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Abstrakt 

Många individer är inte accepterade i samhället på grund av att de avviker. Detta är ett stort 

problem då de riskerar utanförskap och sämre livskvalitet. Vad jag därmed kommer att studera i 

denna uppsats är hur avvikande individer bemöts i samhället och hur de svarar på detta bemötande. 

De filmer som jag kommer att utgå ifrån i analysen är The Elephant Man (1980) av David Lynch 

och Mask (1985) av Peter Bogdanovich. Jag kommer sedan att använda mig av socialpsykologin 

som teori för att kunna analysera hur och varför detta sker. Då jag tolkar de scener jag valt ut 

kommer jag att använda mig av Hermeneutiken som vetenskaplig metod.  

I mitt arbete har jag kommit fram till att den avvikande individen bemöts olika i samhället 

beroende på de människor som bor där och vilken tid filmen skildrar. Vissa människor väljer att se 

individen utifrån kognitivt igenkännande, andra väljer genom socialt igenkännande. De kan se på 

den avvikande individen vara genom rädsla men också genom sympati, altruism. Dessa baseras i sin 

tur på de sociala normer som skapas i de samhällsgrupper som existerar. Den avvikande individens 

jag-identitet kan därmed påverkas negativt av andra människors handlingar. De väljer att svara på 

detta på olika sätt, antingen genom att försöka dölja sig, eller genom att stå emot och kämpa. De 

intar dock roller eller mimicry för att passa in. 
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1. Inledning 

”I´m not an animal, I´m not an elephant, I´m a human being!” (The Elephant Man, 1980). Detta 

är ett mycket talande citat från filmen The Elephant Man där John Merrick jagas av en grupp 

människor genom stadens gator.  

Skällsord är något som ofta förekommer i ett samhälle. Detta är ett stort problem och något som 

inte endast existerar i dåtidens samhälle utan även i dagens, trots den utvecklingsprocess som hela 

tiden pågår. Den vanskapta människan med ett utseende som skiljer sig ifrån andras är inte alltid 

accepterad, och riskerar därför också att tvivla på sin egen existens och identitet. Detta kan resultera 

i att den avvikande individens självkänsla försvagas. I filmerna The Elephant Man (1980) och Mask 

(1985) skildras två människors liv i ett samhälle som inte tar dem och deras sjukdom på allvar. Man 

ser dem inte som de individer de är, eller som en jämställd individ. Istället betraktas de som djur, 

missfoster eller monster, som inte bör ha samma rättigheter som andra människor då de inte lever 

efter den existerande normen. Det råder inte alltid någon rättvisa gentemot dem, och större delen av 

samhället och de människor som lever där låter dem inte heller ta del av det som andra har. Istället 

utnyttjas deras tillstånd till andras fördelar, något som gör att de hamnar i ett underläge där de inte 

anses ha något direkt värde. Man kan ställa sig frågan varför det ser ut på detta sätt och vad det 

beror på? 

Jag har länge varit intresserad av varför människor handlar som de gör i ett samhälle och utsätter 

andra för mobbning och utanförskap. Det är detta som ligger till grund till varför jag vill skriva en 

uppsats om filmer som skildrar situationer som dessa i ett samhälle där den avvikande individen 

lever och samspelar med andra människor. Jag vill bland annat ta reda på varför och hur detta sker. 
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2. Problemställning och Metod 

I min analys av de båda filmerna jag valt kommer jag att utgå från socialpsykologin. Genom den 

kommer jag att fördjupa mig i bland annat hur människor i samhället behandlar den avvikande 

individen och hur personen i fråga reagerar på det. Till detta har jag har valt filmerna The Elephant 

Man (1980) av David Lynch samt Mask (1985) av Peter Bogdanovich. Min huvudproblemställning 

ser därmed ut på följande sätt:  

 Hur bemöts avvikande människor i samhället och hur svarar de på detta?  

Utifrån detta kommer jag att studera hur människors normer och värderingar påverkar deras syn 

på den avvikande individen och hur handling och kommunikation sker mellan dem. Det sociala är 

med andra ord en viktig del i analysen där jag kommer att studera synen på makt, status och roller. 

Men det är också viktigt att skilja mellan hur samhället såg ut förr och idag, då synen på den 

avvikande människan kan tänkas ha förändrats med tiden. Vad som också är av vikt är att studera 

den avvikande personens strävan efter att anpassa sig i samhället genom att söka en identitet. Detta 

är vad analysen kommer att handla om. Jag har därmed valt ut följande frågor att studera: 

 På vilket sätt är huvudpersonen avvikande och hur märks det?  

 Hur ser de avvikande på sig själv? 

 Hur reagerar omgivningen på deras avvikelser?  

 Varför reagerar de som de gör? 

 Har de avvikande någon makt och i vilket avseende? 

 Gör de avvikande något motstånd och hur svarar de på omgivningens reaktioner? 

 Vad gör de avvikande för att bli accepterade och i vilka avseenden blir de det?  

The Elephant Man handlar om en man vid namn John Merrick, eller elefantmannen som många 

valt att kalla honom på grund av hans avvikande utseende. Han tvingas leva på cirkus men blir snart 

upptäckt av en kirurg vid namn Frederick Treves som väljer att ta hand om honom. Detta får John 

att inse att han trots allt har vänner och människor som bryr sig om honom. Filmen Mask handlar 

om Rocky Dennis, en 15 år ung man som lider av en sjukdom som gör att hans skelett inte slutar 

växa i ansiktet. Denna sjukdom gör honom annorlunda och många människor vill inte acceptera 

honom. Trots detta försöker han och hans mor passa in i samhället och leva ett så bra liv det går. En 

dag börjar Rocky att jobba på ett läger för blinda där han möter en flicka som han blir förälskad i 

och som accepterar honom för den han är.  

