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Abstract 
Denna uppsats undersöker vilka litterära gotiska motiv och begrepp som rockbandet The Cure 

använder sig av i sin visuella estetik, närmare bestämt i tre av deras musikvideor: ”Charlotte 

Sometimes” (1981) ”The Lovecats” (1983) och ”Lullaby” (1989). Analysen och 

undersökningen utgår från teorier kring semiotisk bildanalys samt ett intermedialt perspektiv 

där det tidigare skrivna ordet transformeras till visuella bilder. Andra teoretiska inriktningar 

som används i denna text är bland annat genusteorier kring receptionen av bilder samt ett 

psykoanalytiskt perspektiv där främst det undermedvetnas funktion inom den litterära texten 

granskas. Undersökningen kring och om gotiken utgår ifrån Mattias Fyhrs definition av den 

litterära gotikens kännetecken. 

Undersökningen visar att The Cure använder sig av typiska gotiska motiv och 

könsstereotyper i sin visuella estetik men anpassar samt omvandlar gotikens uttryckssätt till 

att fungera i en postmodern kontext. De ursprungliga gotiska begreppen och skildringarna av 

kön, psykologi och konst är genomgående synliga i musikvideorna men manifesterar sig på 

ett nytt sätt genom The Cures visuella konstnärskap.  
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1. Inledning 
Gotiken som stilbegrepp har sedan länge varit en del av människans kulturhistoria. I och med 

Horace Walpoles roman The Castle of Otranto (1764) stabiliserades den litterära genren inom 

stilarten. Medvetet skapade han genren genom att tillskriva underrubriken ”A Gothic Story” 

till sitt litterära verk. Walpole hämtade inspiration från äldre medeltida litterära 

berättartekniker, motiv och teman i arbetet med sin bok. När andra författare, utanför 

England, tog sig an dessa begrepp spred sig genren och blev sin ”egen”.1 

Denna uppsats analyserar samt tolkar den gotiska litteraturens koppling till visuell 

postmodern populärkultur. Genom analyser av gruppen The Cures musikvideor kommer 

uppsatsen att beröra och försöka utreda vilka tecken i deras konstnärliga skapande som kan 

knytas till den ursprungliga gotiska litteraturen samt försöka urskilja några psykoanalytiska 

och genusanalytiska betydelser som kan tolkas i receptionen av bilderna.  

1.1 Bakgrund och materialbeskrivning 
The Cure är ett av några band som anses som frontfigurer inom den alternativa rocken. De 

släppte sin första singel 1978 och är än idag verksamma, dock i mindre utsträckning än under 

deras mest aktiva period.2 Analysen av musikvideorna kommer att behandla följande låtar: 

”Charlotte Sometimes” (1981)3, ”The Lovecats” (1983)4 och ”Lullaby” (1989)5. 

Musikvideorna kommer att vara det konkreta studieobjektet i arbetet men även låttexterna 

kommer att nämnas kortfattat under vissa avsnitt i uppsatsen. Vad som sägs och hörs i videon, 

själva ljudmaterialet, kommer inte att kommenteras utförligt eller analyseras djupare men i 

vissa bilder blir förmedlandet av bilden samt ljudet intressant att analysera tillsammans. Det 

kommer enbart att vara kortare fraser från låttexterna som analyseras i samband med specifika 

bilder för att få en djupare förståelse för vad som förmedlas i de utvalda bilderna. I just dessa 

sekvenser blir ljud- och bildmaterialet extra intressant att koppla samman för att belysa de 

tolkningar som görs i uppsatsen och vilka tecken som används för att förmedla de budskapen.  

                                                
1 Mattias Fyhr, De mörka labyrinterna. Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel (ak. avh. 
Jönköping/Lund 2003), s. 11. 
2 Ibid., s. 128.  
3 The Cure, ”Charlotte Sometimes”, regissör Mike Mansfield (Fiction Records 1981), hämtad från 
youtube.com, 2014-05-13 https://www.youtube.com/watch?v=4KeII31qyck  
4 The Cure, ”The Lovecats”, regissör Tim Pope (Fiction Records 1983), hämtad från youtube.com, 
2014-05-13, http://www.youtube.com/watch?v=mcUza_wWCfA  
5 The Cure, ”Lullaby”, regissör Tim Pope (Fiction Records 1989), hämtad från youtube.com, 2014-05-
13, https://www.youtube.com/watch?v=ijxk-fgcg7c  
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1.2 Syfte och problemställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka typiska litterära gotiska drag som återges i tre av 

The Cures musikvideor. Genom semiotisk bildanalys kommer jag att tolka musikvideorna 

utifrån ett psykoanalytiskt samt ett genusperspektiv. Uppsatsens intention är att försöka 

besvara dessa tre frågor: Hur manifesterar sig den typiska gotiska litteraturen i The Cures 

visuella konstnärliga uttryck? Vilka olikheter samt likheter finns mellan dessa medier? Vilka 

psykoanalytiska samt genusanalytiska betydelser går att urskilja i receptionen av bilderna? 

1.3 Teoretisk grund och metod 
Bildsemiotiken kommer att vara den övergripande metoden i analysarbetet. Bildsemiotiken 

utgår ifrån tanken om bilden som ett tvådimensionellt konstverk men min uppfattning är att 

musikvideon är ett modernt medium som skapar visuella bilder och kan därför anpassas till 

bildsemiotiken. Kommunikativa tecken, konnotation och denotation kommer vara centrala 

begrepp som analyserandet och tolkningen utgår ifrån.  

Søren Kjørups, filosof med estetik som huvudinriktning, uppfattning om tecken och dess 

uppbyggnad är att ”ett tecken består av två sidor, uttryckssidan och innehållssidan.”6 Enligt 

Kjørup finns det två läror om tecken: den indexikala samt den kommunikativa. Den 

indexikala läran handlar om att uppfatta tecken som tecken på något annat. Kjørup tar som 

exempel att ett febertillstånd hos en människa kan peka på en infektion i kroppen. På liknande 

sätt uppfattas tecken inom den indexikala teckenläran.7  

Den andra synen på tecken är den kommunikativa. Inom denna lära är uppfattningen att ett 

tecken främst är ett tecken för något annat, liknande den indexikala läran, eller ett meddelande 

om något. Däremot är det inte enbart ord som uppfattas som tecken inom en kommunikativ 

kontext utan även diagram, bilder, kartor eller gester uppfattas som förmedlare av budskap.8 

Den sistnämnda teckenläran är den som kommer att belysas i denna uppsats. Tecken kommer 

att betraktas som kommunikativa, alltså dess innehåll och uttryckssida försöker att 

kommunicera, antingen genom undangömda eller synliga, budskap till sin betraktare. 

Vidare menar Kjørup att ett tecken som inte har ett annat tecken som sin uttryckssida eller 

innehållssida kallas för ett denoterande tecken. Interaktionen mellan tecknets uttryckssida och 

innehållssida är själva denotationen och uttryckssidan är det som denoterar tecknets innehåll. 

Om man däremot vänder på resonemanget och hävdar att ett tecken som har ett annat tecken 

                                                
6 Søren Kjørup, Semiotik (Roskilde 2002), s. 20. 
7 Ibid., s. 9. 
8 Ibid., s. 10. 
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som sin uttryckssida kallas det då för ett konnoterande tecken. Själva förhållandet mellan det 

underliggande tecknet och det överordnande innehållet kallas för konnotation. Det 

underliggande tecknet konnoterar vad innehållssidan består av.9  

Alltså, i en litterär kontext uppfattas denotation som ett teckens bokstavliga mening medan 

konnotation är de associationer, värderingar eller känslor som uppstår genom ett specifikt 

uttryck och behöver inte vara en del av innehållet inom själva tecknet utan framhävs genom 

en grupps eller en individs självständiga associationer.10 Konnoterande tecken kommer att 

vara centralt i denna uppsats analysarbete där undangömda betydelser av tecken kommer att 

analyseras fram och därefter tolkas. 

Denna uppsats kommer dessutom att bearbetas utifrån ett ikonografiskt perspektiv där 

bilder betraktas som bärare av ett budskap. Bildanalyserna kommer att behandlas i tre steg; 

först beskrivs bilden, sedan analyseras den för att slutligen tolkas. De genusteorier texten 

kommer att ta avstamp i behandlar feministisk film- och blickteori samt teorier om kvinnans 

funktion inom den gotiska litteraturen. Texten kommer både att förhålla sig till teorier om 

”den manliga blicken”, ”den kvinnliga blicken” samt omfatta ett queerperspektiv kring 

bildernas innehåll samt receptionen av dem. Analysen kring de psykoanalytiska dragen som 

kan urskiljas i The Cures konstnärliga framställande kommer att analyseras utifrån Sigmund 

Freuds teorier om drömmar och det undermedvetna. 

