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Syftet av denna kvalitativa studie var att undersöka hur karaktärer som framställs med psykisk 

ohälsa porträtteras i skräckfilm samt hur de övriga karaktärerna i filmerna förhåller sig till 

dem. Med hjälp av semiotiska analysverktyg, neoformalism och stereotypiska kategorier som 

teori och metod avslöjade vi underliggande meningar i filmerna genom att observera 

karaktärernas beteende och estetiska egenskaper i bakgrunden. Analysen delades upp i tre 

kategorier; porträttering av avvikande beteende, omgivningens förhållningssätt och miljö, 

detta för att göra det enklare att få fram ett resultat. Materialet bestod av filmerna The Shining 

(1980) och Lights Out (2016) och valdes eftersom båda filmerna porträtterar karaktärer med 

psykisk ohälsa. 

 

Resultatet påvisade att det i båda utvalda karaktärernas beteende går att identifiera samtliga av 

de utvalda stereotyper som presenterats i teorikapitlet. Det framkom även att majoriteten av 

de konnotationer som identifierades var negativa vilket även speglades i omgivningens 

förhållningssätt till karaktärerna. The Shining visade en större skillnad gällande positiva och 

negativa konnotationer som identifierats mellan början och slutet av filmen medan Lights Out 

inte visade någon förändring

Sökord: Psykisk hälsa, stereotyp, skräckfilm, förhållningssätt, avvikande beteende. 
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ABSTRACT 
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analysis of the portrayal of characters with mental illness in horror movies 
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The purpose of this qualitative study was to examine how characters with mental illnesses are 

portrayed in horror movies and also the other characters attitude towards them. With the help 

of semiotic analyzing tools, neoformalism and stereotypical categories as both theory and 

method did we discover the underlaying meanings of the movies by observing the characters 

behavior and aesthetic characteristics in the background. The analysis was split in three 

categories; portrayal of deviant behavior, the other characters attitude towards the characters 

and environment, this to make it easier to get a result. The material consisted of the movies 

The Shining (1980) and Lights Out (2016) and were chosen since both movies portray 

characters with mental illnesses.  

 

The result did show that in both of the chosen characters behaviors was it possible to identify 

all of the stereotypes presented earlier in the theory chapter. It also appeared that the majority 

of all connotations that were identified was negative which was also reflected in the 

surrounding characters attitude towards the chosen characters. The Shining showed a bigger 

difference regarding positive and negative connotations between the beginning and ending of 

the movie while Lights Out barely showed any difference between them at all.   

Keywords: Mental illness, stereotypes, horror movies, attitude, deviant behavior 
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1. Inledning  
 

Ämnet psykisk ohälsa har på senare tid uppmärksammats i många medier och nya filmer, 

även TV-serier har valt att rikta in sig på karaktärer med någon typ av mentalt 

funktionshinder. Däremot tycker vi inte att denna förbättring inkluderar alla genrer och att 

särskilt skräckfilmer fortfarande har tendenser till att använda psykisk ohälsa som 

skräckredskap. Till exempel genom att använda och överdriva olika typer av beteenden som 

är typiskt för personer med viss psykisk ohälsa för att skrämma tittaren eller att få publiken 

att tro att karaktären är psykiskt instabil eller farlig.  

Vi har i vår studie valt att studera hur psykisk ohälsa porträtteras i filmgenren skräck och hur 

karaktärerna i omgivningen i filmerna reagerar gentemot de utvalda analyserade karaktärerna. 

Ämnet är vetenskapligt relevant då det inte finns mycket tidigare forskning om psykisk 

ohälsa inom just filmgenren skräck. Psykisk ohälsa porträtteras ofta i filmvärlden eftersom 

det är väldigt vanligt. Det händer dock att filmer gestaltar psykisk ohälsa på missvisande sätt 

som riskerar att ytterligare stigmatisera personer med psykisk ohälsa. Därför vill vi i denna 

uppsats undersöka hur två olika karaktärer i två skräckfilmer porträtteras samt vad de har för 

påverkan på deras omgivning i filmerna. 

I en studie gjord av Granerud och Severinsson (2006) visade det sig att personer som lever 

med någon typ av psykisk ohälsa ofta upplever en känsla av skam, isolation och en rädsla av 

att bli exkluderade på grund av sin psykiska ohälsa. Dessa personer kände också att de var 

tvungna att kämpa för jämställdhet och upplevde också en känsla av att försummas. Det är 

välkänt att dessa personer ses annorlunda och på ett mindre uppskattat sätt samt att samhället 

ofta uppenbarar detta genom att dissociera sig från personer med allvarlig psykisk sjukdom 

(Högberg, et.al, 2008). Detta leder till en social isolation vilket i sin tur kan leda till 

segregation. Okunnighet och brist på kunskap om psykisk ohälsa ökar samhällets 

stigmatiserande attityd gentemot personer som lever med någon typ av psykisk ohälsa 

(Högberg, et.al, 2008). 

Enligt Catherine Happer och Greg Philoa (2013) spelar populärkultur en central roll i att 

informera allmänheten och har även ett stort inflytande. Deras studie visade ett sammanband 

mellan negativ porträttering och negativa attitydförändringar hos allmänheten.  
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Till en början presenteras bakgrunden till valet av undersökningsområde samt några centrala 

begrepp för att skapa förståelse hos läsaren. Sedan kommer en presentation av de utvalda 

filmerna där två karaktärer ska väljas ut för att sedan kunna analyseras. För att filmerna ska 

kunna analyseras på ett smidigt sätt kommer vi använda metoden tematisk analys för att 

identifiera olika teman att analysera utifrån. Även semiotik används som metod för att vi ska 

kunna urskilja underliggande meningar. Därefter kommer de utvalda teorierna att appliceras 

på innehållet för att urskilja resultatet. Det teoretiska ramverket består av semiotik, 

neoformalism och stereotyp. De teman som används i analysen är baserade på karaktärernas 

beteenden samt den visuella kommunikation som går att urskilja. 

 

 

2. Bakgrund 
I denna uppsatsdel kommer vi redogöra för begrepp som används i uppsatsen samt de filmer 

som studien bygger på för att skapa förståelse hos läsaren och förtydliga vilket område 

uppsatsen handlar om. 

 

2.1 Psykisk ohälsa  
Psykisk ohälsa används som ett sammanfattande begrepp för både mindre allvarliga tillstånd 

som exempelvis oro, nedstämdhet och sömnsvårigheter och mer allvarliga mentala problem 

som kan resultera i en psykiatrisk diagnos som exempelvis ADHD eller schizofreni. 

Kortfattat kan man säga att psykisk ohälsa är ett inre tillstånd av mentalt obehag 

(Folkhälsomyndigheten, 2017., Socialstyrelsen, 2016). 

 

Det finns en organisation som heter Hjärnkoll som jobbar för att alla med psykiska olikheter 

ska ha samma rättigheter. Hjärnkoll har publicerat flera rapporter som handlar om psykisk 

ohälsa för att sprida kunskap. En rapport skriven av den legitimerade psykologen Linda 

Hellquist handlar om offerbilden av psykisk ohälsa i media vilket är relevant för denna 

studie. I rapporten skriver Hellquist att personer med psykiska avvikelser i media ofta 

behandlas som skurkar eller offer vilket gör att samhället skapar ett band mellan psykisk 

ohälsa och brottslighet, våld eller negativitet. Hellquist nämner även att ordvalen kring ämnet 
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i media är väldigt viktigt i de flesta fall benämner man att någon lider av psykisk ohälsa 

istället för att säga att någon har eller lever med psykisk ohälsa vilket också kan bidra till en 

skev bild (Hellquist, 2014). I en annan rapport från Hjärnkoll benämns att tre av fyra personer 

med psykisk ohälsa döljer sina problem (Hansson & Lundberg, 2012). 

 

Enligt Folkhälsomyndigheten lever en av fyra personer i Sverige med någon typ av psykisk 

ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2016). 2016 angav 73% av Sveriges befolkning att de 

upplever god hälsa, det innebär att 27% av befolkningen lever med någon typ av psykisk 

ohälsa. I självuppskattad hälsa är psykiskt välmående vanligare bland män än hos kvinnor. 

Kvinnor mellan åldrarna 16–29 uppskattas vara gruppen med sämst psykisk hälsa. Enligt 

folkhälsomyndigheten har nedsatt psykiskt mående blivit allt vanligare, bara mellan 2011 och 

2016 ökande antalet som lever med psykisk ohälsa med 4%. Andelen personer som uppger 

ett nedsatt psykiskt mående har ökat bland de flesta grupper under de senaste tio åren, både 

bland män och kvinnor såväl som olika ålders- och utbildningsgrupper. 30% av alla med 

psykisk ohälsa lever med lättare symtom medan 6% av dem har grövre symtom 

(Folkhälsomyndigheten, 2016).  

 

Personer med psykiska personlighetsstörningar kännetecknas ofta som personer med 

avvikande personligheter. Exempelvis kan de sakna empati, tala med sig själva eller på något 

annat sätt skiljas från normen (American psychological association, 2018). Dessa avvikelser 

kan utspela sig på många olika sätt och i många olika allvarlighetsgrader. Personer som lever 

med psykisk ohälsa kan uppleva drastiska skillnader i humör och beteende, exempelvis med 

förvirring, vanföreställningar, hallucinationer och extrema humörsvängningar som till 

exempel aggression, mani, apati eller depression. Dessa kategorier används av läkare för att 

organisera avvikande beteenden som ofta kan vara grundade i psykisk ohälsa (First, 2017).  

  

2.2 The Shining 
Huvudkaraktären Jack Torrance spelas av Jack Nicholson som är en nykter alkoholist och 

författare. Filmen utspelar sig i Klippiga bergen och man får följa Jack, hans fru Wendy och 

deras son Danny. Jack tar på sig ett uppdrag som fastighetsskötare för ett hotell över en 

vinter, då hotellet ligger i Klippiga bergen är det inte bebott under vintern förutom en 
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fastighetsskötare som är där, håller koll och reparerar eventuella skador. Jack ser detta som en 

god möjlighet för att kunna skriva en bok då han och hans familj kommer leva ostört och 

isolerat under en längre tid. Hotellägaren berättar att den tidigare vaktmästaren, Delbert 

Grady blev galen av isoleringen och slutligen mördade sin familj innan han själv begick 

självmord i ett av hotellrummen. Under filmens gång klipps familjens kontakt med 

omvärlden på grund av en kraftig snöstorm samtidigt som Jack börjar uppvisa symtom på 

psykiska avvikelser. Först verkar Jack förlora relationen till den verkliga världen och sedan 

börjar han hallucinera om den tidigare vaktmästaren som säger åt honom att tillrättavisa och 

döda sin familj. Wendy och Danny kämpar för sina liv när Jack slutligen ger in för sina 

hallucinationer och försöker döda dem. Till slut lyckas de virra bort Jack och ta sig därifrån. 

Filmen slutar med att Wendy och Danny lyckas fly från hotellet medan Jack fryser ihjäl i en 

häcklabyrint.  

 

2.3 Lights Out 
Lights Out är en övernaturlig skräckfilm där huvudkaraktären heter Rebecca, hon kämpar för 

att hjälpa sin lillebror Martin som bor hos deras deprimerade mamma Sophie. Sophies 

sjukdom drabbar Martin då hon inte orkar ta hand om honom längre. Rebecca och hennes 

pojkvän Bret tar med Martin hem till Rebecca för att han ska må bättre, detta sätter dock 

Sophie stopp för genom att låtsas vara frisk så hon ska få tillåtelse av socialtjänsten att ha 

kvar Martin hemma. Filmen visar att det bor en demon i Sophie som heter Diana, hon 

existerar bara i mörker och kan attackera de som försöker hjälpa Sophie må bättre. Under 

filmens gång får man se hur Sophie kämpar emot all hjälp hon erbjuds då hon inte är redo att 

bli bättre, i slutet av filmen försöker Diana skada Sophies familj vilket leder till att Sophie tar 

sitt liv för att skydda sin familj. Filmen slutar med att familjen sörjer Sophies bortgång men 

att de ändå är lättade för att hon nu slipper vara sjuk. 

 

2.4 Psykisk ohälsa i populärkultur 
Psykisk ohälsa har de senaste åren blivit ett offentligt samtalsämne där man försöker bryta 

tabun kring det. Bland annat pratas det ofta om i podcasts såsom bland annat Ångestpodden 

som skapades av Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg för att de ville lyfta ämnet psykisk 

ohälsa (Hallberg, Höckerstrand, 2015, 19 januari). Det har även diskuterats att de stereotyper 

som framställs i medier såsom film och nyheter kan stigmatisera ämnet då vissa stereotyper 
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för psykisk ohälsa porträtteras som farliga eller aggressiva (Pirkis, et al., 2006). Detta har 

även den norska professorn Anders Nodahl-Hansen vid universitetet i Oslo berättat i en 

intervju med SVT nyheter (Nordahl-Hansen, Tøndevold, Watson, 2017). 

  

2.5 Vad karaktäriserar en skräckfilm? 
Skräckfilm är en typ av film som har intentioner att skrämma eller chocka sin publik genom 

olika medel som till exempel något okänt, tabubelagt eller något övernaturligt (Bordwell, 

Thompson, 2013). I de allra flesta skräckfilmer är antagonisten vanligtvis ett spöke, monster 

eller seriemördare.  

Begreppet skräckfilm myntades för första gången i USA efter att filmbolaget Universal fick 

stora framgångar med filmerna Dracula och Frankenstein som båda släpptes 1931. Genren 

skräckfilm förändrades radikalt under 1960-talet när de då banbrytande filmerna Psycho 

(1960) och Rosemarys Baby (1968) kom ut och började visa skräck inom kärnfamiljen. 

Under 1970-talet förändrades genren ytterligare med grövre och mer realistiska 

våldsskildringar (New York Film Academy, 2015).  

  

3.   Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två utvalda karaktärer från två olika skräckfilmer 

har blivit porträtterade och vad de konnoterar. Vi vill även undersöka hur omgivningens 

förhållningssätt gentemot de två utvalda karaktärerna gestaltas. 