Orsaken till att jag valde att analysera just dessa filmer är på grund av att jag anser dem ta upp 
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just dessa problem, men också då de stämmer in i en tidsanalys jag tänkt utföra. Filmerna är båda 

baserade på en verklig historia. The Elephant Man utspelar sig under slutet av 1800-talet och Mask, 

under 1970-talet. Att de utspelar sig under olika tider är något som jag anser vara intressant då 

synen på den avvikande individen skiljer sig mellan de två seklen. Jag kommer att studera hur 

regissörerna skildrar sättet samhället ser på dessa individer och deras existens både idag och förr, 

men också hur de avvikande personerna söker en identitet i samhället. Vad som då kan vara 

intressant är eventuella skillnader i sättet att skildra detta. 

När jag analyserar filmerna kommer jag med hjälp av socialpsykologin att studera hur grupper 

beter sig i samhället. Vidare kommer jag att studera hur individer anpassar sig och skapar en 

identitet. Inom socialpsykologin tar man upp betydelsen av sociala roller samt sociala normer och 

värderingar, vilka spelar in i den avvikande personens samverkan med andra människor.  

Då jag utför mina analyser kommer jag att använda mig av hermeneutiken som metod, för att 

studera och tolka filmerna. Detta är också vad hermeneutiken arbetar för, att tolka och förstå 

kunskapsobjektet (Andersson, 1979: 31,57). Sten Andersson, skriver om detta vetenskapsideal och 

hur forskaren ställer sig till sitt kunskapsobjekt vilket ofta görs genom ett personligt och nära 

förhållande mellan subjekt och objekt. Med andra ord är det viktigt att inte tro att man kan vara 

neutral i förhållande till sitt studieobjekt utan snarare vara delaktig, vilket således kommer att ske då 

jag analyserar. Jag kommer också att använda mig av mina personliga erfarenheter och min historia 

i min analys, samtidigt som jag utgår från de teorier jag valt. Jag citerar Sten Andersson, som menar 

att ” människan uttrycker sin helhet (totala person) i varje handling eller på varje delområde (roll). 

Och en av hermeneutikens forskningsuppgifter är just att analysera hur denna helhet framträder i 

sina olika aspekter” (Andersson, 1979: 94). Det krävs att man har ett stort intresse kring området, 

om möjligt erfarenheter som underlättar arbetet, och denna personliga kunskap och erfarenhet är av 

stor vikt för att det ska bli ett väl utfört arbete. Erfarenheten som man besitter kallas även inom 

hermeneutiken för förförståelse (Kjörup, 2009: 244). Förförståelse innebär exempelvis att en person 

redan har kunskap eller en förståelse för något, vilket i detta fall är om avvikande personer. De 

erfarenheter man besitter utvecklas genom en process, och då ett ämne studeras kommer även själva 

förförståelsen att växa i processen. En kunskapsprocess sätts igång när jag behöver reflektera 

mycket kring de värderingar jag har inom ämnet, och som därefter kommer att förändras och 

utvecklas. Detta i sin tur betyder att även personliga värderingar präglar arbetsprocessen och 

resultatet, således kommer allt som studeras att påverkas av de personliga värderingar som existerar 

kring området i kunskapsprocessen. Men jag kan också skapa en distans genom att reflektera över 
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mitt eget tillvägagångssätt. Fakta är redan från början delvis formad i samspel med värderingar.  

Hermeneutiken arbetar också med att förstå helheten, eller totaliteten (Andersson, 1979: 41). 

Detta sätt att studera ett objekt kallas för den hermeneutiska cirkeln, där Kjörup beskriver den som 

att man inte kan förstå helheten om man inte förstår varje enskild del och tvärtom (Kjörup, 2009: 

237). Jag kommer att studera vissa delar, eller scener, i filmerna för att kunna förstå och jämföra 

denna med den helhet den ingår i. Hänger min analys av enskilda scener ihop med filmernas 

övergripande innebörd? Genom att tillämpa teorierna samt mina erfarenheter och kunskap på 

filmerna kommer jag att försöka tolka fram en mening i dem. Denna metod gör att jag får en 

helhetsbild av det jag vill analysera för att få fram en passande slutsats utifrån min analys. 

 

3. Socialpsykologi 

Under detta kapitel kommer jag att beskriva socialpsykologin där jag kommer att inrikta mig på 

både det psykologiska synsättet och det sociologiska. Det viktigaste som kommer att tas upp berör 

hur människor påverkar varandra inom och utanför en grupp, identitet, olika individers roller, hur 

människor samspelar med varandra samt tankar kring andra människor. I samhället finns det 

människor som inte accepterar vissa individer på grund av hur personen beter sig och/eller ser ut. 

Vad som också sker är att människor påverkar varandra i sin syn på andra, även kring värderingar 

och normer. Detta styr både samhället och människorna i det.  

3.1 Avvikande individer och Identitet 

 Individer som på ett eller annat sätt avviker är för andra skrämmande. Att avvika innebär att 

bryta mot normer och resulterar i att något samspel med andra oftast uteblir, då många ser på den 

avvikande som omänsklig. Andra tar avstånd på grund av rädslan att relationen till en sådan 

annorlunda individ kommer att göra dem lika lite värda och utsatta. Det finns dock de som inte ser 

på dem på samma sätt, utan känner istället en sympati för denna individ.  

Vad menas egentligen med att avvika? En individ som avviker följer oftast inte en viss norm som 

råder i ett samhälle, eller social gruppering, och är inte heller accepterad av majoriteten av 

medlemmarna (Giddens, 2002: 209). En person som avviker bryter mot normer antingen genom 

handlingar eller genom yttre avvikelse som missbildningar, vilket gör att de inte passar in bland de 

människor som följer normerna.  