1.4 Intermedialitet: om adaption och transformerade medier 
Det intermediala perspektivet i denna uppsats berör de intertextuella relationerna mellan text 

och bild och hur transformationen av det skrivna ordet utvecklas till visuella tecken. Film- 

och litteraturvetaren Erik Hedling menar att man måste ta hänsyn till den transformerande 

processen när man tolkar ett visuellt tecken som tidigare varit nedskrivna ord.11 Processen när 

ett skrivet verk blir film kallas, eller när ett annat medium transformas till ett annat medium, 

för adaption. I denna process adapteras inte all den text som skrivits ned till att fungera inom 

en bildlig kontext utan en bearbetning samt en utsållning sker om vad som ska förmedlas.12 

Jag kommer att analysera och tolka bilderna utifrån denna tanke att en viss anpassning av det 

gotiska materialet har gjorts av The Cure och därför kommer de mest utmärkande dragen i 

The Cures estetik att undersökas för att analysen inte ska bli alltför omfattande. Specifika 

                                                
9 Ibid., s. 21. 
10 Ibid., s. 22. 
11 Erik Hedling, ”Roman blir film”, Intermedialitet. Ord bild och ton i samspel, red. Hans Lund (Lund 
2002), s. 229.  
12 Ibid., s. 230. 
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gotiska verk kommer inte att analyseras i denna uppsats utan enbart vissa typiska gotiska 

litterära berättarmotiv, begrepp och skildringar, sett i ett större sammanhang, kommer att stå 

som bakgrund tillsammans med tanken om adaptionen mellan text och bild. 

1.5 Bilddefinition 
Konsthistoriken Yvonne Eriksson tydliggör sin definition av bilden i sin publikation Bildens 

tysta budskap. Interaktion mellan text och bild och skriver: ”En bild är en tvådimensionell 

återgivning av ett föremål, en tanke eller ett förlopp, som kan ersätta reella företeelser eller 

föremål, men det kan även vara en relief eller ett tredimensionellt föremål”.13 Denna 

definition kommer att vara en central utgångspunkt i arbetet om bilden och dess uppbyggnad.  

Søren Kjørups uppfattning om det semiotiska perspektivet kring bilder handlar om att när 

vi ser bilder och omvandlar dess tecken till tolkningar och insikter utgår vi alltid ifrån vår 

individuella förförståelse, kultur, genre, stil och andra normerade utgångspunkter.14 Detta är 

en viktig utgångspunkt när uppsatsen senare går in på tolkningen av bilden och de genus samt 

psykoanalytiska betydelser som förmedlas i receptionen av dem. Uppsatsen utgår ifrån väl 

valda videor med utpräglade narrativa drag för att lättare kunna identifiera de gotiska dragen 

samt kunna applicera teorier från både filmvetenskapen, konstvetenskapen och 

bildvetenskapen i arbetet. 

1.6 Tidigare forskning 
Intermediala studier om gotikens litteratur och dess plats i dagens populärkultur finns det flera 

svenska forskningsexempel på. Mattias Fyhr har belyst den gotiska kulturen och dess 

moderna konstnärliga uttryck i sin avhandling De mörka labyrinterna. Gotiken i litteratur, 

film, musik och rollspel. Fyhrs syfte med sin studie är att försöka fylla en lucka i den svenska 

litteraturforskningen kring gotiken. Han analyserar de dolda budskapen som oftast gömmer 

sig i den gotiska texten och försöker lyfta fram genrens utmärkande drag.15 Fyhr använder sig 

inte enbart av svenska exempel utan berör gotikens litteratur i ett större sammanhang där 

främst den engelska gotiken behandlas. 

Van Leavenworths doktorsavhandling The Gothic in Contemporary Interactive Fictions 

analyserar gotiken i fyra verk som skapats inom genren ”interaktiv fiktion” och jämför det 

                                                
13 Yvonne Eriksson, Bildens tysta budskap. Interaktion mellan text och bild (Stockholm 2009), s. 24. 
14 Kjørup, s. 66. 
15 Fyhr, s. 12.  
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med ursprungliga gotiska texter.16 Interaktiv fiktion är en form av elektronisk litteratur där 

flera personer, även kallade spelare, är med och producerar en berättelse över internet. 

Leavenworths forskning visar att de verk som skapas digitalt utvecklar teman och motiv som 

kan återkopplas till den traditionella gotiska litteraturen. Avhandlingen beskriver hur de 

typiska gotiska begreppen ”identitet” samt ”rädsla” påverkar den interaktiva spelaren i 

utformningen av den nutida digitala berättelsen.17 

Yvonne Leffler är litteraturvetare och i sin studie Skräck som fiktion och underhållning 

beskriver hon skräckromanen, skräckfilmen och andra populärkulturella fenomen som går 

under genren ”skräck”. Skräckromanens uppbyggnad och typiska drag har den gotiska 

litteraturen som inspirationskälla.18 Ett avsnitt i studien heter ”Förhållandet mellan roman och 

film”. Där jämför Leffler den engelska författaren Clive Barkers roman The Hellhound Heart 

(1986) och dess senare filmatisering Hellraiser (1987).19 Avsnittet visar tydligt den 

intermediala kommunikationen mellan text och bild. Övriga avsnitt i avhandlingen berör den 

intermediala kontakt som uppstår mellan äldre medier och dagens moderna inom 

skräckgenren. Leffler beskriver olika receptionsteorier inom skräckgenren, bland annat hur en 

publik som betraktar en skräckfilm förhåller sig till bilderna och de karaktärer som medverkar 

i filmen. Studien behandlar också teorier kring manligt och kvinnligt åskådarperspektiv och 

hur forskningen har förhållit sig till genusperspektivet inom filmvetenskapen.20 

Intermedialitetsforskaren Misha Kavka har ett utbrett intermedialt perspektiv i sin 

forskning om gotisk litteratur och film. Teoretiskt behandlar hon sina studieobjekt utifrån 

feministiska, queer, psykoanalytiska och poststrukturalistiska perspektiv.21  Hon har skrivit 

om gotikens samband med den moderna skräckfilmen i sin artikel ”The Gothic on screen” i 

antologin The Cambridge Companion to Gothic fiction. Där försöker hon reda ut mediernas 

olikheter och deras samband mellan varandra. Hon analyserar djupare de genusaspekter som 

finns inom den ursprungliga litterära gotiken och hur senare tidsepoker inom filmvärlden har 

gestaltat gotikens syn på kön, kropp och sexualitet.22  

 

                                                
16 http://www.humfak.umu.se/om/aktuellt/nyhetsvisning/mork-elektronisk-litteratur-med-rotter-i-
1700-talet.cid116514 Pressmeddelande från Umeå universitet. Publicerat 2010-01-28. Hämtat 2014-
05-13.  
17 Ibid. 
18 Yvonne Leffler, Skräck som fiktion och underhållning (Lund 2001), s. 9.  
19 Ibid., s. 112. 
20 Min tolkning av Lefflers arbete. 
21 https://artsfaculty.auckland.ac.nz/staff/?UPI=mkav003 Presentation av Misha Kavka från University 
of Aucklands hemsida. Hämtad 2014-05-13. 
22 Min tolkning av Kavkas arbete. 
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2. Undersökning och argumentation 

Fyhr gör en egen definition av den engelska gotiska litteraturen som skrevs under åren 1764-

1820: 

 
En gotisk text, skildrar en eller flera subjektiva världar, som saknar högre ordning och 

utmärks av en atmosfär av förfall, undergång och lösbarhet, samt innehåller grepp som ger 

texten labyrintiska egenskaper.23 

 

Fyhr nämner i sin definition att gotiken skildrar subjektiva världar där texten utgår ifrån 

huvudpersonens inre tankar och känslor. Den subjektiva världen manifesterar sig genom 

protagonistens upplevelser av miljön runtomkring.24 Fyhr menar vidare att huvudpersonerna 

oftast är rädda för att specifika hemska händelser ska äga rum.25 Det subjektiva manifesterar 

sig genom en gestaltning av huvudkaraktären som styrd av sina egna känslor och syften. Det 

är inget unikt för gotiken i sig men något som ofta återkommer inom genren.26 Är ett 

subjektivt berättande något urskiljbart i The Cures musikvideor? Om inte, vilken slags 

berättarteknik använder de sig av? 

2.1 Gotikens två världar 
Ordet lullaby, engelska för vaggvisa, brukar vanligtvis innehålla lugnande ord och 

meningsuppbyggnader som ska få barn att konnotera till positiva saker innan ljuset släcks i 

sängkammaren och ensamhet i totalt mörker blir ett faktum men denna video gör allt annat än 

att vagga någon försiktigt till sömns. Bilden skapar en paradox till låttiteln som i de flesta 

andra fall skulle väcka känslor så som trygghet, lugn och ömhet.  

I den första inledande scenen i ”Lullaby” befinner sig huvudpersonen (som spelas av 

bandets sångare Robert Smith)27 i ett mörkt rum uppe på vinden. Han ligger nedbäddad i en 

säng med en randig pyjamas på sig. Han är teatraliskt sminkad med spretigt svart hår, mörk 

ögonskugga och knallröda läppar. Vid sängens ände finns ett stort fönster. Kameran zoomar 

in på spindelväven som finns i hörnet av fönstret och Smith tittar oroligt åt det hållet. 