  

3.1 Problemformulering  
Vi tror att när man tittar på film är man oftast inte kritisk till innehållet eller informationen i 

filmen på samma sätt som man är kritisk när man läser exempelvis nyhetsartiklar eller annat 

medieinnehåll. Detta tror vi kan göra att publiken kan få fel uppfattning gällande hur psykisk 

ohälsa porträtteras i film. Flertalet studier har föreslagit att medias porträttering av psykisk 

ohälsa har en direkt påverkan till den generella offentlighetens attityder och har dokumenterat 

ett samband mellan stigmatiserande presentationer av psykisk ohälsa och negativa offentliga 

uppfattningar om personer med psykisk ohälsa (Slopen. et al., 2007). 
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3.2 Frågeställningar: 
• Hur porträtteras karaktärerna och vad konnoterar de?  

• Hur porträtteras omgivningens förhållningssätt till karaktärerna med psykisk ohälsa i 

de utvalda skräckfilmerna?  

  

4.   Forskningsöversikt  
Här presenteras den tidigare forskningen som hittats. Den tidigare forskningen har visat att 

det existerar liknande studier där porträtteringen av psykisk ohälsa i film och tv har 

undersökts. De studier som presenteras nedan kommer hjälpa oss att förstå vårt 

forskningsområde djupare. Då vi inte hittat någon studie som fokuserat på just skräckfilm på 

liknande sätt som vår studie upplever vi att en studie inom genren skräckfilm skulle fylla en 

lucka och vi vill även se om och i så fall hur två utvalda skräckfilmer använder sig av psykisk 

ohälsa i sin porträttering.  

Vid sökning av liknande studier har det framkommit att de flesta väljer att fokusera på 

genrerna komedi och drama, trots att många studier har gjorts gällande psykisk ohälsa i film 

(Pirkis, et al., 2006). Några exempel på studier som valt att fokusera på andra genrer är 

Lawson och Fouts som skrev om psykisk ohälsa i Disneyfilmer och Wilson, Nairn, Coverdale 

och Panapa som studerade hur psykisk ohälsa porträtterades i TV-draman.  

Fler studier har gjorts där man valt att se hur publiken ställer sig mot personer med någon typ 

av psykisk ohälsa efter att ha sett olika filmer med psykiskt sjuka karaktärer. Ett exempel på 

en sådan studie gjordes av George Domino 1983 där han visade 146 collegestudenter filmen 

One flew over the cuckoo’s nest, därefter studerade han hur studenternas attityd gentemot 

personer med psykisk ohälsa förändrades och hittade att det skedde en stor negativ 

attitydförändring hos studenterna. Domino valde sedan att visa studenterna en informativ 

dokumentär angående psykisk ohälsa men kunde inte märka någon attitydförändring hos dem 

efteråt. Filmer av denna natur kan ha ett stort inflytande över våra attityder gentemot person 

som lever med psykisk ohälsa (Andersson, 2003).  
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4.1 Psykisk ohälsa i medier 
Det har gjorts flera studier som visar på att felaktig mediaporträttering av personer som lever 

med psykisk ohälsa kan ha en betydande inverkan på offentlighetens bild och attityd 

gentemot personer som lever med psykiska problem (McKeown & Clancy 1995). Inom 

stämplingsteorin diskuteras det hur vissa sociala beteenden anses som onormala gentemot 

andra normala beteenden och som värderas av samhället, dessa onormala beteenden klassas 

därför som avvikande. Detta kan leda till att personer som har blivit stämplade med ett 

avvikande beteende uppmuntras till att uppträda på det sätt som förväntas av denne. 

Begreppet med avvikande stämplar har även koppling till stereotyper och attitydbildning av 

personer men psykisk ohälsa. Dessa stereotyper porträtterar ofta personer med psykisk ohälsa 

negativt genom att kalla dem farliga (McKeown & Clancy 1995).  

  

I en annan undersökning gjord av Nancy Signorielli (1989) analyserades 17 prover av 

primetime-TV. Resultatet visade att de karaktärerna med psykisk ohälsa porträtterades på ett 

negativt och stigmatiserande sätt. Trots att dessa karaktärer endast gjorde upp 3% av de 

betydliga karaktärerna i programmen var det dessa som var mest troliga att utöva våld och att 

diskrimineras. Dessa karaktärer var även mindre troliga att få arbete utanför hemmet och fick 

de trots detta ett arbete skedde det ofta att de såg som misslyckanden (Signorielli, 1989). 

  

Fler studier har gjorts med hjälp av diskursanalys och semiotik som metod för att analysera 

hur individer med psykisk ohälsa konstrueras som farliga i media (Wilson et al., 2002). 

Denna studie hade syftet att studera vilka semiotiska och diskursiva verktyg som används i 

film för att framställa en karaktär med psykisk ohälsa som farlig. Författarna till studien valde 

att analysera olika stilval som till exempel ljudeffekter, ljus, utseende på karaktären, 

verbaltspråk såväl som kroppsspråk för att se hur dessa val kan porträttera en karaktär som 

aggressiv eller farlig. 

I skräckfilm syns ibland stereotyper av personer med psykisk ohälsa, en vanlig stereotyp är 

att personer med psykisk ohälsa är aggressiva och farliga för andra. Studier har dock visat att 

sådana våldsamma handlingar som syns i film är högst ovanligt att personer med psykisk 

ohälsa utför i verkligheten (Condren & Byrne, 2000: Diefenbach, 1995: Diefenbach, 1997: 

Fruth & Padderud, 1985: Goldstein, 1979: Philo, McLaughlin & Henderson, 1996). Viktigt 

att nämna är att dessa studier undersöker huruvida handlingar kopplade till psykisk ohälsa i 
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film porträtteras realistiskt ur ett psykologiskt perspektiv medan vår studie undersöker hur 

beteende hos karaktärer med psykisk ohälsa porträtteras i skräckfilm samt hur omgivningen 

förhåller sig till dem, alltså skiljer sig våra studier åt. Dessa skildringar och porträtteringar av 

psykisk ohälsa kan ha negativa effekter då tittarna får bilden av att en kraftigt överdriven 

stereotyp är verklighet, vilket leder till en stigmatisering av ämnet (Pirkis, et al., 2006). 

Professor Jum C Nunnally gjorde en av de tidigaste studierna gällande populärkulturens 

påverkan på människor. Studien resulterade i att medias presentation av psykisk ohälsa inte 

stämde överens med de korrekta diagnoserna enligt legitimerade psykologer. Nunnally 

upptäckte alltså att medias versioner av psykisk ohälsa formade allmänhetens åsikter och 

övertygelser, dessa versioner drogs dessutom längre och längre från sanningen (Nunnally, 

1961). 

I Norge gjordes 2017 en studie där forskare analyserade karaktärer ur 26 filmer och tv-serier 

där någon av karaktärerna påvisade symtom av autism. Studien identifierade att 12 av 26 

karaktärer påvisade överdrivna symtom, detta utgjorde 46 procent av karaktärerna vilket är 

extremt jämfört med verkligheten där procenten av 26 personer med autism brukar ligga på 

10 procent (Hansen, Tøndevold, Watson, 2017). Majoriteten av karaktärerna som påvisade 

symtom hade höga till extremt höga nivåer på de skalor där man mäter tillståndets grad vilket 

är högst osannolikt i verkligheten (Hansen, Tøndevold, Watson, 2017). Dessa missledande 

karaktärsdrag menar Hansen kan leda till missuppfattningar och stereotypsbildning bland 

tittarna. Överdriften kan bero på att media vill visa dramatik i filmer och tv-serier vilket blir 

resultatet av att ge karaktärerna autismliknande egenskaper (Hansen, Tøndevold, Watson, 

2017). En av filmerna som analyserats visar hur en hjärnoperation botar en karaktär från 

autism vilket egentligen är omöjligt, detta kan bidra till starka missuppfattningar (Hansen, 

Tøndevold, Watson, 2017). Vissa av karaktärerna verkade även vara immuna mot vissa av 

symtomen som medföljer en autismdiagnos (Hansen, Tøndevold, Watson, 2017). Denna 

studie kan kopplas till Nunnallys studie (1961) då de båda skildrar liknande resultat.  

 

4.2 Vårt bidrag 
Baserat på tidigare forskning går det att identifiera att porträttering av psykisk ohälsa i film 

och tv ofta har visats som överdriven. Denna slutsats har vi kommit fram till med hjälp av 

Nunnallys (1961), Signoriellis (1989), McKeown & Clancys (1995) samt Nordahl-Hansen, 

Tøndevold & Watsons (2017) studier som tittar på bland annat hur publiken reagerat på 
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porträttering samt om porträtteringar stämmer överens med de psykiska diagnoser som 

karaktärer sägs ha. De nämner även att karaktärer har stereotypiserats, detta är något vi vill 

undersöka närmre då vi inte hittat studier som fokuserat på genren skräckfilm. Vår studie 

kommer bidra till att fylla en lucka då liknande studier endast undersökt ämnet ur 

psykologiska perspektiv medan vi kommer undersöka ämnet baserat på semiotiska 

tolkningar. Vi är medvetna om att denna uppsats bygger på mycket svenska källor trots att 

filmerna som analyseras är amerikanska, vi tror dock inte att det kommer problematisera 

studiens tillförlitlighet. 

 

5.   Teori 
I detta kapitel beskrivs de teorier som studien kommer använda sig av. Nedan förklaras de 

valda teorierna djupgående, semiotik, neoformalism och stereotyper, vilka kommer användas 

för analysering av de utvalda filmerna.  

  

5.1 Semiotik 
Semiotik är ett användbart verktyg när man vill hitta meningen i olika budskap (Smith, et al., 

2005). Eftersom studiens undersökningsobjekt är film kommer semiotisk analys passa bra. I 

skräckfilm används ofta färger, musik och andra estetiska egenskaper för att skapa känslor 

hos tittaren, detta är egenskaper vi kommer använda under analysen av filmerna (The Verge. 

2015). I semiotiken undersöker man färger, musik och fler estetiska perspektiv för att koppla 

till relationen mellan tecken och mottagarens känslor. Ett tecken kan symbolisera allt som rör 

skriftlig och visuell kommunikation (Kjørup, 2002). Detta är relevant då studien ska 

analysera vilka konnotationer som går att identifiera hos karaktärerna samt hur omgivningens 

förhållningssätt till karaktärer med psykisk ohälsa porträtteras i filmerna. På så sätt kan 

filmen brytas ner och bli lättare att undersöka och kategorisera (Hansen, Machin. 2013). Inom 

semiotiken bryts kontext ned i tecken som man analyserar med hjälp av relationen mellan 

tecken och mottagare. En stor fråga inom semiotiken är “hur kan något stå för någonting?”, 

det verbala tecknet anses tillfälligt medan det ikoniska tecknet är större, eftersom fler 

mottagare förstår det. Det verbala tecknet kan variera i olika språk vilket gör det tillfälligt. I 

semiotiken undersöker man det ikoniska (som kan vara exempelvis en bild), kontexten av 
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någonting och det symboliska, något som står för något (exempelvis en flagga) (Hansson, 

Karlsson, Nordström, 2006) (Smith, et al., 2005). 

Ett tecken är med andra ord enligt semiotiken något som står för något annat (Smith, et al., 

2005). Det visuella tecknet benämns som ikoniskt då det är större än det verbala tecknet, 

detta på grund av att ett ord heter olika på olika språk men en ikon (bild) förstås av alla 

människor (Hansson, Karlsson, & Nordström. 2006).  

Grunden till den språkförståelsen som hittas i semiotiken lades av den schweiziske lingvisten 

Saussures som betraktade språket som ett system av tecken. Enligt Saussures består det 

verbala tecknet av två komponenter, uttryck och innehåll. Uttrycket är det konkreta och 

påtagliga medan innehållet är den innebörd som förknippas med uttrycket. Helt avgörande för 

ett teckens existens är sammankopplingen mellan uttrycket och innehållet. (Hansson, 

Karlsson, Nordström, 2006). 

 

  

5.2 Neoformalism 
Neoformalismen är en typ av kognitiv filmteori utvecklad från formalismen som grundades 

under tidigt 1900-tal i Ryssland. Neoformalismen utgår från ett estetiskt perspektiv och väljer 

att fokusera på narrativet i en film. I denna teori ses saker ur nya perspektiv genom att 

distansera sig från filmen och det inlärda sättet att se på film. Grundarna av neoformalismen 

David Bordwell och Kristin Thompson (2013) menar att man genom att distansera eller att 

främmandegöra kan man se vad olika stilval i film har för funktion. I neoformalismen har 

musik och färg lika stor tyngd som handlingar och språk i en filmanalys. Bordwell och 

Thompson skriver att filmer präglas av en komposition av det stilistiska systemet och 

berättarstruktur (Bordwell, Thompson, 2013). Detta perspektiv måste passa varje film och i 

sig själv skapa behovet av ständig utmaning och förändring. Varje analys bör säga något, inte 

bara om själva filmen ifråga, utan om filmens möjligheter som konstart. Neoformalismen 

skapar i sig själv detta behov av konstant förändring. Att se på film är en process som vi 

upplever helt skild från den vardagliga tillvaron. Detta betyder inte att filmen inte skulle ha 

någon effekt på oss (Andersson, Hedling, 1995). 
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De två mest centrala begreppen inom neoformalisering är sujett (plot) och fabula (story). 

Sujetten är en strukturerad uppsättning av sammanhang som man ser och hör i filmen. Det är 

det som presenteras för tittaren. Fabula är det tittaren själv konstruerar utifrån vilken 

information man blir presenterad i sujetten (Bordwell, Thompson, 2013). 

  

I neoformalismen väljer man att bortse från den vanliga uppdelningen av form och innehåll, 

vilket är ett gemensamt drag hos de flesta estetiska teorier. De argumenterar för att 

innebörden inte är verkets slutsats utan en av många komponenter som används. Innebörden 

förstås här som det system som uppmuntrar till denotationer och konnotationer. Innebörden 

enligt neoformalismen kan delas in i fyra grundnivåer; referentiell, explicit, implicit och den 

symptomatiska nivån (Andersson, Hedling, 1995). 