En individ som ser annorlunda ut blir genom en enda blick utsatt, och man ser inte den människa 
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som finns under ytan. Den utsattes identitet och hela existens blir missbedömd, vilket resulterar i att 

individen får sämre livskvalitet. Många av de som skiljer sig från andra och inte är accepterade 

hamnar i ett slags utanförskap och ensamhet. De riskerar att avskärmar sig mot omvärlden som inte 

accepterar dennes existens. Andra som avviker ser dock inte sig själv som annorlunda utan ser 

istället alla andra som omänskliga (Goffman, 2009: 16). Det stigma, som Goffman kallar det, tar 

inte så hårt på denna individ och han/hon anser att alla bör få en chans i livet att visa sitt rätta ”jag”. 

Då individen känner på detta sätt finns det också möjligen någon hos denne som uppmuntrar, 

beskyddar och inger en känsla av normalitet. Trots det kanske inte andra accepterar den avvikande 

individen. Det blir extra tydligt när människor visar sin avsky eller rädsla genom att öppet stirra 

eller kommentera. Den avvikande blir ett objekt för andra människor.  

Alla har något som kallas social identitet, vilket är vad andra ser hos en person, och så har man 

alltid en personlig identitet, vilket är vad som finns inom oss. Den personliga identiteten är det som 

gör varje individ unik och innehåller varje mans egen historia och erfarenheter (Goffman, 2009: 

63). Det finns även något som kallas för jag-identitet och som handlar om vilka känslor en person 

hyser mot sig själv. Den avvikande individen har en viss identitetsstandard som han/hon tillämpar 

på sig själv utan att kunna leva upp till den, därmed blir det också oundvikligt att känna en viss 

ambivalens i relation till sitt eget jag (Goffman, 2009: 113). När individen umgås med icke-

avvikande personer kommer denne att känna av det som gör honom/henne annorlunda. Det kan 

dock ske tvärtom, att individen tror sig vara precis som vem som helst. Detta beror antagligen på 

hur den ”normala” människan beter sig gentemot den som avviker. Men det är dock vanligt att 

individen genomgår faser i sin självbedömning i sin process till en anpassning. En fas är då den 

avvikande lär sig och tillägnar sig de ”normalas” inställning och därmed också den 

identitetsföreställningen som råder i samhället. En senare fas är då individen lär sig att han/hon har 

något avvikande och vilka konsekvenser det medför. Dessa två faser medför sedan grunden till 

denna individens följande utveckling (Goffman, 2009: 40).  

Alla människor har en form av självvärdering, hur man ser på sig själv. Man tenderar att värdera 

sig själv på ett visst sätt, och kan vara antingen positivt eller negativt. En individs självvärdering 

kan alltid förändras från positiv till negativ eller tvärtom beroende på hur andra värderar denne. 

Men individen kan också värdera sig själv genom att jämföra sig med andra (Israel, 1963: 59-60, 

176).  Har en individ lågt självvärde får denne även låg självsäkerhet, självförtroende och 

självkänsla, då dessa ofta hänger ihop. Mycket baseras på hur andra ser på individen och försöken 

att påverka denne med sina tankar och åsikter. Men det kan också baseras på den egna 
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självupplevelsen som funnits från början (Israel, 1963: 31). Detta är vad som styr individens sociala 

relationer och huruvida denne vill dölja sin defekt, vilket bland annat kan ses hos de med någon 

form av ytligt handikapp. Det finns de som försöker operera bort det som avviker i hopp om att bli 

normal. Andra försöker dölja det på annat sätt, exempelvis försöker människor som stammar att inte 

prata så mycket. Individens syfte är att reducera spänningen skriver Goffman (Goffman, 2009: 109). 

Det finns ett ideal att utgå från hos den ytliga människan. Att sticka ut betyder att man bryter mot 

idealet och normen som existerar kring hur en individ bör se ut för att vara vacker och ”normal”. 

Det finns något inom samhällena som kallas den perfekta kroppen och något som många människor 

ämnar sträva efter. Denna perfekta kropp är varken för tjock eller för smal, hos män har den synliga 

muskler och hos kvinnan vackra former men utan hull. Detta skiljer sig dock mellan kulturer och 

årtionden, men idealet i väst och som det ser ut idag, framställs på detta sätt. Det finns som sagt en 

föreställning om hur den perfekta kroppen ser ut. Mycket handlar om makt, status, pengar och 

konsumtion, det vill säga vad man har råd med. För att få det perfekta utseendet måste man betala. 

”Jag syns alltså existerar jag” skriver Thomas Johansson (Johansson, 1999: 265). Det är ytan som är 

det viktiga och som påvisar den sociala identiteten hos en människa. En människa som av andra 

uppfattas som ful, riskerar att dömas ut när man bara går efter ytan. 

3.2 Samspel 

Socialt samspel är något som sker i vardagen utan att vi tänker på det. Vi passerar främlingar på 

gatan och kanske hälsar på någon vi känner igen. Detta är något som vi inte anser vara märkvärdigt 

då det är vad vi gör dagligen (Giddens, 2002: 91). Vi samspelar med människor som vi har något 

gemensamt med och som vi känner. Ser vi en främling som vi inte vet vem det är och som vi inte 

tidigare sett, finns det för oss ingen anledning att hälsa eller kommunicera.  