Spindelväven zoomas ut och ett stort S uppenbarar sig på husväggen. I bakgrunden hörs en 

                                                
23 Fyhr, s. 64. 
24 Ibid. 
25 Ibid., s. 66. 
26 Ibid., s. 68. 
27 Jag väljer härmed att benämna huvudkaraktären i ”Lullaby” och ”The Lovecats” för Smith för att 
underlätta läsningen Jag vill förtydliga att min analys inte tar avstamp i eller spekulerar kring Robert 
Smith som privatperson utan som representant för The Cures estetik.  
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röst, viskandes, säga: ”I spy something beginning with s.”28 Musiken blir starkare och Smith 

tittar mot en klocka som skymtar till på väggen bredvid honom. Den visar 10.15. Han suckar 

till. Kameran fokuserar på byggnaden mittemot honom där tre likbleka döda musiker syns i 

fönstret, spelandes på sina instrument. Utanför fönstret i Smiths rum syns också vad som 

tycks vara en kopia av honom, som drar sina långa naglar mot fönstret, medan Smith i sängen 

mimar till låten. Smith fokuserar blicken i hörnet av rummet och en spindel syns krypandes på 

golvet. Scenen slutar med sångraden: ”Spiderman is having me for dinner tonight” medan 

Smith i sängen tittar sig skräckslaget omkring. Sekunden efter syns Smith, i sina sängkläder, 

sittandes likt en spindel i takhörnet, fräsandes mot kameran, medan Smith i sängen börjar få 

allt mer spindelväv i sitt hår och också de döda musikerna från andra sidan gatan börjar få 

växande spindelväv omkring sig.29  

I ”Lullaby” möts två världar. En av världarna är den som vi som åskådare lätt kan 

identifiera oss med där objekt som möbler, spindlar och kläder gestaltas men i och med de 

absurda symbolerna som dyker upp, exempelvis personen utanför fönstret, de döda musikerna 

och spindelväven som växer fram ur intet, visar att mardrömmen är högst närvarande i den 

verkliga världen. Litteraturvetaren Jerrold E. Hogle menar att gotiken skildrar den verkliga 

världen, där huvudpersonen lever och verkar, i symbios med den övernaturliga. Den 

metafysiska världen går samman med den ”riktiga” och skapar en hopsatt verklighet.30 Den 

verkliga världen beskrivs som en drömvärld och är en upplösande atmosfär där allt kan hända. 

Om skräckinjagande fenomen griper tag i en i drömmen finns det inget sätt för karaktärerna 

att sätta stopp för det. Det som illustreras i videon känns igen från den ”riktiga” världen, men 

konnoterar också ångestfyllda visuella motiv. Tecken i videon kan symboliskt tolkas som 

mardrömsliknande inslag men hur symbolerna ska tolkas och var de kommer ifrån finns det 

olika sätt att se på.   

Freuds tanke om analytikerns metod att rekonstruera ett subjekts inre historia likställs med 

tanken att rekonstruera personens individuella symboliska historia vilket utmynnar i en 

berättelse om individens tidigare samt nuvarande känsloliv. Analytikern utsätter patientens 

associativa diskurs för en närläsning.31 I det här fallet tolkas och analyseras karaktärernas 

psyke i de olika musikvideorna för att berätta om antingen tidigare eller nuvarande 

                                                
28 Robert Smith, ”Lullaby”, Disintegration (Fiction Records 1989). 
29 ”Lullaby”, sekvens 0-1:56.  
30 Jerrold E. Hogle, ”Introduction: the Gothic in western culture”, The cambridge companion to gothic 
fiction, red. Jerrold E. Hogle (Cambridge 2002), s. 2 f.  
31 Lars Nylander, ”Psykoanalys och litteratur – den dubbla utmaningen. I. Freud och den litterära 
texten”, Litteratur & psykoanalys, red. Lars Nylander (Stockholm 1986), s. 14. 
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känslotillstånd som bearbetas symboliskt genom det omedvetna, vilket fördjupas i 

nästkommande avsnitt. 

2.2 Mardrömmen och det undermedvetna  
Litteraturteoretikern Terry Eagleton hävdar att drömmen är vår väg till det omedvetna. 

Drömmar är i första hand, enligt freudiansk lära, undermedvetna önskningar som är formade 

som symboler. Om våra starka önskningar skulle uppenbara sig för oss i sömnen skulle det 

kunna göra att vi vaknar eftersom vi eventuellt blir chockade över det starka vi drömmer om 

och då har vi inte möjlighet att göra en drömanalys när vi sedan är vakna.32  

Karaktärens utseende i ”Lullaby” konnoterar en ironisk framställning av den utsatta 

kvinnan i en gotisk miljö. Något allvarligt sätts i en underlig, absurd men också insiktsfull 

kontext. Genom att skjuta undan sina innersta önskningar greppar Smiths undermedvetna tag i 

honom och skapar denna skräckvärld, där en fobi för spindlar växer fram, där ”jaget” 

omvandlas till något djuriskt som fräser till (mot honom själv) och där döda människor väcks 

till liv. Bilderna visar att undantryckta känslor kan skapa en skräckinjagande absurd värld, 

liknande den gotiska litteraturens sätt att skriva om ”verkligheten”, men med ett psykologiskt 

perspektiv skulle detta kunna manifestera ett sjukdomstillstånd som psykoanalytiker skulle 

diagnostisera som psykos.  

Jacques Lacan, efter Freud en av psykoanalysens främsta teoretiker, menar att den individ 

som inte kan ta del av den symboliska värld vi lever där tecken är det grundläggande 

kommunikationsmedlet som gör att vi kan förstå varandra, drabbas av psykos. En person som 

inte kan uttrycka sina verkliga känslor genom det symboliska systemet blir sjuk.33 Eventuellt 

visar huvudkaraktärens känslor och uttryck ett omvänt psykoanalytiskt perspektiv som funnits 

om kvinnans penisavund, tanken om kvinnans undermedvetna insikt om avsaknad av fallos 

och därmed även avsaknad av makt och inflytande. Den transsexuella/intersexuella mannen 

som representeras i videon marginaliseras på samma sätt som kvinnan i patriarkatet. Den 

hegemoniska maskulinitetsstrukturen i samhället gör att kvinnan och den transexuella mannen 

hamnar på samma samhälleliga nivå. De utestängs, drabbas av sjukdom och prioriteras bort i 

dåtidens samt dagens samhälle. Bilderna visar ett gammalt litterärt motiv som gestaltas inom 

ett nytt medium och visar dagens, inte helt olikt gotikens, sätt att förhålla sig till kön, sjukdom 

och sexualitet och hur det marginaliseras i ett normstyrt, patriarkalt samhälle.  

                                                
32 Terry Eagleton, ”Psychoanalysis”, Literary theory, An introduction (Oxford 1996), s. 136. 
33 Ibid., s. 164. 
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En ytterligare tolkning av bildens ångestfyllda känslor skulle kunna belysa ett trauma i 

barndomen. Enligt Freud sker saker inom hemmet som barnet inte kan förstå, som exempelvis 

de vuxnas könsskillnader eller föräldrarnas sexuella dragning till varandra. Inom varje barn 

skapas då kunskapsluckor, luckor som inte fylls med logiska svar eller korrekta uppfattningar 

om vad som egentligen sker utan barnet skapar sina egna alternativa svar med hjälp av fantasi. 

Där kan alla möjliga svar uppkomma och otäcka fantasier kan bli en del av barnets verklighet, 

t.ex. spöken, monster under sängen eller andra otäcka fenomen.34 Vissa tecken i Smiths 

utseende skulle kunna konnotera ett förvirrat barn, exempelvis det toviga håret kan 

symbolisera barns svårigheter att helt och hållet kunna ta hand om sig själva eller det 

överdrivna sminket som kan tolkas som ett barn som härmar ett vuxet beteende men inte utför 

det särskilt väl. Han skulle kunna representera ett barn som inte fått den kärlek hen behövt 

och som nu i vuxen ålder saknar en fast sexuell grund och drabbas därför av psykostillstånd 

och fobier.  

Freud tar E.T.A Hoffmanns författarskap, i synnerhet hans berättelse om Sandmannen 

(1817) som exempel i sin definition av ”det kusliga”, på tyska unheimlich, och dess påverkan 

på människan i hennes vardag. Freud menar att Hoffmann väcker det kusliga till liv i sin 

berättelse och suddar därmed ut gränsen mellan de levande och de döda. Det obehagliga, det 

kusliga samt det farliga dyker helt plötsligt upp i vardagen och vi börjar ifrågasätta den 

tillvaro vi lever i.35 Det kusliga som sker i ”Lullaby” verkar vara ett återkommande inslag i 

huvudkaraktärens sänggående. Hans blick och min ser nästan ut att invänta det som ska ske, 

han är beredd på det otäcka som växer sig starkare i rummet. Bilden visar inte heller att Smith 

känner en så pass stor rädsla att han är beredd att fly undan utan snarare visar han upp ett 

sansat beteende samtidigt som han ser skräckslagen ut. Det kusliga är påtagligt i karaktärens 

vardag men samtidigt skulle hans tillstånd kunna ses som antingen en dröm eller psykos. Lika 

gärna sker det kusliga i en vardaglig miljö och Freuds tankar om det undermedvetnas 

påverkan på oss manifesterar sig i denna video. 

