kommit någonvart, i och med att han begår brottsliga handlingar för att 
tjäna pengar, som då blir ”smutsiga” och omoraliska. Denna önskan om att leva ett lyckligt 
och normativt liv finns med, mer eller mindre uttalat, i alla filmer jag nämnt. Sherry i 
Sherrybaby vill inget annat än att få tillbaks sin dotter och leva ett sunt liv med henne, Dan 
och Candy i Candy planerar för familjelycka och ett ärligt leverne, Eva i I skuggan av 
värmen försöker bli ren från heroin med hjälp av Erik för att få prova på lyckan i en 
parrelation, precis som Christiane och Detlev i Vi barn från Bahnhof Zoo försöker sig på. I 
sin jakt på lyckan hamnar ofta karaktärerna något motsägelsefullt djupare ner i misären. 
Motgångar tas inte emot väl och för att må bra behövs något som bedövar. Kontrasten 
mellan ”vi” och ”dem” växer, de blir mer alienerade och har svårt att komma tillbaks till 
”rätt sida”. 

Kvinnorna, i störst utsträckning, drivs in i prostitution för att tjäna pengar till sitt 
missbruk. De går över ytterligare en gräns och säljer sin kropp. Det visas oftast inte explicit, 
men nämns eller diskuteras karaktärerna emellan. För kvinnorna är det ett snabbt sätt att tjäna 
pengar på, men till en början är det inte ett helt självklart val. Det är en tuff gräns att beträda. 
De manliga karaktärerna, såsom Harry i Requiem for a Dream, Dan i Candy och Detlev i Vi 
barn från Bahnhof Zoo visar till en början ett stort motstånd mot att flickvännerna, Marion, 
Candy och Christiane, ska prostituera sig, det vill säga tanken på dem kommer ha sex med en 
annan man. När missbruket utvecklats till en central del av förhållandet och livet i stort är det 
inte längre något at diskutera, utan ses som ett nödvändigt ont för att få droger. Sherry i 
Sherrybaby, som jag nämnt innan, använder sig inte av sin sexualitet enbart för att få droger 
utan även för att få det arbete hon vill ha eller helt enkelt få män att tycka om henne. I hennes 
värld är det enda sättet hon kan få bekräftelse på, det inkluderar även hennes pappa. 
Christianes utveckling får man följa; första gången hon bestämmer sig för att hoppa in i en bil 
med en främmande man vet hon knappt vad som förväntas av henne. Det slutar med att 
mannen går med på att hon tillfredsställer honom med handen, varpå han avger ett förfärligt 
stön och äckelkänslan som syns i Christianes ansikte smittar av sig. I slutet av filmen har hon 
dock vant sig vid tanken och jagar kunder utanför tågstationen, oberoende av vad hon måste 
göra för att få pengar. Det som prioriteras högst är heroinet. 
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5. Sammanfattning och slutsats 
 
Droganvändande och missbruk har varit ett återkommande tema på film och viktig faktor 
ligger bakom detta; missbrukaren är en tydlig symbol för en outsider, någon som är 
marginaliserad i samhället på grund av sin livsstil och den illegala status som droger har. 
De tidiga drogfilmerna problematiserade inte droger utan använde ruset som komiska element 
och utnyttjade filmediet för att visa upp det fantastiska. När missbruk blev ett 
samhällsproblem, blev det under en period från 30-talet tabu att visa upp missbrukare och 
droger få vita duken. 

Vad gäller drogmissbruk, ansågs det fram till 1950-talet att det var individens 
svaghet som ledde till missbruk. Det var efter 50-talet som det började produceras seriösa 
filmer om drogmissbruk. Författarna från Beatgenerationen såsom Allen Ginsberg och Jack 
Kerouac gillade jazz och droger, och ungdomskulturen växte fram. Tonåringen som koncept 
växte fram och ett förkastande av föräldragenerationens normer och värderingar. 1960-talet 
syn på droger skiljde sig från tidigare generationers, och sågs som ett sätt att vidga sinnenas 
vyer samtidigt som filmskapare snappade upp de visuella möjligheter psykedeliska droger 
tillförde. Under 70-talet kom vad som kan ses som backlashfilmer; fler droger hamnade på 
listan för illegala substanser och langare konstrueras som kriminella och våldsamma och 
missbrukare, särskilt heroinister, såg som offer för en drog som håller dem i ett fast grepp. 
Oavsett de moraliska aspekter som omger drogfilmer, har jag funnit en tematik som ständigt 
återkommer. Det handlar om att gå över en gräns; mentalt, fysiskt och normativt. Det finns en 
spänning i hur ett rus upplevs och film är ett tacksamt medium för att visa upp en subjektiv 
upplevelse. Kamerateknik, färger etcetera används för att skildra hur en missbrukare känner 
sig. Drömmar kan även ge en inblick i karaktärens själsliv och historia samt fungera som en 
symbol för önskningar och andra aspekter av livet såsom relationer. Särskilt vatten har 
figurerat som en stark symbol för det rena, känslan av att sväva och representerat en 
samhörighet karaktärerna emellan. Olika typer av drogrelaterade hallucinationer och fantasier 
är ett populärt berättargrepp. De fysiska gränserna har en stor plats i filmer som representerar 
heroinmissbruk. De täta närbilderna på hur sprutnålen punkterar huden, blod och andra 
kroppsvätskor reproduceras ständigt. Moraliskt förfall som leder in i prostitution och hur 
kropparna förvandlas från friska människor till vandrande lik visar på en degradering från 
människa till ”något annat”. I värsta fall är det någon som dör av en överdos och karaktärerna 
får försöka hantera faktumet att det är en bräcklig gräns mellan liv och död. Det äckliga 
brukar verka fascinerande samtidigt som det är frånstötande. Missbrukarna får symbolisera 
”det andra” och befinner sig därmed på motsatt sida om mitt eget ”jag”. Samtidigt som 
karaktärerna är vanliga människor som du och jag, symboliserar de samtidigt monster av 
dagens samhälle och framstår som ett hot. Likt skräckfilmer, finns de som en påminnelse om 
att otäcka saker kan hända även om det kan verka avlägset. 
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Tragedier lämnar ett större avtryck i ens minne än vad lättsamma filmer gör. Det 
i samband med de olika teman som sammanfaller i drogfilmer är en anledning till varför detta 
narrativ har varit och förblir ett tema som upprepas oavsett tid och typ av film. 

Den tidigare litteraturen om filmer vars narrativ behandlar droger och 
missbrukare har oftast beskrivit filmer utifrån en samhällskontext, och dragit slutsatser om 
filmskaparnas sätt att representera missbrukaren i förhållande till samhällets syn på droger. 
Hur det sedan tycks påverka publiken, i synnerhet ungdomars syn på droger eller om det 
snarare anses som något positivt, har förändrats något under olika årtionden. Utan att tidigare 
vara insatt i ämnet, har jag velat analysera denna typ av film utifrån stilistiska element och hur 
den enskilde missbrukaren representeras. De teman jag har undersökt behandlar 
gränsöverskridanden och syftet med uppsatsen var att ta reda på hur drogruset representeras 
och hur äckel och det abjekta visas som fysiska och sociala gränsöverskridanden. För att 
kunna besvara frågorna har jag använt mig av psykoanalytisk filmteori; då främst av begrepp 
som rör drömarbete, hallucinationer och det äckliga. Även de ambivalenta känslor som 
publiken får av den typ av bilder samt hur missbrukaren representeras som ”det andra”, 
alienerad från resten av samhället och hur karaktärerna beträder gränderna mellan levande och 
döda, det mänskliga och omänskliga, det rena och orena samt gränsen mellan lycka och 
undergång. Eftersom begrepp som filmiskt äckel, det abjekta och gränsöverskridanden i stort 
oftast använts för att analysera skräckfilm har det varit intressant att översätta idéer och 
begrepp till filmer vars narrativ hanterar droger och missbrukare. Det finns många likheter 
och jag har funnit liknande funktioner hos filmer med drogteman och skräckfilmer. 
Fascinationen finns å ena sidan i det fantastiska som filmmediet kan visualisera på ett 
effektivt sätt och å andra sidan det okända, det äckliga och hanteringen av ämnen som död 
och tragiska människoöden; karaktärer som bryter mot normer och representerar en mörkare 
sida av samhället. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

46 

6. Käll – och litteraturförteckning 
 
Tryckta källor: 
 
Böcker 
 
Boyd, Susan C. Hooked: Drug War Films in Britain, Canada, and the U.S. Toronto: 
Routledge, 2008. 
Brodén, Daniel. Folkhemmets skuggsida: en kulturanalytisk genrestudie av svensk 
kriminalfiktion i film och tv. Falun: Ekholm & Tegebjer, 2008. 
Creed, Barbara. “Film and Psychoanalysis”. I Film Studies: Critical Approaches redigerad av 
John Hill, Pamela Church Gibson. 75-88. Oxford: Oxford University Press, 2000. 
Danielsson, Jonas. Skräckskönt. Om kärleken till groteska filmer – en etnologisk studie. Riga: 
bokförlaget h:ström – text & kultur, 2006. 
Fleming Michael och Roger Manvell. Images of Madness: The Portrayal of Insanity in 
Feature Film. London: Fairleigh Dickinson Univ Press, 1985. 
Galgut, Elisa. “Reparation and Tragedy”. I The Positive Function of Evil redigerad av Pedro 
Alexis Tabensky. 98-112. London: Palgrave Macmillan, 2009. 
Goodnow, Katherine J. Kristeva in Focus: From Theory to Film Analysis. USA/England: 
Berghahn books, 2012. 
Halpern, Leslie. Dreams on Film: The Cinematic Struggle Between Art and Science. North 
Carolina: McFarland and Company Inc., 2003. 
Holmberg, Jan. “Censorship in Sweden”. I Swedish film: an Introduction and Reader 
redigerad av Mariah Larsson och Anders Marklund. 34-42. Lund: Nordic academic press, 
2003. 
Mitchell, Charles P. Filmography of Social Issues: a Reference Guide. London: Greenwood 
press, 2004. 
Passer, Michael W. Psychology: The Science of Mind and Behaviour. London: McGraw-Hill 
ndon, 2004. 
Persson, Christer. “Swedish Drug Cinema: Can Misfits Have a Descent Life?”. I Addicted: 
The Myth and Menance of Drugs on Film redigerad av Jack Stevenson. 144-150. London: 
Creation books, 1999. 
Sexton, Jamie. “Chemical World”. I Directory of World Cinema: American Independent 
redigerad av John Berra. 104-125. Bristol: Intellect Ltd, 2010. 
Shapiro, Harry. Shooting Stars: Drugs, Hollywood and the Movies. London: Serpent’s Tail, 
2003. 
Smither, Rober. Förord i Dreams on Film: The Cinematic Struggle Between Art and Science. 
North Carolina: McFarland and Company Inc., 2003. 



 
 

47 

Starks, Michael. Cocaine Fiends and Reefer Madness: An Iliustrated History of Drugs in the 
Movies. London och New York: Cornwall Books, 1982. 
Stevenson, Jack. Addicted. The Myth and Menance of Drugs on Film (London: Creation 
books, 1999) 
Stam, Robert. Film Theory: an Introduction. Oxford: Blackwell Publishers, 2000. 
Swahn, Jan-Öjvind. Klassiska symboler. En uppslagsbok. Bromma: Ordalaget, 2006. 
Sørensson, Bjørn. “A Fly on the Wall. On Dom kallar oss mods and the Mods triology”. I 
Swedish Film: an Introduction and Reader redigerad av Mariah Larsson and Anders 
Marklund. 173-181. Lund: Nordic academic press, 2003. 
 
Artiklar 
 
Gunning, Tom. “An Aesthetic of Astonishment: Early Film and the (In)credulous Spectator”, 
Art & Text, nr.34 (vår 1989): 31-45. 
Hanich, Julian. “Toward a Poetics of Cinematic Disgust”, Film-philosophy, 15:2, (2011): 11- 
35. 
Jemner, Patrik. “Phobia: Fear and Loathing in Mental Spaces”, European Journal of Clinical 
Hypnosis. 3:6 (2005): 24-32. 
Keisner, Jody. “Do You Want to Watch? A Study of the Visual Rethoric of the Postmodern 
Horror Film”, Women’s Studies, nr. 37 (2008): 411-427. 
Kendall, Tina. ”Introduction: Tarrying with Disgust”, Film-philosophy, 15:2 (2011): 1-10. 
Lemaster, David J.“The Pathos of the Unconscious: Charlie Chaplin and Dreams,” Journal of 
Popular Film and Television, 25:3 (höst 1997): 110-117. 
Poch, Helena och Daniel, Walden. “Psychoanalysis of Dreams: Dream Theory and its 
Relationship to Literature and Popular Culture: Freud, Billy Joel, Appelfeld, and Abe”, 
Journal of Popular Culture, 32:1 (1998): 113-120. 
 
 
Elektroniska källor: 
 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 
http://www.can.se/sv/Drogfakta/Amfetamin-och-kokain/ (hämtat 29/4 2012 13:14) 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 
http://www.can.se/sv/Drogfakta/LSDoch- 
andra-hallucinogener/ (hämtat 30/4 2012 kl. 14:07) 
Svenska filminstitutets filmhandledning för I skuggan av värmen: 
http://www.sfi.se/PageFiles/10604/I%20skuggan%20av%20v%C3%A4rmen.7.pdf (hämtat 
28/4 2012 kl. 13:20) 



 
 

48 

 
Filmer: 
 
Primära källor 
 
Candy (Niel Armfield, 2006, Australien) 
Drugstore Cowboy (Gus van Sant, 1989, USA) 
Fear and Loathing in Las Vegas (Terry Gilliam, 1998, USA) 
Half Nelson (Ryan Fleck, 2006, USA) 
I skuggan av värmen (Beata Gårdeler, 2009, Sverige) 
Requiem for a Dream (Darren Aronofsky, 2000, USA) 
Spun (Jonas Åkerlund, 2002, USA) 
Sherrybaby (Laurie Collyer, 2006, USA) 
Trainspotting (Danny Boyle, 1996, Storbritannien) 
Under ytan (Daniel Fridell, 1997, Sverige) 
Vi barn från Bahnhof Zoo (Christiane F: wir kinder vom Bahnhof Zoo, Uli Edel, 1981, 
Tyskland) 
 
Sekundära källor 
 
Alien (Ridley Scott, 1979, USA) 
Arrival of a train at the station (L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, Lumière, 1895) 
Blow (Ted Demme, 2001, USA) 
Chappaqua (Conrad Rooks, 1966, USA/Frankrike) 
Dazed and Confused (Linklater, 1993, USA) 
Det sociala arvet (Stefan Jarl, 1993, Sverige) 
Dom kallar oss mods (Stefan Jarl, Jan Lindqvist, 1968, Sverige) 
Dream of an Opium Fiend (Méliès, 1908) 
Ett anständigt liv (Stefan Jarl, 1979, Sverige) 
Het snö (Torbjörn Axelman, 1968, Sverige) 
In Dreams (Neil Jordan, 1998, USA) 
Lagens våldsamma män (the French Connection, William Friedkin, 1971, USA) 
Mannen med den gyllene armen (The Man with the Golden Arm, Otto Preminger, 1955, USA) 
Morfinisten (Lily och Kai Van der Aa Kuhle, Danmark, 1911) 
Opium Den (W.K. Laurie Dickson, 1894, USA) 
Opiumsdrømmen (1914, Danmark) 
Panic in Needle Park (Jerry Schatzberg, 1971, USA) 
Reefer Madness (Louis J. Gasnier, 1936, USA) 



 
 

49 

Rube in an Opium Joint (American Mutoscope and Biograph, 1905, USA) 
Skolkamraterna eller Affären V Lorcineq (1911, Sverige) 
Snabba Cash (Daneil Espinosa, 2010, Sverige) 
Sökarna (Daniel Fridell och Peter Cartriers, 1993, Sverige) 
Traffic (Steven Soderbergh, 2000, USA) 
The Trip (Roger Corman, 1967, USA) 
The Visions of an Opium Smoker (R.W. Paul, 1905, USA) 
 