”Människan blir till människa endast bland människor”, menar Hegel (Citerat genom Israel, 

1999: 50). Människor klarar sig inte utan varandra och vi trivs bäst bland jämlikar. Men för att 

kunna leva tillsammans och vara människa krävs det att man accepteras av andra. Georg Simmel 

menar att ordet ”samhälle” är det samspel som förbinder individer med varandra. Ett samhälle är en 

pågående process och något som ständig förändras och utvecklas. Detta kallar Simmel för 

socialisation (Israel, 1999: 53). Det är dock inte endast samhället som är under en ständig process, 

utan även människorna i det. Genom samspel med varandra förändras individerna och även de 

normer och handlingar som är en del av dem, något som här kommer att tas upp senare. Det sker 

också en social växelverkan mellan människor. Genom ett samspel med andra människor skapas 
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något som kallas imitation, eller mimik. Med detta menas att härma andra genom handlingar som 

utförs och saker man säger. I en grupp befrämjar detta beteende likformighet, enhetlighet och 

integration, menar Simmel (Citerat genom Israel, 1999: 53-54). Denna mimik som Simmel 

beskriver ändras beroende på andra människors handlingar, normer och värderingar. Alla människor 

umgås i någon form av grupp där man på ett eller annat sätt anpassar sig. Joachim Israel skriver att 

människor i ett samhälle är uppdelade i grupper av olika kategorier. Han menar att ordet ”grupp” 

används främst i två bemärkelser: 1. Att klassificera individer. 2. För att uttrycka att det existerar en 

relation mellan ett antal personer (Israel, 1963: 161). Det kan handla om en grupp vänner som har 

samma slags värderingar, ett musikband, människor som har samma slags religion eller politiska 

åsikter etc. Att klassificera individer handlar främst om att visa gruppens status i samhället. 

Erving Goffman (2009), skriver om den stigmatiserade individen, med vilket han menar den 

avvikande individen, och hur samhället och dess medborgare ser på denna person. Samspelet 

mellan den avvikande individen och andra människor kan vara ansträngt då många har en annan syn 

på honom/henne på grund av det som avviker. På ett eller annat sätt skapas ett slags utanförskap 

oavsett om det är avsiktligt eller inte. Många människor känner medlidande för de som är 

annorlunda, medan andra väljer att undvika dem. Oavsett hjälp eller inte så skapar detta en insikt 

hos den avvikande om att de är annorlunda. Individen tvingas betrakta sig själv som annat än en 

fullvärdig människa. Detta trots att denne i själva verket försöker se sig själv som en sådan 

(Goffman, 2009: 120-121). Men det är inte enbart icke-avvikande personer som kränker. Det kan 

även yttra sig så att de avvikande beter sig illa mot andra. Varför det sker kan bero på att de ser sig 

själva som fullt normala och andra som avvikande. En hotande situation kan uppstå, vilket 

resulterar i att den avvikande hugger tillbaka i ett försök att undvika konflikt. När det förekommer 

spänning mellan avvikande och andra kommer alltid någon att spela upp en falsk sida där personen i 

fråga försöker vara någon de inte är. De kan låtsas att inte lyssna, skoja om sig själva eller helt 

enkelt hålla med. Detta för att avvärja konflikter som skulle kunna uppstå (Goffman, 2009: 140).  

Goffman skriver även om kognitivt igenkännande, vilket kortfattat betyder att man känner igen 

en person endast utifrån dess utseende. Personens identitet blir inte viktig och inte heller det sociala. 

Men det finns även något som kallas socialt igenkännande vilket istället handlar om att man känner 

någon ”personligen”. Kognitivt igenkännande är med andra ord endast en varseblivningsakt, medan 

socialt igenkännande utgör en individs roll i en kommunikativ ceremoni (Goffman, 2009: 75). Att 

bli kognitivt igenkänd är något som ofta sker och ibland kan även ett rykte skapas och genom detta 

även en imaginär bild av personen som kan vara falsk och missledande. Detta i sin tur kan leda till 
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att denne får svårigheter med att påvisa sitt rätta jag.  

3.3 Handling och Intention 

En handling är att avsiktligt åstadkomma en förändring av ett tillstånd eller en situation. Det kan 

också vara att förhindra en förändring och bevara det existerande (Israel, 1999: 27-28). Handlingen 

följer alltid våra intentioner och är därmed avsiktlig, men kan trots det vara spontan. Att förändra 

eller bevara ett tillstånd kan ske genom att vi antingen ingriper eller helt enkelt låter bli.  

Vad är det då som orsakar våra handlingar? Det är våra mentala attityder som ger upphov till dem 

(Israel, 1999: 29, 31). Von Wright å andra sidan menar att avsikten är något semantisk och att man 

menar något med det man gör, vilket med andra ord är våra intentioner. I Von Wrights 

handlingsmodell ingår faktorerna intention, målsättning och situationen i vilken den utförs, den 

handlandes kapacitet och den funktion handlingen har som medel för att uppnå dess målsättning. 

Något annat som också är av vikt är så kallade talhandlingar, eller kommunikativt handlande, där vi 

använder oss av talet och språket i våra handlingar. Med det menas bland annat att vi löser problem 

och meningsskiljaktigheter med hjälp av interaktion och argumentation. Språket ligger därmed till 

grund för samspel och förståelse mellan individer (Israel, 1999: 37, 41).  

I en grupp finns något som Joachim Israel kallar för ”gruppstandards”, då gruppen består av 

människor med likformigt beteende. Detta är ett resultat av socialt tryck som uppstår då man 

tvingas anpassa sig efter varandra i gruppen (Israel, 1963: 51). Men när någon vill påverka en annan 

människa och driver på denne att handla på ett visst sätt kan reaktionen antingen bli positiv eller 

negativ. Det finns också experiment som pekar på att en grupp med större antal medlemmar 

påverkar varandra mer än i en mindre grupp. Om någon inte håller med de andra i en grupp anses 

den vara mer svag än resterande, vilket resulterar i att de starka står eniga över den svaga och på så 

sätt omvänder dennes åsikt eller handling. I vissa fall finns det en ledare i gruppen som står högre i 

status och driver på de andra att tycka och handla utefter vad denna person anser vara korrekt, 

många gånger då medlemmarna ser upp till ledaren (Myers, 2005: 228-238).  