Vidare menar litteraturvetaren Michelle A. Massé att gotiken är en genre som är viktig för 

psykoanalysen. Människan arbetar konstant med tanken att försöka hålla isär den verkliga 

världen och vår fantasi, men enligt psykoanalysen sker hela tiden övertramp mellan båda 

världarna genom exempelvis felsägningar och dagdrömmar. Massé anser att Freuds definition 

av drömmar, som enligt freudiansk psykoanalys anses som ett resultat av våra innersta 

önskningar, är en skräddarsydd metod för tolkningar av den gotiska litteraturen där slöjor, 

                                                
34 Sigmund Freud, Samlade skrifter av Sigmund Freud XI Konst och litteratur, volymansvarig 
Clarence Crafoord (Stockholm 2007), s. 320. 
35 Ibid. 
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spöken, drömmar, gömda passager och viktiga, men ibland missförstådd, meddelanden mellan 

karaktärerna oftast gestaltas.36 

Det Massé påpekar här om Freuds drömdefinition kan analyseras inom den gotiska litterära 

genren. Två världar möts, upprätthållandet av det kusliga samt det ”verkliga” löses upp och 

genom fokus på subjektet berättas historien. The Cures video visar hur dessa två världar blir 

en och det är genom drömmen som de möts. Drömmen är den del av oss där våra innersta 

önskningar existerar enligt Freud och antingen visar Smith en önskan om att få identifiera sig 

som ”det andra könet” eller en sorg över att aldrig ha fått vara ett barn. Videon skulle lika 

gärna kunna manifestera ett barns mardröm, en hysterisk kvinnans psykos eller en transexuell 

mans innersta känsloliv. 

2.3 Den gotiska kvinnans hysteri och övervakning 
I ”Charlotte Sometimes” börjar videon med en ung kvinna som går utanför ett slott. Hon 

vandrar mot slottets ingång och går genom dörröppningen. Kameran filmar hennes ingång 

och zoomar sen ut för att filma hur hon vandrar uppför trappan. Bandmedlemmarna i The 

Cure står i trappan, likt spöken, och betraktar henne när hon går in i slottet. Inget indikerar att 

hon uppfattar att de står där och iakttar henne. Hon går längre uppför trappan, kameran 

zoomar ut och vi förstår att hon har filmats utifrån ett spegelperspektiv i första anslaget.37 

Spegelmotivet skapar en känsla av betraktelse, antingen att rannsaka sig själv eller att 

någon annan ser en genom en spegel utan att man själv uppfattar betraktaren. I en kontext av 

den subjektiva drömvärlden, som jag kallar det, visar sig det motivet redan i början av videon. 

Charlotte är i centrum men spegelperspektivet och männen som betraktar henne konnoterar att 

hon är övervakad. Kavka skriver att spegelperspektivet är ett vanligt förekommande motiv 

inom filmgenren ”the female Gothic”. Där får antingen en spegel eller ett porträtt representera 

kvinnans identifikation med det monstruösa eller det otäcka. Filmgenren gestaltar kvinnans 

sexualitet och identitet främst genom psykologiska tecken.38 Kavka hävdar också att den 

tyska expressionismen skapade genren ”the female Gothic” med föreställningen om hysteri 

och paranoia som kvinnliga egenskaper. Den kvinnliga protagonisten framställs både som ett 

oskyldigt offer samt den som måste utreda det forna brott som har begåtts, 39 vilket Charlotte 

                                                
36 Michelle A. Massé, ”Psychoanalysis and the Gothic”, A companion to the gothic, red. David Punter 
(Oxford 2000), s. 234. 
37 ”Charlotte Sometimes”, sekvens 0-1:27. 
38 Misha Kavka, ”The Gothic on screen”, The Cambridge companion to Gothic fiction red. Jerrold E. 
Hogle (Cambridge 2002), s. 220. 
39 Ibid. 
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manifesterar sig som. Hon är både övervakad och utsatt men samtidigt den som står i centrum 

och som måste lösa det hemska som hänt. Hon är den som leder berättelsens händelser framåt 

genom att röra sig runt i slottet men fenomen omkring henne stör den riktiga värld hon lever i. 

”Spökena” betraktar henne och en dubbelgångare, med viktorianska kläder, liknande 

Charlotte, dyker senare upp och skrämmer henne.  

Freud påstod att i människans liv dyker det ibland upp kusliga fenomen eller situationer 

som sätter igång vårt undermedvetna. I förordet till Freuds nedskrivna föreläsning om ”Det 

kusliga” förklaras Freuds tankar om kusliga ting och situationer som kan uppstå i människans 

liv: ”Det omedvetnas bortträngda spöken dyker upp när vi minst anar det.”40 Ännu en 

subjektiv värld målas upp i ”Charlotte Sometimes”, liknande den som beskrivs i ”Lullaby”, 

där Charlottes upplevelser och känslor står i centrum och där det övernaturliga har en plats i 

den verkliga världen. Det kusliga väcks plötsligt till liv inne i slottet och Charlotte blir den 

subjektiva berättaren som gör att historien fortskrider.  

Jag vill komma tillbaka till antagandet om den subjektiva drömvärld som utspelade sig i 

”Lullaby”. En textrad upprepas gång på gång i ”Charlotte Sometimes”: ”Sometimes I’m 

dreaming.”41 Kanske är hennes vandring genom slottet bara en dröm? Kanske drabbas hon av  

återkommande psykoser/neuroser och börjar se sig själv utifrån andra ”jag”? Samma anslag 

som i ”Lullaby” utspelar sig i ”Charlotte Sometimes”. Vi vet aldrig om det som utspelar sig är 

dröm eller verklighet. Den gotiska litteraturens berättarteknik är slående. En värld 

representeras där verklighet och övernaturliga inslag går hand i hand. Hogle definierar 

ytterligare några av gotikens typiska drag. Miljön där historien utspelar sig döljer oftast gamla 

hemligheter som påverkar huvudpersonen, både psykiskt och fysiskt, under hela berättelsens  

gång. Dessa hemligheter jagar protagonisten och manifesterar sig genom spöken, vålnader 

eller monster som uppenbarar sig inom den historiska miljön de befinner sig i. De döda eller 

icke mänskliga fenomenen försöker påverka de levande att hjälpa till att lösa gamla 

ouppklarade brott. De dödas hemligheter måste lösas genom de levande för att skipa 

rättvisa.42  

Uppenbart är att något har dragit Charlotte till slottet. En känsla av att något som skett 

tidigare och som inte är uppklarat infinner sig. Den viktorianskt klädda kvinnan som 

uppenbarar sig men som snabbt försvinner från Charlottes åsyn vill förmedla något. 

”Spökena” vet också något som Charlotte inte vet. Gotikens beskrivningar av ouppklarade 

brott samt döda personers försök till att skipa rättvisa genom de personer som lever nu 

                                                
40 Freud, s. 319. 
41 Robert Smith, ”Charlotte Sometimes”, singel (Fiction Records 1981). 
42 Hogle, s. 2. 
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skildras. Videon är, estetiskt och narrativt sett, inte lika välarbetad som ”Lullaby” men de 

tydliga gotiska dragen finns i det visuella. En kvinnas instängdhet och utsatthet gestaltas. 

”Sometimes I’m dreaming where all the other people dance” sjunger Smith i refrängerna. 

Charlotte är den övergripande huvudpersonen och hennes inre påverkas av det yttre som sker. 

Som textraden förmedlar är Charlotte inne i en drömvärld, antingen satt i trans eller insjunken 

i sin undermedvetna värld medan det som sker i hennes närhet rör sig och drar handlingen 

framåt. Det subjektiva berättandet bryts upp och ges till det som sker runtom Charlotte. Dock 

är det alltid hon som står i centrum, ingen annan person tillges berättandet. Enligt Massé finns 

det gemensamma drag mellan Freuds arbete kring kvinnors hysteri och gestaltning av kvinnor 

inom den gotiska litteraturen. Kvinnan framställs oftast som passiv och utan självförtroende. 

Freud använde både kliniska erfarenheter samt litterära motiv för att kunna skapa vad han 

kallade ”karaktärstyper”, bland annat den ”förföljda jungfrun” som då skulle karaktärisera 

Freuds definition av hysteri.43 

Är Charlotte en hysterisk kvinna på jakt efter sitt undermedvetnas önskningar? Ett typiskt 

gotiskt drag i videon är att det är Charlottes känsloliv som står i centrum, så som många 

gotiska romaner gestaltar sina karaktärer. Hon börjar se saker som kan uppfattas som kusliga 

eller övernaturliga. En dubbelgångare uppenbarar sig, liknande den i ”Lullaby”. En 

dubbelgångare skulle i min mening kunna symbolisera en upplösning av jaget. Det finns två 

världar runt oss, den verkliga och den metafysiska, men också en delning inom oss själva. 

Människan har både en ond och en god sida. Detta tema är återkommande inom många 

litterära genrer. Hela tiden möts den värld människan önskar ha som sin verklighet med den 

värld som hon egentligen vill lägga bakom sig. Det undermedvetna innehåller inslag som 

exempelvis sorg, förvirring eller trauman vilket den gotiska litteraturen vill göra oss medvetna 

om, samt psykoanalysen, för att kunna belysa nya känslor eller motiv i människans känsloliv. 

Gotikens litteratur och The Cures musikvideors framställning av dessa tankar visar hur vi inte 

kan undvika att dessa världar går samman och hur mycket vi än stretar emot, så som Smith i 

”Lullaby” och Charlotte i ”Charlotte Sometimes” så tar ”det kusliga” tillslut över 

karaktärernas livssituation, utan någon fast upplösning eller egentlig förklaring till det som 

sker. 

                                                
43 Massé, s. 234. 
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2.4 Psykoanalysens ”det kusliga” och gotikens ”terror” 
Begreppet ”det kusliga” har nämnts i tidigare avsnitt. I detta avsnitt kommer begreppets 

innebörder att fördjupas samt jämföras med gotikens gestaltning av liknande känslor som 

beskrivs inom begreppet ”terror”. 

I antologin över Freuds föreläsningar finns i det elfte bandet ”Konst och litteratur” en 

nedskrivning av hans föreläsning om begreppet ”Det kusliga”. Begreppet handlar om att 

litteraturen och konsten gestaltar människans pendling mellan sitt starka inre känsloliv, där 

hennes undermedvetna känslor verkar, mellan den yttre världen där realiteter påverkar vår 

sinnesstämning. Freuds definition av det kusliga handlar om främmande situationer eller 

objekt som rör sig i vår vardag och som kan uppfattas som antingen hotande eller farliga.44 

Diktare, författare och dramatiker har, enligt Freud, för vana att föra sin publik mellan 

gränslandet av vår realitet och vår fantasi. Främst sätts den skräck vi kan uppleva inom oss 

själva eller om oss själva i centrum. Metoden är en slags njutningspunkt inom konsten, den 

påverkar oss och gör att vi kommer närmare konstverkets essens samtidigt som det skrämmer 

oss. En paradoxal känsla skapas inför ett konstverks uppenbarelse.45 

Fyhr för en mindre diskussion kring begreppet terror. Han menar att terror inom gotiken 

anses som tilltalande, högstämda skildringar av människor och omgivningar. Karaktärerna 

råkar ut för ovanliga samt tragiska öden men beskrivs samtidigt med en empatisk inlevelse.46 

Vidare hävdar Fyhr att gotiken målar upp en hemsk värld där fantasi, verklighet, sanning, 

osanning skildras som sammansatt. Inom skräckgenren, som Fyhr jämför gotiken med, 

erövras den verkliga världen av exempelvis monster, spöken, zombies och kan därmed 

förgöras medan de gotiska verken inte ger sina läsare samma förklaring till det övernaturliga 

som sker eller ett lyckligt slut till det otäcka som dyker upp. De otäcka fenomenen eller 

situationerna uppenbarar sig utan att karaktärerna kan göra något åt det.47 

Den scen i ”The Lovecats” där Smith först uppenbarar sig sker 32 sekunder in i videon. 

Han står framför en dörr med händerna ovanför huvudet, i en zombieliknande pose medan 

hans skugga växer sig fram bakom honom.48 Sekvensen fortsätter med att han rör sig i ett rum 

där tavlor hänger snett på väggarna och andra föremål också har skräckinjagande skuggor 

bakom sig, medan han själv rör sig dansades framåt i en cirkel. Smith sjunger/mimar in i 

kameran hela tiden. Uppstoppade samt levande katter är en del av rekvisitan. Smith rör sig 

                                                
44 Freud, s. 318 f.  
45 Ibid., s. 319.  
46 Fyhr, s. 39. 
47 Ibid., s. 46. 
48 ”The Lovecats”, sekvens 0:30. 
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onormalt snabbt och för sig teatraliskt mot kameran. Han gestikulerar och det är som om han 

vill berätta samt visa något för betraktaren. Några gånger får Smith en vampyrliknande min i 

ansiktet49 samtidigt som han sjunger: ”Til we bit, and scratch and scream all night.”50 

Rummet i ”The Lovecats” skildrar en plats i upplösning och som saknar högre ordning. 

Föremålen består av uppstoppade djur, fågelburar och tavlor som hänger snett men i likhet 

med ”Lullaby” är det föremål som i ett statiskt betraktande är enbart ”en katt” eller ”en tavla” 

och därför ”riktiga” föremål för betraktaren. Denna kusliga uppsättning av föremålen och 

Smiths ironiska anspelning mot betraktaren (kameran) om att vara med i det absurda som sker 

i rummet skapar ett skrämmande rum. Skuggorna som målas upp både bakom personerna i 

videon samt föremålen ger en starkare känsla av psykostillstånd i rummet, något otäckt håller 

på att ta över. Ibland sker Smiths och bandets gestikulerande i en ultrarapid rörelse, de kan 

inte kontrollera det de gör, det går lite för snabbt. Huvudkaraktären går från olika 

känslotillstånd, vampyrliknande min krälande, psykosaktigt, på golvet51 till gullandes med 

kattunge.52 Det är delvis en bidragande faktor till ”kuslighetskänslan” i videon. Verkliga 

föremål och situationer sätts i en irrationell kontext. Alla de olika känslouttrycken Smith och 

bandet ger åskådaren utdelar konnotationer om en värld av förvandling. Från levande katt till 

”död”. Från Smiths obehagliga, mördaraktiga min till öm man som klappar kattungar. En 

absurd värld där verkligheten vänds upp och ned och som försöker få med betraktaren i 

galenskapen. Karaktärerna i videon påverkas av objektens och rummets terror och kan inte 

komma ifrån det som sker runtom dem. Freuds begrepp ”det kusliga” och gotikens ”terror” 

samspelar i ett och samma rum där obehagliga situationer uppstår som gör att personerna 

utsätts för psykisk och fysisk terror.  

Psykoanalysens idéer om det kusliga hämtades delvis från den litterära gotikens 

beskrivningar av skrämmande fenomen och situationer. Hogle gör gällande att gotiken 

innefattar bäst exempel på Freuds definition av det kusliga eftersom att genren beskriver de 

fenomen som Freud just inringade som främmande för oss.53 Han hävdar vidare att Freuds 

psykoanalytiska teorier om det undermedvetna utgick bland annat ifrån gotiska berättelser 

som exempelvis Edgar Allan Poes författarskap.54 

I gotikens värld där övernaturliga inslag hör hemma i människans verkliga värld gestaltas i 

rummet i ”The Lovecats”. Det verkliga och det mystiska manifesterar sig som ett. Freuds 

                                                
49 Ibid., sekvens 0:39 och 0:47. 
50 Robert Smith, ”The Lovecats”, Japanese Whispers (Fiction Records 1983). 
51 ”The Lovecats”, sekvens 0:52-1:02. 
52 Ibid., sekvens 1:17-1:34. 
53 Hogle, s. 6. 
54 Ibid., s. 3. 
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definition av det kusliga är medverkande och betraktaren är en del av det narrativa spelet. I 

”The Lovecats” är det inte den subjektiva världen som står i centrum för handlingens framfart 

utan det är snarare rummet som ger näring åt skildringen. Det är som om det övernaturliga 

sitter i väggarna och för berättandet framåt. En upplösning av den subjektiva drömvärlden 

sker och omvandlas till en objektiv drömvärld. Vi följer ingen huvudkaraktär, snarare 

förmedlas en annan del av Fyhrs definition av gotiken. Det är en värld av ”förfall, undergång 

och lösbarhet”. Smiths krälande på golvet, de otäcka skuggorna på väggen, hans nästan 

schizofrena beteende där nya personligheter uppkommer förmedlar detta. I ”Lullaby” och 

”Charlotte Sometimes” skapas ett filmiskt berättande där klassisk dramaturgi står i centrum. I 

”The Lovecats” är detta upplöst och det kusliga griper t.o.m. tag i själva dramaturgin. 

Betraktaren är handlingens fokus och inte som i de andra två videorna där huvudkaraktären 

får ta störst plats. Det visar en upplösning från gotikens annars typiska litterära drag men 

också en medvetenhet om hur man kan upplösa de äldre motiven och skapa något nytt inom 

den gotiska symboliken. Undergångskänslan finns kvar men i och med rummets upplösning 

konstrueras ett nytt postmodernt sätt att gestalta ett äldre litterärt motiv i en visuell kontext.  

3. Queer, kön och blick  
Feministisk litteraturforskning har sedan länge uppmärksammat den gotiska litteraturens 

fokus på kön och sexualitet. Forskare har analyserat hur detta på lång sikt har skapat 

legitimerade maktstrukturer i Västeuropa. Gotikens litteratur har koncentrerats kring motiv 

som till exempel karaktärers längtan eller fruktan kring könsbyte, homosexualitet, 

bisexualitet, etnicitet, klass, vuxna som beter sig som barn m.m.55 Dessa motiv, som antingen 

har gestaltats som hemska upplevelser eller åtråvärda önskningar, finns oftast med i de 

gotiska romanerna, dock med olika fördjupningsnivåer enligt Hogle. Dessa känslor skildras 

som tillhörande människan och är förnimmelser som lever inom oss, vare sig vi vill det eller 

inte. Skräckmotiven skapar distans från dessa känslor med dess skräckinjagande samt 

övernaturliga motiv men uppmärksammar samtidigt hur levande dem är för oss.56 

3.1 Omvandlingen av mannens överordnade blick 
Smiths queera utseende i ”Lullaby” och ”The Lovecats” kommer härmed att diskuteras utifrån 

olika blickteorier samt invändningar mot dem. Genusforskaren Leena-Maija Rossi diskuterar i 

                                                
55 Ibid., s. 9. 
56 Ibid., s. 12. 
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sin artikel ”Att re-turnera blicken” i publikationen Konst kön och blick. Feministiska 

bildanalyser från renässans till postmodernism om den alltmer uppmärksammade 

feministiska blickteorin som belyser kvinnans position som ”den Andra” inom film- samt 

bildvetenskapen. Teorin uppmärksammar den samhälleliga idén om kvinnans uppenbara brist 

av fallos, vilket gör att hon har svårare för att erövra en maktposition. Kvinnan inom filmens 

värld framställs som en passiv och maktlös person som påverkas lätt av andra. Rossi refererar 

till filmteoretikern Laura Mulvey som har analyserat traditionella Hollywoodfilmer där hon 

menar att filmerna skapas utifrån föreställningen om mannens njutning. Den manliga blickens 

behov står i centrum och kvinnorna uppträder som passiva ikoner, som föremål för både sin 

publiks och medspelares begär. Kamerans blick är övergripande manlig och filmar karaktärer, 

både manliga och kvinnliga, utifrån manliga behov.57 

Vem riktar sig bilderna till i The Cures videor? Hur påverkas förmedlingen av bilderna 

utifrån ett gotiskt perspektiv där ett subjektivt berättande oftast står i centrum? Det uppenbara 

med The Cures uttryckssätt kring idéer om kön och stereotypiska könsroller är den ironiska 

framställningen. Det är nästan skrattretande med Smiths överdrivna smink i ”Lullaby”, hur 

pass övertydligt hans passiva beteende är när det övernaturliga griper tag i honom och hur han 

hjälplöst äts upp av den enorma, fluffiga spindeln i slutet. Videon anspelar på den sexuella 

varelsen som kvinnan ofta framställs vara som i filmens värld. I ”Lullaby” är det en man, med 

feminina traditionella markörer som representeras och omvandlar den dominerande manliga 

blickens njutning till något ironiskt.  

Rossi hävdar att det postmoderna samhället inte längre uppfattar individen som ett 

enhetligt subjekt utan som någon som är uppbyggt av yttre påverkningar. Man motsätter sig 

tanken om samhällets struktur av binära oppositioner. I postmodern tid uppvisas en 

medvetenhet om traditionella könsroller och det görs försök till att utrota traditionella normer 

för att kunna skapa nya konnotationer till existerande tecken.58       

The Cure gör den postmoderna omvandlingen av den manliga blickens övertag i 

filmindustrin och förlöjligar bildens annars sedvanliga framställande av den sexuella, passiva 

kvinnan genom att använda sig av humor. Kvinnor instängda i trånga, obehagliga utrymmen 

är ett vanligt inslag inom den gotiska litteraturen. De små utrymmena, instängdheten och 

omöjligheten att slå sig fri är en metafor för den patriarkala världen som dåtidens kvinnor 

levde i enligt litteraturforskaren Kate Ferguson Ellis. Många feministiska forskare är oense 

                                                
57 Leena-Maija Rossi, ”Att re-tunera blicken”, Konst, kön och blick. Feministiska bildanalyser från 
renässans till postmodernism, red. Anna Lena Lindberg (Stockholm 1995), s. 212. 
58 Ibid., s. 213.  
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om kvinnorna i de gotiska berättelserna är hjältinnor eller bara ”goda” exempel för hur 

kvinnan ska vara i det patriarkala samhället.59 

På ett sätt framställs Smith i linje med tanken om kvinnans passivitet i ”Lullaby”. Han är 

påtagligt passiv i sin drömvärld. Han är både utsatt för en trånande blick, där hans smink står 

för den njutning han vill försöka förmedla till den som tittar, dock med ironiska inslag. Han är 

också underkuvad det övernaturliga som påverkar hans verkliga värld. Han följer en 

återkommande representation av filmvärldens kvinnor men samtidigt omvandlar det till något 

annat eftersom han också framställer sig som en androgyn person. Det blir humoristiskt och 

ger en tankeställare till publiken om vad som händer i bilden. Normer och koder omvandlas 

och ger sina tittare nya perspektiv på ett åldrat synsätt att se på kvinnan och hennes sexualitet. 

Media- och populärkulturforskaren Lisbet Van Zoonen refererar även hon till Mulveys 

artikel och hävdar att begreppen voyeurism och identifikation är det som utgör mannens 

position i åskådningen av film. Kameran, den tredje funktionen i filmskapande (bortsett från 

publiken och karaktärer) skapar mannens scopophilia (freudianskt uttryck som handlar om att 

åtrå något/någon utan att vara fysiskt nära varandra) samt identifikation. En manlig åskådare 

identifierar sig som den manliga protagonisten och känner sig som ”honom” och objektifierar 

”henne”. Van Zoonen ställer sig frågan om detta kan appliceras på kvinnans åskådning.60  

Det Van Zoonen påpekar här, och som Mulvey diskuterat innan, är mannens 

njutningsposition som publik. I ”The Lovecats” och i ”Lullaby” finns inga kvinnor. Det är 

enbart i ”Charlotte Sometimes” som en kvinna representeras. Kamerans vinkel i ”The 

Lovecats” följer inte den annars typiska objektifieringen av personer eller objekt som inte 

tillhör den överordnande skaran i det patriarkala samhället. Som nämnt tidigare är det 

åskådaren som står i fokus och som leds genom berättandet. Van Zoonens ifrågasättande av 

kvinnan och hennes åskådarposition som förvandlas till ett manligt tittade kan eventuellt vara 

det som The Cure försöker förmedla i receptionen av bilderna. Bildernas sexuella anspelning 

visar en medvetenhet om mannens njutningsposition som är så pass dominerande i film och 

konstvärlden men som nu förmedlas genom en androgyn person. Vi vet inte vem som tittar, 

det är inte en kvinna som objektifieras i videon, snarare är det en omvandling av positioner 

samt en upplösning av normer kring reception av bilder. 

                                                
59 Kate Ferguson Ellis, ”Can you forgive her? The gothic heroine and her critics”, A companion to the 
gothic, red. David Punter (Oxford 2000), s. 258.  
60 Lisbeth van Zoonen, ”Spectatorship and the Gaze”, Feminist Media Studies (London 1994), s. 89. 
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3.2 Kvinnans marginaliserade blick och position inom litteraturen 

samt den visuella världen 
Film och medieforskaren Mary Ann Doane diskuterar i sin artikel ”Film and the 

masquerade. Theorising the female spectator” i publikationen Hollywood Cultural 

dimensions: ideology, identity and cultural industry studies, den kvinnliga blicken i en 

filmteoretisk kontext. Hon skriver att kvinnans blick anses både ha en kvinnlig samt en 

manlig åskådarposition. Kvinnans blick och reception av bilder anses som en metafor för en 

transvestit, någon som har ett socialt kön (kvinna) men täcker över det med ett annat (man). 

En kvinnlig betraktare som identifierar sig med en kvinnlig karaktär i en film måste anamma 

en passiv och masochistisk position när hon iakttar bilden eller filmen. Om hon identifierar 

sig med en aktiv hjälte (man) blir hennes identitet som publik maskuliniserad. Vidare menar 

Doane att kvinnor har lättare för att klä sig som en man. Transvestism för kvinnor är 

utpräglad i samhället. Tanken tycks vara, enligt henne, att det är fullt förståeligt att kvinnor 

vill ha samma position som män, och kan därmed tänka sig att klä sig i stereotypiska manliga 

kläder, eftersom det är män som har störst inflytande i det patriarkala samhället och blir 

därmed norm.61 
En kvinnlig blick, utifrån Doanes definition, ges ett speciellt utrymme i ”The Lovecats”. 

Videons berättande utgår ifrån en åskådare som medverkar i rummet, betraktaren bjuds in att 

vara med. I gotisk mening skulle detta kunna vara befrielsen. Den galna kvinnan, instängd på 

sitt rum, i ett torn eller loft (det erkända begreppet ”the mad woman in the attic”) får nu vara 

med i galenskapen. Hon är inte längre en passiv fånge utan får ta del av det som händer. 

Miljön är fortfarande kaosartad och omringas av mardrömmen men hon får nu spela en aktiv 

roll i det absurda som sker. Doanes uppfattning om att kvinnor har lättare att klä sig som en 

man, att manligt attribut lätt kan anammas till en kvinnlig kropp, omvandlas i ”Lullaby” där 

tecken för kvinnlighet bärs av en manlig kropp. Enligt Doane tilldelas en kvinnlig åskådare av 

bilden en passiv identitet. I ”Lullaby” tilldelas vilken tittare som helst en passiv 

åskådarposition eftersom bilderna konnoterar andra saker än det som vi annars är vana vid i 

ett patriarkalt normstyrt samhälle.  

Leffler hävdar att inom skräckgenren ges alltid publiken mer information om vad som 

komma skall än karaktärerna. I sådana scener identifierar sig inte publiken med karaktärens 

känslor, snarare oroar vi oss över vad som ska hända personerna i filmen eller bilden. Leffler 

                                                
61 Mary Ann Doane, ”Film and the masquerade. Theorising the female spectator”, Hollywood Cultural 
demensions: ideology, identity and cultural industry studies, red. Thomas Schatz (London 2004), s. 
102.  
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benämnar denna situation där publiken vet mer än huvudkaraktärerna om vad som ska ske för 

”dramatisk eller tragisk ironi”.62 Detta åskådarperspektiv kan appliceras i både ”Lullaby” och 

”Charlotte Sometimes”. Publiken får mer ledtrådar om vad som ske än själva 

huvudkaraktären. Eventuellt är Smith beredd på spindelns ankomst i ”Lullaby” på grund av 

sitt lugna humör och minspel där han nästan tycks känna igen de obehagliga ting som 

uppenbarar sig. I ”The Lovecats” ges också åskådaren mer information om vad som komma 

skall, dock vet vi inte vad exakt som ska hända i videon då den inte följer den klassiska 

dramaturgin men publiken förstår att detta är en absurd och övernaturlig värld som egentligen 

inte borde beträdas. 

 Om nu publiken har ett övertag i sin åskådarposition inom skräckgenren, hur fungerar då 

det antagande som både Mulvey, Doane och van Zoonen gör om kvinnans utsatta och 

objektifierande position som både publik och karaktär inom film och bildvärlden? Hur kan 

den feministiska kritiken appliceras på verk där inga kvinnor ens medverkar? Gotiken är en 

genre där kvinnan har en passiv och utsatt position. The Cure, enligt min åsikt, förringar inte 

kvinnans position som karaktär eller åskådare utan omvandlar hela tiden publikens 

förväntningar på vad som ske, vem som blir utsatt för vad samt gör försök att omvandla eller 

förinta stereotypiska könsroller. Det visar en medvetenhet om patriarkatets ständiga övertag 

inom samhälle, kultur och konst och hur konsten försöker omvandla gamla samhällsmönster 

till något nytt.  

Den gotiska litteraturen är en genre där stereotypiska könsroller gestaltas men som tidigare 

nämnt är det samtidigt en absurd och ironisk genre där personer utan specifik könstillhörighet 

gestaltas, där homosexuella får ta plats och kvinnor är huvudrollsinnehavare. Både gotiken 

och det postmoderna samhället omvandlar normer och förväntningar hos sina åskådare men 

har samtidigt mycket att lära av varandra. Jag vill inte påstå att The Cures estetiska verk helt 

och hållet uppvisar en omvandling av könsroller eller skapar en total frigörelse av det 

kvinnliga sinnet och kroppen. Fortfarande gestaltar Smith en utsatt och passiv roll i bland 

annat ”Lullaby”, likaså genom Charlotte, men att representera en androgyn person, som i sitt 

utseende konnoterar något annat än stereotypisk manlighet, visar att våra föreställningar om 

vad det innebär att vara man eller kvinna kan luckras upp och göras om och fortfarande ta 

avstamp i en äldre litterär kontext som till exempel gotiken. Gotikens symbolism står kvar i 

bildens varseblivning samtidigt som den omvandlas och görs till något postmodernt, likaså till 

något absurt, teatraliskt samt ironiskt. 

                                                
62 Leffler, s. 66 ff.  
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Smiths utseende i en symbolisk kontext skulle kunna motsvara en hysterisk kvinna, ett 

tema som var populärt att skriva om i England under den viktorianska eran. En person, som 

enligt Freud, inte har fått utleva sina innersta önskningar drabbas av neuroser, fobier eller 

tvångsbeteenden63 vilket var en vanlig diagnos som kvinnor fick under denna period. Det var 

också ett vanligt förekommande litterärt tema att skildra, bland annat Ann Radcliffes romaner 

hade hysteriska kvinnor som huvudtema.64 Foucault har konstaterat att under 1700-talet 

skiftade läkares fokus från specifika kroppsdelar, där den kvinnliga hysterin troddes utmynnas 

ifrån, till uppfattningen om nervsystemet som bakomliggande orsak till neuroserna. Om 

kvinnan hade ett alltför aktivt liv ansågs hon vara mer benägen att drabbas av ett hysteriskt 

tillstånd, därför var åsikten att kvinnan skulle leva ett stillsamt liv för att undvika utvecklandet 

av sjukdomstillstånden.65 

Smiths sängliggande, hans clownliknande sminkning och det mörka rum han befinner sig i 

spelar på den viktorianska tanken om att den hysteriska kvinnan ska vara instängd. Bakslaget 

blir att detta gör henne inte frisk utan snarare sjukare. Postmodernt perspektiv visar bilden av 

en transexuell man som inte får leva ut sina önskningar och blir därmed instängd i det 

patriarkala normsystemets vindsvåningar där han utvecklar psykoser och nervsammanbrott, 

liknande de viktorianska kvinnornas situation. Videon visar ett spännande samspel mellan de 

traditionella tankarna om kvinnors sjukdomstillstånd som fanns under den gotiska perioden i 

England och hur de idéerna kan omvandlas till något nytt i dagens samhälle. Genom ironi och 

ett överdrivet gestaltande av traditionella feminina tecken omvandlar The Cure synen om 

kvinnan och hennes hysteri, samtidigt som gestaltningen inte helt frånkopplas från sin 

ursprungliga kontext. 

3.3 The Cure och queerperspektivet. En upplösning eller ett 

upprätthållande av gotiska könsstereotyper? 
Kavka beskriver gotikens typiska gestaltning av den övernaturliga världen och den ”verkliga” 

som en sammansatt värld. Hon menar att litteraturen inom genren gestaltar karaktärernas 

sexualitet och könstillhörigheter på samma sätt som atmosfären runt omkring dem, gränserna 

är utsuddade mellan det verkliga och det overkliga. Karaktärer kan byta könsidentitet eller 

beskrivas som androgyna. Detta sker i bland annat Frankenstein (1818) där män tar över 

kvinnans roll som mänsklig reproduktionsfaktor. I Dracula (1897) beskrivs vampyrerna med 
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både typiska feminina och manliga drag. Deras sexualitet är inte fastställd utan flytande. 

Gotiken utmärker sig genom att slå hål på sociala konventioner och göra upp med normer 

som samhället i stort har sedan länge försökt upprätthålla.66 

Som tidigare nämnts är det möjligt att analysera gotiken utifrån ett queerperspektiv på 

grund av texternas och berättelsernas saknad av ”högre ordning”. En högre ordning skulle 

kunna definieras som en maktapparat, en struktur, en samhällelig eller själslig ordning som 

ramar in människan och hennes väsen i ett visst sätt att vara och uttrycka sig. Liknande tankar 

går att appliceras på litteraturen eller konsten i allmänhet. Olika kulturverksamheter följer 

samhälleliga normer för att kunna verka och accepteras som mänsklig verksamhet. 

Strukturalisten samt litteratur och estetikteoretikern Jan Mukarovsky, en av Pragskolans 

frontfigurer, menade att den estetiska normen verkar inom en kanon, en uppsättning regler om 

hur produktionen av ett verk ska se ut. Konstverket är påverkat av en ”repertoar av 

förebildliga verk”.67 Dock visar gotiken att den är en genre som motsätter sig detta och 

försöker göra upp med samhället och dess normer. Samtidigt anser jag att gotiken 

reproducerar könsroller genom att bland annat göra kvinnan passiv och paranoid och som 

Kavka menar, kodar det till den kvinnliga identiteten.68  

Saknar kön ”högre ordning” i The Cures videor? Upplöses könsstereotyper genom deras 

estetik eller reproduceras gotikens skildringar av kön? I ”Charlotte Sometimes” är det en 

utsatt, vit skolflicka som står i centrum. Gotikens sätt att skildra en utsatt paranoid kvinna 

förvandlas inte till något annat i The Cures postmoderna kontext utan förställningen om 

kvinnan upprätthålls. Videon kan ses som en replika av en typisk gotisk berättelse där den 

litterära historien innehåller ett slott, spöken, labyrintiska miljöer samt en känsla av 

övervakning. I likhet med det som Mukarovsky hävdade ingår gestaltningen av Charlotte i en 

repertoar av tidigare gotiska verk och deras sätt att skildra kvinnan. Videon är tydligt 

sammankopplad med gotikens, men också dagens, föreställning om den kvinnliga skörheten 

samt en kvinnas sjukdomstillstånd.  I ”The Lovecats” däremot representerar videon en 

upplösande miljö som på olika sätt försöker förinta samhälleliga normer och föreställningar, 

med en gotisk estetik som bakgrund. Föreställningar om manlighet upplöses och ersätts inte 

nödvändigtvis med kvinnlighet utan en blandning av typiska könsroller och känslor, så som 

ömhet, galenskap, sexualitet, ironi, samlas inom ett och samma rum och kan inte med lätthet 
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sägas vilja karaktärisera en manlig eller kvinnlig person. Videon visar en total upplösning av 

både tid, rum och kön.  

Queerperspektivet är möjligt att applicera på ”Lullaby” där en upplösning av 

könsföreställningar delvis sker. Den person som uppenbarar sig utanför fönstret i videon är 

klädd i en kostym och har svarta ränder i ansiktet. Smith i sängen mimar till textraden: ”And 

softer than shadow and quicker than flies, his arms are all around me and his tongue in my 

eyes.” Personen utanför fönstret och som är på väg in i sängkammaren mimar i nästa sekvens 

till texten: ”Be still be calm be quiet now my precious boy. Don’t struggle like that or I will 

only love you more.”69 Sekvensen liknar en våldtäktsscen. Den utsatta kvinnan, kontrollerad 

av samhället och mannen, instängd på loftet och som inte har någon möjlighet att frigöra sig, 

blir påhoppad av någon som säger sig älska ”henne” mer ifall ”hon” gör motstånd. Dock säger 

personen ”my precious boy”. Den queera framställningen formas genom personernas icke 

fastställda könstillhörigheter eller sexualitet. The Cure använder sig av ett gotiskt litterärt 

motiv, den sköra, sjuka kvinnan och gör det till något annat. Detta bevisar en än gång hur The 

Cures visuella estetik leker med könsstereotyper för att förvirra eller uppmärksamma deras 

publik om fördomar kring kön och hur dessa visuella komponenter kan suddas ut och bli 

något helt annat genom ett samspel mellan text, bild och musik. Liknande skildringar av 

vampyrer och Frankensteinsmonster, där sexualitet och könstillhörighet upplöses, gestaltas 

genom Smith, både som sängliggande person och potentiell våldsutövare. Personerna i videon 

visar sig inte uppenbart vara kvinnor eller män, men deras handlingar och utseende kan 

kopplas samman med gotikens tankar om manlighet och kvinnlighet, den våldsamma mannen 

och den utsatta kvinnan. Handlingar kodas till könet men utseendet, vilka de egentligen ”är”, 

blir desto svårare att fastställa.  

Det gemensamma med videorna i det här sammanhanget är att när Smith är protagonist 

behandlas könsperspektivet på ett djupare plan men när någon annan står i centrum, som i 

”Charlotte Sometimes”, upprätthålls gotiska könsstereotyper och skapar en visuell historia om 

det gotiska synsättet att tänka och skriva om kön. Eller, med andra ord, när en kvinna är 

frontfigur i The Cures visuella estetik upprätthålls de gotiska könsstereotyperna och 

föreställningarna kring manligt och kvinnligt men när en man är protagonist omvandlas 

tecken och skapar nya förutsättningar för gestaltningen av kön och sexualitet. Det patriarkala 

systemets normer och intressen syns i The Cures visuella estetik. Trots deras försök till att 

försöka omvandla tecken kring kvinnligt, manligt och sexualitet blir resultatet inte alltid det 

omvända. Kvinnan är fortfarande ett undertryckt subjekt i bland annat ”Charlotte 
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Sometimes”, samtidigt som det är hon som står i centrum i videons intrig. Den gotiska synen 

på kvinnan och hennes passiva beteende, hennes saknad av självförtroende samt hennes 

beroende av mannen är så pass klassiska drag inom den viktorianska litteraturen att det blir 

för omfattande att försöka omvandla henne till något annat. Medan mannen är en aktiv 

karaktär inom både den litterära världen, samt den filmiska, ges han fler möjligheter att kunna 

representeras på olika sätt. Det manliga könet kan genomgå fler förändringar på grund av 

patriarkatets syn på mannen som norm, medan kvinnan blir ett undertryckt objekt som är 

beroende av det motsatta könets omhändertagande. 

 The Cure som band består enbart av män, och främst riktar sig deras musik mot en manlig 

publik. Därför prioriteras deras estetik till en relativt homogen, manlig publik. Freuds tanke 

om mannens scopophilia är fortfarande närvarande inom deras konstnärliga uttryck. Musiken, 

bilderna och texterna riktar sig till en vit, heterosexuell man och därför ändras sig inte de 

visuella tecknen så pass radikalt. Deras videor visar försök till att omvandla normer och 

tecken, men på grund av The Cures publik och det patriarkala samhällets påverkan på deras 

estetik görs inget omfattande omvandling av representationen av kön, kropp och sexualitet. 

The Cure gör ett medvetet experiment i sin visuella estetik genom att försöka omvandla 

människors uppfattning kring könsroller men deras undermedvetna tankar om samhällets 

uppbyggnad och normer tar överhand och visar hur pass starkt de patriarkala värdena och 

oskrivna lagar är inom både litteraturen och bildkonsten.  

 

4. Slutdiskussion  

I denna uppsats har syftet varit att undersöka några typiska gotiska begrepp som manifesterar 

sig i The Cures visuella estetik. Genom psykoanalytiska idéer, genusteorier samt queerteorier 

som behandlat ämnen om människans undermedvetna, blickteorier samt 

litteraturvetenskapliga teorier kring gotikens gestaltning av kön, kropp och sexualitet har 

uppsatsen analyserat tre av The Cures musikvideor för att undersöka deras koppling till den 

litterära gotiken och vilka likheter samt olikheter det finns mellan dessa medier. Uppsatsens 

teoretiska drag har tagit avstamp i semiotisk bildanalys samt ett ikonografiskt perspektiv i 

redogörelserna om bilderna för att kunna analysera de tecken som kan urskiljas i receptionen 

av bilderna och hur en tolkning av dessa tecken kan se ut.  

The Cures gotiska och alternativa stil är något av deras kännetecken. Det är delvis det som 

har bidragit till deras storhet och internationella erkännande. The Cures estetik behandlas och 

verkar inom en postmodern kontext men uttrycksätten och deras inspirationskälla bottnar i en 

litterär gotisk framställning. Typiska gotiska motiv och skildringar representeras i deras 
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musikvideor, som exempelvis den paranoida kvinnan, den verkliga världens förenande med 

den övernaturliga, människans utsatthet av terror och kuslighetskänslor, ouppklarade brott 

som de efterlevande måste lösa, en upplösning av samhälleliga normer kring sexualitet och 

kön med mera, men dessa motiv och begrepp anpassas till en postmodern värld. De genus 

samt psykoanalytiska tolkningar som formas i receptionen i bilderna visar en medvetenhet om 

dåtidens tankar om det viktorianska engelska samhället och hur det kan framställas i dagens 

extremt visuella samhälle. Bilden är en pådrivande faktor kring våra föreställningar om oss 

själva och världen runtomkring oss. Den medietekniska och populärkulturella sfären i vårt 

samhälle är dagens nya religion. Det är bilder, texter och musik som förmedlar hur människan 

ska känna och tycka kring olika samhälleliga idéer.  

Det gemensamma i både gotikens och The Cures framställning av västerländska normer 

och föreställning om människan bottnar i en samhällskritik. Gotiken försökte sätta sig emot 

och bryta mot rådande normer genom sina övernaturliga, ibland groteska, skildringar av 

karaktärernas känslor, psyken och sexualitet. Tanken var att genom att gestalta både miljöer 

och karaktärer i romanerna som saknad av högre ordning samt en känsla av förfall, undergång 

och deras utsatthet för både psykisk och fysisk terror kunde dessa tankar upplösas och skapa 

andra förutsättningar för människors syn på samhälle, religion och psykologi. Liknande idéer 

tar sig The Cure an i sin visuella och textuella estetik. De slår också hål på samhälleliga 

föreställningar om människans natur och kultur men liknande det sätt som gotiken gestaltar 

sin samtids föreställningar kring människan upprätthålls vissa föreställningar och kan inte helt 

och hållet omvandlas till nya perspektiv eller normer. Ett exempel är föreställningarna om 

kvinnan och hennes plats i det sociala samt det konstnärliga livet där hon marginaliseras. 

The Cure tar inte enbart inspiration från gotikens litterära begrepp, berättartekniker och 

motiv utan de för samtidigt en kritik mot genren genom att ironisera gotikens patetiska och 

överdrivna känslouttryck. De förlöjligar de typiska dragen som kännetecknar den litterära 

genren för att visa på dess överdrivna skildringar av människan och hennes natur. Samtidigt 

visar The Cures estetik på ett respektfullt förhållningssätt till den omåttligt populära genren 

som troligtvis påverkat dagens västerländska kulturliv och samhälle mer än vad vi tror. 
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