Referentiell innebörd är det som uppstår i denotationen och innebär att åskådaren känner igen 

aspekter från verkligheten som verket använder sig av. Skaparen till verket använder sig av 

grepp vi känner igen från verkligheten för att åskådaren ska förstå verket och att åskådaren 

bygger upp en fabula grundad på vad denne ser i verket (Andersson, Hedling, 1995). 

Explicit anser de filmer som framställer mer abstrakta idéer. I dessa filmer finner man 

ledtrådar och mönster som berättar för åskådaren hur den vill bli förstådd och baseras även på 

åskådarens tidigare erfarenheter. Exempelvis kan skrämmande musik vara en ledtråd till 

åskådaren att denne borde vara rädd eller förvänta sig att något skrämmande kan komma att 

ske (Andersson, Hedling, 1995)..  

Den implicita nivån använder sig av konnotationer uppmuntrade av verket. Vi har tendenser 

till att först leta efter de referentiella och explicita innebörderna och när vi misslyckas med 

detta övergår vi till tolkning. Det betyder att vi letar efter de underliggande meningarna i det 

som visas i verket och som inte är helt uppenbara. Detta innefattar symboler som kan tala till 

åskådaren på ett indirekt sätt som exempel ljus och färg (Andersson, Hedling, 1995).. 

Den symptomatiska innebörden är när vi ser om filmen som en spegling till sociala tendenser 

eller som en suggestion av en folkgrupps medvetenhet. Denna nivå är val som skaparen av 

verket inte var medveten om (Andersson, Hedling, 1995). 

Dessa fyra innebörder bidrar till främmandegörandet i filmen men kan även hjälpa till att 

berättiga omfattningen av och fokuseringen på stilistiska element (Andersson, Hedling, 

1995).  



 
 

18 

Denna studie kommer använda sig av neoformalismen för att analysera de valda filmerna 

med ett objektivt perspektiv genom att författarna först främmandegör sig från det 

traditionella sättet att se på film. Analysen kommer med hjälp av både semiotiken och 

neoformalismen analysera mer än bara bild och språk och även fokusera på olika stilval som 

till exempel kläder, utseende, musik, gester och ljussättning (Andersson, Hedling, 1995).  

  

5.3 Visuell kommunikation 
Bo Bergström (2016) ser färg som funktionellt då alla olika färger framkallar känslor hos 

människor. Röda och orangea färger sägs aktivera hjärnan medan blå och gröna färger lugnar. 

Färger attraherar och intresserar människor och används bland annat därför i reklam och film 

(Bergström, 2016). Färger med svag kontrast som är lika sägs viska, vilket skapar ett lugn hos 

åskådaren medan färger med stor kontrast sägs skrika då de är väldigt olika, vilket skapar oro. 

Bergström berättar att man behöver ljus för att kunna se färger och utan ljuset blir alla färger 

mörka och dystra. Även Amnéus (2011) hävdar att vitt och ljus tolkas som positivt medan 

svart och mörker symboliserar bland annat sorg. Bergström (2016) nämner även att ljudets 

uppgift i visuell kommunikation är främst att förstärka, ena och strukturera (Bergström, 

2016). Amnéus (2011) nämner att färger styr hur man uppfattar och uppmärksammar saker 

och att även motivation kan styras av hur man uppfattar färger. Amnéus (2011) berättar även 

att ljud hjälper människor att tolka intryck, det påverkar kognitivt, affektivt och fysiskt.  

I denna studie kommer både ljudets och färgernas sätt att förstärka känslor undersökas. Detta 

för att färger och ljud förstärker och symboliserar känslor vilket påverkar hur intryck tolkas. 

Då film ofta använder färg och ljud för att skapa eller förstärka känslor (Bergström, 2016) är 

detta en relevant aspekt för denna studie och kommer därför användas i analysen. 

 

5.4 Stereotyp 
Walter Lippmann myntade termen stereotyp under 1920-talet (Lippmann, 1922). En stereotyp 

kan ha en estetisk eller social anknytning som hos mottagaren skapar en uppfattning om 

något, man kan konkludera att en stereotyp är en generalisering av en grupp människor. 

Lippmann menade aldrig att termen skulle vara negativt laddad utan endast finnas till för att 

skapa en projektering av världen och någon slags genväg för uppfattningar, vilket endast 

handlade om enkelhet och kategorisering (Dyer, 1999). Richard Dyer (1999) hävdar att det 
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inte är stereotyperna som är nedvärderande eller fel utan att det är personerna eller medierna 

som kontrollerar dem. Detta problematiseras i en nyhetsartikel publicerad av SVT nyheter där 

en grupp forskare i Norge har undersökt tv-serier med autistiska huvudkaraktärer. Anders 

Nordahl-Hansen vid universitetet i Oslo berättar att dessa karaktärer ofta porträtteras på ett 

överdrivet sett vilket innebär att stereotypen av en person med autism förstärks då många i 

samhället får sin kunskap om diagnosen från populärkultur (Nordahl-Hansen, Tøndevold, 

Watson, 2017). 

Stereotyper används flitigt inom fiktion som exempelvis film med anledningen att man då 

slipper presentera alla karaktärer noggrant, det är även på grund av medias representation 

som stereotyper tilltagit. Exempelvis finns stereotyperna hjälten, boven och medhjälparen 

som porträtteras i de flesta filmer. Stereotypens roll i film är att göra det synliga osynligt och 

konnoterar egenskaper istället för att visa dem (Dyer, 1999). 

 

Bertil Lundberg (2010) berättar att etiketterna som kommer med stereotyper associeras med 

negativa stereotyper och fördomar, exempelvis är etiketten “psykiskt sjuk” för många 

kopplad till stereotyper om farlighet och irrationalitet, och ytterligare försämring av 

tillståndet ökar risken för fortsatt stigmatisering vilket i sin tur ökar rädslan för individen 

(Lundberg, 2010). Lundberg nämner även att i vissa studier som fokuserat på porträtteringen 

av psykisk ohälsa i fiktionella medier går det att identifiera mönster. Karaktärerna som 

framställs som psykiskt sjuka visas ofta som asociala, konstiga, opålitliga eller farliga 

(Lundberg, 2010). 

 

Studien kommer under analysens gång identifiera olika stereotyper i de två utvalda filmerna. 

Sedan kommer de olika stereotyperna som identifierats sammanfattas och undersökas för att 

se om de stämmer överens med generella stereotyper som Lundberg (2010) berättar om. 

Detta ska undersökas eftersom dessa stereotyper bidrar till negativa konnotationer och 

denotationer hos mottagarna, vilket bland annat innefattar karaktärerna i omgivningen i 

filmerna då deras förhållningssätt till de psykiskt sjuka karaktärerna påverkas. 

  

5.5 Begreppsdefinition 
Under detta kapitel kommer de begrepp som används i studien att förklaras.  
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5.5.1 Stigma  
Stigma med en sociologisk inriktning innebär att medlemmar av olika sociala kategorier har 

negativa stereotyper och som andra har negativa uppfattningar om (Goffman, 2011). Dessa 

individer kan uppleva diskriminering på grund av sin eller sina egenskaper och attribut från 

resten av samhället. Dessa egenskaper och attribut kan vara både synliga eller osynliga såväl 

som kontrollerbara och okontrollerbara. Termen stigma kommer ursprungligen från det 

antika Grekland och skapades för att påvisa något nedsättande i en individs moraliska status 

(Goffman, 2011). Nu för tiden används termen stigma i samband med utstötning och med det 

fenomen kopplat till värderingar av sociala roller (Lundberg, 2010).  

  

5.5.2 Denotation och konnotation  
Denotation står för den första, direkta betydelsen, alltså det första man ser på exempelvis en 

bild. Konnotation är den andra, indirekta betydelsen, och betyder ”medbetydelse”. När man 

tittar på en bild är det första man ser vad som finns i bilden, som till exempel människor eller 

föremål, detta är denotation. Med konnotation funderar man vad dessa människor eller 

föremål har för betydelse, alltså kan man säga att konnotation betyder att tolka något.   

  

6.   Metod  
I denna del kommer metoden och materialet som använts redovisas och förklaras. Även urval 

och uppsatsens tillförlitlighet kommer redovisas.  

Med en tematisk analys och semiotik som metod kommer vi analysera två utvalda filmer 

genom att studera hur de utvalda karaktärerna porträtteras.  

Som tidigare nämnt i teorin kan semiotik användas som både teori och metod och används 

därför som båda (Hansen, Machin, 2013). Semiotiken kompletteras med hjälp av 

neoformalism där man kategoriserar filmens innebörd utefter särskilda egenskaper 

(Andersson, Hedling, 1995). Även Lundbergs (2010) stereotypiska egenskaper för karaktärer 

med psykisk ohälsa används för att kategorisera karaktärerna. I detta fall tittar studien på hur 

karaktärer med psykiska avvikelser i skräckfilm porträtteras och hur de omgivande 

karaktärerna i film reagerar till dessa karaktärer. 
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6.1 Tematisk analys 

Inom tematisk analys vill forskaren ofta koda den data som kommer användas genom att 

identifiera olika teman. Detta innebär att man genom att leta efter mönster och återkommande 

moment kan identifiera olika teman (Braun, Clarke, 2006). Det finns flera fördelar med att 

använda sig av en tematisk analys eftersom det är en transparent forskningsmetod som gör 

det lätt att konkret beskriva hur man har gjort sitt urval och kodningsschema, vilket i sin tur 

gör det enkelt att göra uppföljningsstudier på materialet. Den transparens som finns i den 

tematiska analysen beskrivs ofta som en mer objektiv analysmetod (Bryman, 2016). En annan 

fördel med tematisk analys är det är ett väldigt flexibelt tillvägagångssätt som kan tillämpas 

på många olika typer av ostrukturerad information, tematisk analys möjliggör även många 

olika analytiska infallsvinklar (Bryman, 2016).  

 

De teman vi har urskilt i de utvalda filmerna är: porträttering av avvikande beteende, 

omgivningens förhållningssätt samt miljö. 

 

6.2 Semiotik som metod 

Vi kommer använda oss av semiotik som metod. Semiotiken lämpar sig väl till studien då den 

menar att individer har möjligheten att tyda bakomliggande innebörder i visuellt material. 

Detta är relevant för studien då vi behöver anteckna det vi ser i filmerna samtidigt som vi 

behöver tolka de underliggande meningarna bakom det vi ser, vilket kompletteras med hjälp 

av visuell kommunikation från Bergström (2016). 

 

6.3 Material 
Studiens material är hämtat från två olika filmer, Lights Out (2016) och The Shining (1980), 

som är två skräckfilmer som porträtterar en karaktär med psykisk ohälsa. Karaktärerna vi valt 

att analysera är huvudpersonen i The Shining, Jack, då han är den enda karaktären i filmen 

som påvisar vad vi tolkar som avvisande beteende. Vi valde i Lights Out att analysera 

Sophies beteende, hon är inte huvudpersonen i filmen men hon porträtteras som deprimerad 

vilket även är vad filmen handlar om, även Sophie tycker vi påvisar avvikande beteende. 
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Dessa karaktärer valdes ut dels på grund av deras beteende i filmerna men också för att de i 

filmerna har personer i sin omgivning vilket också är ett perspektiv vi vill undersöka. 

 

6.4 Genomförande av analys 

Analysen genomfördes genom att vi tittade på filmerna och antecknade flitigt under scenerna 

de utvalda karaktärerna syntes. Vi observerade karaktärernas utseende, miljöns egenskaper 

och beteende för att täcka alla aspekter som behövdes för att kunna genomföra analysen. För 

att säkerställa att alla viktiga detaljer kommit med i anteckningarna har vi sett filmerna flera 

gånger även under analysen. Vi antecknade även vad karaktärerna gör i scenerna samt hur 

omgivningen förhåller sig till dem, detta analyserades sedan genom att observera bland annat 

deras kroppsspråk och verbala språk vilket kan avslöja underliggande känslor (Hansen, 

Machin. 2013). 

Vi valde tre teman utefter det vi identifierat i filmerna, porträttering av avvikande beteende, 

omgivningens förhållningssätt samt miljö. Det första temat bygger på de semiotiska 

verktygen konnotation och denotation vilket vi valt att använda då det inte räcker med att se 

det filmen visar och att underliggande betydelser är viktiga att förstå för att få grepp om 

filmen och karaktärerna som porträtteras samt dess innebörd. Enligt den explicita innebörden 

från neoformalismen kan man hitta ledtrådar och mönster i en film för att förstå hur filmen 

vill bli förstådd. Enligt Bordwell och Thompson (2013) bekräftas tittarens rädsla och reaktion 

gentemot en karaktär genom hur karaktärer i dess omgivning reagerar. Alltså betyder det att 

en rädd omgivning ska visa på att den utvalda karaktären ska betraktas som farlig. Därför 

valde vi att använda omgivningens förhållningssätt till den utvalda karaktären som tema i 

analysen.  

I semiotiken och neoformalismen analyserar man bland annat hur ljus, färger och andra 

estetiska egenskaper förstärker eller ändrar känslan en bild kan förmedla. Då detta kan 

påverka både tittaren och karaktärerna i filmen ansåg vi att detta är ett relevant tema. 

För att vi ska kunna ta reda på vad som är avvikande beteenden kommer vi ta hänsyn till hur 

karaktärerna betett sig under filmernas början och sedan jämföra med hur de beter sig i slutet. 

Vi kommer även använda karaktärerna i omgivningens reaktioner för att kunna avgöra om 

beteendena är normativa eller avvikande för karaktärerna. Detta kommer utföras med hjälp av 

de semiotiska verktygen denotation och konnotation. Omgivningens förhållningssätt kommer 
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vi identifiera genom att applicera det neoformalistiska perspektivet med den explicita 

innebörden för att se ledtrådar i filmen och därav förstå hur filmen ska tolkas. Miljön kommer 

vi analysera med hjälp av Bergström (2016) och Amnéus (2011) forskning om visuell 

kommunikation där de berättar hur färger, kontraster och ljud tolkas på särskilda sätt. 

Efter att ha sett filmerna och sammanfattat dem undersökte vi med hjälp av de semiotiska 

verktygen om det gick att placera karaktärerna med någon typ av psykisk ohälsa i de 

stereotypiska kategorierna; asociala, konstiga, opålitliga eller farliga (Lundberg, 2010). 

Detta gjordes för att undersöka om stereotyperna fanns i filmerna. 

 

6.5 Urval 
Vi valde att avgränsa oss till endast två filmer i vår analys för att kunna gå mer djupgående i 

analysen och resultatet för att den inte skulle bli för ytlig och rörig. Då Lights Outs speltid 

ligger på en och en halv timme medan The Shinings ligger på två och en halv timme 

begränsas materialet till att endast analysera scener där den utvalda karaktären antingen visas 

i bild eller blir omnämnd av de omgivande karaktärerna. Skillnaden på filmernas speltider 

kan påverka antalet scener som analyseras av vardera film.  

 

6.6 Uppsatsens tillförlitlighet 

I denna del diskuteras studiens tillförlitlighet, detta eftersom vi vill visa att vi är medvetna om 

vad som är mindre tillförlitligt med vår studie. Denna uppsatsdel är relevant eftersom studien 

delvis bygger på denotationer och konnotationer och därav bygger den även på våra tidigare 

erfarenheter och tolkningar som författare vilket kan göra att studien anses vara subjektiv. 

Bryman (2016) nämner fyra kriterier som man kan utgå ifrån när det handlar om 

tillförlitlighet i kvalitativa studier. Dessa fyra kriterier är trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och att man ska kunna styrka och konfirmera. Enligt dessa kriterier finns det inte 

en absolut sanning utan att det kan finnas många fler sanningar när det kommer till den 

sociala verkligheten.  
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Trovärdighet, som är en motsvarighet till intern validitet. Att skapa en trovärdighet inbegriper 

både att man säkerställt att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns (Bryman, 

2016).  

Överförbarhet, som svarar mot extern validitet. Överförbarhet syftar till den utsträckning som 

studiens resultat kan överföras till andra grupper och sammanhang (Bryman, 2016). 

Pålitlighet, som kan jämföras med reliabilitet. Pålitlighet menar att forskaren ska anta ett 

granskande synsätt. Den menar också att man under studiens gång ska bedöma kvaliteten på 

de procedurer som valts och hur de tillämpats (Bryman, 2016).  

En möjlighet att styrka och konfirmera, som motsvarar objektivitet. Styrka och konfirmera 

innebär att forskaren har insikt till att fullständig objektivitet är orealistiskt men att forskaren 

har agerat i god tro. Det ska vara uppenbart att personliga värderingar inte har påverkat 

resultatet eller utförandet (Bryman, 2016). 

 

Vår uppsats har uppnått det första kriteriet (trovärdighet) eftersom den litteratur uppsatsen 

redovisar i de vetenskapliga delarna kommer från tidigare forskning inom liknande ämnen 

som uppsatsen handlar om.  

Uppsatsen har uppnått det andra kriteriet (överförbarhet) eftersom vi tydligt beskrivit och 

motiverat uppsatsens olika delar vilket gör det lätt för en läsare att kunna applicera vår 

forskning i andra studier. Detta är en viktig aspekt för studiens metod- och teoridelar 

eftersom en studie blir svår att både förstå och genomföra om det inte finns några 

beskrivningar av de teorier och metoder som används.  

Det tredje kriteriet (pålitlighet) har uppnåtts genom att vi som författare haft ett objektivt och 

granskande synsätt under studiens gång för att se till att studiens tillvägagångssätt utförts rätt. 

Vi har även med delar i uppsatsen där vi kritiserar metoden för att klargöra att studien utförts 

med ur ett objektivt perspektiv.  

Det fjärde kriteriet (en möjlighet att styrka och konfirmera) har uppnåtts då vi är väl 

medvetna om att de konnotationer vi gör har viss grund i vår tidigare kunskap och tidigare 

erfarenheter. Däremot har vi främmandegjort oss från det traditionella sättet att se på film för 

att få ett så objektivt resultat som möjlig.  

 



 
 

25 

6.7 Metodkritik 

Eftersom de semiotiska analysverktyg som använts bygger på individers egna tolkningar kan 

en semiotisk metod anses subjektiv. Därav valde vi att även lägga tyngd på de teorier som 

valts ut för att komplettera semiotik som metod. Neoformalismen och den visuella 

kommunikationen styrker motiveringen av de tolkningar som görs genom konnotationer. 

Inom neoformalismen främmandegör författarna sig från det traditionella sättet att se på film 

för att kunna utföra en objektiv analys (Andersson, Hedling, 1995). Neoformalism och 

semiotik kan blandas ihop då de kan anses relativt lika som teorier.  

Då tematisk analys använts som metod kan analysen betraktas som mer berättande. Tematisk 

innehållsanalys lider av vissa begränsningar då det endast kan bli så bra som kontexten den 

bygger på. Precis som semiotiken kan tematisk analys ses subjektivt då den utgår från att 

författarna själva kodar innehållet. Det är även lätt att missa viktig information när man 

kategoriserar innehållet utefter de koder som urskilts. 

 

7.   Analysresultat 
I denna del presenteras analysen och de resultat vi kommit fram till genom att dela upp 

analysen i de teman som identifierats efter att ha sett filmerna. 

 

 

 

7.1 The Shining 

Den utvalda karaktären från The Shining är familjefadern Jack som tillsammans med sin 

familj ska bo på ett övergivet hotell under sex månader. Fram till omkring 30 minuter in i 

filmen påvisar inte Jack några direkta förändringar eller avvikelser i sitt beteende. 
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7.1.1 Porträttering av avvikande beteende 
Under denna rubrik finns ett urval av scener där Jack beter sig på ett aggressivt eller 

avvikande sätt. Här kommer konnotationer som man kan urskilja i en scen diskuteras och 

analyseras. Även de stereotypiska etiketter som går att identifiera kommer att presenteras. 

  

00.32.50. Det första man ser i denna scen är Jack sittandes vid sitt skrivbord med ryggen mot 

kameran och Wendy som går mot Jack. När vinkeln byts och man kan se Jacks ansikte ser 

han spänd ut och verkar lite irriterad över Wendys ankomst. Wendy tar det bra och säger att 

hon kommer tillbaka senare med några mackor till honom och att hon gärna läser något av 

det han skrivit hittills. Jack berättar för Wendy hur han varje gång hon kommer tappar 

koncentrationen och att det tar tid att komma igång igen, han river sönder ett papper och 

grimaserar samtidigt som han berättar detta. Jack bestämmer att sätta en ny regel; när han 

sitter i arbetsrummet och skriver betyder det att han arbetar och att Wendy inte ska störa 

honom. Han säger det med en hårdare ton, sedan ber han henne att gå därifrån vilket hon 

gör 00.32.56.  

I sekvensen kan vi urskilja en situation som går från lugn till oprovocerat aggressiv från Jacks 

sida. Då han reagerar omotiverat genom att riva sönder papper för att uttrycka sin irritation 

ger det tittaren en känsla av förvåning då stämningen tidigare varit lugnt. I nästa sekvens syns 

Jack ståendes i fönstret, där han stirrar på sin familj som leker utanför. Hans begär att lämnas 

ensam tolkas som asocialitet, vilket är en stereotyp (Lundberg, 2010), detta indikerar att 

familjens närvaro irriterar honom. 

  

00.44.50 Jack har somnat på sitt skrivbord, han drömmer mardrömmar och gör ljud i 

sömnen. Wendy kommer inspringande och ser orolig ut. Jack faller av stolen, vaknar och 

verkar förvirrad. Han berättar att det var den värsta mardrömmen han någonsin har haft. 

Han drömde att han dödade Wendy och Danny och styckade dem i småbitar. Jack säger att 

han håller på att tappa förståndet. Wendy hjälper Jack upp på stolen igen, Danny kommer in 

i rummet och går mot dem och Wendy säger att allt är okej och att han ska gå till sitt rum 

och leka men Danny lyssnar inte utan fortsätter att sakta gå mot dem. Nu syns det att Danny 

har blåmärken på halsen och Wendy frågar honom vad som har hänt men får inget svar. 

Wendy ser orolig ut och kramar om Danny. Hon tittar upp på Jack som maniskt stirrar 
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tillbaka. Wendy lyfter upp Danny och springer därifrån. Jack får inte fram några ord. 

00.48.26.  

  

I denna scen går det att urskilja att Jack mentala hälsa håller på att försämras då mardrömmar 

är ett indikativ på underliggande psykopatologi. Jack utstrålar en förvirring och rädsla vilket 

är en indikation på att han ännu inte besitter något medvetet begär att skada sin familj. Jack 

visar inte på några andra känslor än förvirring över Dannys blåmärken. Wendys reaktion 

tillsammans Jacks tomma blick och brist på ord ger tittaren ett sken av att Jack har skadat sin 

son. Här visas Jack som farlig vilket är en stereotyp (Lundberg, 2010). 

  

00.48.30. Jack går nedför en av hotellets hallar. Han slår med nävarna i luften medan han 

går med ett grimaserande ansikte. Han gör olika gester och ljud. I slutet av korridoren står 

det en skylt med texten ‘Golden Room’ på. Jack går in och hittar hotellets bar. Han vill ha 

alkohol men det finns ingen där tills det att kameran byter vinkel och man plötsligt ser en 

bartender i baren. Jack beställer en drink av bartendern Lloyd och börjar hålla en 

konversation. Jack berättar för bartendern hur han aldrig har lagt en hand på sin son och 

hur han aldrig skulle göra det heller eftersom han älskar sin son. Jack ser arg ut och 

fortsätter med att kalla sin fru för en hagga och hur hon aldrig kommer låta honom glömma 

vad som hänt. Han erkänner att han skadade Danny en gång av misstag tre år tidigare då 

han hade tappat kontrollen när Danny spridit ut alla hans papper över golvet. 00.53.25.  

  

Sekvensen tolkas som ett sätt att få utlopp för en underliggande aggression, vilket både 

gesterna och ansiktsuttrycket bidrar till. Det desperata letandet efter alkoholen indikerar att 

Jack mår dåligt och även söker en flykt från verkligheten, detta förtydligas eftersom det 

tidigare i filmen berättats att Jack är nykter alkoholist. Hallucinationen indikerar psykisk 

ohälsa, där presenteras även en stark aggression mot familjen. Här tolkar vi att Jack 

porträtteras stereotypiskt genom aggression, utefter de stereotypiska egenskaper som 

Lundberg (2010) nämner. 

  

1:01:36. Jack kommer till hotellrummet där han och hans familj bor och berättar för Wendy 

hur han inte hittade något i rummet där kvinnan Danny och Wendy sett var. Jack och Wendy 
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pratar lite om Danny och Jack försäkrar Wendy igen att han inte såg något i rummet och att 

Danny kommer bli okej. Wendy undrar vart blåmärkena på Dannys hals kunde kommit från 

om det inte var kvinnan i rummet. Jack säger att han tror Danny gjorde det mot sig själv men 

Wendy skakar på huvudet och säger att nej det är inte möjligt.  

Wendy vill lämna hotellet vilket gör Jack arg. Jack säger till henne att det är så typiskt av 

henne att krångla när han äntligen har en chans att lyckas med något. Han reser sig upp från 

sängen de suttit på och lutar sig över henne. Han börjar rada upp olika jobb som att öppna en 

biltvätt och liknande som för att göra narr av henne. Wendy sitter på sängen och verkar inte 

förstå vad det är som händer eller varför Jack är så arg när han kliver lite närmre, fortfarande 

lutandes över henne och säger att hon har förstört hans liv tillräckligt samtidigt som han pekar 

ett argt finger i hennes ansikte. I slutet av scenen smäller Jack upp dörren och stormar argt ut 

ur rummet. 1:04:47.  

  

I denna scenen ljuger Jack. Hans lögn är onödig då både Danny och Wendy sett kvinnan 

tidigare, vilket visar Jack som opålitlig (Lundberg, 2010). Som tittare upplever man Jacks lögn 

som ett försök till kontroll.  

Även i denna scen övergår Jack från en lugn situation till extrem oprovocerad ilska. Hans 

aggression känns överdriven och gör det tydligt att Jack besitter ett förakt gentemot Wendy. 

Att han ställer sig upp och skäller ut Wendy ovanifrån konnoterar fara då det ger intryck att 

auktoritet och begär att influera personen man ställer sig över (Hansen, Machin, 2013). 

  

01.04.50 Jack befinner sig i köket, han kastar ner kastruller på marken samtidigt som han 

ler. Jack fortsätter gå i en korridor och hör musik, plötsligt är väggarna festpyntade. Jack 

går in i matsalen som är fylld med människor, han går till baren och beställer en drink, 

sedan vänder han sig om och krockar med en servitör som spiller ägglikör på honom. Jack 

och servitören går in till toaletten för att tvätta av sig, servitören presenterar sig som Delbert 

Grady, då inser Jack att det är hotellets tidigare fastighetsskötare, som mördade sin familj 

och tog sitt liv efteråt. Mr. Grady förnekar händelsen och hävdar att Jack alltid har varit 

fastighetsskötaren på hotellet, Jack som skrattar åt påståendet. Grady berättar för Jack att 

Danny genom sina särskilda krafter försöker ta dit någon utomstående. Jack säger att Danny 

gör detta på grund av hans mor, Wendy och hur hon alltid lägger sig i. Grady säger till Jack 



 
 

29 

att de kanske skulle ta till på skarpen och att det kanske krävs mer än att bara prata vett i 

Wendy och Danny för att tillrättavisa dem. Grady berättar hur hans döttrar ville lämna 

hotellet och hur den ena dottern stal tändstickor och försökte tända eld på hotellet, men 

Grady tillrättavisade dem. När Gradys fru försökte hindra honom från att göra sin plikt 

tillrättavisade han även henne. 1.15.55.  

 

I denna scen syns ännu en gång ett försök till att få utlopp för aggressioner genom våld, 

denna gång ler Jack under tiden vilket vi tolkar som att han njuter av våldet, vilket vi tolkar 

som att han besitter egenskapen farlig som är en stereotypisk egenskap för karaktärer med 

psykisk ohälsa (Lundberg, 2010). I denna hallucination blir Jack tillsagt att han måste skada 

sin familj för att tillrättavisa dem vilket vi tolkar som ett tecken på psykisk ohälsa. Detta är en 

intressant sekvens då det här är första gången Jack har intentionen att skada sin familj, 

dessutom kommer intentionen från en hallucination vilket innebär att det inte är ett beslut han 

tagit. 

  

1.31.00 (..) Jack sover i kylen efter att Wendy låst in honom när det knackar på dörren. Det 

är Grady, han säger att Jack inte har tagit tag i det de pratade om och Jack svarar att han 

inte behöver strö salt i såren. Grady hetsar Jack och säger att han inte vågar ta tag i det. 

Grady säger att Jack måste ta i så hårt han kan, Jack svarar att hans ser fram emot det och 

ger honom sitt ord. 1.34.40.  

  

Denna sekvens valde vi att ha med i analysen då den visar tydligt att Jack nu har utvecklat 

någon typ av psykisk ohälsa i och med sina hallucinationer. Jack avger ett löfte om att 

tillrättavisa sin familj med våld, denna gång ler han vilket vi tolkar som att han ser fram emot 

att utföra det, detta ger intrycket av att han ännu en gång är farlig (Lundberg, 2010). 

  

1.37.34 Jack försöker ta sig in till Wendy och Danny, han hugger sig in med en yxa. Wendy 

tar med sig Danny in i badrummet och låser dörren. Jack lyckas slå sönder dörren till 

hotellrummet och ropar ut “Jag är hemma, Wendy” och låser sedan upp dörren från insidan. 

Wendy öppnar det lilla badrumsfönstret och kastar ut Danny, hon kommer inte själv ut 

genom fönstret, så hon ropar att Danny ska springa och gömma sig. Jack är på väg mot 
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badrummet. Jack sjunger ramsor, Wendy tar upp en kniv hon hade med sig och gömmer sig 

bakom dörren. När Jack börjar hugga på badrumsdörren skriker Wendy. Jack säger ”here´s 

Johnny”. Jack försöker sträcka in handen genom hålet i dörren för att låsa upp när Wendy 

hugger honom med kniven Jack hör då ljudet av en snövessla och blir därför avbruten och 

springer iväg. 1.59.35.  

I den här sekvensen uppfyller Jack sitt löfte. Trots familjens försök att hindra honom gör han 

allt i sin makt, detta tolkar vi som ett tecken på att han är opålitlig vilket även det är en 

stereotypisk egenskap (Lundberg, 2010). Det kontinuerliga leendet tillsammans med 

barnvisan tolkar vi som att han är konstig, troligtvis för att skrämma sina offer och samtidigt 

göra narr av dem som ett sätt att förnedra dem. Under denna process skrattar Jack vilket ännu 

en gång tyder på att han förlorat sin verklighetsuppfattning. Här tolkar vi honom som inte 

bara opålitlig och konstig utan även farlig (Lundberg, 2010). 

  

7.1.2 Omgivningens förhållningssätt 
Nedan finns sammanfattade scener där vi analyserar omgivningens förhållningssätt och 

reaktioner gentemot den utvalda karaktären. 

 

00.32.50. Jack sitter vid sitt skrivbord och skriver när Wendy kommer dit för att fråga hur det 

går, han svarar att det går bra, Wendy berättar att det ska snöa ikväll på vilket Jack undrar 

vad han ska göra med den informationen. Wendy vill komma tillbaka senare med mat år 

honom och då svarar Jack att han tappar koncentrationen varje gång hon kommer dit, sedan 

fortgår hans utskällning. 00.32.56. 

Detta är första scenen som Jack porträtteras med viss aggressivitet. Det går att utläsa en 

uppenbar irritation gentemot Wendy. Wendy tar inte denna aggressivitet personligt men 

känner sig sårad. Wendy utstrålar mest en förvirring mot Jacks skiftande attityd under denna 

scen.  

  

00.44.50 Jack har somnat på sitt skrivbord, han drömmer mardrömmar och skriker. Wendy 

kommer springande. Jack faller av stolen, vaknar och ser förvirrad ut. Jack upprepar att det 

var den värsta mardrömmen han någonsin haft. Han drömde att han dödade Wendy och 

Danny. Jack säger att han håller på att tappa förståndet. Wendy hjälper Jack upp på stolen 
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igen, Danny närmar sig och Wendy säger åt honom att gå till sitt rum. Danny har blåmärken 

på halsen. Wendy tittar på Jack som maniskt stirrar tillbaka. Wendy antar att Jack är den 

skyldige, lyfter upp Danny och springer därifrån. Jack får inte fram några ord. 00.48.26. 

Denna sekvens visar en situation där Wendys tillit till Jack börjar försämras. Sekvensen 

inleds med att hon visar tillgivenhet till Jack men avslutas med att hon flyr i tron att Jack har 

skadat deras son. Med tanke på att tilliten försvann fort måste Wendy förstått att Jack håller 

på att förlora förståndet. 

  

1.18.10 Wendy går runt med ett basebollträ i handen och ropar på Jack. Hon går fram till 

Jacks skrivmaskin och ser att allt han skrivit är ”All work and no play makes Jack a dull 

boy”. Wendy ser att Jack har skrivit detta på flera sidor. Jack smyger upp bakom Wendy och 

frågar vad hon tycker, Wendy skriker. Jack närmar sig henne med ett elakt flin och frågar 

vad hon gör där. Jack ler, trots att Wendy backar närmar sig Jack henne. Jack föreslår att de 

ska diskutera vad de ska göra med Danny. Jack hånar Wendys förslag om att de ska lämna 

hotellet, härmar henne med tillgjord röst. Jack skriker att han har ansvar gentemot sin 

arbetsgivare. 1.25.00 Jack säger att han ska slå in Wendys skalle. Wendy slår Jack i huvudet 

med slagträet så han faller ned för trappen. 1.26.00. 

Här är det tydligt att Wendy inte längre har någon tillit gentemot Jack och är redo att försvara 

sig mot honom om det skulle behövas. Hon inser att Jack har förlorat förståndet och uppvisar 

en förskräckt känsla. Wendy uttrycker genom hela scenen en rädsla mot Jack och hon förstår 

att han är kapabel till att skada henne vilket visar sig tydligt när hon backar undan från 

honom och vädjar. Det är en tydlig känsla av maktlöshet i scenen. 

  

1.37.34 Jack försöker ta sig in till Wendy och Danny, han hugger sig in med en yxa. Wendy 

tar med sig Danny in i badrummet och låser dörren. Hon öppnar fönstret och kastar ut 

Danny, hon kommer inte själv ut genom fönstret, så hon ropar att Danny ska springa och 

gömma sig. Jack sjunger ramsor, sedan hugger han sönder badrumsdörren också. Wendy 

skriker. Jack säger ”here´s Johnny”. Jack hör då ljudet av en snövessla och blir därför 

avbruten och springer iväg. 1.59.35. 

Sekvensen ovan visar att Wendy och Danny nu är rädda för sina liv, de har förstått att Jack 

inte längre håller tillbaka sin aggression mot dem. Wendy har i scenen en kniv i handen vilket 
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vi tolkar som ett tecken på desperation och rädsla. Jacks konstiga beteende är bidragande till 

rädslan då han inte tidigare påvisat ett liknande beteende. Wendys gråtande tolkar vi som 

sorg att Jack förändrats och att hon inte längre känner igen hans personlighet, detta tyder på 

att Wendy tidigare tyckte mycket om Jack. 

  

  

7.1.3 Miljö 
Nedan analyseras och diskuteras den visuella kommunikationen som syns i filmen. 

I filmen the Shining är tonen genomgående kall, förutom när Jack hallucinerar, en kall ton 

uppskattas av mottagare då den är behaglig men kan även tolkas som allvarlig (Amnéus, 

2011). I denna film bidrar den kalla tonen till en känsla av seriositet och kyla, vilket även 

speglas av det faktum att filmen utspelar sig till större delen under vintern. De enda 

undantagen från den kalla tonen är Jacks hallucinationer. 

Varma toner däremot uppmärksammas, de ses även som behagliga (Bergström, 2016). Detta 

märks i filmen eftersom de scener som visar hallucinationer är varmare i tonen, vilket leder 

till att tittaren uppmärksammar att något händer. Hallucinationerna är enligt Jack positiva 

händelser där han mår bra och är omgiven av människor, detta speglas med hjälp av att tonen 

plötsligt förändrats till varm. Den varma tonen tolkas som behaglig vilket förstärks med hjälp 

av musiken som spelas och att lokalen plötsligt fylls med festklädda människor (Bergström, 

2016).  

01.04.50 (…) Jack fortsätter gå i en korridor och hör musik, plötsligt är väggarna 

festpyntade. Jack går in i matsalen som är fylld med människor (…) 1.15.55. 

Färgerna är generellt mörka men starka i de flesta scener, i scener där något dramatiskt 

händer, exempelvis där Jack är aggressiv eller hallucinerar är färgerna starkare med mycket 

kontrast, vilket skapar en skrikande och orolig känsla (Bergström, 2016: Amnéus, 2011). 

Färgernas kontrast betyder att karaktärerna i filmerna upplever starka känslor och de 

förmedlar även dessa känslor till tittaren. Filmen har inte särskilt mycket bakgrundsmusik 

utan det är tyst fram till att något dramatiskt sker. 

I början av filmen ungefär 30 minuter in är färgerna relativt neutrala och inte särskilt starka, 

troligtvis för att ingenting dramatiskt har hänt ännu.  
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00.32.50. Wendy går in till Jack för att berätta att det snöar utomhus, Jack tappar då 

humöret och skäller ut Wendy för att hon stört honom. Jack river sönder papper för att få 

utlopp för sin aggression. 00.32.56. 

Under den första scenen där Jack visar tecken på avvikande beteende vid 00.32.50 blir 

färgerna starkare medan tonen fortfarande är kall, de starka färgerna förstärker den 

obehagliga stämningen, dock finns ingen bakgrundsmusik, det är inte förrän några sekunder 

senare när Jack står och tittar ut genom fönstret på Wendy och Danny som bakgrundsljud 

tilltar, musiken är stegrande och tjutande vilket påverkar tittaren affektivt och skapar en 

obehaglig känsla (Amnéus, 2011).  

00.57.15 Jack går in i rummet där de hade sett kvinnan vilket även är rummet där Mr. Grady 

tog sitt liv, han ser en naken kvinna i badkaret som han stirrar maniskt på. Kvinnan reser sig 

och börjar ta på Jack som då sluter ögonen och kysser henne. När han öppnar ögonen igen 

ser han kvinnan i spegeln bakom dem, hon är död och förmultnad. Jack skriker och backar ut 

därifrån och smäller igen dörrarna. 1.00.40. 

På hotellet där filmen utspelar sig är många av rummen målade i många olika starka färger 

vilket bidrar till en stark och skrikande känsla hos tittaren (Amnéus, 2011), detta var troligtvis 

ett medvetet val av filmens skapare för att bidra till de känslomässiga uppfattningarna av 

filmen. I scenen vid 00.57.15 där Jack går in i ett rum och i sin hallucination hittar en död 

kvinna är färgerna i rummet starka med hög kontrast, antagligen för att förstärka känslorna av 

obehag hos tittaren då den höga kontrasten konnoterar obehag och stress. 

Vi tolkar att filmen använder färger för att påverka publikens känslor negativt, det finns ett 

genomgående mönster där dramatiken och färgerna går ihop, när något dramatiskt sker i 

filmen höjs färgernas styrka och kontrast, vilket konnoterar obehaglig och stress. Den ökade 

kontrasten ihop med stegrande musik konnoterar stress och obehag. Dessa egenskaper 

genomsyrar alla dramatiska scener i hela filmen och känslorna som uppstår i vissa scener 

bidrar till den negativa porträtteringen av den utvalda karaktären. Även omgivningens i detta 

fall negativa förhållningssätt till karaktären förstärks av konnotationerna som identifieras med 

hjälp av färg och ljud. 
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7.2 Lights Out 
Den utvalda karaktären i Lights Out är modern Sophie som redan i början av filmen 

porträtteras som psykiskt sjuk då hon lever med depression. Direkt i filmens början diskuterar 

Sophies familjemedlemmar hennes sjukdom, det berättas att Sophies yngsta barn som 

fortfarande bor hemma far illa av hennes sjukdom. 

  

7.2.1 Porträttering av avvikande beteende 
Under denna rubrik finns ett urval av scener där Sophie beter sig på ett avvikande sätt. Här 

kommer konnotationer som man kan urskilja i en scen diskuteras och analyseras. Även de 

stereotypiska etiketter som går att identifiera kommer att presenteras. 

 

00.01.35 Martin pratar i telefon med sin far och undrar när han kommer hem, hans pappa 

frågar hur hans mamma mår och vart hon är, Martin berättar att Sophie inte mår bra, hon 

har pratat med sig själv. Pappan säger att han kommer hem snart och att han ska få Sophie 

att må bättre. 00.01.52. 

Det sätt Martins pappa talar på ger direkt en antydan till tittaren att det är något som inte 

stämmer och man kan utlösa en orolighet i Martins röst. Sophie talar med sig själv vilket är 

en direkt koppling till att hennes dåliga psykiska hälsa. Då Sophie pratar med sig själv anses 

hon konstig, därav uppfyller hennes karaktär en av egenskaperna för att klassas som en 

stereotypisk karaktär med psykisk ohälsa (Lundberg, 2010). 

  

00.10.48 Martin ligger vaken i sitt rum, han går upp ur sängen och letar efter Sophie. Sophie 

är i sitt rum, hon står och pratar med sig själv och säger ”Jag är ledsen jag vet inte vad jag 

ska göra åt det”. Martin frågar om Sophie mår bra och hon svarar ”ja, väckte vi dig?” trots 

att hon är ensam i sitt rum. Hon säger snällt att han måste gå och lägga sig igen. Martin ser 

nåt läskigt i mörkret och springer in i sitt rum igen. 00.12.38. 

Sophie pratar ut i tomma intet och pratar i vi-form vilket är sett som ett avvikande och 

konstigt beteende och visar att Sophie lider av villfarelser. Sophie förstår inte att Martin inte 

kan se någon mer än bara henne. Sophie uttrycker en känsla av upprördhet som ger tittaren ett 

sken av att hennes konversation är obehagligt för henne. I denna sekvens tolkar vi att Sophies 
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beteende porträtteras som konstigt vilket är en av de stereotyper som Lundberg (2010) 

nämner. 

  

00.16.39 Martin och Rebecca är på väg in till Sophies hus. Brett, Rebeccas pojkvän, vill följa 

med in i huset men får inte för Rebecca som säger att hennes mamma är galen. Rebecca 

pratar med Martin om hur deras mamma går igenom sådana här faser och att de borde ge 

henne lite tid. Rebecca frågar om Sophie umgås något med någon varav på Martin svarar att 

det är någon som kommer över hela tiden när Rebecca frågar vem svarar Martin, Diana. 

Rebecka fryser till i sitt steg och vänder sig mot Martin. Rebecca berättar hur hon brukade 

vara rädd för Diana när hon var liten tills hon insåg att hon inte var verklig. 00.17.25 

I scenen visar Rebecca att hon är medveten om sin mammas sjukdom och att hon skäms över 

henne, detta leder till att hon vill skydda Brett och Martin från Sophie. När det framkommer 

att Sophie pratat med Diana blir Rebecca rädd eller orolig då hon vet att det innebär att 

Sophies psykiska hälsa försämrats. Eftersom försämringen innebär att Sophie pratat med sig 

själv tolkar vi det som att hennes vanföreställningar kan vara farliga. Här framställs Sophie 

ännu en gång som konstig men även farlig (Lundberg, 2010). 

  

00.32.44 Rebecca försöker hitta information om Diana men hittar istället information om att 

Diana och Sophie träffades på ett sjukhus då Diana ska ha blivit besatt av en patient på 

helioterapiavdelningen, som visade sig vara Sophie. Läkarna ber Diana att hålla sig undan 

från Sophie då Diana gjorde henne illa då hon började bli bättre. 00.33.42. 

I den här scenen bekräftas det att Sophie har levt med psykisk ohälsa under större delen av 

sitt liv och tidigare behandlat med ljusterapi, som är typiskt för att behandla depression. Man 

får även veta att Diana skadar Sophie när hennes mentala hälsa blir bättre, gissningsvis för att 

hålla Sophie i dåligt skick mentalt. Detta ger en antydan till att Sophie kanske kan vara rädd 

för Diana och därför inte vågar göra något åt sin mentala hälsa i rädsla av att Diana ska skada 

henne igen.  

  

7.2.2 Omgivningens förhållningssätt 
Nedan finns sammanfattade scener där vi analyserar omgivningens förhållningssätt och 

reaktioner gentemot den utvalda karaktären. 
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00.03.24 Paul pratar i telefonen, han ber personen i telefonen att få Sophie att sluta låsa in 

sig i garderoben. De tänker hålla en intervention, då Martin börjar fara illa av Sophies 

beteende. 00.03.41. 

I denna sekvens tydliggörs det att personerna i Sophies omgivning under en längre tid varit 

medvetna om hennes sjukdom. Försöket att göra något åt Sophie psykiska ohälsa tolkar vi 

som att de bryr sig om Sophie, vilket är en positiv egenskap. 

  

00.13.36 Martin är inne hos skolsystern. Skolsystern lägger på telefonen hon höll i och säger 

att Sophie inte svarar. Så de ringer hans halvsyster Rebecca som kommer dit istället. När hon 

kommer dit träffar hon en kvinna som är från socialen och som har hand om Martin sedan 

hans pappa dog. Hon undrar om han sover bra och hur mamman tar hand om sig. Rebecka 

berättar att hon tar antidepressiva. Och kvinnan undrar hur illa Sophies depression är. 

Martin somnade i klassrummet vilket även hänt flera gånger tidigare. Martin tror 

anledningen till att Rebecca flyttade hemifrån var på grund av Sophie men hon påstår att det 

var mer invecklat än så. 00.15.53  

Här framställs Martin som lidande av Sophies depression. De utomståendes frågor om 

Sophies hälsa tolkar vi som oro men återigen att de bryr sig. Rebecca uttrycker en känsla av 

tröttsamhet eftersom Sophies hälsa inte stabiliserats. 

  

00.17.26 Sophie öppnar dörren och undrar vad Martin gör hemma, Rebecca berättar att 

Martin inte sover om nätterna, Sophie nämner den döda pappan och skyller på att det är 

svårt att vara en ensamstående mamma. Rebecca frågar om Sophie gått hos någon psykolog 

men Sophie säger att hon inte vill prata med en främling om hur hon mår och att hon testat 

det förut, då frågar Rebecca hur länge hon struntat i att ta sin medicin och Sophie blir då 

upprörd men svarar inte. 00.18.27 

Rebecca väljer att rikta sin ilska mot Sophie och anklagar henne för att behandla Martin illa. 

Sophie tar inte ansvar för problemet utan skyller istället ifrån sig. Rebecka utrycker ilska över 

att Sophie inte längre tar sin medicin. Detta gör så tittaren ser Sophie som oansvarsfull och 

opålitligt vilket är en vanligt stereotyp som ofta används i porträttering av psykiskt sjuka 

(Lundberg, 2010). 
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00.25.22 Kvinnan från socialtjänsten kommer hem till Rebecca och frågar om hon tagit hem 

Martin. Rebecca förklarar att Sophie inte är stabil och att Martin far illa i den miljön. 

Socialtjänstkvinnan besökte Sophie för att se om hon var okej att ta hand om ett barn och de 

bedömde att hon var okej, de berättar även att om Rebecca vill ta sig an Martin måste hon 

visa att hon och hennes hem är lämpligt. 00.26.42. 

Här uttrycker Rebecca ännu en gång oro över Sophie psykiska hälsa, dock oroar hon sig för 

Martins skull vilket tyder på att hon bryr sig mer om Martin än Sophie, då hon väljer att ta 

hand om honom. Detta får tittaren igen att se Sophie som opålitlig. 

  

00.51.48 Rebecca knackar på Sophies rum för att berätta att de andra sover över där i natt 

och att hon älskar henne. Sophie öppnar dörren och verkar glad att de ska stanna, Sophie ser 

trött ut men ler. Sophie säger att hon vill börja om imorgon. Sophie berättar att hon klandrar 

sig själv för att Rebeccas pappa lämnade dem. Sophie kramar om Rebecca och ser ut som att 

hon ger henne något i handen. Någonting börjar dra in henne i rummet igen. Rebecca hittar 

en lapp i sin hand som hon fick av Sophie och i lappen står det ”jag behöver hjälp” skrivet. 

00.53.00. 

Sekvensen visar att Sophies familj bryr sig om henne och vill stötta henne, detta leder till att 

Sophie själv vill acceptera hjälp. Vi tolkar det som att anledningen att Sophie nu accepterar 

hjälp är för att Diana och depressionen har börjat påverka hennes familj negativt. 

  

7.2.3 Miljö 
Nedan analyseras och diskuteras den visuella kommunikationen som syns i filmen. 

 

Sophies hem porträtteras väldigt mörkt, både i färgerna som syns men även på grund av att 

alla gardiner täcker fönstren. Väggarna och möblerna i Sophies hem har mestadels mörka 

färger såsom mörkgrönt och svart. Bergström nämner att man behöver ljus för att se färger 

och utan ljuset blir alla färger mörka och dystra, vilket i sin tur symboliserar sorg (Bergström, 

2016). Hemmet konnoterar därav bland annat sorg, vilket stämmer överens med vad Sophie 

känner då hon är deprimerad. Detta mörker kan enligt den neoformalistiska nivån explicit ses 
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som en ledtråd för att tittaren ska förstå hur den ska känna (Andersson, Hedling, 1995). Även 

Diana kan på så sätt tolkas som symbolism för Sophies sjukdom, då hon endast existerar i 

mörker, både fysiskt och psykiskt mörker. 

I Lights Out kommunicerar filmen inte lika mycket med färger som The Shining, i Lights Out 

är det snarare kontrasten mellan ljus och mörker som konnoterar känslor. Amnéus (2011) 

nämner att svart konnoterar bland annat mörker, sorg och död, vilket ofta sammankopplas 

med depression. Tonen är densamma genom hela filmen, neutral. Färgerna är i de flesta 

scener relativt starka och mestadels mörka. Starka färger med hög kontrast konnoterar 

känslor som stress. Filmen innehåller inte mycket bakgrundsmusik utan majoriteten av scener 

är tysta i bakgrunden. Ljudeffekter tilltar i samband med att något dramatiskt sker, detta 

förstärker den dramatiska scenen och påverkar därför tittaren på ett affektivt sätt (Amnéus, 

2011). 

En stor del av filmen handlar om att demonen Diana bara existerar i mörker och att hon 

därför bara finns när Sophie mår som sämst. Diana skadas av ljus och därför har Sophie 

konstant gardinerna fördragna och lamporna släckta vilket vi tolkar som symbolism för att 

hon försöker stänga ute ljuset och positiviteten och därav inte är mottaglig för hjälp. Det 

berättas i filmen att Diana introducerades till Sophie när hon var liten och behandlades på ett 

mentalsjukhus för sin depression, sedan dess har de varit vänner och Diana har följt Sophie 

genom hela hennes liv. Det berättas även att under de perioder där Sophie varit som sjukast i 

sin depression har hon pratat med Diana, men Sophies familj har trott att hon pratat med sig 

själv. Detta har lett till att Rebecca blir rädd när hon hör att Sophie släckt alla lampor och 

börjat prata med Diana igen eftersom detta innebär att hon blivit sämre i sin sjukdom.  

Vid 00.51.48 när familjen samlats i huset tänder de lampor och ljus för att hålla Diana borta. 

Man kan säga att Diana och mörkret symboliserar Sophies depression och försöket att lysa 

upp huset var kanske egentligen ett försök att få Sophie att må bättre då ljus förknippas med 

vitt vilket i sig symboliserar positivitet och godhet (Amnéus, 2011). 

00.51.48 Rebecca knackar på Sophie rum för att berätta att de andra sover över där i natt. 

Sophie öppnar dörren och verkar glad att de ska stanna, Sophie ser trött ut men ler. Sophie 

säger att hon vill börja om imorgon. Sophie gav Rebecca en papperslapp där det står ”Jag 

behöver hjälp”. 00.53.00 

I slutet av filmen vid 01.07.39 håller Sophie i en pistol som hon siktar mot Diana, sedan inser 

hon att det enda sättet att skydda sina barn från Diana är att ta sitt liv eftersom Diana lever i 



 
 

39 

hennes huvud. Eftersom Diana symboliserar Sophies depression kan vi tolka slutet som att 

Sophie tar sitt liv för att inte låta hennes depression gå ut över hennes barn. 

01.07.39 Sophie vaknar av dunkande ljud efter att ha blivit slagen medvetslös av Diana, hon 

tar sig ut ur sitt rum och letar efter sina antidepressiva. Rebecca går upp på övervåningen 

och ropar på Sophie. Sophie dyker upp med en pistol som hon först siktar på Diana men 

sedan riktar hon istället pistolen mot sitt eget huvud och skjuter sig/tar sitt liv med de 

avslutande orden “jag sa åt dig att inte skada mina barn”.  

Lights Out använder kontrasten mellan ljus och mörker för att påverka tittarnas känslor, dessa 

kontraster används även för att förstärka karaktärers egenskaper. Det finns ett genomgående 

mönster där dramatiken och kontrasterna går ihop, som exempelvis när Sophie syns i bild är 

hennes hem mörkt och tyst för att förstärka att hon lever med sorg eller psykisk ohälsa. Dessa 

visuella egenskaper bidrar till den negativa porträtteringen av Sophie. Även omgivningens 

förhållningssätt till Sophie förstärks med hjälp av ljudeffekter och kontraster. 

 

7.3 Sammanfattning 
Genom vår analys har vi kommit fram till att båda utvalda karaktärer, Jack och Sophie, har 

blivit porträtterade på ett stereotypiskt sätt för karaktärer med psykisk ohälsa. Jack uppfyller 

alla fyra av de stereotyper som Lundberg (2010) nämner medan Sophie uppfyller alla 

förutom asocialitet då vi inte upplever att hon gör några försök till att stöta bort sin familj 

eller att hålla sig undan.  

 

Båda filmerna ger både positiva och negativa konnotationer om än på olika sätt. I The 

Shining är det i början av filmen där Jack ännu inte har blivit aggressiv mot sin familj och i 

Lights Out kan man se ett mönster av positivitet genom hela filmen, särskilt framåt slutet.   

Den första scenen där Jack visar aggressivitet skapar en stark kontrast mellan honom och 

Wendy, som utstrålar en positiv känsla och som blir förvånad över Jacks plötsliga 

attitydförändring, detta gör det tydligt att det är Jack som beter sig på ett avvikande sätt. Detta 

visar också att Jack inte brukar uppvisa ett aggressivt beteende utan att det inte är 

karaktäristiskt för honom. Denna plötsliga beteendeförändring hos Jack kommer utan någon 

förklaring och visar på att han har extrema humörsvängningar vilket ofta kopplas till psykisk 
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ohälsa (First, 2017). Strax därefter börjar Jack även drömma mardrömmar vilken vi även 

tolkar som att hans psykiska hälsa har börjat försämras.  

 

När det kommer till Sophie förändras inte hennes tillstånd under filmens gång utan förblir 

oförändrat fram till slutet. En av de tidigare scenerna visar att socialtjänsten är inblandade 

vilket tyder på att Sophie är så pass sjuk att hon kanske inte är kapabel att omhänderta sina 

barn. Sophies familj försöker dock hjälpa henne genom att ta hand om Martin. Sophies 

omgivande karaktärer berättar att Sophie lever med depression vilket görs tydligt under vissa 

scener, exempelvis i den scen där man får veta att Sophie tidigare varit inlagd på 

mentalsjukhus och där blivit behandlad med helioterapi.  

 

Som Bordwell och Thompson (2013) nämner så används de omgivande karaktärernas 

reaktioner på ett sätt för att bekräfta publikens känslor gentemot den utvalda karaktären. 

Detta stämmer även när man ser på The Shining och Lights Out. Karaktärerna bekräftar 

publikens tolkningar om de utvalda karaktärerna genom att Wendy och Danny är rädda för 

Jack medan Rebecca och Martin kallar Sophie opålitlig och galen.  

I The Shining är omgivningens förhållningssätt gentemot Jack god till en början men blir 

gradvis värre under filmens gång när Jacks beteende förändras. I slutet av filmen har 

omgivningen inget positiv förhållningssätt överhuvudtaget mot Jack utan endast ett negativ 

förhållningssätt. Lights Out är inte lika svartvit i omgivningens förhållningssätt som The 

Shining. I Lights Out skiftar hela tiden omgivningens förhållningssätt mellan positivt och 

negativt fram till slutet där omgivningens förhållningssätt endast tolkas som positivt.  

 

De mest förekommande mönster vi kunde urskilja hos Jack är hans aggressiva och maniska 

beteende. Dessa två egenskaper har vi tolkat som negativa. Hos Sophie har vi identifierat 

opålitlighet och hjälplöshet som de mest förekommande mönstren vilka vi också tolkar som 

negativa. Dessa tolkningar har bekräftats av de omgivande karaktärerna som reagerar negativt 

gentemot dessa egenskaper hos vardera karaktär. 
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Båda filmerna är explicita filmer, men The Shining har även vissa referentiella inslag, som 

under hela filmernas gång berättar för tittaren hur denne ska uppfatta filmen. Den största 

skillnaden mellan The Shining och Lights Out är att The Shining har avstått från att använda 

sig av övernaturliga medel medan Lights Out däremot har använt sig av det. The Shining är 

mer baserad på ett verkligt koncept. Båda filmerna berättar för publiken hur den ska uppfattas 

genom att använda sig av färg, musik och även som tidigare nämnt, övriga karaktärers 

reaktioner. Dessa faktorer har använts för att hitta underliggande mening och budskap i 

filmerna. Filmerna har använt sig av färger för att skapa känslor hos publiken. Exempelvis 

när den utvalde karaktären i The Shining är arg eller är med om något dramatiskt befinner 

han sig ofta i rum där färgerna är väldigt starka med hög kontrast vilket enligt Bergström 

(2016) konnoterar en skrikande, panikartad känsla. Lights Out använder sig under hela filmen 

av samma mörka färger och toner, vilket vi tolkar är för att etablera Sophies långa historia av 

psykisk ohälsa 

Musiken har använts på ett affektivt sätt för att påverka publikens känslor, exempelvis genom 

att använda sig av hög och dramatisk musik vid de tillfällen som ska upplevas på ett mer 

spännande och dramatiskt sätt.  

 

8.   Diskussion och slutsats 
Här kommer vi diskutera det analysresultat vi har kommit fram till djupare och även dra 

kopplingar till studiens övriga delar som teori, metod, forskningsöversikt och bakgrund.  

 

Under vår analys kom vi fram till att de två utvalda karaktärerna, Jack och Sophie, blir 

porträtterade på ett stereotypiskt vis för karaktärer som lever med psykisk ohälsa i film. 

Enligt Lundberg (2010) uppfattas dessa stereotyper negativt hos publiken. Precis som 

Hansen, Tøndevold och Watson (2017) nämner överdrivs ofta karaktärernas beteenden i film, 

detta stämmer bra överens med vårt resultat av de utvalda karaktärerna där vi upplever att 

deras beteenden ständigt överdrivs för att skapa och förstärka känslor hos publiken. Vi har 

genom vår analys kunnat identifiera att de två utvalda karaktärerna har blivit porträtterade på 

ett mestadels negativt och stigmatiserande sätt.  
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Vårt resultat om att karaktärer med psykisk ohälsa i skräckfilm kan porträtteras på ett negativt 

och stigmatiserande sätt kan kopplas ihop med studien Signorielli gjorde 1989 där hon valde 

att analysera hur karaktärer med psykisk ohälsa porträtteras i primetime-TV. Signorielli kom 

fram till att karaktärerna var porträtterade på ett negativt och stigmatiserande sätt. Detta visar 

att karaktärer med psykisk ohälsa kan bli porträtterade på ett negativt sätt i fler genrer än bara 

skräckfilm. 

 

I The Shining blir karaktären Jack mer aggressiv under filmens gång vilket resulterar i att 

hans familjemedlemmar blir rädda för honom. Därav försvinner deras tillit till honom vilket 

går att koppla till McKeown & Clancys studie från 1995 där de nämner att avvikande 

beteenden och psykisk ohälsa kan göra att omgivningens uppfattning av personen påverkas. 

Detta går även att koppla till Lights Out då karaktärens omgivning inte har någon tillit till 

henne på grund av hennes psykiska ohälsa. 

 

Vårt resultat att Jacks beteende förändras väldigt drastiskt under filmens gång. Från att vara 

en vanlig familjefar får han en plötslig attitydförändring där han blir mer och mer aggressiv 

mot sin familj. Han stöter bort dem och deras närvaro gör honom oprovocerat arg. Jacks 

extrema attitydförändring går att koppla ihop med en av de kategorier som First (2017) 

nämner. First nämner att extrema humörsvägningar som exempelvis aggression och mani ofta 

kategoriseras av läkare för att organisera och identifiera avvikande beteenden som kan grunda 

sig i psykisk ohälsa. Vårt resultat om Sophie kan också kopplas ihop med de kategorier som 

First nämner då hon vid upprepade tillfällen verkar lida av vanföreställningar och 

hallucinationer. 

 

Med hjälp av semiotik som teori och metod kunde vi undersöka de underliggande 

meningarna i filmerna på ett effektivt sätt. Genom att tolka hur vi uppfattade karaktärernas 

handlingar, omgivningens reaktioner, färg, ljus och musik kunde vi komma fram till en mer 

djupgående analys. Vi kom fram till att de utvalda karaktärernas handlingar konnoterade 

något negativt oftare än något positivt och att musik och färg hjälpte till att förstärka och 

skapa känslor av rädsla och dramatik hos publiken. Denna typ av porträttering kan uppfattas 

negativt då vi tror att den kan påverka publikens attityd gentemot personer som lever med 
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psykisk ohälsa. Detta kan kopplas till Dominos (1989) studie där 146 studenter upplevde en 

negativ attitydförändring gentemot personer med psykisk ohälsa efter att ha sett One flew 

over the cuckoo’s nest.  

 

Med hjälp av teorin neoformalism kunde vi enkelt dra slutsatsen om att båda utvalda filmer är 

explicita filmer där filmen hela tiden ger publiken ledtrådar om hur den ska uppfattas. Detta 

gjordes med hjälp av musik, färg, handling och de omgivande karaktärernas reaktion. The 

Shining har även använt sig av referentiella inslag då de endast använder sig av mer 

realistiska koncept och avstår från alla övernaturliga medel. Lights Out däremot väljer att 

använda sig av vissa övernaturliga medel. 

 

8.1 Förslag till vidare forskning 
Här kommer förslag till vidare forskning som vi tycker skulle vara skulle vara intressant att få 

svar på.  

 

Under arbetets gång har det dykt upp nya frågor och förslag till studier som vidare skulle 

kunna undersökas, till exempel studier där man istället väljer att fokusera på hur tittarna 

faktiskt påverkas av psykisk ohälsa inom just skräckfilm.  

En annan studie vi tror hade varit intressant är hur individer som lever med någon typ av 

psykisk ohälsa påverkas av dessa porträtteringar. Detta med hjälp av en enkät- eller 

intervjuundersökning. 
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10. Bilagor 
 

10.1 Bilaga 1, The Shining  
00.32.50. Wendy går in till Jack för att berätta att det snöar utomhus, Jack tappar då humöret 

och skäller ut Wendy för att hon stört honom. Jack river sönder papper för att få utlopp för 

sin aggression. 00.32.56. 

I denna scen uttrycker Jack en aggressivitet som kan tyda på personlighetsstörning. Tonen är 

neutral och färgerna mörka. Ingen musik hörs i bakgrunden. 

  

00.33.32. Jack står och tittar ut genom ett fönster på Wendy och Danny som leker utomhus. 

Jacks blick är tom och hans ansiktsuttryck maniskt. Jack blinkar inte en enda gång under 

denna scen. 00.33.54. 

I den här scenen blinkar inte Jack en enda gång, troligtvis för att markera det maniska 

stirrandet som i sig tyder på en separation från verkligheten då han endast observerar utan att 

delta. Tonen i scenen är kall och färgerna mörka. Kameran zoomar långsamt in på Jacks 

ansikte samtidigt som obehaglig musik spelas. 

  

“00.38.50. Jack sitter på sängen och stirrar ut i intet när Danny kommer in i rummet. Jack 

vänder sig mot sin son och tittar på honom länge utan att säga något tills Danny frågar efter 

sin leksaksbrandbil. Det tar en stund för Jack att svara tills han till slut ber Danny komma till 

honom. Jack frågar Danny om han tycker om hotellet varav Danny svarar att han gör det. 

Jack vill bara att Danny ska ha roligt, säger han. Danny frågar Jack om han känner sig sjuk 

men Jack svarar med att han bara är trött. Danny frågar om Jack någonsin skulle kunna skada 

honom eller Wendy och Jack frågar om det var hans mamma som hade sagt att han skulle 

göra det. 00.42.40.” 

I denna scen känns Jack väldigt frånvarande och nästan lite manisk i hans blick och sätt att 

prata med sin son.  
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00.44.50 Jack har somnat på sitt skrivbord, han drömmer mardrömmar och skriker. Wendy 

kommer springande. Jack faller av stolen, vaknar och ser förvirrad ut. Jack upprepar att det 

var den värsta mardrömmen han någonsin haft. Han drömde att han dödade Wendy och 

Danny. Jack säger att han håller på att tappa förståndet. Wendy hjälper Jack upp på stolen 

igen, Danny närmar sig och Wendy säger åt honom att gå till sitt rum. Danny har blåmärken 

på halsen. Wendy tittar på Jack som maniskt stirrar tillbaka. Wendy antar att Jack är den 

skyldige, lyfter upp Danny och springer därifrån. Jack får inte fram några ord men ser arg ut. 

00.48.26. 

Jack är till en början rädd och förvirrad i den här scenen sedan blir han ledsen i och med att 

han är rädd att förlora förståndet. När Wendy lyfter upp Danny och går iväg ser Jack 

förvirrad ut. Han kom inte ihåg vad han hade gjort mot Danny. Tonen är kall, färgerna mörka. 

Musiken är dramatisk och stegrande. 

  

00.48.30. Jack går nedför en av hotellets hallar. Han verkar arg och slår med nävarna i luften 

medan han går med ett grimaserande ansikte. Han gör olika gester och ljud. I slutet av 

korridoren står det en skylt med texten ‘Golden Room’ på. Jack går in och hittar hotellets bar. 

Han vill ha alkohol men det finns ingen där tills det att kameran byter vinkel och man 

plötsligt ser en bartender i baren. Jack beställer en drink av bartendern Lloyd och börjar hålla 

en konversation. Jack berättar för bartendern hur han aldrig har lagt en hand på sin son och 

hur han aldrig skulle göra det heller eftersom han älskar sin son. Jack ser arg ut och fortsätter 

med att kalla sin fru för en hagga och hur hon aldrig kommer låta honom glömma vad som 

hänt. Han erkänner att han skadade Danny en gång av misstag tre år tidigare då han hade 

tappat kontrollen när Danny spridit ut alla hans papper över golvet. 00.53.25. 

I denna scen är det tydligt att Jack är arg till en början då han både gör olika arga ljud och slår 

i luften medan han går nedför hallen. Han vill genast dricka alkohol vilket är problematiskt då 

han är en nykter alkoholist. Det är tydligt att bartendern endast är en hallucination då han 

dyker upp från ingenstans när Jack täcker för sitt ansikte. Jack påvisar tecken av att ha 

problem av att hålla sin aggression i skick och verkar känna ilska mot sin fru Wendy. Scenen 

har ett ilande ljud i början av scenen och byts sedan av en annan dramatisk musik fram tills 

det att Jack sätter sig ner vid baren då musiken tystnar helt. Färgerna i scenen är dova. Jack är 

i centrum av alla bilder där han är med förutom när kameran riktas mot Lloyd. 
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00.53.35 Wendy springer in i baren/restaurangen där Jack är. Hon springer fram till Jack och 

berättar att det finns en galen kvinna på hotellet och att det var hon som ströp Danny. Jack 

svarar att hon är galen, Wendy svarar att hon såg henne själv. Jack frågar tröttsamt vilket rum 

det var. 00.54.40. 

Tonen blir kall när Wendy kommer springandes då hon avbryter Jacks hallucination. Jack blir 

arg på Wendy, han stirrar på henne och helt kallt säger han att hon är galen. Färgerna är 

mörka och det finns ingen bakgrundsmusik men rösterna ekar. 

  

00.57.15 Jack går in i rummet där de hade sett kvinnan vilket även är rummet där Mr. Grady 

tog sitt liv, han ser en naken kvinna i badkaret som han stirrar maniskt på. Kvinnan reser sig 

och börjar ta på Jack som då sluter ögonen och kysser henne. När han öppnar ögonen igen ser 

han kvinnan i spegeln bakom dem, hon är död och förmultnad. Jack skriker och backar ut 

därifrån och smäller igen dörrarna. 1.00.40. 

Här är det tydligt att Jack hallucinerar. Han ler maniskt och obehagligt. När Jack backar 

därifrån är det tydligt att han är rädd, han förstår inte vad han precis har sett och om det 

verkligen hände på riktigt. Tonen är kall, färgerna är starka. Musiken är till en början 

pulserande och övergår sedan till att bli mer dramatisk. 

  

1:01:36. Jack kommer till hotellet rummet där han och hans familj bor och berättar för Wendy 

hur han inte hittade något i rummet där kvinnan var. Jack och Wendy pratar lite om Danny och 

Jack försäkrar Wendy igen att han inte såg något i rummet och att Danny kommer bli okej. 

Wendy undrar vart blåmärkena på Dannys hals kunde kommit från om det inte var kvinnan i 

rummet. Jack säger att han tror Danny gjorde det mot sig själv men Wendy skakar på huvudet 

och säger att nej det är inte möjligt. Wendy vill lämna hotellet vilket gör Jack arg. Jack säger 

till henne att det är så typiskt av henne att krångla när han äntligen har en chans att lyckas med 

något. Han berättar hur hon alltid förstör för honom och går argt ut ur rummet. 1:04:47. 

Jack ljuger för Wendy om att inte ha sett någon kvinna i rummet och säger att Danny gjorde 

blåmärkena på sin hals själv. När Wendy säger att hon tycker de ska ta Danny och lämna 

hotellet blir Jack arg och säger att hon alltid ska förstöra för honom. Han reser sig från sängen 

de satt på och ser ner på henne medan han skäller ut henne för att alltid förstöra för honom. 

Färgerna i denna scen är bleka och ljuset är dämpat och den saknar ljud.  
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01.04.50 Jack befinner sig i köket, han kastar ner kastruller på marken för att få utlopp för sin 

ilska, samtidigt ler han. Jack fortsätter gå i en korridor och hör musik, plötsligt är väggarna 

festpyntade. Jack går in i matsalen som är fylld med människor, han går till baren och 

beställer en drink, sedan vänder han sig om och krockar med en servitör som spiller på 

honom. Jack och servitören går in till toaletten för att tvätta av sig, servitören presenterar sig 

som Delbert Grady, då inser Jack att det är hotellets tidigare fastighetsskötare, som mördade 

sin familj och tog sitt liv. Mr. Grady förnekar händelsen och hävdar att Jack alltid har varit 

fastighetsskötaren vilket förvirrar Jack som skrattar åt påståendet. Grady berättar för Jack att 

Danny genom sina särskilda krafter försöker ta dit någon utomstående och att det krävs mer 

än att bara prata vett i Wendy och Danny för att tillrättavisa dem. 1.15.55. 

Här är det tydligt att Jack hallucinerar, tonen går från kall till varm och musiken blir glad och 

festlig. När Grady säger att det krävs mer än att prata med Wendy och Danny verkar Jack 

förvirrad över vad Grady menar. 

  

1.15.56 Jack går i en korridor och hör att radion anropar dem, han går in i radiorummet och 

sliter ur sladdarna. 1.17.56. 

Jack försöker separera familjen från all kontakt med omvärlden. Tonen är kall, färgerna är 

starka och mörka. Obehagligt gnisslande ljud hörs i bakgrunden. 

  

1.18.10 Wendy går runt med ett basebollträ i handen och ropar på Jack, hon verkar orolig. 

Hon går fram till Jacks skrivmaskin och ser att allt han skrivit är ”All work and no play 

makes Jack a dull boy”. Wendy ser att Jack har skrivit detta på flera sidor.  

1.20.33 Jack smyger upp bakom Wendy och frågar vad hon tycker, Wendy skriker. Jack 

närmar sig henne med ett elakt flin och frågar vad hon gör där. Jack ler obehagligt, trots att 

Wendy backar närmar Jack sig henne. Jack föreslår att de ska diskutera vad de ska göra med 

Danny. Jack hånar Wendys förslag om att de ska lämna hotellet, härmar henne med tillgjord 

röst. Jack skriker att han har ansvar gentemot sin arbetsgivare. 1.25.00 Jack säger att han ska 

slå in Wendys skalle. Wendy slår Jack i huvudet med slagträet så han faller ned för trapp. 

1.26.00. 
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Jack hånler när han säger att han ska slå Wendy. Tonen är kall, färgerna är svaga och 

musiken dov. Musiken och färgerna intensifieras när Jack smyger upp bakom Wendy. 

  

1.26.09 Wendy släpar Jack på golvet och försöker få in honom i kylen. . Wendy låser in Jack. 

Jack blir arg, dunkar på dörren och skriker. Jack spelar och säger att han behöver träffa en 

läkare, för att få sympati. När han inte lyckas få Wendy att öppna dörren skrattar Jack och 

säger att Wendy kommer få sig en överraskning och att hon inte kommer kunna ta sig ifrån 

hotellet. Wendy går därifrån. 01.30.18. 

Tonen är kall, ljudet är vibrerande bas, färgerna är kalla. Jack blir filmad underifrån 

(perspektivet tolkas som att Jack blivit galen). 

  

1.31.00 (Hallucination) Jack sover i kylen, det knackar på dörren. Det är Grady, han säger att 

Jack inte har tagit tag i det de pratade om (att döda familjen). Grady hetsar Jack och säger att 

han inte vågar ta tag i det. Grady säger att Jack måste ta i så hårt han kan, Jack svarar att hans 

ser fram emot det och ger honom sitt ord. 1.34.40. 

Dov musik hörs som om den kommer från matsalen. Tonen är kall, färgerna svaga. Här har 

Jack bestämt att han måste döda sin familj, detta på grund av hallucinationer. 

  

1.37.34 Jack försöker ta sig in till Wendy och Danny, han hugger sig in med en yxa. Wendy 

tar med sig Danny in i badrummet och låser dörren. Hon öppnar fönstret och kastar ut Danny, 

hon kommer inte själv ut genom fönstret, så hon ropar att Danny ska springa och gömma sig. 

Jack sjunger ramsor, sedan hugger han sönder badrumsdörren också. Wendy skriker. Jack 

säger ”here´s Johnny”. Jack hör då ljudet av en snövessla och blir därför avbruten och 

springer iväg. 1.59.35. 

Tonen är kall, färgerna starka. Musiken är irreguljär och orolig. 

  

1.42.59 Jack är i köket igen, han har yxan med sig. Wendy blir lättad över att Jack gått. Jack 

hör någon ropa hallå. Danny har lyckats få dit personen som jobbade som kock på hotellet, 

kocken är där för att se så allt står rätt till. Kocken går och letar efter familjen för att se så de 
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är okej. Ingen musik, bara vinande vind hörs. Jack hoppar fram och hugger ihjäl kocken med 

sin yxa. Jack jagar Danny. Wendy börjar också hallucinera. Danny springer ut till labyrinten 

och Jack följer efter honom. Wendy och Danny lyckas fly, Jack är kvar i den iskalla, snöiga 

labyrinten. Jack förfryser. Ett foto från 1921 visas där Jack är med. 

Tonen är kall, färgerna dova, irreguljär och orolig musik. 

  

10.2 Bilaga 2, Lights Out  
00.01.35 Martin pratar i telefon med sin far, han berättar att Sophie inte mår bra, hon har 

pratat med sig själv. Pappan säger att han kommer hem snart och att han ska få Sophie att må 

bättre. 00.01.52. 

Färgerna är mörka, tonen är neutral. Martin är rädd att hans mamma aldrig kommer bli sig 

själv igen. 

  

00.03.24 Paul pratar i telefonen, han ber personen i telefonen att få Sophie att sluta låsa in sig 

i garderoben. De tänker hålla en intervention, då Martin börjar fara illa av Sophies beteende. 

00.03.41. 

Alla är oroliga för Sophies välbefinnande.  

  

00.10.48 Martin ligger vaken i sitt rum, han går upp ur sängen och letar efter Sophie. Sophie 

är i sitt rum, hon står och pratar med sig själv och säger ”Jag är ledsen jag vet inte vad jag ska 

göra åt det”. Martin frågar om Sophie mår bra och hon svarar ”ja, väckte vi dig?” trots att hon 

är ensam i sitt rum. Hon säger snällt att han måste gå och lägga sig igen. Martin ser nåt 

läskigt i mörkret och springer in i sitt rum igen. 00.12.38. 

Martin blir rädd när hans mamma pratar med sig själv och sedan beter sig som om det är 

normalt. 

  

00.13.36 Martin är inne hos skolsystern. Skolsystern lägger på telefonen hon höll i och säger 

att Sophie inte svarar. Så de ringer hans halvsyster Rebecca som kommer dit istället. När hon 

kommer dit träffar hon en kvinna som är från socialen och som har hand om Martin sedan 
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hans pappa dog. Hon undrar om han sover bra och hur mamman tar hand om sig. Rebecca 

berättar att hon tar antidepressiva. Och kvinnan undrar hur illa Sophies depression är. Martin 

somnade i klassrummet vilket även hänt flera gånger tidigare. Martin tror anledningen till att 

Rebecca flyttade hemifrån var på grund av Sophie men hon påstår att det var mer invecklat än 

så. 00.15.53 

Även skolpersonal är oroliga för Martin då Sophies depression är så illa att socialtjänsten 

blivit inblandad. 

  

00.16.39 Martin och Rebecca är på väg in till Sophies hus. Brett Rebeccas pojkvän vill följa 

med in i huset men får inte för Rebecca som säger att hennes mamma är galen. Rebecca 

pratar med Martin om hur deras mamma går igenom sådana här faser och att de borde ge 

henne lite tid. Rebecca frågar om Sophie umgås något med någon varav på Martin svarar att 

det är någon som kommer över hela tiden när Rebecca frågar vem svarar Martin, Diana. 

Rebecca fryser till i sitt steg och vänder sig mot Martin. Rebecca berättar hur hon brukade 

vara rädd för Diana när hon var liten tills hon insåg att hon inte var verklig. 00.17.25 

Rebecca skäms över sin mammas sjukdom och kallar henne “galen”. När hon får höra att 

Diana är där förstår hon att mamman är inne i en väldigt dålig period. 

  

00.17.26 Sophie öppnar dörren och undrar vad Martin gör hemma, Rebecca berättar att 

Martin inte sover om nätterna, Sophie nämner den döda pappan och skyller på att det är svårt 

att vara en ensamstående mamma. Rebecca frågar om Sophie gått hos någon psykolog men 

Sophie säger att hon inte vill prata med en främling om hur hon mår och att hon testat det 

förut, då frågar Rebecca hur länge hon struntat i att ta sin medicin och Sophie blir då upprörd 

men svarar inte. 00.18.27 

Sophie visar att hon inte vill ha hjälp med sin sjukdom. 

  

00.19.04 Sophie blir arg och frågar Rebecca om hon tror att hon ville att det här skulle hända 

henne. Rebecca kallar Sophie en dålig mamma. Rebecca säger att hon ska ge Sophie ett par 

dagar och så länge Sophie är manisk ska Martin bo hos henne, Rebecca säger även att Sophie 

kan ringa när hon mår bättre. Sophie blir upprörd och försöker få Martin att stanna, men han 
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vill åka, Sophie upprepar att de har planerat det här samtidigt som hon gråter. Sophie blir 

sittandes på trappen och gråter medan de andra åker. 00.20.12. 

  

00.22.04 Martin frågar Rebecca ”om mamma är galen betyder det att vi är galna med?”. 

00.22.24. 

  

00.25.22 Kvinnan från socialtjänsten kommer hem till Rebecca och frågar om hon tagit hem 

Martin. Rebecca förklarar att Sophie inte är stabil och att Martin far illa i den miljön. 

Socialtjänstkvinnan besökte Sophie för att se om hon var okej att ta hand om ett barn och de 

bedömde att hon var okej, de berättar även att om Rebecca vill ta sig an Martin måste hon 

visa att hon och hennes hem är lämpligt. 00.26.42. 

  

00.32.44 Rebecca försöker hitta information om Diana en hittar istället information om att 

Diana och Sophie träffades på ett sjukhus då Diana ska ha blivit besatt av en patient på 

”helioterapiavdelningen”, som visade sig vara Sophie. Läkarna ber Diana att hålla sig undan 

från Sophie då Diana gjorde illa Sophie för att hon började bli bättre. 00.33.42. 

  

00.35.53 Sophie och Martin är hemma, de pratar om Rebecca. Sophie nämner att hon mår 

ganska bra och erbjuder Martin en filmkväll för att gottgöra sin frånvaro. Sen säger Sophie att 

de kommer ha kul alla tre, trots att det bara är Martin och hon där. Martin undrar om det inte 

kan vara bara de två istället och Sophie säger att de får se. 00.36.41. 

Sophie går långsamt och vaggande. 

  

00.36.47 Martin och Sophie sitter och tittar på film, Sophie frågar hur det är med Martin och 

han säger att han mår bra. Sophie säger att hon saknar Paul, Martin säger att han klarar sig. 

Sophie går och släcker lamporna, sen säger hon att hon ska berätta en historia för Martin, om 

sin gamla barndomsvän Diana. Sophie blick är intensiv, hon håller i Martin. 00.39.20. 
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00.39.21 Bret frågar Rebecca om hennes mamma var inlagd på mentalsjukhus när hon var 

yngre och Rebecca säger ja. Bret säger att Rebecca aldrig pratat om det och Rebecca säger att 

Sophie i sin tur inte berättat det för sina barn. Det knackar på dörren och utanför står Martin, 

han säger att Sophie har blivit sämre. 00.39.40. 

  

00.44.50 Rebecca, Martin och Bret knackar på hemma hos Sophie och säger att de måste 

prata. De äter middag ihop, Rebecca ber Sophie att berätta om Diana. Sophie säger att Diana 

är hennes vän. Rebecca säger att Sophie träffade henne på mentalsjukhuset och Sophie blir 

arg och anklagar Rebecca för att hitta på detta för att försöka ta Martin ifrån henne. Sophie 

blir upprörd och går därifrån. 00.47.25. 

  

00.51.48 Rebecca knackar på Sophies rum för att berätta att de andra sover över där i natt och 

att hon älskar henne. Sophie öppnar dörren och verkar glad att de ska stanna, Sophie ser trött 

ut men ler. Sophie säger att hon vill börja om imorgon. Sophie berättar att hon klandrar sig 

själv för att Rebeckas pappa lämnade dem. Sophie kramar om Rebecka och ser ut som att hon 

ger henne något i handen. Någonting börjar dra in henne i rummet igen. Rebecka hittar en 

lapp i sin hand som hon fick av Sophie och i lappen står det ”jag behöver hjälp” skrivet. 

00.53.00. 

  

1.00.27 Sophie vaknar och går ut ur ditt rum. Hon ropar på Rebecca och Martin, sedan ser 

hon Diana och säger ”jag sa åt dig att inte skada mina barn”. 01.01.45. 

  

01.07.39 Sophie vaknar av dunkande ljud efter att ha blivit slagen medvetslös av Diana, hon 

tar sig ut ur sitt rum och letar efter sina antidepressiva. Rebecca går upp på övervåningen och 

ropar på Sophie. Sophie dyker upp med en pistol som hon först siktar på Diana men sedan 

riktar hon istället pistolen mot sitt eget huvud och skjuter sig/tar sitt liv med de avslutande 

orden “jag sa åt dig att inte skada mina barn”.  

  

 