Människor tenderar att ha fördomar mot specifika grupper som skiljer sig. Detta yttrar sig oftast i 

konkreta handlingar och som syftar till att medlemmar i den utsatta gruppen inte ska få tillgång till 

de möjligheter som finns för andra. Fördomar är dock oftast grunden till diskriminering men de kan 

också fungera oberoende av varandra (Giddens, 2002: 251). Allt grundar sig i en attityd som är en 

kombination av känslor, föreställningar och en vilja att handla. Dessa utgör sedermera vårt beteende 

gentemot andra människor (Myers, 2005: 333). Här kommer det sociala trycket in, då man i den 
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grupp man tillhör påverkar varandra även i de fördomar man har. Detta resulterar i gemensamt 

ogillande gentemot de människor som man anser vara mindre värda. Det kan hända att det går så 

långt att medlemmarna i en grupp uppmuntrar varandra till att bete sig aggressivt och i värsta fall 

göra andra fysiskt illa. Det går med andra ord så långt att det inte längre handlar om kommunikativ 

handling utan istället en form av fysisk handling och våld. Det finns två former av aggression menar 

Myers. Den första är Fientlig aggression som utgörs av ilska och är främst till för att skada. Den 

andra kallas Instrumentell aggression och syftar till att uppnå ett objektivt mål, exempelvis då en 

person begår ett brott i syfte att få pengar.  

I varje handling finns också ett motiv till varför vi handlar som vi gör. Motivet använder 

människan som något som rättfärdigar en handling. Israel skriver att inom intrapsykiska teorier, 

som bland annat handlar om subjekt-objekt relationer, beskrivs motiv med ord som betecknar inre 

förhållanden såsom drifter, instinkter, behov, eller fasta egenskaper. Inom relationistiska teorier å 

andra sidan betraktar man motiven i relation till den omgivning och situation i vilka handlingarna 

sker (Israel, 1999: 81, 111). Många vill hjälpa människor med exempelvis ett annorlunda utseende 

för att de enklare ska kunna passa in i ett samhälle där de är utsatta (Goffman, 2009: 18). Det finns 

doktorer som med hjälp av kirurgin konstruerar ett nytt utseende åt personen i syftet att de inte 

längre ska känna sig utanför. Här kan dock frågan ställas om det är den rätta vägen att gå? Alla 

människor har en rättighet att utan kirurgi kunna leva och ha samma möjligheter som resterande. Å 

andra sidan har alla människor rättigheten att göra vad de vill med sin kropp, även om det baseras 

på fördomar gentemot dem.  

Vissa människor hjälper andra i hopp om att få belöning. Man slipper känna skuld och må dåligt 

över att inte ha hjälp andra människor som är i behov av det. Istället inger det en känsla av 

välmående och samvetet är inte längre lika tungt. Det finns dock de människor som hjälper andra 

utan att vänta sig någon belöning, något som kallas altruism. Man känner sympati gentemot de som 

inte har samma förutsättningar för ett normalt liv och detta driver många att agera och handla efter 

bästa förmåga (Myers, 2005: 477-493). Man själv kanske har de förutsättningar som krävs för att 

kunna hjälpa behövande och vill därför ställa upp. Goffman kallar dessa hjälpande människor för 

”de visa” (Goffman, 2009: 36-41). En så kallad ”vis” kan också vara exempelvis en mor eller far, 

men även en utomstående.  

3.4 Att följa normen 

Sherif och Newcomb uppfattar sociala normer som referensramar, som är gemensamma inom en 
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grupp. Sherif menar att olika personer kan ha olika normer, men placerar man dem i samma rum 

kommer de inom en tid att påverka varandra med sina normer. Då utvecklas en gemensam norm 

(Israel, 1963: 39). Med utgångspunkt från detta definierar Newcomb begreppet social norm där han 

menar att när personerna kommunicerar med varandra överger de sina individuella normer som de 

själva format. Istället skapas gemensamma referensramar, och dessa är de gruppnormer som är ett 

resultat av kommunikation mellan individerna i gruppen. En norm är ett perceptionsfenomen, menar 

Newcomb. Detta uppstår om två eller flera individer har samma perception, eller referensram, vilket 

gör att meningsfull kommunikation kan uppstå då man har liknande uppfattning och förståelse för 

saker (Israel, 1963: 40). Men om en eller flera medlemmar märker att någon i gruppen inte följer 

normen blir denne tillrättavisad. Är det flera mot en hamnar personen i underläge och tvingas rätta 

sig efter de regler som finns. Det skapas en maktstruktur vilket kan leda till socialt tryck där 

medlemmar blir tvingade att agera på ett visst sätt för att slippa utanförskap (Israel, 1963: 48-49).  

I ett socialt liv finns det förväntningar på andra människor, att de följer de normer som finns i 

samhället. Alla människor förstår dock inte alltid de normer som råder och ses därmed som ett hot 

mot det sociala livet. Både individer med psykiskt och fysiskt handikapp bryter mot vissa former av 

normer endast genom att leva bland icke avvikande människor. De avvikande individerna passar 

inte in i det ideal som råder i samhället (Goffman, 2009: 132-133).   

 

4. Analys 

4.1 Avvikande Individer 

På vilket sätt är John och Rocky avvikande och hur märks det?  

Både Rocky i Mask och John i Elefantmannen avviker genom sitt yttre då de har en 

missbildning. Rocky föddes med en sjukdom som gör att hans skelett i ansiktet inte slutar att växa 

medan John föddes med ett snedvridet ansikte och tjock hud på kroppen som kan liknas vid 

elefanthud. Hans ena arm är oanvändbar och han har svårt för att gå. Varken Rocky eller John 

avviker på det sätt att deras intelligens är låg, snarare tvärtom. Rocky går i skolan och har mycket 

höga betyg som även ger honom pris. John å andra sidan har aldrig fått den möjligheten men visar 

sin intelligens på andra sätt som genom att tala väl. Som åskådare får vi dock aldrig veta något om 

Johns barndom vilket gör att vi inte vet hur han lärt sig att läsa och uttrycka sig så väl. Det skildras 

på det sätt att vi snarare antar att han sedan barnsben lärt sig själv, något som blir gåtfullt. I Mask 
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skildras det istället genom att vi får höra berättelser om huvudpersonens barndom samt att han går i 

skolan och har en familj som tar hand om honom, vilket inte John har. Hans mor lämnade honom 

som liten och har sedan dess levt fången på en cirkus.  

Båda filmerna är baserade på verkliga historier och därmed kan det antas att individerna gestaltas 

efter den bild som redan finns dokumenterad om dem. Möjligen kanske man i filmerna överdriver 

bilden av den avvikande individen något, dock är det svårt att säga. Båda John och Rocky är utsatta 

i samhället, men det skildras på olika sätt då de utspelar sig olika århundraden i Amerika. I The 

Elephant Man, som utspelar sig under 1800-talet, skildras Johns levnadsstandard annorlunda än i 

Mask, som utspelar sig under 1900-talet, där det är tydligt att avvikande individer är mer 

accepterade än förr. Det skildras på det sätt att när någon avvek förr, lät man individen bo på cirkus 

och behandlas som den omänskliga varelse denne ansågs vara. I dagens samhälle är avvikande mer 

integrerade i samhället, vilket gör att deras levnadsstandard också är bättre.  

Introduktionen av huvudkaraktärerna sker på olika sätt i filmerna. I The Elephant Man dröjer 

presentationen av John och det är först efter runt 15 minuter in i filmen som åskådaren får se honom 

i sin gestalt. Innan detta sker, är det endast John i sin utklädnad som vi får se. Han klär sig i en stor 

svart kappa, en käpp och ett skynke över huvudet för att dölja sin identitet. I andra scener placeras 

kameran på ett sätt som gör att vi förstår att han är där, men vi ser honom inte. Han döljs bakom 

kameran, vilket kan ses i scenen då Treves presenterar Johns kropp i biologiskt syfte inför andra 

läkare. Varför John inte introduceras i sin helhet kan vara för att bygga upp en mystik kring denna 

varelse och därmed också förväntningarna på honom. Detta för att man ska känna starkare i scenen 

då man får se honom för första gången. Då åskådaren får se John första gången i sjukhussängen, då 

sjuksystern kommer in för att ge honom mat, kan det skapas blandade känslor. Vi ser en missbildad 

man och känner empati, sorg och möjligen lite rädsla. Detta beror antagligen också på hur man är 

som person, andra kanske också känner sig äcklade.  

I Mask sker introduktionen av Rocky annorlunda. Redan i första scenen ser vi en vacker 

morgondag och det hörs musik inifrån ett litet vitt hus i ett stereotypt amerikanskt fattigt 

villaområde. Kameran zoomar in i huset och där ser vi Rocky stå och dansa till rockmusik och ser 

road, koncentrerad och ganska lycklig ut. Här skapas det ingen mystik kring honom som avvikande 

utan istället får man känslan av att han är en helt vanlig pojke men med ett annorlunda yttre. Det 

kan hända att det är precis det som Bogdanovich vill med filmen, skapa ett bevis på att människor 

som ser annorlunda ut är precis som alla andra. Lynch å andra sidan kanske ville skapa en mystik 

för att först överraska och sedan långsamt leda oss till medkänsla. Därmed skiljer de sig, då 
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åskådaren kan identifiera sig med Rocky, men i The Elephant Man känner man istället medlidande 

till karaktären. 

Introduktionen av karaktären är mycket viktig för filmens betydelse i det stora hela, och påverkar 

ju även sättet åskådaren ser på den avvikande individen. Det är dock inte endast regissören som 

bestämmer hur åskådaren ska se på den avvikande individen utan det beror också på den som tittar 

och de fördomar som den har. Antingen påverkas man till det positiva eller står fast vid sina 

fördomar till de som avviker, detta trots den positiva gestaltningen av karaktärerna som existerar i 

de båda filmerna.  

4.2 Självuppfattning 

Hur ser de avvikande på sig själv?  

En individ har en så kallad jag-identitet som innebär de känslor individen hyser mot sig själv. 

Det finns en specifik identitetsstandard som denne känner till och som han vill leva upp till. Både 

John och Rocky känner att de har krav på sig själva och något att leva upp till inför andra. John 

accepterar sig själv mer än vad Rocky gör. Han ser sig själv och accepterar sitt utseende på ett helt 

annat sätt. Detta skildras på ett sätt som gör att åskådaren inser att det möjligen beror på att han som 

barn inte hade något att se upp till, och att han redan då visste att han var annorlunda på grund av 

sättet han behandlades på. Rocky å andra sidan har sin mor som beskyddar honom, men även 

familjemedlemmar och vänner som älskar honom. Som barn hade han antagligen som en slags 

bubbla att leva i där han trodde sig vara helt normal fram tills han blev gammal nog att veta 

sanningen. När han sedan insåg sanningen hade han enklare att accepterade den på grund av sin 

familjs kärleksfulla syn på honom. Han förstod redan då att han är älskad för den han är och att hans 

utseende inte spelar någon roll. När han sedan tvingas gå i skolan och uppleva utomstående 

människors kommentarer, har han lärt sig av sin mor att det bästa han kan göra är att skämta bort 

sitt utseende för att lättare bli accepterad, något som blir tydligt då hon ofta attackerar människor 

som kommenterar om hans utseende. Trots detta förstår Rocky innerst inne att hans utseende 

kommer att påverka hans framtid och hans livskvalitet när det gäller kärlek. Detta blir tydligt först 

då han kommit till den nya skolan och börjat umgås med en flicka och hennes pojkvän. I en scen 

sitter de vid en fotbollsplan där flickans pojkvän tränar, och vi ser hur Rocky tittar på henne. Hon 

springer ner och kramar om pojken hon älskar och man ser en tydlig längtan hos Rocky att få känna 

samma slags kärlek. Det är nu han på riktigt börjar ifrågasätta sitt utseende.  

I The Elephant Man har inte John mycket tankar kring kärlek då han inte kommit så långt i en 
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socialiseringsprocess på grund av hans troligtvis kärlekslösa förflutna, och därmed nöjer han sig 

med att äntligen få vänner som tycker om honom och accepterar honom för den han är. Det är 

tydligt att han inte tänker på kärlek på samma sätt som Rocky gör. När han umgås med kvinnor 

jämför han de flesta med sin mor, och ser endast likheter med henne. Till en sjuksköterska menar 

han att hon är mycket vacker då hon är lik hans mor. Han ser inte sig själv på det sättet, möjligen då 

han aldrig fått lära sig om kärlek. Och kanske han inte tror på det, då han inte tror på sig själv 

tillräckligt. Rocky är också mer integrerad i samhället än vad John är. John är totalt utanför redan 

från början. Han måste kämpa hårt för att bli en del av samhället. Detta handlar till viss del om 

tidens olika värderingar. 

Båda karaktärernas självvärdering ligger i att jämföra sig med andra. De vet som tidigare nämnt 

att de avviker från normen då de både ser och hör att de är annorlunda till sitt utseende. De vill 

använda sig av kirurgi för att avlägsna själva stigmat, som Goffman skulle säga. John hoppas på en 

förändring i samband med sin vänskap med kirurgen Treves. Han frågar om det finns en möjlighet 

att bli botad, men svaret är och förblir ett ”nej” då det skulle bli omfattande och riskfyllt. Med detta 

lär han sig att leva med sin avvikelse och gör ett försök i att passa in genom att klä sig i kostym och 

visa sin personlighet mer öppet, något som fungerar aningen bättre. Han genomgår en utveckling i 

denna nya fas när han nu lärt sig hur en människa ska vara i ett samhälle och har blivit en del av 

den. Det sker en socialiseringsprocess hos honom som individ, detta blir tydligt i scenen då han får 

på sig kostymen. Han går från att vara osäker till att se sig själv som en man, och han är mycket 

nöjd. Nu vågar han visa sig själv och den han är då hans självförtroende har stärkts och därmed 

hans självbild och självvärdering.  

I Mask får åskådaren intrycket av att Rocky inte haft så stora krav eller jämfört sig mycket med 

andra tidigare. Det är först då han blir 15 år och börjar intressera sig för det andra könet som han 

inser att kommer ha svårt att få någon då han inte har det ideala ansiktet för det. Han jämför sig med 

andra pojkar och ser att de har flickvänner och tror sig inte ha vad som krävs för att själv få en, då 

han anser sig vara för ful. Hans självkänsla är låg och han tycker sig inte vara normal längre. Detta 

ser vi i en scen då han plötsligt inser det och han kommer inrusande till sin mor och vill ha råd. Han 

ställer frågor om sig själv och menar att han är för ful för att kunna få en flickvän. Självklart 

försöker hon förklara hur fin han är och att hon tycker det. Men det är inte samma sak tycker han. 

Det är först när han träffar en flicka som är blind sedan födseln som han förstår att även han kan 

finna kärleken, då hon älskar honom för den han är. Hon ser hans personliga identitet, det som finns 

inom honom. Men även han genomgår en fas där han lär känna sig själv, precis som John gör. Dock 
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blir utvecklingen för Rocky tvärtemot än vad den blev för John, då han går från att vara lycklig och 

ovetande till en kunskap om hans svagheter som gör hans livskvalitet sämre.   

Andra människors blickar påverkar den avvikande individen i sitt sätt att se på sig själv. När de 

får vetskap om sin avvikelse och att de är värdelösa som smuts i andras ögon, kan de antingen tro på 

det eller streta emot denna bild som finns på dem. Rocky har alltid fått höra att han är vacker som 

han är och tar inte åt sig mycket av det som andra säger, trots att han vet att han är annorlunda. Han 

känner sig inte annorlunda utan styrs av positiva tankar och lyckliga minnen som gör att han klarar 

av andra människors elaka kommentarer. Han visar en positiv sida då han menar att han vet om att 

han ser ut som han gör och självständigt skämtar om att han kommer från planeten vulkan. Frågan 

är dock varför han reagerar på detta sätt? Antingen gör han gör det för att slippa vidare 

kommentarer och frågor som grundar sig i hans dåliga självkänsla. Eller så har han lärt sig av sin 

mor att inte ta åt sig för mycket av vad som sägs och att han ska vara stolt över sig själv. Trots detta 

finns vetskapen hos honom att han inte har ett vackert ansikte och att det inte är perfekt, men han 

lyckas stå emot all kritik. Det är först i slutet av filmen vi får se en mer aggressiv sida av honom då 

han väljer att agera gentemot en person som kommenterar hans utseende. Detta är dock resultatet av 

negativa förändringar i hans liv.  

I filmen The Elephant Man påverkas John mycket av andras syn och det är väldigt tydligt. När 

Treves först hittar honom och tar hand om honom är intrycket att han inte kan tala. Efter ett tag 

visar det sig att han kan tala alldeles utmärkt och något han lärt sig genom att läsa bibeln. Han 

berättar att han tidigare inte vågat prata, något som antas ha att göra med hans förflutna då han 

behandlats som ett djur. När han nu blir väl omhändertaget vågar han mer, han förstår att han är 

utom fara nu och kan visa mer av sig själv och sin personliga identitet. Han påverkas positivt och 

detta resulterar i att han klär sig fint och talar mer med människor och skaffar vänner. Han märker 

att människor inte har samma syn på honom som innan, då han sågs som ett odjur och en elefant, 

utan det finns de som ser honom som likvärdig då de lärt känna honom. Han känner sig trygg med 

de vänner han fått men är fortfarande rädd för de som beter sig illa mot honom, vilket gör att han 

inte har modet att säga ifrån. Detta ligger djupt inrotat i honom, men vid ett tillfälle visar även han 

öppet sin rädsla och en vädjan till de människor som på gatan jagar honom. Han visar dem att han 

är en man, som vem som helst genom att tala till dem. Här kan man hänvisa till Von Wrights teori 

om hur viktigt språkbruket är för samspel och förståelse. I denna scen visar John att han har förstått 

sin mänsklighet, detta genom den utveckling han genomgått då han påverkats av sina nya vänner 

som lärt honom att han har ett värde som individ.  
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En individ har en personlighet, ett socialt igenkännande, som uppfattas av andra samt en Jag-

identitet som handlar om hur individen uppfattar sig själv, menar Joachim Israel (Israel, 1963: 101). 

Om individen påverkas av andra människors syn kan det medföra att denne tvingas förändra sig 

själv, vilket är vad som skett i båda filmerna. Både Rocky och John lär sig hur de lättast kan anpassa 

sig för att blir accepterade. Den roll som de båda haft förändras med tiden, då de så gärna vill passa 

in. Människor i samhället där Rocky bor tror att han bär en mask på grund av att hans ansikte är 

ovanligt stort. De säger åt honom att ta av sig sin mask, men den mask han egentligen bär är inte 

ansiktet utan den påsydda och inlärda attityd han bär gentemot dessa kommentarer. Han tar på sig 

en roll där han skämtar om sitt utseende, vilket kan ses i scenen då han är ny på skolan och han 

kommer in i matsalen. Folk stirrar och han säger ”Har ni aldrig sett någon från planeten Vulkan?”. 

Det är den roll han åtar sig för att andra ska acceptera honom, detta då han inger en attityd som 

skämtsam och öppen. Möjligen kan detta också ha blivit en del av honom och den han är, då han 

från början lärt sig att det är det enda rätta i en sådan situation. Men detta är något han alltid burit 

med sig sedan han varit barn. Man kan också anta att hans mor Rusty alltid har upprepat hur fin 

hennes son är, och detta är något som påverkat honom i sin syn på sig själv.  

”Människan blir till människa endast bland människor” menar Hegel (Israel, 1999: 50), något 

som i detta sammanhang visar sig vara sant. Vi kan se denna skillnad hos Rocky och John, där 

Rocky alltid fått möjligheten att leva tillsammans med sin familj, och skildras som vilken ungdom 

som helst. John å andra sidan som tidigare tvingats leva som ett djur, omvandlas totalt när han 

börjar leva bland människor som visar omtanke. Han vågar visa sin civiliserade sida och blir en helt 

annan person. Det är samspelet med andra som skapar denna process hos honom där känslor, 

sympati och empati mellan människor bildar en helt ny innebörd hos denna individ. Vetskapen om 

att han är accepterad i gruppen leder till denna omvandling. Trots att de bryter mot normen är det 

inte alla som ser deras brister utan istället den människa som finns under det som avviker, deras 

yttre. Med hjälp av dessa människor förändras individens självbild och självvärdering till det bättre 

och med detta får de också bättre livskvalitet och samma möjligheter som många andra människor.  

4.3  Omgivningens Reaktioner 

Hur reagerar omgivningen på deras avvikelser?  

Social identitet är det som omgivningen uppfattar hos en person. Detta kallas även för kognitiv 

igenkänning och gäller med andra ord vad personer endast ser, alltså det yttre, hos en annan individ. 

I filmerna reagerar omgivningen starkt på Rocky och Johns utseende, men detta skildras dock olika. 
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Då The Elephant Man utspelas under 1800-talet gestaltas det på ett sätt som gör att åskådaren 

förstår att man såg på dem annorlunda under detta århundrade. Dessa människor visar en slags 

rädsla som kan yttra sig i våld och panik mot den avvikande individen. De utnyttjar hans yttre till 

sin egen fördel och tvingar honom agera missfoster på cirkus för att få en inkomst. Cirkusdirektören 

vid namn Bytes berättar en falsk historia om John inför åskådarna som gör att åskådarna reagerar på 

ett visst sätt, med fascination och nyfikenhet blandat med rädsla. De får en falsk bild om honom och 

som tack vare detta skapar falska känslor hos dem. Informationen om honom sprids sedan mellan 

personer som skvaller och yttrar sig i att ett rykte skapas om honom som något ondskefullt och 

omänskligt. Det skapas därmed ett likformigt beteende hos människor där man påverkar varandra i 

synen på den avvikande. Detta sker inte i Mask, som utspelar sig under 1970-talet. Rocky är mer 

accepterad i detta nyare och mer utvecklade samhället. Människor reagerar dock med chock i 

filmen, och reaktionen blir att de stirrar och några få kommenterar hans utseende. Men förr eller 

senare ändrar de sin attityd, då de får lära känna honom.  

Då John och Rocky avviker via sitt yttre reagerar vissa människor på det sätt att de gärna vill 

likna dem vid djur. John, som levt på cirkus har fått artistnamnet Elefantmannen på grund av att 

”ägaren”, Byrnes, skapat en historia kring honom. Denna historia handlar om hur Johns mor blivit 

överfallen av en elefant och som resulterar i att hon föder en son med dennes utseende. