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Abstract 

The purpose of this study is to distinguish which discourses can be identified in movies 

that portray mental illness. We also wanted to study whether there were differences in 

how men and women with mental illness were portrayed in the movies. In order to 

fulfill our intention we choose to use Fairclough’s three-dimensional model as a tool 

when analyzing the result. The movies that were chosen for the study are two common 

motion pictures that anyone can see, nor are they specifically intended to discuss the 

subject of mental illness from a certain perspective. We found that in these films there 

were perceptions of how it is to be mentally ill and that there were both differences and 

similarities between their portrayal of men and women with mental illness.  
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att urskilja vilka diskurser som kan identifieras i filmer som 

gestaltar psykisk sjukdom. Vi ville även undersöka om det fanns skillnader i hur män 

och kvinnor med psykisk sjukdom skildrades i filmerna. För att uppfylla syftet valde vi 

att använda Faircloughs tredimensionella modell som verktyg när vi skulle analysera 

resultatet. Filmerna som valdes till studien är två vanliga spelfilmer som vem som helst 

kan ta del av, de är inte heller specifikt uttalade att behandla ämnet psykisk sjukdom 

ifrån ett visst perspektiv. Vi fann att det i dessa filmer fanns uppfattningar kring hur det 

är att vara psykiskt sjuk och att det fanns både skillnader och likheter mellan deras 

framställande av män och kvinnor med psykisk sjukdom. 

 

Nyckelord: psykisk sjukdom, kritisk diskursanalys, film, genus  
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1. Inledning 
Psykisk ohälsa och sjukdom ökar bland barn och vuxna (Socialstyrelsen, 2017). Denna 

ökning har skett under de senaste 20 åren och det är både självrapporterade besvär som 

depression och ångest som ökat, men också sjukdomar som diagnostiserats av 

sjukvården. Dessa psykiska diagnoser är fastställda av läkare inom specialistvården. 

Enligt Socialstyrelsens rapport (2017) handlar således psykisk ohälsa inom hälso- och 

sjukvårdens patientregister om psykiska sjukdomstillstånd och syndrom (ibid). 

Rapporten pekar på att ökningen kommer fortsätta. Depressioner och ångestsyndrom är 

de diagnoser som ökat allra mest bland barn och vuxna. Rapporten visar också att 

ångestsyndrom är vanligare hos båda könen än till exempel depression som är vanligare 

bland kvinnor (ibid). Människor med psykiska sjukdomar tillhör en av samhällets mest 

utsatta grupper (Lundberg, 2010).  

 

Massmedia har fått en allt större plats i människors vardag, visar resultatet från 

Nordicoms mediebarometer (2017). I en studie av Svenska filminstitutet som gjorts om 

ungas förhållande till film (Stål, 2016), visar resultaten att en stor andel av befolkningen 

i åldrarna 15-29 år ser på film minst en gång i veckan. Samma studie visar också på att 

det finns stora variationer i varför de unga i studien tittade på film. Orsakerna kunde 

vara allt ifrån att få underhållning och slappna av till att reflektera och väcka nya tankar 

och öka sin allmänbildning (ibid.). Massmedia är nära kopplat till makt, då det är 

därifrån människor får sin information om olika händelser i landet och i omvärlden 

(Bergstedt Lindgren, 2017). Genom denna information kan massmedia påverka hur 

befolkningen ser och uppfattar verkligheten som de lever i. Journalister kan diskutera, 

granska och ifrågasätta olika individers handlingar och genom att lyfta fram misstag 

eller fel i en myndighet eller organisation har medierna en stor makt gällande att 

identifiera och skapa sociala problem (ibid). Slopen, Watson, Gracia och Corriga (2007) 

menar i sin studie att om informationen om psykiskt sjuka människor är snedvinklad 

och/eller felaktig kan den bidra till stereotypa normer och värderingar. Mot bakgrund av 

Slopen et als (2007) studie kan förstås att beroende av hur människor med psykiska 

sjukdomar framställs genom film, kan det få verkningar dels för hur samhället i stort ser 

på, och bemöter dessa sjukdomar, men det får också konsekvenser för den enskilde 

individen som själv har en sjukdom eller känner någon som är drabbad. Detta innebär 
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att det är av allt större vikt att med kritiska ögon studera film och övrig media för att 

synliggöra hur mänskliga fenomen lyfts fram och om det som produceras för den stora 

publiken befäster eller förändrar uppfattningar om psykisk sjukdom. 

 

Då det kommer till att ge uttryck åt, förstå och förhålla sig till psykisk ohälsa och 

sjukdom har kön visat sig vara en viktig aspekt (Myndigheten för ungdoms - och 

civilsamhällesfrågor [MUCF], 2015). Konstruktionen av kön påverkar individers sätt att 

hantera psykisk sjukdom vilket innebär att konstruktionen av vad som anses feminint 

och maskulint bidrar till de bådas hantering av den psykiska sjukdomen. Forskning har 

visat att kvinnor i större utsträckning uppmärksammar och talar om symtomen medan 

män hindras av att de är styrda av synen på vad som är maskulint, vilket gör att de inte 

talar om problemen. Män söker också hjälp mer sällan än kvinnor (ibid.). Detta leder till 

att män i större utsträckning än kvinnor hanterar sin psykiska ohälsa och sjukdomsbild 

genom att ta till alkohol, droger och aggressivitet istället för att som kvinnor 

kommunicera om sina problem (Statens offentliga utredningar, 2014:6). Kopplingen 

mellan genus och attityder kring psykisk sjukdom och diskurser är hur dessa 

konstrueras av människor i en specifik kultur och kontext. Diskurser kan definieras som 

ett visst sätt att förstå världen medan både genus och synen på psykisk sjukdom 

påverkas av de människor som i varje specifik situation talar om begreppen (Bergstedt 

Lindgren, 2017; MUCF, 2015; Winther Jørgensen & Phillips 2000) 

 

Verksamma socionomer möter människor med många olika typer av problem, däribland 

människor med psykiska sjukdomar och den verklighet dessa individer lever i. 

Socionomens uppdrag är bland annat att förbättra levnadsvillkoren för människor som 

de kommer i kontakt med och förståelsen kring vilka faktorer som bidrar till en sådan 

förbättring, ligger som grund för hela arbetet som socionom (Meeuwisse och Swärd, 

2006). Utifrån Meeuwisse och Swärds (2006) tanke om att socionomens uppdrag bland 

annat bygger på vikten av kunskap kring olika faktorer som bidrar till sociala och 

mänskliga problem, kan förstås att en bred kunskapsfront med allt ifrån fakta kring 

psykiska sjukdomar och svårigheter dessa individer möter, är av vikt i det sociala 

arbetet.  
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1.1 Problemformulering 

Att studera film utifrån socialt arbete är ett vågat grepp, men som beskrivs i det här 

arbetet tror vi att det inte spelar någon roll var vi riktar våra blickar för att identifiera 

diskurser om olika fenomen, de finns överallt, och film, som beskrivs närmare under 

rubriken begreppsförklaringar, är en form av media som många människor tar del av 

(Stål, 2016). När vi diskuterade val av ämne och metod för denna uppsats, kom vi först 

fram till ett ämne, psykisk sjukdom, utifrån vår kunskap om den ökning som skett 

gällande hur många som diagnostiseras med någon form av psykisk sjukdom 

(Socialstyrelsen, 2017). Vi ville finna en kontext i vilken psykisk sjukdom skulle 

förekomma men inte vara ett problematiserat huvudämne, utan snarare en av många 

skildringar som människor tar del av, där attityder till psykisk sjukdom formas. Detta 

ledde fram till att vi ställde oss frågor som varifrån vi själva fått vår kunskap om 

psykisk sjukdom. 

 

Vi insåg att film kan generera uppfattningar om de fenomen som gestaltas i filmens 

handling, och detta ledde i sin tur fram till idén om denna studie. Det vi upplever som 

spännande med film utifrån socialt arbete, genus och psykisk sjukdom är hur 

gestaltningar av dessa begrepp formar våra attityder utan att vi är medvetna om det. Vi, 

författarna av denna studie, ser på film av samma orsaker som de informanter som 

ingick i Svenska filminstitutets studie om ungas förhållande till film; för avkoppling, 

förströelse och underhållning. Vi insåg att då vi ser på film är vi inte kritiska till 

innehållet, informationen och de fakta filmen ger om olika fenomen, vilket vi är då vi 

läser nyhetsartiklar, studier eller läser en bok. Filmen som fenomen passerar obemärkt 

förbi granskningen.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar   

Syftet med studien är att urskilja vilka diskurser som kan identifieras i filmer som 

gestaltar psykisk sjukdom.  

 

Syftet kommer att besvaras med hjälp av två frågeställningar:  

 

 Hur framställs psykisk sjukdom i film? 

 Finns det skillnader i hur män och kvinnor med psykisk sjukdom framställs i 

film? 
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1.3 Relevans för socialt arbete  

Enligt Lawson och Fouts (2004) studier om barns exponering av psykisk sjukdom 

genom film, kommer man fram till att på det sätt psykisk sjukdom framställs genom 

filmernas karaktärer formar barnens attityder till människor med psykisk sjukdom. 

Socialt arbete handlar om att förstå mänskliga beteenden och dess orsaker (Levin, 

2002). Hur människor identifierar sig med, eller tar avstånd från, olika tillstånd som 

relaterar till psykisk sjukdom, har således betydelse för de som kommer i kontakt med 

dessa människor genom sitt arbete (ibid). Uppfattningar och idéer som florerar i 

samhället påverkar kontexten för både socialarbetare och de som dem kommer i kontakt 

med genom sin yrkesroll (Payne, 2008). Utifrån detta kan förstås att socionomer, som 

har sin yrkesutövning inom socialt arbete, precis som alla människor, själva är 

mottagare av attityder som förmedlas genom film. Därför tror vi att det är av vikt att 

uppmärksamma och vara medveten om den effekt massmedia har på uppfattningen om 

psykiska sjukdomar vilket skulle kunna minska risken av att arbetet med psykiskt sjuka 

bygger på fördomar och felaktiga fakta.  

 

Att människor skapar mening och förståelse och därigenom även konstruerar sin egen 

verklighet har länge intresserat forskningen (Payne, 2008). På senare tid, i och med den 

språkliga och kulturella vändningen som skett, har forskning allt mer kommit att 

fokusera på varför det är viktigt att studera språket och symbolers betydelse för 

skapandet av en verklighet (Salomon, 2010). Enligt Salomons studie spelar medierna en 

allt större roll i samhället vilket också ger massmedia inflytande över såväl den enskilde 

individen men också för hur politik och ideologier utformas. Utifrån resultaten i 

Salomons studie kan tolkas att hur socialt arbete utformas och vilket innehåll den får, är 

kopplat till vilka ideologier som florerar i samhället. Enligt Salomon har mediernas roll 

en påverkansfaktor och kan ses som skapare och förmedlare av attityder kring olika 

samhälleliga fenomen (ibid.).  

 

Socialt arbete bygger på en rad olika metoder och teorier kring mänskliga fenomen och 

beteenden (Levin, 2002) Dessa teorier kan till exempel handla om vikten av 

anknytningen och vad brister i en sådan process kan orsaka för konsekvenser under 

barnets uppväxt. Vi tror utifrån den beskrivning som tidigare getts i inledningen om 

filmen som påverkansfaktor, och dess betydelse för bland annat barns uppfattningar om 



 

5 

 

olika fenomen de presenteras för genom film, att film är en outforskad arena vad gäller 

uppkomsten av uppfattningar kring psykisk sjukdom. Vi ställdes inför tanken att film 

som sådan sällan granskas utifrån dess medverkan till vilka uppfattningar människor har 

om psykisk sjukdom. Film passerar obemärkt förbi den granskning som sker av 

generella medier och dess information om mänskliga fenomen, om specifika sjukdomar, 

genus och människors relationer sinsemellan. Vi slogs av tanken att våra egna 

föreställningar om psykisk sjukdom och genus kan vara färgade av de filmer vi sett 

under livets gång som berör ämnet. Vi insåg att detta kan vara fallet även för dem som 

har sin yrkesutövning inom fältet socialt arbete. Film blir därför viktig att studera som 

en informationskälla och en påverkansfaktor för konstruktioner om mänskliga fenomen 

och företeelser. Valet att studera film i detta arbete bygger således på ett intresse för att 

belysa något som de flesta tänker på som förströelse, en trevlig stund framför tv:n och 

något som inte påverkar dem. Vi inser att fördomar och uppfattningar om olika fenomen 

även finns hos dem som valt att utöva omsorg om andra människor, och att dessa 

professionella får sina uppfattningar på samma sätt som alla människor får dem; genom 

relationerna, genom massmedia, genom politiken och deras egna erfarenheter.  

 

1.4 Begreppsförklaringar  

Här nedan beskrivs centrala begrepp som används i studien. Då den tidigare forskningen 

inte bara utgår från begreppet film, utan berör begrepp som massmedia och 

masskommunikation, definieras dessa nedan samt beskrivs utifrån vår tolkning av dem 

och hur vi ämnar använda dem. Vidare ges en förklaring av begreppen psykisk sjukdom 

och dolda budskap. Dessa begrepp är båda diffusa till sin karaktär och vi anser att det är 

viktigt att reda ut vad dessa generellt innebär, men också beskriva vår definition av dem 

samt hur vi relaterar till begreppen i studien.  

 

Psykisk sjukdom 

Psykisk sjukdom är ett brett begrepp som enligt Socialstyrelsen är svår att definiera. Det 

kan handla om allt ifrån mindre allvarliga diagnoser och tillstånd som ångest, oro och 

depression till svåra psykiatriska sjukdomar som schizofreni och bipolär sjukdom 

(Socialstyrelsen, 2017). Enligt Nationalencyklopedin kan psykisk sjukdom ses som ett 

samlingsbegrepp för tillstånd som World Health Organisation i sin diagnosmanual ICD-

10, klassificerar som psykiska sjukdomar, psykiska syndrom och beteendestörningar 

(Nationalencyklopedin). Den svenska versionen kännetecknas ICD-10-SE och står för, 
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Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem. Syftet 

med ICD-10 är att möjliggöra klassificering och statistisk beskrivning av sjukdomar och 

andra hälsoproblem som är orsak till människors död eller kontakter med hälso- och 

sjukvården (Socialstyrelsen). Den amerikanska motsvarigheten till ICD går ett steg 

längre i sin senaste version av, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 

förkortas DSM. Vad båda diagnossystemen har gemensamt är att psykisk sjukdom bör 

uppfattas som en samling syndrom eller beteendeavvikelser som orsakar omfattande 

lidande eller funktionsnedsättning för den drabbade (Nationalencyklopedin).    

 

För den här studien är begreppet psykisk sjukdom centralt. Genom hela arbetet har det 

varit svårt att förhålla sig till alla olika tolkningar av psykisk sjukdom som finns. Som 

förklaringen av begreppet ovan tyder på, finns ingen tydlig skiljelinje mellan psykisk 

sjukdom och psykisk ohälsa vilket har medfört att det tog lång tid innan vi bestämde oss 

för en definition av begreppet, mot bakgrund av den kunskap som vi tog till oss. Vi 

använder således begreppet psykisk sjukdom som ett generellt begrepp över alla de 

diagnoser den specialiserade psykiatriska vården ställer. Eftersom forskning visar att 

psykiska diagnoser överlag ökar (Socialstyrelsen, 2017) så är det aktuellt med den här 

typen av inriktningar på studier som görs idag.  

 

Massmedia 

Nationalencyklopedin definierar massmedia som “tekniska medier och 

medieorganisationer som förmedlar information eller underhållning till en stor publik” 

(Nationalencyklopedin). Begreppet massmedia rymmer masskommunikation som mer 

beskriver vad massmedia handlar om. Indirekt kommunikation är en av fyra egenskaper 

som skiljer annan kommunikation från masskommunikation, indirekt menas att 

informationen överförs genom någon form av tekniskt eller organisatoriskt medium, den 

är skild från mottagaren. Enkelriktad innebär att kommunikationen inte kan få någon 

direkt feedback. Den tredje egenskapen för denna typ av kommunikation är att den är 

opersonlig, sändaren vet inte vem eller vilka som kommer att ta del av informationen, 

den är inte riktad till en specifik person eller grupp. Den fjärde egenskapen är samtidig 

vilket innebär att informationen når en stor grupp av människor ungefär samtidigt 

(ibid.).  
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För det här arbetet är båda begreppen massmedia och masskommunikation relevanta 

men massmedia kommer att användas som det övergripande begreppet. Detta för att 

förenkla och minska användandet av flera olika begrepp. Vidare så är definitionen av 

masskommunikationen användbar för arbetet eftersom alla delar som ryms inom 

definitionen relaterar till arbetet.  

 

Film 

Enligt Nationalencyklopedins definition är film “sammanhängande bilder eller 

berättelser inspelade med filmutrustning eller videokamera”. Det finns enligt 

beskrivningen på Nationalencyklopedin olika typer av film som dels styrs av sin längd; 

kortfilm eller långfilm, dels styrs av sitt innehåll; spelfilm eller dokumentärfilm, och dels 

avspeglar vilken teknik som använts för att skapa filmen; videofilm eller animerad 

film.  Beroende av hur kameran placeras i förhållande till det som filmas kan fotografen 

påverka intrycket hos dem som tar del av filmens innehåll. Filmskaparen väljer vad som 

ska berättas och förmedlas genom att bestämma vad som tas med i bilden (ibid.).  

 

Denna studie undersöker två filmer som går under kategorin spelfilm, vilken enligt en 

definition i Nationalencyklopedin bygger på ett manus med tydligt beskrivna 

scenanvisningar samt en förutbestämd dialog. Rollerna gestaltas av skådespelare och 

inspelningen sker under kontrollerade former (ibid.). De filmer som ingår i studien är 

Side effect (2013) och I rymden finns ingar känslor (2010). Dessa ges en närmare 

beskrivning under kapitlet 5.1. I korta drag är de valda filmerna två “vanliga filmer”, 

som varken utmärkt sig för att vara extrema i sitt uttryck eller varit under granskning på 

något annat sätt. Filmerna finns att få tag på via de stora streamigtjänsterna och går att 

hyra som dvd, vilket innebär att de kan ses av många människor. När vi använder 

begreppet film syftar vi således på spelfilm enligt definitionen som getts ovan. 

 

Dolda budskap 

I denna studie används begreppet dolda budskap frekvent vilket vi här ämnar förklara 

mer ingående. Det finns ingen tydlig definition av begreppet i sig utan det får tolkas 

utifrån sina olika komponenter. Enligt Nationalencyklopedin är ett budskap “innehåll i 

ett visst meddelande”, medan kommunikation definieras som överföring av 

kommunikation mellan människor. Kommunikation och budskap bildar här tillsammans 

det vi avser med budskap, något som sägs eller menas från avsändare till mottagare. 
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Nationalencyklopedins definition av dold är “egentlig betydelse eller mening hos 

yttrande” och att budskapet är gömt, med eller utan avsikt (ibid.). Komponenterna 

tillsammans ger begreppet dolda budskap dess mening och innebörd för denna studie. 

Vi använder begreppet för att kunna tala om det som inte sägs och uttrycks i filmerna. 

Då vi tolkar vårt resultat utifrån vår förförståelse kommer vi uppfatta manusförfattarens 

och/eller upphovsmannens avsikt med budskapen utifrån oss själva, samt vår tolkning 

av teorierna vi använder som grund i vår analys. Detta innebär att dolda budskap i 

studiens två filmer skulle kunna tolkas annorlunda av någon annan. Enligt 

Nationalencyklopedins definition av såväl kommunikation som budskap kan aldrig en 

avsändare veta hur mottagaren väljer att tolka en dialog, en symbol eller ett ord, därav 

tillägget; med eller utan avsikt.  

 

2. Tidigare forskning 
Under denna rubrik kommer först en redogörelse över hur processen att finna relevant 

litteratur för vår studie sett ut under rubriken sökprocess. Sedan presenteras artiklar och 

studier som utifrån olika perspektiv problematiserar hur psykisk sjukdom gestaltas i 

film eller massmedia. De kriterier vi ställde då vi valde ut vilken forskning som skulle 

få plats i vår studie var i vilken utsträckning de berörde diskursers skapande genom 

massmedia och/eller film, relationen mellan psykiska sjukdomar och dess framställan 

genom film och kopplingen mellan genus, psykisk sjukdom och film och /eller 

massmedia, studierna skulle också vara relativt nya för att få en så aktuell forskning 

som möjligt, den äldsta studien är från 2003 och den nyaste är från 2014. Vi har valt att 

presentera den tidigare forskningen utifrån två teman för att läsaren på ett tydligare sätt 

ska få en uppfattning om vad tidigare forskning har kommit fram till, dessa teman är 

psykisk sjukdom i film och psykisk sjukdom och genus. 

 

2.1 Sökprocess 

För att samla in empirin till denna studie har vi använt oss av databaserna SocIndex, 

Google Scholar och Discovery. Vi kombinerade olika sökord för att få fram så många 

artiklar som möjligt kring vårt ämne. Sökorden var “mental illness or mental disorder 

and movies effect on people”, “mental illness or mental disorder and movies”, “mental 

health and gender”, “psykisk sjukdom”, “mental illness or mental disorder and men and 

women” och “gender differences and stigma”. Nästan alla sökord är på engelska 
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förutom ett, då vi fann att det inte fanns så många relevanta studier om psykisk sjukdom 

i film på svenska därför föll valet på fyra internationella studier under det första temat. 

När vi sökte tidigare forskning till psykisk sjukdom och genus fann vi däremot två 

svenska och två internationella studier som var relevant för detta tema. Åtta artiklar 

totalt, som vi valde ut för att belysa den forskning som finns och som vi senare kommer 

att återkoppla till de resultat vi kommer fram till.     

 

Den tidigare forskningen som presenteras nedan och som vi tagit del av omfattar såväl 

den kunskap som är relevant för denna studie men också hur psykisk sjukdom, 

massmedia/film och genus kan ses ur ett bredare perspektiv, samt hur dessa 

komponenter tillsammans och var för sig bidrar till förståelsen av fenomen kopplade till 

psykisk sjukdom. Till exempel bygger viss forskning i vår studie på hur skapandet av 

diskurser bidrar till att människor stigmatiseras, vilket studien inte ämnar utforska men 

forskningen finns med som en del för att belysa diskursernas eventuella konsekvenser.  

 

2.2 Psykisk sjukdom i film 

I en studie av Lawson och Fouts (2004) om barns exponering av psykisk sjukdom 

genom filmer gjorda för barn, kom författarna fram till att barnen genom filmerna 

utsätts för en högre förekomst av psykisk sjukdom än barnen gör i verkliga livet. 

Forskarna menade att barn och unga som ser film där psykisk sjukdom gestaltas ges en 

verklighetsfrånvänd bild av fenomenet. Som exempel ges en scen där en av 

karaktärerna, som tidigare refererats till som psykiskt sjuk, kedjas fast och förs bort. 

Denna typ av scener tillsammans med ord som syftar på att beskriva egenskaper 

kopplade till psykisk sjukdom, till exempel galen, återkommer enligt forskarna i studien 

frekvent vilket genererar bilder till barnen som ser dessa filmer att psykiskt sjuka är 

galna, farliga, behöver kedjas fast och är utstötta ur samhället (ibid).  

 

En studie gjord av Diefenbach och West (2007) visar att konsekvenserna av 

massmedias presentation av psykisk sjukdom blir betydande för de som tar del av 

budskapen, särskilt när medierna framställer personer som lider av en psykisk sjukdom 

som farliga och våldsamma. Studien visade att på det sätt karaktärer med en psykiatrisk 

diagnos porträtteras inom film och tv påverkar individers diskurser, även om de 

tillfrågade i studien själva inte ansåg att det fanns en påverkan (ibid). Anderson (2003) 

skriver att det under 1990-talet skedde en ökning av den mediala uppmärksamheten på 
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frågor som rörde lagstiftning om statlig omsorg och ansvarsfrihet för personer som varit 

inlagd för institutionell vård. Detta resulterade i en ström av nyhetsrapporteringar om 

mord som involverade en person som är känd för att ha en psykisk sjukdom. Det hävdas 

att bilden av farligt psykiskt sjuk har ökat av massmedia, i takt med populariteten hos 

sådana filmer som Psycho och Halloween, två kända filmer som bygger på karaktärer 

med en psykisk sjukdom som begår våldshandlingar. Relationen mellan olika 

mediameddelanden och individuella erfarenheter är emellertid väldigt komplex (ibid). 

 

Naomi Kondo (2008) skriver i sin artikel om psykisk sjukdom gestaltad i film, att 

psykisk sjukdom har skildras i film på många olika sätt, varav många har varit negativa 

och felaktiga. Hon menar att film, som är ett kraftfullt media, genererar felaktiga 

skildringar och bidrar till stigmatisering av människor med psykisk sjukdom. Kondo 

menar att för människor som inte har något anknytning till psykiska sjukdomar kan film 

vara den enda kunskapskällan de har om fenomenet. Enligt Kondo har filmindustrin i 

stort sett gjort en orättvis förståelse av psykisk sjukdom till samhället, och det är bara 

nyligen som det har börjat skildra en mer exakt och sympatisk bild. Kondo menar också 

att filmindustrin förklarar att det finns en direkt koppling mellan psykisk sjukdom och 

våld. Enligt Kondo är det en liten andel människor med psykisk sjukdom som är farliga 

(Kondo, 2008).  

 

2.3 Psykisk sjukdom och genus 

I en studie om depression och diskurser visade resultatet att kvinnlig depression 

framställs genom att de är hjälplösa, inåtvända och att uttryck som att gå vilse ofta 

används (Johansson, Danielsson, Lehti, Bengs & Hammarström, 2009). Deprimerade 

män gestaltas genom fysiska kollapser och är också i högre utsträckning ovilliga att 

söka hjälp. Studien visar att orsakerna till depressioner framställs olika beroende av 

rådande genusstrukturer (ibid).  

 

Massmedia och de bilder och uppfattningar de förmedlar har inflytande på vilken 

information människor får ta del av (Danielsson, 2010). Danielsson hänvisar till studier 

gjorda av populärmedia vilka visar att förklaringen till kvinnors depression ofta är 

kopplade till det faktum att de är gifta, mödrar, menstruerar och lider av premenstruella 

symtom. Vidare har studier visat att kvinnor oftare används i annonser för 

antidepressiva mediciner och att de då framställs som deprimerade för att de inte klarar 
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av vardagens krav. Genom olika medier framställs den deprimerade kvinnan som 

ensam, gråtandes och oförmögen att klara sig själv. Enligt Danielsson innebär den 

typiska mediebilden av män och kvinnor med depression ett befästande av de 

traditionella genusstrukturerna, där kvinnor anses ha lättare att söka hjälp och tala om 

sina problem medan män är mer fåordiga och förväntas klara sig själva (ibid.). 

 

I en studie genomförd av Boysen, Ebersole, Casner och Coston (2014) om genus, 

stigma och psykisk sjukdom är syftet att utforska den möjliga korsningen mellan dessa 

tre. Mer specifikt försökte forskarna dokumentera förekomsten av maskulina och 

feminina stereotyper om psykiska sjukdomar och koppla perceptioner av maskulinitet 

till ökad stigma. Genus är en viktig variabel att studera när det kommer till mental hälsa, 

på grund av den faktiska och upplevda skillnaden mellan män och kvinnor (ibid).  

 

Enligt Boysen et als (2014) forskning om psykisk sjukdom och genus finns betydande 

skillnader i förekomsten av psykiska sjukdomar mellan män och kvinnor. Kvinnor är 

mer benägna att ha ångestsjukdomar, humörstörningar och ätstörningar. Medan män är 

mer benägna att ha dålig impulskontroll och avvikande sexualitet (ibid). När det gäller 

personlighetsstörningar finns det enligt studien evidens för att kvinnor är mer benägna 

att ha undvikande, beroende, paranoida, borderline och histrioniska 

personlighetsstörningar och män är mer benägna att ha antisociala störningar, 

schizofreni och tvångssyndrom (ibid). Samma forskning visar att psykisk sjukdom är 

starkt stigmatiserad. Stigma innehåller negativa stereotyper, fördomar och 

diskriminerande beteenden. För att lista bara några av effekterna av psykisk 

sjukdomsstigma är personer med psykiska störningar begränsade i sina juridiska 

rättigheter, blir baktalade i massmedia, föremål för ojämlikhet i medicinsk behandling, 

socialt nedvärderade och möts med låga förväntningar på kompetens (ibid). 

Sammanfattningsvis utifrån resultatet av Boysen et als. studie kom forskarna fram till 

att psykisk sjukdom är stigmatiserande. Studien indikerar att varianter på stereotyper 

om kön tillsammans med psykiska sjukdomar kan påverka människors stigmatiserande 

attityder (ibid).  

 

Kerstin Engströms (2008) studie om genus och massmedia fokuserar på hur medier 

framställer kvinnor och män relaterat till olika problem. Hon kommer i sin analys fram 

till att kvinnor i större utsträckning än män förekommer i nyhetsartiklar som rör hälsa, 
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sjukdomar och behandlingar och att de i dessa artiklar representeras i förhållande till 

deras kön. Engström problematiserar detta genom att peka på hur kvinnors kroppar och 

kvinnlig identitet framställs som mer sjuk. Engström skriver i sin studie att mottagare av 

medier som till exempel film är färgade av tidigare erfarenheter och uppfattningar om 

världen och människor precis på samma sätt som de som producerar film också är det, 

vilket i sin tur påverkar innehållet i filmerna och på vilket sätt karaktärer och fenomen 

framställs (Engström, 2008). Hon menar att massmedias makt genom de diskurser de 

presenterar kan ses på flera nivåer, dels i vad som ges utrymme, och dels i hur det 

framställs. Vidare menar hon att studiet av hur språk används är viktig för att det kan 

säga något om etablerade sätt att tänka och handla (ibid).  

 

Engström skriver om hur genus uppstår genom symbolik, och om hur medier har en 

medverkan i detta skapande. Vidare har hon analyserat hur kvinnor och män framställs i 

relation till olika fenomen och problem och hur detta bidrar till befästandet av 

stereotypa normer. Hennes studie syftar till att lyfta fram diskurser kring bland annat 

genus genom dagspressen. Engström skriver hur genus formas genom den information 

massmedia ger, och vidare hur uppfattningen om olika genusanknutna fenomen 

konstrueras, hur det genom symboler och språk skapar kategorisering och uppdelning. 

Enligt författaren är det så att människors uppfattning om genus, kvinnligt och manligt 

påverkar hur de uppfattar sig själva (Engström, 2008).   

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning har kommit fram till att psykiskt sjuka människor framställs med 

hjälp av en viss typ av beskrivningar och symbolik genom såväl film som massmedia. 

Användandet av ord som generellt sett är negativa används frekvent i både film och 

andra medier för barn och vuxna i samband med psykisk sjukdom (Lawson och Fouts, 

2004). Få filmer har gjorts där neutrala skildringar av psykisk sjukdom ges, istället är 

karaktärerna ofta tokiga eller galna, skapar rädsla och skräck, är våldsamma och farliga 

vilket redan tidigt i barndomen cementerar uppfattningen av psykiskt sjuka som 

avvikare (Diefenbach och West, 2007). Det finns dock exempel på filmer där psykiskt 

sjuka lyfts fram på ett positivare sätt, som någonting speciellt, med speciella förmågor 

som en följd av sin sjukdom. Men även här blir den som gestaltas avvikande, om än på 

ett positivare sätt (Kondo, 2008). Samma forskare kom fram till att det finns en direkt 
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koppling mellan massmedia och dess framtällan av psykiskt sjuka som våldsamma 

(ibid.).  

 

Flera av de forskare som vi refererat till lyfter fram film och massmedia som 

medverkande till konstruktioner och uppfattningar om människor och mänskliga 

fenomen. Därför blir det tydligt för oss vikten av att synliggöra relationer mellan 

massmedia och människor för att därigenom lyfta fram vad som färgar människor 

attityder till andra samt om specifika företeelser.  

 

3. Teoretiska perspektiv  
Studien har den socialkonstruktionistiska teorin som epistemologisk ansats. 

Epistemologi handlar om vad kunskap är, vad som ska eller inte ska accepteras som 

kunskap (Bryman och Bell, 2005). Yvonne Hirdmans genussystem kommer att 

användas för att analysera resultatet i studien om psykisk sjukdom i film ur ett 

genusperspektiv.  

 

3.1 Socialkonstruktionism  

Det socialkonstruktionistiska perspektivet är ett sätt att förklara hur uppfattningar om 

olika företeelser uppstår och hur de skapas i förhållande till de som befinner sig i en viss 

kontext. På liknande sätt menar Hirdman (2001) att genus är konstruerad genom den 

gemensamma tolkningen av samhällets syn på vad som är manligt och kvinnligt och 

utformas mellan individer och grupper. På liknande sätt beskriver Boréus (2015) 

diskurser som konstruerade och att de bygger på gemensamma uppfattningar om vad 

som är sant. Utifrån detta arbete är denna teori viktig då synen på vad som ses som 

avvikande kan vara konstruerad (Barlebo Wennerberg, 2010), vilket för denna studie är 

relevant då synen på psykiskt sjuka enligt Barlebo och Wennerbergs beskrivning av 

teorin, påverkas av normer och värderingar. Beskrivningen av socialkonstruktionismen 

som ges i denna studie innebär att det är  möjligt att urskilja diskurser i de filmer som 

ingår i studien, och samtidigt belysa hur de genom interaktion mellan människor skapas. 

Vi menar att en diskurs ges mening och innebörd utifrån i vilken kontext den återfinns 

och vilka människor som befinner sig i dem, och detta kopplas till 

socialkonstruktionismen eftersom inte heller den beskriver världen som något konstant 

utan förändras och återkonstrueras ständigt.  
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Enligt en tolkning i Payne (2008) härstammar den socialkonstruktionistiska teorin från 

Berger och Luckmans idéer om social konstruktion. Där hävdas att verkligheten som 

människor uppfattar den konstrueras genom gemensamma bilder och skapas genom 

olika sociala processer (Payne, 2008). Människor skapar gemensamma antaganden om 

olika fenomen och dess beskaffenhet, och den gängse uppfattningen av en specifik 

social företeelse förs vidare till fler och fler människor (ibid). Individer som växer upp i 

ett samhälle påverkas av dess struktur och bild av verkligheten, och dessa individer 

påverkar i sin tur den sociala konstruktionsprocess som ytterligare cementerar invanda 

föreställningar (ibid). Socialkonstruktionism låter oss också förstå hur sociala problem 

definieras. Ett socialt problem är inte detsamma i olika tider och kulturer, det är inte ett 

existerande tillstånd, utan påverkas av den kontext problemet återfinns i (Bergemark & 

Oscarsson, 2000). Ett alternativ till detta synsätt är det objektivistiska perspektivet där 

sociala problem kopplas till socioekonomiska förhållanden. Konstruktionistiskt 

perspektiv söker svar genom de samhälleliga processer som leder fram till att specifika 

fenomen i ett samhälle ses som problematiska. Det är individer och grupper som ger 

mening och innehåll åt olika begrepp och företeelser, och således kan dessa förändras 

över tid och i relation till människor (ibid.)  

 

Burr (2003) är en av flera författare som beskriver några generella antaganden om vad 

socialkonstruktionism är. Han menar att ett socialkonstruktionistiskt perspektiv bygger 

på ett kritiskt förhållningssätt mot det som människor uppfattar som verkligt, det för 

givet tagna. Det behöver, enligt socialkonstruktionister, finnas en kritik mot synsättet att 

det endast existerar objektiva observationer av vad som anses vara sant om världen. På 

samma sätt måste kritik riktas mot den kunskap som är allmänt vedertagen (ibid). Burr 

menar också att den kunskap individen har om världen har sina rötter i en historisk och 

kulturell kontext och produceras ur densamma. Enligt Burr innebär det att det inte finns 

ett riktigt sätt att uppfatta omvärlden, utan den är beroende av i vilken kulturell kontext 

människor befinner sig i. Burr beskriver också hur språket är viktigt inom 

socialkonstruktionismen och att det är genom språket, då människor samtalar, som de 

konstruerar uppfattningar om världen (Burr 2003). 
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3.2 Hirdmans genussystem  

Genus som begrepp syftar till att öka förståelsen för vilka ideal, tolkningar och bilder 

som är kopplade till samhällets syn på vad som är och manligt och kvinnligt. Forskning 

inom området har fokuserat på att lyfta fram traditionella genusmönster och hur dessa 

förändras i takt med samhället (Hirdman, 2001). Genom att anta ett genusperspektiv är 

det möjligt att tolka mönster om vad som anses manligt och kvinnligt. Betydelsen av 

genus är således viktig då det dels formar identiteter och beteenden samt sociala 

interaktioner (Norström, 2009).   

 

Yvonne Hirdmans analys om makt och kön i artikeln Genussystemet - reflektioner kring 

kvinnors sociala underordning har fått ett stort inflytande i svensk genusforskning 

(Piuva och Karlsson, 2012). Enligt Hirdman (2004) ser hon genussystemet som en 

ordningsstruktur som upprätthålls genom två logiker, dikotomi och hierarkin. Dikotomi 

innebär att manligt och kvinnligt ska hållas isär och inte bör blandas. Hierarkin innebär 

att det är mannen som är norm, och således är det manliga idealet det som utgör 

förebilden, det allmängiltiga (Hirdman, 2004). Manliga egenskaper värderas högre än 

de som uppfattas som kvinnliga egenskaper (Piuva och Karlsson, 2012).  

 

Hirdman (2001) menar att genusskapandet, människors idéer om vad som är manligt 

och kvinnligt, är något som är svårt att bryta sig loss ifrån. Dessa mönster, där mannen 

är norm och kvinnan underordnad, går långt tillbaka i tiden, ända till antiken, och 

påverkar oss än idag (Hirdman, 2001). Detta sker genom ett genuskontrakt som utspelar 

sig på tre olika nivåer; kulturell överlagring, som innebär föreställningar om hur 

relationerna mellan man och kvinna bör vara, social integration, som innebär till 

exempel, arbetsfördelningen mellan könen och till sist socialisering, som innebär direkt 

inlärning, som exempelvis att pojkar inte ska gråta (Hirdman, 2004).  

    

3.3 Teoriernas relevans för studien 

Denna studie vilar på antagandet att diskurser formas överallt, i det politiska 

debattklimatet, mellan människor i vardagen, genom de bilder som massmedia ger, och 

här är filmen en av förmedlarna. Inom socialkonstruktionismen ses språket som en 

viktig budbärare av uppfattningar vilket har likheter med hur vår studie beskriver 

uppkomsten av diskurser genom språket. De teoretiska ansatserna kommer användas för 

att belysa hur psykisk sjukdom konstrueras i film. Studien fokuserar på film som en 
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förmedlare av attityder gentemot psykisk sjukdom och psykisk sjukdom kontra genus. 

Kopplingen till film är således relevant eftersom diskurser ses inom många områden 

och konstrueras, precis som teorin socialkonstruktionism beskriver. 

Socialkonstruktionismen ligger som grund för hela arbetet för att, som tidigare 

beskrivits, såväl genusteori och hur diskurser skapas bygger på hur mänskliga roller och 

uppfattningar om världen skapas i relation mellan människor. Socialkonstruktionismen 

menar att det inte finns några objektiva sanningar, utan ord och beteende ges en 

innebörd utifrån hur det uppfattas i samklang med andra (Payne, 2008). På liknande sätt 

menar Engström (2008) att genus formas och konstrueras och att det är genom ord och 

symboler som människor kategoriseras och delas upp. Hirdman (2001) menar till 

exempel att uppfattningar om genus skapas genom vad hon kallar socialisering, vilket 

innebär att det är genom inlärning människor skapar normer kring vad män och kvinnor 

bör och får göra. 

 

3.4 Kritik mot teorierna 

Den kritik som framförallt riktas mot socialkonstruktionismen är att teorin används 

alltför frikostigt. Detta beskriver Hacking (1999), professor i filosofi, som menar att det 

gått trender i användandet av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, och att det 

därigenom tenderar att användas för mycket (ibid.). Alvesson och Sköldberg (2008), 

menar att det för socialkonstruktionister endast är den sociala verkligheten, som då är 

konstruerad, som är värd att studera. Risken med detta är att analysen krymper ner till 

individnivå och blir “antiteoretisk” (ibid., s, 103), vilket enligt Alvesson och Sköldberg 

(2008)  i sin tur medför att det inte blir möjligt att utifrån teorier förklara sociala 

företeelser bortom den sociala konstruktionen. Vidare förklaras att det vid analyser som 

görs utifrån denna teori avstannar vid ett konstaterande av hur något är en social 

konstruktion och ges ingen djupare förklaring till dess uppkomst och inte heller ställs 

frågor om varför sociala konstruktioner formas som de gör samt hur de fungerar (ibid.). 

Vi inser att denna risk även är aktuell för oss då vi ska analysera vårt resultat utifrån 

socialkonstruktionismen. Dock tror vi att då vi har med oss ett kritiskt förhållningssätt 

till teorin kan vi undvika att bli alltför ytliga i vår tolkning av teorin, samt även försöka 

att se teorin utifrån ett större perspektiv.  

 

Kritiken mot Hirdmans genussystem bygger framför allt på att teorin anses vara en 

alltför oföränderlig föreställning, där idén om en bestämd rangordning mellan könen 
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byggs in i begreppet genussystem och omöjliggör förändringar mellan kulturer och olika 

historiska kontexter (Gemzöe, 2014). Vidare menar Gemzöe att Hirdmans genussystem 

bygger på tanken om att det som är kvinnligt måste förstås utifrån det som anses vara 

manligt. Det finns i kritiken en förståelse av att den tudelning som görs mellan kvinnligt 

och manligt begränsar konstruktioner av andra sociala kön, vilket gör genus 

deterministiskt utifrån det biologiska könet (ibid.).  

 

4. Metod  
För att finna svar på syfte och frågeställningar som studien ställer används kritisk 

diskursanalys tillsammans med Faircloughs tredimensionella modell, vilken är en del av 

den kritiska diskursanalysen. Inledningsvis i detta stycke redovisas hur den här studiens 

empiri har samlats in. Sedan ges en motivering till val av metod samt en beskrivning av 

den kritiska diskursanalysen och Faircloughs tredimensionella modell. 

 

4.1 Tillvägagångssätt och urval  

Urvalet av film och avgränsningen gjordes genom att vi kom fram till vad vi sökte efter; 

filmerna skulle behandla ämnet psykisk sjukdom i någon form, de skulle gestalta 

psykiska sjukdomar och/eller psykisk ohälsa så som den kan komma till uttryck i 

vardagen, filmerna skulle vara relativt nya samt gestalta både män och kvinnor. Genom 

förslag och våra tidigare erfarenheter av film hade vi inledningsvis några filmer att 

studera närmare för att ta reda på om de lämpade sig för vår studie. Filmerna som vi 

ville inhämta mer information om söktes upp på Netflix samt internetsidan Internet 

Movie Database (IMDB) där vi kunde få en närmare beskrivning av dem. De filmer 

som fick plats i den här studien valdes för att de uppfyllde de kriterier vi ställde och 

berör sjukdomar som blir alltmer vanliga i samhället, depression och asperger 

(Socialstyrelsen, 2017). Utifrån våra frågeställningar formades två övergripande teman 

under vilka resultaten kommer presenteras och analyseras.  

 

För att utnyttja tiden vi har haft för uppsatsarbetet har vi valt att ibland skriva i olika 

delar i texten, men vi har hela tiden fört en dialog om textens utformning och innehåll, 

båda har till lika delar medverkat till studien som helhet.  
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4.2 Val av metod samt beskrivning av metoderna 

I denna del kommer vi att motivera varför vi valde de två metoderna för vår analys. Vi 

kommer även beskriva metoderna samt visa på hur vi ämnar använda dem för denna 

studie. För att uppfylla syftet med studien, vilken är att urskilja vilka diskurser som kan 

identifieras i film, behövde vi således verktyg för att analysera språk, symboler och 

dolda budskap. Vi valde den kritiska diskursanalysen för att den tillhandahåller just 

sådana verktyg, vilket närmare beskrivs nedan, samt Faircloughs tredimensionella 

modell med vars hjälp analyser kan göras på flera nivåer, vilket kan ge ett större djup åt 

analyser av text, detta beskrivs också närmare nedan. Båda metoderna är av kvalitativ 

karaktär och då analyser görs utifrån en kvalitativ ansats tolkas resultatet av forskaren. 

Detta är en vanlig kritik mot metoderna då tolkningar är subjektiva av sin natur och 

således kan resultatet se annorlunda ut beroende av vem som gör tolkningen (Bergström 

& Boréus, 2012). Vi kommer utgå ifrån texten i filmerna. Text innebär här manuset där 

både ordval, scenuppbyggnad, dialog och miljöer ingår. Detta analyseras utifrån kritisk 

diskursanalys framförallt genom att se bakom det förgivettagna, att tolka det vi inte ser. 

Ett exempel på hur vi kommer använda den kritiska diskursanalysen är då vi identifierar 

upprepningar i framställningen av egenskaper kopplade till psykisk sjukdom för att 

därigenom säga något om “sanningen” som filmen förmedlar om ett specifikt fenomen. 

Faircloughs tredimensionella modell ligger som en struktur genom hela analysen och 

varje exempel vi tar upp kommer belysas utifrån de tre nivåer som ingår i modellen. 

 

4.3 Kritisk diskursanalys 

Ett centralt begrepp för kritisk diskursanalys är diskurs. En diskurs beskrivs enligt 

Franzén (2010), professor i sociologi, som ett system av mening och föreställning, 

diskurser är formbundna, och de skapar bestämda förhållanden mellan de ord och bilder 

som ingår i dem. Det kan därmed handla om hur något fungerar eller är, men också om 

vad som anses vara fint, fult och korrekt i en kultur eller i ett samhälle. Ofta byggs 

diskurser av ord och bilder, men ljud, dofter och gester kan också vara betydande (ibid). 

Diskurser är konstruerade och innebär att det inte finns en objektiv sanning, och det är 

vad som tas för givet och benämns, som får betydelse för människors förhållande till 

olika fenomen (Boréus, 2015). Det behöver också finnas en gemensam förförståelse av 

innebörden av olika fenomen för att dessa objektiva sanningar och det förgivettagna ska 

ha relevans för diskurser (ibid.). En enkel definition av diskurs är “ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen”. Diskurser är ett sätt att definiera den värld människor lever 
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i för att därigenom kunna förklara densamma (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Producenter av film presenterar en bild av ett specifikt fenomen genom på vilket sätt de 

väljer att förmedla den. De som tar del av filmens budskap färgas av detta beroende av 

hur innehållet framställs (Jernudd, 2010). 

 

Den kritiska diskursanalysen har en samhälls- och maktkritisk ingång och har utvecklats 

i Storbritannien av språkvetare, som till exempel Norman Fairclough (Boréus, 2015). 

Inom fältet kritisk diskursanalys ses flera olika riktningar men med några gemensamma 

drag (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Dessa drag är enligt Winther Jørgensen och 

Phillips, att en social och kulturell utveckling sker genom diskursiva praktiker, diskurser 

både bildas och upprätthålls, språkanvändningen ska utforskas utifrån sin sociala 

kontext, den kritiska diskursanalysen kan ses som ett verktyg för social förändring samt 

att densamma inte är politiskt neutral utan har en strävan att belysa ojämlikhet i 

samhället (ibid).  

 

Fairclough (1995) menar att massmedia är en aktör med stor diskursiv makt och anser 

därför att det är viktigt att analysera mediernas språkbruk. Den kritiska diskursanalysen 

lämpar sig därför särskilt väl för att analysera medialt material. Mediernas makt ligger 

på deras möjlighet att framställa omvärlden på ett visst sätt, vilket får en stor spridning 

på grund av mediernas starka position i samhället (ibid). Fairclough menar också att 

massmedia inte endast speglar verkligheten, utan konstituerar verkligheten beroende på 

sociala positioner och intressen hos dem som producerar dem. Medier kan välja att 

framhäva vissa aspekter av verkligheten och utelämna andra (ibid).  

 

4.4 Faircloughs tredimensionella modell 

Fairclough menar att språkbruk i varje fall ska ses som en kommunikativ händelse 

(Winther Jørgensen & Phillips (2000). Denna händelse har tre dimensioner enligt 

honom, de komponenter som samverkar är en text, en diskursiv praktik samt en social 

praktik (ibid). Denna modell illustreras och förklaras vidare nedan. För denna studie 

avser text språket i film. Den diskursiva praktiken i vårt fall är filmens upphovsman 

eller manusförfattare och mottagaren av filmmaterialet. Den sociala praktiken innebär 

de konsekvenser budskapen i filmerna får för de som tar del av dem. Fairclough (1995) 

menar att den kritiska diskursanalysen lämpar sig väl då analyser ska göras av hur 

massmedia konstruerar diskurser (ibid). Han menar också att det är av vikt att kritiskt 
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förhålla sig till massmedia och hur texter är utformade, och vad en text vill säga om ett 

fenomen (ibid). Faircloughs tredimensionella modell kan illustreras på följande sätt; 

 

 

Faircloughs tredimensionella modell (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 74) 

 

Det första steget i modellen utgörs av den innersta kvadraten i vilken texten ges fokus 

och innebörd. Här analyseras vilka ord och talade meningar som används samt hur 

dessa tolkas. Steg två i analysen utgörs av den mellersta kvadraten och här är fokus på 

den diskursiva praktiken vilken enligt Fairclough (1995) innebär att analysen riktas mot 

den som skrivit texten, till vem den är riktad samt hur den som är mottagare kan komma 

att tolka den. Ett annat begrepp är intertextualitet, vilket innebär hur ord, uttryck och 

antaganden återkommer vilket kan säga något om vad som i filmen eller texten ses som 

vedertagna sanningar (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Genom att studera texten 

upprepade gånger synliggörs sambandet mellan texten och hur diskursen skapas 

(Fairclough, 1995). Berglez och Olausson (2010) beskriver även dem den här nivån som 

meningsskapande, där man studerar underliggande faktorer till diskurserna, frågor man 

ställer sig på denna nivå är vilka normer och värderingar som är förgivettagna. Vidare 

beskriver Berglez och Olausson hur nivå tre, den sista dimensionen i modellen, 

möjliggör en analys av den samhällsstruktur i vilken filmens eller textens upphovsman 

och mottagaren befinner sig i (ibid). Denna modell ska ses som en ram för analys av 

samhällelig kommunikation (Fairclough, 2010). De tre olika dimensionernas inbördes 

relation analyseras, då det enligt Fairclough (ibid) finns ett samband mellan dem samt 

att de påverkar varandra.  
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4.5 Metoddiskussion 

Metoderna valdes för att de fokuserar på hur text är meningsskapande och bidrar till 

uppfattningar av olika fenomen (Berglez och Olausson, 2010). Faircloughs modellen 

gör det möjligt att analysera text på olika nivåer vilket bidrar till ett helhetsperspektiv. 

Den kritiska diskursanalysen fokuserar på hur språket bidrar till skapandet av 

gemensamma uppfattningar, vilket för denna studie lämpar sig väl. Vi är intresserade av 

vilket språkbruk som används i filmerna och vad som kan tolkas av det som utelämnats 

genom språket. Detta ser vi som metodens styrka. Svagheter med metoden enligt oss är 

de otydligheter vi uppfattar i hur den ska användas. Vidare menar Boreus (2012) att en 

nackdel med den här metoden är att det kan vara svårt att definiera gränsen mellan 

textnivån och den diskursiva praktiken, även om han menar att dessa två tydligt 

påverkar varandra (ibid). Dimensionen diskursiv praktik är något diffus och trots den 

information om metoden vi tagit del av har vi funnit det svårt att se hur 

analysförfarandet under denna dimension ska gå till. Det behöver även enligt Fairclough 

(1995) finnas en teori kopplad till nivån social praktik men det framgår inte mer 

specifikt vilken teori eller i vilken utsträckning den ska användas. Risken som vi ser är 

att analysen bygger på alltför vid tolkning av metoden. För att motverka detta har vi 

försökt haft en enkelhet i användandet av metoden, vi har hela tiden utgått ifrån de olika 

dimensionerna och dess innehåll samt hur de påverkar varandra. 

 

4.6 Studiens trovärdighet 

Validitet handlar om trovärdighet och att man undersöker det man avser att undersöka i 

en studie. Det innebär att vara kritisk och reflekterande i de analyser man gör och i de 

perspektiv man använder, det görs genom att vara ifrågasättande och kontrollerande 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Det kommer finnas en kritisk blick och transparens genom 

hela processen för att förstärka validiteten i vår studie. 

 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet i forskningen och innebär huruvida en annan 

individ vid ett annat tillfälle skulle kunna utföra samma studie och få liknande resultat 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Under rubriken tillvägagångssätt har vi förklarat så tydligt 

som möjligt hur vi gått tillväga när tidigare forskning har blivit vald och hur vi 

diskuterade filmmaterialet. Detta för att läsaren på ett tydligt sätt ska kunna följa 

forskningsprocessen. Med tanke på att en film är konstant och inte ändras så innebär det 

att någon annan som ser samma filmer kan få liknande resultat men det kan också 
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sannolikt bli väldigt olika beroende av hur man väljer att tolka olika språkliga uttryck, 

ord, symboler eller handlingar och vilka diskurser man väljer att plocka fram. Vi är 

också medvetna om att resultaten kan komma att se olika ut beroende av vilken tid eller 

kultur man präglas av.   

 

Generaliserbarhet handlar om huruvida vår tolkning av resultatet av vår studie går att 

föra över på andra personer eller sociala miljöer som i något avseende liknar dem som 

vi har studerat i vår det här arbetet. Kvalitativ forskning arbetar inte med 

generaliserbarhet på samma sätt som kvantitativ forskning, det görs inga 

sannolikhetskalkyler, utan eventuella generaliseringsanspråk görs istället med mer 

försiktiga bedömningar av forskningsresultatens överförbarhet till andra områden och 

miljöer (Svensson & Ahrne, 2015). För att kunna generalisera krävs ett stort urval av 

det man har valt att studera, vi har begränsat oss till två filmer. Därför går det inte att 

generalisera till hur andra filmer väljer att skildra psykisk sjukdom eller vad andra 

forskare skulle ha identifierat för diskurser.  

 

4.7 Etiska ställningstaganden  

Vårt arbete innefattar en studie av redan publicerat material (film) och kommer inte 

beröra informanter vilket gör att inte allt för stor hänsyn behöver tas till etiska 

överväganden på samma sätt som normalt görs i kvalitativ forskning. Det kan finnas en 

risk att de som är upphovsmän till det material vi analyserar får bära ansvar för de 

eventuella diskurser studien kommer fram till. Det är viktigt att poängtera att det inte är 

en enskild regissör eller manusförfattare som anser att stigmatiserande uttryck om 

psykiskt sjuka är acceptabla. Vi kommer att ta hänsyn till att det är allvarliga psykiska 

sjukdomar som analyseras och när vi skriver ut namnen på de personer som blir 

karaktäriserad i filmerna syftar vi enbart på karaktärerna och inte på skådespelarna i sig. 

Vi behöver också vara aktsamma i hur vi själva använder oss av begrepp så att vi inte 

ytterligare bidrar till stigmatisering av psykiskt sjuka. I resultatet kommer vi endast 

använda oss av den information vi tagit del av och inte spinna vidare på ett 

överanalyserat och överdrivet vis. 
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5. Resultat  
I detta avsnitt presenteras resultatet från de filmer som ingår i studien. Varje 

frågeställning som studien utgår ifrån har mynnat ut i ett tema, vilka sedan kommer vara 

den övergripande strukturen när resultatet presenteras. Det första temat som växte fram 

var egenskaper och dolda budskap, och syftar till att belysa all den information som 

direkt eller indirekt kopplas till den diagnos som presenteras i respektive film. Denna 

koppling görs inte alltid medvetet av den som producerat filmens innehåll, kopplingen 

mellan en egenskap och den diagnos som framställs kan ses som en tolkning som görs 

av den som tar del av filmerna. Innebörden av ordet dolda kommer således i denna 

studie innefatta sådan information som uppfattas av den som ser filmen, men inte är 

direkt uttalat. Det andra temat var Dolda budskap om kvinnligt och manligt kopplade till 

psykisk sjukdom, och detta tema växte fram genom att vi närmare önskade fokusera på 

likheter och skillnader som görs beroende av om filmerna har en manlig eller kvinnlig 

huvudroll och representant för diagnosen som filmen berör. Inledningsvis ges en kort 

sammanfattning av filmernas handling med tonvikt på huvudpersonen i filmerna. Sedan 

följer en beskrivning av den sjukdom huvudpersonen i filmen har, detta för att läsaren 

av den här studien ska få en bild av vad filmen handlar om och om sjukdomen som 

gestaltas. I resultatdelen kommer i vissa fall citat från filmerna finnas med, citaten 

belyser eller förstärker något vi vill poängtera och det kommer ges en kortare 

sammanhangsbeskrivning. Resultatdelen som presenterar kvinnligt och manligt 

innehåller färre citat då den delen bygger mer på underliggande budskap och hur 

karaktärerna framställs.  

 

5.1 Kort sammanfattning av filmerna samt beskrivning av diagnoserna 
 

I rymden finns inga känslor     

Produktionsår: 2010  

Regissör: Andreas Öhman      

Manusförfattare: Jonathan Sjöberg och Andreas Öhman    

Huvudperson: Simon  

Biroller: Sam och Jennifer      
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I rymden finns inga känslor 

Filmen handlar om 18-årige Simon som har Aspergers syndrom. Filmen utspelas i en 

svensk stad. Tittaren får följa Simon när han hanterar känslor, misslyckanden och livet 

utifrån sin diagnos. Hans liv utgår från ett bestämt schema, vecka efter vecka och allt 

måste stämma inom hans tidsram. Han varken gillar eller klarar av förändringar. När 

hans bror Sam blir lämnad av sin tjej måste Simon hitta en ny flickvän till honom för att 

återställa ordningen i hans liv. På så sätt träffar Simon tjejen Jennifer som han tror 

kommer att passa tillsammans med hans bror men också blir en vän till Simon.  

 

Asperger syndrom 

Asperger syndrom är ett bland flera tillstånd inom en grupp neuropsykiatriska 

funktionshinder som går under samlingsnamnet autismspektrum. Orsaken till asperger 

beror på funktionsavvikelser i hjärnan som är medfödda eller uppstår i början av livet, 

som en följd av skador eller genetiskt betingade avvikelser (Klasén McGrath, 2009). 

Asperger syndrom innebär då begränsningar inom områdena ömsesidig kommunikation, 

social interaktion och föreställningsförmåga. Personer med asperger kan själva under 

tonåren bli medvetna om sina svårigheter att förstå och umgås med andra människor. En 

del personer kan då dra sig undan sociala kontakter för att slippa känna sig annorlunda 

och utanför medan andra hittar strategier för att klara av sina sociala kontakter, genom 

att lära sig användbara fraser och sociala regler för att kompensera för sina svårigheter 

(ibid). Även om svårigheterna kvarstår möjliggör detta socialt umgänge och motverkar 

isolering. Personer med asperger har ofta ett brett ordförråd men kan ändå ha mycket 

svårt att kommunicera på ett funktionellt och avslappnat sätt. Ofta har de svårt att förstå 

att ett ord kan ha flera betydelser beroende på sammanhang. Vad som sägs eller skrivs 

tolkas ofta bokstavligt. Det gör att ironi, ordvitsar och metaforer kan bli obegripliga, 

vilket ytterligare komplicerar den sociala interaktionen (ibid). Det kan också vara svårt 

att förstå innebörden och det underliggande budskap som finns i andras blickar, gester, 

miner och tonfall. Personer med asperger har också en begränsad 

mentaliseringsförmåga, vilket innebär att det kan vara svårt att förstå varför andra 

människor beter sig och reagerar som de gör. Därför blir det då problematiskt att förstå 

hur man ska kommunicera med andra människor, för att de ska förstå vad personen vill 

(ibid). 
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Side effects 

Produktionsår: 2013 

Regissör: Steven Soderbergh 

Manusförfattare: Scott Z. Burns 

Huvudperson: Emily  

Biroll: Läkaren Dr Banks 

 

Side effects  

Filmen handlar om 28-åriga Emily som lider av depression och medicineras för det. 

Side effects utspelas i en amerikansk stad. Emily försöker begå självmord och kommer 

sedan i kontakt med en psykolog. Psykologen skriver ut mediciner till Emily för att hon 

ska må bättre. Emily vill komma över sin depression för att hon ska få det bättre med 

sin man, som precis har kommit ut ur fängelset. Som en trolig följd av felmedicinering 

mördar hon sin man och filmen handlar till stora delar om detta. Hon hamnar under 

tiden för sin rättegång på en rättspsykiatrisk anstalt.  

 

Depression  

Depression kännetecknas av bland annat sänkt grundstämning, ångest, psykomotorisk 

hämning, sömnsvårigheter, minskad aptit och viktminskning. Livet kan kännas 

meningslöst och man kan sakna livsgnista. Depression kan komma utan någon tydlig 

orsak eller utlösas av yttre händelser (Hjärnfonden). De som upplever förlust av 

närstående kan ofta beskriva sig själva som deprimerade. Men att vara ledsen är inte 

detsamma som att ha depression. Sorgeprocessen är naturlig och unik för varje individ 

och delar några av de egenskaper som kan ses vid depression. Både sorg och depression 

kan innebära intensiva känslor av sorg och frånvaro av vardagliga aktiviteter (American 

Psychiatric Association, 2017).  

 

Flera olika faktorer kan bidra till depression, tre av dem är till exempel biologisk 

sårbarhet, ärftlighet och stress. Depression kan i många fall ha ett kroniskt förlopp. Den 

som en gång har drabbats av en djup depression löper större risk för att sjukdomen 

kommer tillbaka senare i livet. Det är därför viktigt att man är uppmärksam på om man 

börjar få nya symtom efter det att man avslutat sin behandling. I en del fall där 

sjukdomen regelbundet återkommer kan det ibland vara nödvändigt med 

långtidsbehandling för att förhindra återfall (Hjärnfonden).  
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Diagnosen ställs utifrån det som kommer fram i samtal tillsammans med en läkare. 

Depressioner går att behandla med mediciner samt psykoterapi, kognitiv psykoterapi 

och kognitiv beteendeterapi. Behandlingsmöjligheterna har utökats under senare år och 

likaså kunskaperna om depressionssjukdomarnas förlopp. Vid svåra depressioner 

rekommenderas behandling med läkemedel. Medicin kombineras oftast med 

psykoterapibehandling (ibid). 

 

Resultatet från filmerna 

Här nedan presenteras resultat under de två teman vi beskrev under punkt 5. Resultaten 

är presenterade utifrån vad vi ansett ha relevans under varje tema, vilket innebär att 

många exempel från filmerna och citat från detsamma skulle kunna falla under båda 

temana. Ett citat skulle alltså kunna tolkas utifrån sin koppling till dold budskap 

generellt samtidigt som det skulle kunna kopplas till genus som är huvudfokus i det 

andra temat. Att exemplen är placerade under det tema där det presenteras innebär 

således att vi sett tydligast koppling till det temat.  

 

5.2 Egenskaper och underförstådda budskap kopplade till psykisk sjukdom 

I filmen I rymden finns inga känslor används många olika ord och uttryck i 

omnämnandet av en specifik individ eller i samtal mellan karaktärer. Ett exempel på 

detta är då Simon försöker få Sams flickvän att återvända till honom efter att de gjort 

slut. Detta uppbrott skedde på grund av att flickvännen inte stod ut med den extrema 

miljö och det annorlunda förhållningssätt det innebar att leva tillsammans med Sam och 

hans bror på grund av Simons diagnos. Uppbrottet ledde också till att Sam mådde dåligt 

vilket fick negativa effekter för Simons liv och rutiner. Inget var längre som förut vilket 

fick Simon att söka upp flickvännen för att förmå henne att komma tillbaka. Hon menar 

då att så länge inte Simon förändras så kommer hon inte komma tillbaka. Simon svarar 

då: “Jag har asperger, jag kan inte ändra mig. Du har inte asperger så du kan ändra dig” 

(I rymden finns inga känslor, 2010, 27:07).  

 

I en annan scen på Simons arbetsplats får tittarna följa med på en genomgång av vilka 

hans arbetskompisar är (ibid. 12:03). Detta är en tankedialog som Simon för med sig 

själv. I scenen beskrivs hur en av hans kamrater kallas ”Mongo-skratt Björn”, på grund 

av hans tokiga skratt. Ytterligare ett exempel som belyser språkbruket i filmen och hur 
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karaktärerna talar sinsemellan är då Sam är ledsen över att hans flickvän lämnat honom. 

Simon försöker hjälpa Sam genom att komma fram till en lösning på Sams frånvaro av 

en flickvän. Det uppstår då tjafs mellan honom och Simon och Sam säger: “ … du kan 

inte ens ta hand om dig själv. … jag har inte asperger. Jag är bara jävligt ledsen. ... 

Varför fattar du inte det? Därför det är du som har asperger, din dumma jävla idiot” 

(1:03:09) 

 

Emilys läkare i filmen Side effects kan ibland säga nedvärderande saker om psykiskt 

sjuka även om hans avsikter till att hjälpa dem är goda. Han refererar bland annat till 

psykiskt sjuka som zombies (Side effects, 2013, 1:39:03). I en scen då Emily befinner 

sig på sjukhuset efter sitt självmordsförsök får hon för första gången träffa den läkare 

(dr Banks) som sedan följer henne under hela filmen, läkaren säger i dialogen med 

Emily “... du var upprörd ...” (ibid., 10:25). I en annan scen då Emily talar med sin 

läkare om hur hopplöst hennes liv känns säger han: ”En psykolog sa en gång: 

Depression är oförmåga att tänka sig en framtid”. (Side effects, 2013, 25:10) 

 

Emily får medicin för sin depression och under filmens gång börjar hon mer och mer 

agera konstigt, som en biverkning av hennes medicin. Detta resulterar i att hon till slut 

mördar sin man. När Emily ska föras bort för att tas till en psykiatrisk klinik i samband 

med rättegången säger hon till sin läkare: ”Jag är inte galen, det vet du” (ibid., 53:36). 

I en scen i filmen I rymden finns inga känslor går Simon runt ett gathörn, samma 

gathörn han går runt varje morgon vid exakt samma klockslag, men denna morgon 

stöter han ihop med en tjej vilket får Simons saker som han bär på att ramla i backen. 

Kaos uppstår och Simon är upprörd över det som inträffat. Tjejen han krockat med ber 

om ursäkt, ler och försöker plocka upp de tappade sakerna medan Simon fortsätter att 

uppträda nervöst och upprört över att hon avbrutit hans morgonrutin på väg till arbetet. 

Tjejen lägger en lugnande hand på Simons axel vilket får honom att slå till henne i 

ansiktet. Hon frågar då vad han gör och han svarar att han har asperger och inte tycker 

om när människor tar i honom. Tjejen godtar detta och ber om ursäkt för att hon rört 

honom (I rymden finns inga känslor, 2010, 10:46). 

 

Emily i filmen Side effects är deprimerad och vill ta sitt liv, detta gestaltas genom en 

scen i där hon befinner sig i ett parkeringsgarage. Miljön är dyster och dunkel. Stillsam 

musik spelas och hon backar ut ur sin parkeringsficka och ställer bilen ett tjugotal meter 
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framför en vägg där en exit-skylt sitter. En sådan skylt som visar var man ska köra ut ur 

garaget. Omväxlande med scenerna på Emily så visas också skylten. Emily stirrar 

intensivt på denna skylt. Hon befinner sig då mitt framför skylten samtidigt som hon 

fortsätter stirra på den. Sedan hörs hur hon varvar motorn och bilen far iväg rakt in i 

stenväggen, och exit-skylten (Side effects, 2013, 6:56). Emily hamnar efter denna 

incident på sjukhus. 

 

Filmen I rymden finns inga känslor bygger på många scener där cirklar ses i olika 

utföranden. Det kan vara sekvenser där cirklar filmats i Simons närmiljö, till exempel så 

gör Sam en morgon frukost och stansar ut en cirkel av Simons smörgås, då Simon 

endast äter runda saker (I rymden finns inga känslor, 2010, 10:03; 13:35). Enligt Simon 

själv gillar han allt som är runt (48:11) 

 

I filmen I rymden finns inga känslor visas en scen där Sam, pratar med Simon genom en 

radio som inte finns. Detta för att Simon ibland stänger in sig i en tunna och låtsas att 

han är i en rymdfarkost. Alla runt omkring kan då endast kommunicera med honom 

genom en påhittad komradio. Talar man med Simon med vanlig röst hörs inget svar 

inifrån tunnan, man måste låta som om man talar genom en komradio och använda ord 

som, anropar eller calling för att få kontakt och svar. En scen som belyser detta är då 

familjen bestämmer sig för att Simon ska flytta hem till Sam eftersom deras föräldrar 

tror att han kommer trivas och fungera bättre hos brodern. Denna flytt sker mitt i ett av 

Simons anfall vilket innebär att han befinner sig i tunnan under flytten. Sam och hans 

flickvän bär tunnan och befinner sig i en hiss under en scen. Simon talar till Sam med 

den konstgjorda rösten då en granne kliver in i hissen. Det uppstår en pinsam situation 

och Sam urskuldar sig och förklarar för den kvinnliga grannen “Det var till min bror. 

Han i tunnan. Han är från… eller han tror han är från… han har en rymdraket” (I 

rymden finns inga känslor, 2010, 6:17). 

 

Emily i Side effects kan sitta ihopkrupen i en soffa och stirra framför sig, miljön i 

scenen är dunkel och dyster (ibid, 14:02, 37:28). I filmen ligger det i luften att de runt 

Emily tycker hon är underlig och svår, även om detta inte sägs rakt ut. Exempel på det 

är då Emily är medbjuden på en fest tillsammans med sin man (ibid, 18:04). Innan de 

ska åka iväg på festen sitter Emily vid sitt sminkbord och verkar olycklig. Hon tittar på 

sig själv och det spelas dyster musik, hennes man kommer fram till henne och frågar om 
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hon istället vill stanna hemma, hon ger endast ett kort leende till svar. När de anländer 

till festen ger Emily ett nervöst intryck. Hon ser sig mycket omkring och fingrar på sin 

handväska. Några personer längre bort i rummet filmas och de småpratar om Emily 

innan de går fram till paret. De försöker få kontakt med henne men får ingen respons. 

Emily ursäktar sig efter en stund och går till baren istället. Där stirrar hon in i en spegel 

och ser syner, hennes spegelbild förvandlas till en demon och scenen avslutas med att 

Emily i panik lämnar folkmassan.  

 

De resultat som här ovan presenterats är de generella budskap och egenskaper som 

kopplas till människor med psykisk sjukdom, under kommande tema kommer resultatet 

rikta in sig på vad som framställs som kvinnligt och manligt i förhållande till psykisk 

sjukdom.  

 

5.3 Dolda budskap om kvinnligt och manligt kopplade till psykisk sjukdom 

Emily i filmen Side effects undviker människor, ger uttryck för att inte duga och passa 

in. Ett citat som belyser detta är i ett samtal som Emily har med sin läkare. Hon 

beskriver hur hennes man gör allt för att de ska ha ett fungerande förhållande medan 

hon inte förmår hjälpa till. Hon visar en påse med underkläder för sin läkare och säger: 

“Han försöker göra det bättre för oss, men jag hjälper inte till … jag har shoppat lite för 

att få honom att tända till” (Side effects, 2013, 25:43).  

 

I en annan scen i samma film befinner sig Emilys läkare i ett möte med sin fru då Emily 

kommer fram till honom. Hon ger uttryck för att behöva tala med honom varpå läkaren 

avrundar sitt möte med frun och åker med Emily till sitt kontor för att ha en 

terapisession med henne (ibid., 23:35).  

 

I ytterligare en scen sitter Emilys läkare, och en kollega och diskuterar om dr Banks har 

gjort bort sig angående medicineringen av Emily, varpå kollegan säger: “Jag lade märke 

till kvinnan i väntrummet. Hon var väldigt vacker. En skadad fågel - bräcklig. Skulle du 

ha behandlat henne annorlunda om hon var man?” (ibid., 56:13) 

 

Till skillnad från Emily som framställs som liten, skör och bräcklig, framställs Simon 

som egoistisk. Exempel som belyser detta från filmen Side effects är då Emily befinner 

sig på en tågperrong och filmas medan ingen dialog förs. Hon stirrar in mot tunneln där 
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tåget vilken sekund ska komma ut. I nästa sekvens stirrar hon runt sig på de människor 

som befinner sig på perrongen tillsammans med henne. Hon säger inget, ser tyngd ut 

och omväxlande ser hon bort mot tunneln, ner i marken och på de andra människorna. 

Precis när tåget kommer tar hon ett steg som för att kasta sig ut framför tåget, men blir i 

sista stund räddad av en man (Side effects, 2013, 23:30). Den egoistiska Simon gestaltas 

när han tar på sig ett uppdrag, att hitta en ny tjej åt sin bror, en tjej som kan diska, “för 

att allt ska bli som vanligt igen” (ibid, 28:07). Ytterligare exempel för att belysa Simons 

egoism är då han varit hem till Sams före detta flickvän och försökt förmå henne att 

komma tillbaka men misslyckats. Hon menade på att för att hon ska kunna komma 

tillbaka till Sam behöver Simon ändra sig och bli lättare att leva med, detta eftersom 

Simon lever med Sam och alltså ingår som en del i Sams liv. Efter att han försökt få 

tillbaka Sams flickvän åker han hem till deras föräldrar och de undrar varför han är på 

jakt efter en ny flickvän åt Sam. Han säger då: ”Hon vill inte ändra sig. Så jag får hitta 

en annan jävla tjej som uppfyller våra krav och kan leva med mig” (I rymden finns inga 

känslor, 2010, 29:52) 

 

Att hitta en ny tjej åt Sam ska innebära att Simons rutiner blir som vanligt igen och han 

tänker inte på Sam som mår väldigt dåligt över detta. Simon förstår inte känslor och går 

ut i samhället för att hitta en ny tjej som ska svara på några frågor som matchar Sams 

intressen. När Simon funnit 13 tjejer som matchar hans bror, slänger han fram en bok 

till Sam där de 13 tjejerna finns beskrivna. Sam undrar vad boken är för något, varpå 

Simon svarar: “Flickvänsobjekt” (ibid, 37:53). En av tjejerna, Jennifer, utvecklar Simon 

en vänskap till och han uttrycker hur viktigt det är att Sam och hon blir tillsammans 

eftersom Simon då också får ha kvar henne i sitt liv. Simon har låg självkänsla och 

menar att om hon inte blir tillsammans med Sam kommer hon försvinna. Simon säger: 

”Tycker hon inte om dig, tycker hon inte om mig. Jag är 937 gånger sämre än dig” 

(ibid, 1:18:05) 

 

Simon framställs också som aggressiv när saker inte går som han vill, då blir han arg, 

slår saker omkring sig och skriker. Ett exempel på det är när Sam och Jennifers dejt inte 

får det resultat som Simon hoppats på. Han blir då upprörd och Sam försöker lugna ner 

honom men båda ramlar över ett bord och Simon slår Sam (ibid, 1:15:20). I filmen ses 

mycket anpassningar till Simons diagnos snarare än att han anpassar sig efter sin 
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omgivning och andra människor, han ger inte uttryck för att detta skulle vara något 

konstigt utan påminner om att det är så det ska vara eftersom han har sin diagnos.  

 

6. Analys 
För att analysera resultatet kommer vi som metod använda oss av kritisk diskursanalys 

och Faircloughs tredimensionella modell. Som teori används Hirdmans genussystem. 

Utifrån dessa ska vi identifiera diskurser om psykisk sjukdom och psykisk sjukdom 

relaterat till genus.  

 

Exemplen från de båda filmernas resultat 

 visar hur språk som innehåll i diskurser enligt Berglez och Olausson (2010) är 

meningsskapande och bidrar till uppfattningar av olika fenomen. Uttalanden som, “du 

kan inte ens ta hand om dig själv”, är exempel på hur en talad mening ges innebörd. Vi 

tolkar ett sådant exempel som att de med asperger har svårigheter att ta hand om sig 

själva. Det blir enligt Berglez och Olausson (2010) en sanning som mottagaren av 

budskapet tar del av. Framförallt då sådana uttalanden upprepas vilket enligt Fairclough 

(1995) säger något om vilka antaganden som text och/eller- manusförfattare ser som 

vedertagna sanningar. Denna typ av upprepningar ses också i filmen Side effect där de 

som talar till och om Emily hela tiden gör det med en ton av medömkan. Vår tolkning 

av bemötandet gentemot Emily blir att hon är mycket ömtålig, och i förlängningen 

skapas härigenom vår bild av en deprimerad kvinna som väldigt bräcklig. Samma film 

bygger också på ett språk som kan kopplas till egenskaper hos den som är deprimerad. 

Ett exempel från resultatet ovan är uttalandet om att “depression innebär att man inte 

kan föreställa sig en framtid”. Vi tolkar denna mening som att det finns en stor 

uppgivenhet kopplad till depression, vilket kan vara fallet, men inte behöver vara det 

(Hjärnfonden). Exempel som då Emilys läkare säger att hon var upprörd i samband med 

sitt självmordsförsök och uttalanden om hur depression innebär en oförmåga att tänka 

sig en framtid belyser detta och ger tittaren tolkningsutrymme utifrån sina egna 

erfarenheter. I inledningen till filmen I rymden finns inga känslor visas många scener 

där man som tittare får en snabb inblick i hur livet med asperger gestaltar sig. Detta görs 

genom att samma rutiner filmas om och om igen i ett högt tempo. Scenerna innehåller 

också sådant som i filmen är representativt för Simon, som former och tid. Något som 

belyser det är då Sam stansar ut en cirkel i en smörgås. På liknande sätt finns i filmen 
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Side effects exempel på hur symboler gestaltar något som inte sägs och uttrycks. Ett 

sådant exempel är då Emily befinner sig i ett parkeringsgarage och ska ta sitt liv och en 

skylt med texten exit visas. Mottagaren av filmen förstår att exit, eller utgång på 

svenska, syftar till att avsluta sitt liv. I filmen syftar ordet på ett avslutande. Vikt läggs 

vid symboler vilket enligt Berglez och Olaussons (2010) beskrivning av hur 

underliggande faktorer bidrar till en förståelse av vad filmens upphovsman ser som 

förgivettaget. Utifrån detta kan tolkas att former och symboler är en central del av 

diagnosen asperger och att exemplet med exit skylten på liknande sätt låter mottagaren 

förstå något som inte uttalas. 

 

I den första nivån i Faircloughs tredimensionella modell ges texten fokus och innebörd 

(Fairclough, 1995). På den här nivån studeras språket närmare. Fairclough menar att de 

ord och uttryck som författaren valt att använda tolkas av den som tar del av dem. 

Mongo-skratt Björn och omnämnandet av psykiskt sjuka som zombies kan belysa just 

det. Att omnämna en människa som fungerande likt en zombie ger enligt Fairclough 

utrymme för egen tolkning utifrån mottagarens egen uppfattning av vad en zombie är 

och fungerar. Orden, den kommunikativa händelsen, sätts sedan i ett perspektiv, den 

diskursiva praktiken, relationen mellan den som skapat texten och den som tar del av 

den. Detta innebär att man studerar sambandet mellan skapare och mottagare för att 

urskilja till vem texten är riktad och hur den kan komma att tolkas. För att sätta 

relationen mellan text och tolkning av densamma i ett större perspektiv studeras i vilken 

samhällsstruktur textförfattare och mottagare befinner sig i. Utifrån de resultat vi visat 

kan utläsas en rad olika uppfattningar om psykiskt sjuka. Det går inte, enligt Berglez 

och Olausson (2010), att bestämt säga om vem uppfattningarna ges av utan att det 

snarare handlar om en process där uppfattningar om olika fenomen påverkar de som 

skapar film, vilkas budskap sedan genereras tillbaka till mottagarna (ibid.). Vi kan se att 

det i båda filmerna finns antaganden och ord som återkommer, vilket enligt Fairclough 

säger något om det förgivettagna, och som i sin tur gör det möjligt att göra skapandet av 

diskurser synligt. Utifrån de antaganden som både Fairclough (1995) och Berglez och 

Olausson (2010) gör, tolkar vi att språket i filmerna riskerar att befästa diskurser kring 

psykisk sjukdom. Detta eftersom diskurser bygger på ett system av mening och 

föreställning, de skapar bestämda förhållanden mellan de ord och bilder som ingår i dem 

(Franzen 2010). Vi har genom analysen identifierat flera diskurser om psykisk sjukdom. 

Båda filmerna gestaltar, som beskrivits, psykiskt sjuka som avvikande. Simon med sina 
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speciella krav på hur människor runt honom ska agera, sina rutiner och sin besatthet av 

cirklar, och Emily med sina svårigheter att interagera med andra på ett socialiserat sätt. 

Simon bor tidvis i en tunna och kommunicerar endast genom en påhittad komradio och 

Emily mördar sin man som en konsekvens av medicinen hon får för sin depression. Den 

andra diskursen vi identifierade var den språkliga i vilken psykiskt sjuka refereras till 

genom metaforer och nedsättande ord. Exempel från filmerna där Simons kollega kallas 

“Mongo-skratt Björn” samt att han själv kallas idiot, och Emilys läkare som kallar 

psykiskt sjuka för zombies belyser detta. 

 

Ett annat exempel som belyser denna metod att använda bilder som ett sätt att säga 

något om huvudkaraktärens egenskaper kan ses i filmen Side effects. Emilys scener 

bygger ofta på att hon filmas nära och i långa sekvenser, utan att föra en dialog med 

någon, inte heller sker något övrigt i scenen, hon kan se sig nervöst omkring eller titta 

ner i knät, information utelämnats således vilket ger mottagaren utrymme för egen 

tolkning. Enligt en beskrivning i Boréus (2015) om hur diskurser uppstår, kan en sådan 

tolkning vara effektfull och ha mening endast då författaren eller filmskaparen och 

mottagaren har samma förståelse av vad sådana gestaltningar innebär. Det behöver 

finnas en gemensam förförståelse av innebörden av olika fenomen för att dessa 

objektiva sanningar och det förgivettagna ska ha relevans för diskurser (ibid.). Utifrån 

detta tolkar vi exemplen med symboler och former från de båda filmerna som att de inte 

hade haft någon innebörd och sagt något till oss om vi inte haft samma förståelse av 

gestaltningen som den som skapat filmerna. Fairclough (1995) menar att massmedia 

inte endast speglar verkligheten, utan konstituerar verkligheten beroende på sociala 

positioner och intressen hos dem som producerar dem. Medier kan välja att framhäva 

vissa aspekter av verkligheten och utelämna andra (ibid). Utifrån Faircloughs 

beskrivning, tolkar vi att diskurser som florerar i samhället kring psykisk sjukdom till 

viss del avgör hur filmskapare väljer att framställa exempelvis depression i film, men 

det kan också vara så att det som den stora massan tar del av genom massmedia och 

film och är det som skapar diskurserna.  

 

Den kritiska diskursanalysen innebär enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) att 

det inte går att tala och skriva om verkligheten utan att samtidigt göra en tolkning av 

den, och grundidén är att verkligheten inte måste vara sann, utan snarare att människor 

tillsammans skapar och förändrar verkligheten och att den i en specifik tid och kultur tas 
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för sanning (ibid.). Utifrån den beskrivningen kan resultatet belysas och tolkas genom 

hur karaktärerna i filmerna talar till och om varandra, vilka symboler som får störst 

utrymme och hur känslan i filmerna är. Denna metod för analys ger enligt Berglez och 

Olausson (2010) möjlighet att se bakom det förgivettagna, och lyfter fram dolda 

budskap. De dolda budskap vi identifierade i filmen Side effects var hur det är att vara 

deprimerad. Som tidigare beskrivits framställs Emily nästan på gränsen till att orka leva, 

scenerna runt henne är dystra och mörka och hon filmas ofta sittandes ihopkrupen med 

armarna runt benen, som för att vilja skydda sig själv. Detta sätt att framställa Emily 

säger något om hur hon mår, utan att egentligen behöva säga det. Att upprepa sådana 

kopplingar mellan depression och dystra miljöer befäster enligt Berglez och Olausson 

(2010) den syn som samhället har om olika fenomen, i det här fallet depression.  

 

På liknande sätt upprepas beteenden och ordspråk i I rymden finns inga känslor. Här har 

upphovsmannen använt speciell filmteknik för att få tittaren att förstå hur livet med 

asperger gestaltar sig. Bilden av diagnosens yttringar cementeras tidigt i filmen, vilket 

under resten av filmen följer med tittaren som en förförståelse när andra handlingar 

utspelar sig. Vi gör här en tolkning utifrån nivån diskursiv praktik, om vad i texter eller 

filmer ses som vedertagna sanningar (Fairclough, 1995), att i de fall vi som mottagare 

av filmen inte hade haft någon uppfattning alls av diagnoser som asperger, hade en 

sådan presentation av diagnosen varit oerhört effektiv, och kanske, som Kondo (2008) 

skriver, gett oss felaktig information. 

 

Genus lägger vikt vid hur kvinnor och män framställs, vilka egenskaper som blir 

synonymt med respektive kön, och menar att de roller som män och kvinnor har är 

skapade snarare än medfödda (Engström, 2008). De filmer som ingått i den här studien 

har tydliga skillnader vad gäller framställningen av kvinnor och män med psykisk 

sjukdom. Medan Side effects har scener som är dystra, mörka och allvarsamma, har I 

rymden finns inga känslor en mycket mer humoristisk och lättsam ton. Den senare 

inbjuder till skratt vilket den förstnämnda inte gör. Det har också visat sig finnas vissa 

likheter. Båda karaktärerna ger uttryck för sin låga självkänsla, även om Emilys karaktär 

mer tydligt gör det. Berger och Luckmans (Payne, 2008) idéer om 

socialkonstruktionism bygger som tidigare beskrivits på hur människor skapar 

gemensamma antaganden om olika fenomen. Man kan här anta att det finns en 

gemensam bild av hur en kvinna med depression och en ung kille med asperger 
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gestaltar sig. Utifrån Burr (2003) kan dessa antaganden visa på i vilken historisk och 

kulturell kontext filmernas upphovsmän befinner sig. Hur karaktärerna framställs är 

således beroende av gemensamma antaganden. Norström (2009) menar att en förståelse 

av genus gör det möjligt att tolka mönster om vad som anses kvinnligt och manligt, och 

menar samtidigt att genusskillnader skapas på ett socialt plan och upprätthålls genom en 

social kontext (ibid).  

 

Det finns i båda filmerna en skörhet hos huvudkaraktären. Men skörheten hos Simon är 

dock, till skillnad från Emily i filmen Side effects, riktad utåt snarare än inåt. Simon har 

till exempel en pin nål på tröjan med texten “Rör mig inte- jag har asperger”, likt som 

en varning till andra om att det ska akta sig för honom. I Simons fall görs det 

humoristiskt när han ger utlopp för sin diagnos medan Emilys roll är dyster och mörk 

och inte alls inbjuder till skratt. Emily framställs som skör, gråter och är oberäknelig 

vilket enligt vår tolkning av Hirdman (2001) visar på vad hon kallar socialisering, alltså 

vad kvinnliga och manliga egenskaper är samt vad de respektive könen kan och får 

göra. Kvinnor framställs oftare med sådana egenskaper som Emily (ibid.), och flera 

studier har visat att det finns skillnader mellan hur kvinnor och män framställs och att 

det bygger på traditionella genusmönster. Emily gestaltar den typiska bilden av en 

kvinna, liten och ömtålig, medan mannen, Simon, har gott självförtroende och agerar ut 

mot det han inte anser faller honom i smaken.  

 

Vi identifierade även diskursen om kvinnligt och manligt relaterat till psykisk sjukdom. 

Simon som framställs som någon som ställer krav, vet vad han vill och är rättfram och 

Emily som inte kan ta hand om sig själv, är ledsen och skör där människor runt henne 

hela tiden måste ge akt på hennes mående. Den modell som ligger till grund för vår 

analys låter förstå att genom ett upprepande av sådana gestaltningar och att en viss typ 

av text (eller tal) återkommer, fyller texten med mening och säger något om vad som i 

filmerna är förgivettagna om psykiskt sjuka (Fairclough, 1995), och i det här fallet vad 

som är förgivettaget om män och kvinnor med psykisk sjukdom. Man kan även enligt 

modellen urskilja hur samhället i stort ser på genus och psykisk sjukdom genom att 

studera texten i film (ibid.). Burr (2013) beskriver hur gemensamma antaganden kan ses 

utifrån sin historiska och kulturella kontext. Hirdman (2001) kopplar dessa antaganden 

till genus vilket hon beskriver är en form av socialiseringsprocess där det finns 

bestämda uppfattningar om egenskaper hos män och kvinnor och att det finns ramar 
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inom vilken de respektive könen ges utrymme. Vi tolkar gestaltningarna i filmerna 

utifrån dessa antaganden och urskiljer att innehållet i studiens två filmer är färgade av 

de uppfattningar om kvinnligt och manligt som finns i samhället. Den sociala praktiken, 

nivå tre i Faircloughs modell beskriver hur diskurser kan ses som ett system av mening 

och skapas genom ord och bilder (Franzén (2010). Boreus (2015) skriver att det är vad 

som benämns och tas för givet som får betydelse för människors uppfattning om olika 

fenomen. Jernudd (2010) menar att filmernas upphovsmän presenterar en bild och en 

uppfattning genom på vilket sätt de framställer ett fenomen, vilket i sin tur färgar de 

eller dem som tar del av budskapen. De ord och uttryck som återkommer i en 

framställning säger, enligt Fairclough (1995), något om vad som ses som vedertagna 

sanningar. 

 

7. Diskussion 
I det här avsnittet kommer en sammanfattning av de viktigaste resultaten från den här 

studien att presenteras och resultaten kommer att diskuteras utifrån dess 

generaliserbarhet och jämföras med tidigare forskning i ämnet. 

 

Film kan vara fiktiv, den kan och får vara extrem. Film är på många sätt en konstform 

och som annan konst kan den ge uttryck för fantasier, den ger konstnären utrymme för 

egna tolkningar och den som skapar filmens handling kan helt och hållet bestämma dess 

innehåll och vilket budskap filmen ska förmedla.  

 

Vad gäller barn och diskurser har studier gjorts kring hur karaktärer i disneyfilmer 

relateras till psykisk sjukdom och vilka begrepp som används i samband med detta 

(Lawson och Fouts, 2004). Idag, då användandet av medier som Youtube blivit en allt 

större del av barn och ungas liv (Huhtanen, 2016), är det viktigare än någonsin att förstå 

och synliggöra vilka diskurser som är rådande kring psykisk sjukdom.  

 

Tidigare forskning har visat att psykisk sjukdom gestaltad i film ofta har en 

verklighetsfrånvänd framställning, samt att den är stereotypisk och schablonmässig 

(Lawson och Fouts, 2004). De filmer som ingår i den här studien har alla extrema 

tolkningar av psykisk sjukdom; det är den värsta formen av depression som visas, med 

ödesdigra konsekvenser som en följd av sjukdomen samt en kille med asperger där 
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symtomen på sjukdomen är så allvarliga att han knappast kan leva ett normalt liv. 

Anderson (2003) menar att denna snedvinklade framställningen av människor med 

psykisk sjukdom kan förstärka uthålliga myter om dem. Han visar också hur 

stigmatiseringen för psykiskt sjuka människor ökat i takt med massmedias rapportering 

av våldsdåd utförda av människor med psykisk sjukdom (ibid). Vidare skriver Engström 

(2008) hur massmedia har en påverkan för hur genus skapas och om hur viktigt det är 

att producenterna av massmedia och film blir medvetna om detta.  

 

I båda filmerna ses tydliga budskap om psykisk sjukdom. Här ses exempel på hur 

filmskapare presenterar psykisk sjukdom på ett extremt och mindre trovärdigt sätt. 

Detta visar även Kondos (2008) forskning som belyser hur massmedia generellt sett har 

en negativ framställning av psykisk sjukdom. Hon beskriver hur hon själv har 

schizofreni och hur massmedias falska avbildningar av sjukdomar som hennes 

ytterligare lagt stigma på en redan utsatt grupp. Exempel från vårt resultat kan kopplas 

till denna slutsats då en kille med asperger framställs på det sätt som Simon gör i filmen 

I rymden finns inga känslor, vilket enligt vår tolkning av Kondos (2008) studie 

genererar en felaktig bild av den diagnosen och om människor som har den. 

Det finns flera exempel på scener som låter tittaren förstå att det både är hemskt, 

tragiskt och komiskt att lida av en psykisk sjukdom. Relaterat till studiens 

epistemologiska ansats, socialkonstruktionism, om hur uppfattningar om världen formas 

av och med människor (Payne, 2008) kan förstås att på vilket sätt psykisk sjukdom 

framställs i film och massmedia, både är en produkt av generella uppfattningar om 

fenomenet (Burr, 2003) samtidigt som framställningen också genererar tillbaka en bild 

av psykiskt sjuka människor till den som tar del av film. Precis som tidigare forskning 

pekat på är det precis detta som sker genom massmedias bild av olika företeelser. 

Utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet kan detta vara ett resultat av den 

gemene uppfattningen av de olika diagnoser som presenteras genom filmerna. Teorin 

bygger på hur människan formar sin verklighet och i filmerna presenteras en verklighet 

för hur det är att leva med dessa diagnoser, och vilka symtom som följer på dem. De är 

undvikande och svåra. Det finns ingen sund balans i filmerna mellan ett socialt liv och 

psykisk sjukdom. Det framställs som om människor med psykisk sjukdom inte ingår i 

det sociala samspelet på samma sätt som andra utan snarare lever antingen skyddad från 

andra människor eller att andra människor behöver anpassa sig. Burr (3003) menar att 

den diskurs som ges mest utrymme i en given situation blir den diskurs som har mest 
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påverkan på den som tar del av filmens handling och budskap. Det skapas genom detta 

en sanning samtidigt som bilder av psykisk sjukdom och psykisk sjukdom och genus 

förändras beroende av vilken diskurs som för tillfället dominerar diskursordningen. Vår 

tolkning utifrån det Burr (2003) beskriver om diskurser som ges mest utrymme, är att 

det i studiens båda filmer befäst så kallade sanningar om såväl psykisk sjukdom som 

begreppet utifrån ett genusperspektiv. En sådan sanning är till exempel att människor 

med asperger är besatta av former och symboler och har stora svårigheter att interagera 

med andra, samt att kvinnor med depression är ömtåliga och behöver skyddas.  

 

Studier har gjorts rörande vilka effekter olika medier har på människors syn på dem 

själva och andra, och hur attityder påverkar människors självuppfattning, förmåga att 

söka hjälp och att stigmatiseras. De studier vi tagit del av har berört hur kvinnor och 

män med psykiska sjukdomar och psykisk ohälsa porträtteras olika inom massmedia 

och att på vilket sätt de porträtteras befäster genusstrukturer. Denna studie kombinerar 

genus och diskurser, men huvudfokus har varit på hur diskurser kring psykisk sjukdom 

generellt ser ut. Att lyfta sådana frågor är viktigt. Historiska och förlegade uppfattningar 

om psykisk sjukdom behöver synliggöras och ifrågasättas. Medvetenheten om att 

samhällets attityder kring, och syn på till exempel psykiskt sjuka människor är kunskap 

som ett samhälle kan dra nytta av för att göra förbättringar för människors 

levnadsvillkor.  

 

Det socialkonstruktionistiska perspektiv som denna studie vilar på har fått oss att inse 

att även vi som författare befinner oss i en social kontext, där vår uppfattning om olika 

fonem och verkligheten som sådan, inte är en exakt spegelbild av densamma. Resultatet 

från denna studie kan därför ses som tolkningar utifrån vår förförståelse, som ett led i 

den sociala interaktion vi befunnit oss i då vi analyserat resultatet, en interaktion mellan 

oss som författare och de filmer vi studerat. Vi är också förtrogna med det faktum att vi 

som författare av detta arbete i någon mening medverkar till diskurser om psykiskt 

sjuka. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

I vårt resultat framkommer det att filmerna skildras olika beroende på vad som anses 

manligt respektive kvinnligt när det kommer till psykisk sjukdom. Detta stärks också av 
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Danielsson (2010) där hon skriver om hur kvinnor har lättare att söka hjälp medan 

mannen förväntas klara sig själv. Vidare menar Danielsson att kvinnor oftare används i 

annonser till antidepressiva mediciner och i massmedia framställs de som ensamma, 

gråtandes och oförmögna att klara sig själva. Den manliga huvudkaraktären i studiens 

ena film framställs som en individ som hittat strategier för sin diagnos medan den 

kvinnliga huvudkaraktären framställs som gråtandes och hjälpsökande. En annan 

tolkning av resultatet är att personer med en psykisk sjukdom skildras på ett extremt och 

ofta felaktigt sätt i film. Det är den svåraste typen av asperger och depression som visas 

i filmerna. Vi kopplar detta till den forskning Kondo (2008) bedrivit, som menar att 

filmindustrin skildrar en orättvis bild av psykisk sjukdom. Att film får och kan vara 

extrem gör också att vi tolkar det som att filmindustrin väljer att skildra människor med 

psykisk sjukdom som mer underhållande för att fånga publikens intresse utan att tänka 

på vad filmernas budskap kan generera för uppfattningar om de diagnoser som skildras. 

En person som inte har några kunskaper av psykisk sjukdom kan komma att färgas av 

budskap om en psykiskt sjuk person som avvikare eller få fördomar efter att de har sett 

filmer som skildrar psykiskt sjuka som farliga, våldsamma, aggressiva och mordiska. 

Bilden av den farligt psykiskt sjuka har ökat av massmedia (Anderson, 2003), och en 

tolkning utifrån vårt resultat är att film som en del av media också kan påverka och öka 

felaktiga bilder av psykiskt sjuka människor. Vad som kan ha färgat oss i vår tolkning 

av resultatet kan ha varit de negativa bilder som florerar i samhället om psykisk 

sjukdom. En alternativ tolkning av hur filmen I rymden finns inga känslor framställer 

psykisk sjukdom är på ett humoristiskt sätt och därav inte kan kopplas till de negativa 

föreställningar som studiens tidigare forskning kommit fram till. Och vår tolkning av 

Side effects skulle istället kunna ses som en sann beskrivning av hur det skulle kunna 

vara för en enskild individ att ha depression, vilket också är en viktig aspekt eftersom 

studiens båda representerade diagnoser kan se väldigt olika ut och ha vitt skilda symtom 

och innebära olika grader av begränsningar i vardagen.  

 

Då film, som tidigare beskrivits, är en form av media där den som skapat filmen inte vet 

vem som kommer ta del av den, är det svårt att uttala sig om huruvida det finns 

bakomliggande maktrelationer i den diskursiva praktiken för de exempel vi tagit upp. Vi 

kan däremot se att de budskap båda filmerna ger om psykisk sjukdom ges av skaparna 

av filmerna till den eller de som tar del av dem, vilket är vad den diskursiva praktiken 

syftar till att belysa. En annan problematisk aspekt med vår studie och det resultat den 
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visar, är att det är just film som är dess fokus. Film är en konstnärsform i någon mening 

och behöver inte spegla verkligheten som den är. Studien gör heller inte anspråk på att 

vilja förändra hur film produceras, utan menar att resultatet kan bidra med att belysa 

varifrån uppfattningar som finns i samhället om olika fenomen kan 

komma.  Medvetenheten om att film precis som andra medier är en del av 

konstruktionen av uppfattningar om mänskliga problem och fenomen ser vi således blir 

viktig för alla som på ett eller annat sätt arbetar med människor.  

 

7.2 Slutord 

Det som varit mest utmärkande för oss då vi arbetat med den här studien, är de 

reflektioner som väckts gällande vår egen relation till film, genus och psykisk sjukdom. 

Vi hade en begränsad uppfattning om de filmer vi valde att studera, vilket innebar att 

det blev än mer tydligt hur två mer eller mindre slumpartade filmer så distinkt gör 

skillnad i sin framställning om psykisk sjukdom kopplat till genus. Detta var inte något 

vi visste om innan arbetet påbörjades. Vår förförståelse var att kvinnor och män 

framställs olika generellt i massmedia och att det finns värderingar kopplade till hur 

kvinnor och män “är” eller “bör vara”, den uppfattningen är vi uppväxta med. Vad vi 

inte visste innan var att film kan ha bidragit med denna uppfattning redan från det att vi 

var barn, och att vi varje gång vi ser på film faktiskt tar del av uppfattningar som en 

manusförfattare har om ett specifikt ämne, eller hans eller hennes försök att utmana 

rådande diskurser i samhället. Denna studie bidrar med ytterligare kunskap som visar 

hur ett fenomen som gestaltas genom film kan befästa uppfattningar om människor med 

psykisk sjukdom. När vi kom fram till resultatet och analyserade detta förundrades vi 

över hur mycket information något så trivialt som film faktiskt levererar. Kunskap som 

vi aldrig tidigare hade reflekterat över. Det faktum att psykisk sjukdom ökar i samhället 

samtidigt som medier av olika slag, bland annat film, får en allt större plats i människors 

vardag, ser vi hur risken finns att fördomar och stereotypa normer om psykiskt sjuka 

människor och psykisk sjukdom och genus befästs. Människor med psykiska sjukdomar 

tillhör en av samhällets mest utsatta grupper och med tanke på att dessa i någon mening 

redan är stigmatiserade, ihoplänkade med fördomar och negativa egenskaper, blir film 

som förmedlare av ytterligare fördomar om denna grupp extra problematiskt. Medan 

utvecklingen går mot en mer och mer neutral framställning av kvinnor och män i 

förhållande till olika fenomen och det blir ett allt mer öppet klimat gällande genus i 

samhällsdebatten, ser vi en risk att film, som ju är ett medium där få eller inga regler 
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finns vad gäller hur fenomen framställs, fortsätter cementera negativa föreställningar 

om män och kvinnor i relation till psykisk sjukdom. Vilka konsekvenser får detta för 

den kvinna som är deprimerad? Vad gör det med en deprimerad man som tar del av 

reklambudskapet om depression som mestadels porträtteras av en kvinna?  

Arbetet med denna studie väckte frågor som inte kunde besvaras inom ramen för den tid 

vi hade. Den tidigare forskningen visar att unga är den grupp som i störst utsträckning 

tar del av film. Denna kunskap tillsammans med den erfarenhet vi har av att det är i 

ungdomen man är som mest mottaglig för uppfattningar om andra människor och att det 

är i unga år som ideal formas, väcktes en nyfikenhet om hur film påverkar ungas syn på 

genus och psykisk sjukdom. Vidare väcktes en önskan att studera vilka konsekvenser 

filmens framställning får för psykiskt sjuka och deras syn på sig själva. Det skulle vara 

intressant att ta del av studier som bygger vidare på vårt resultat.  
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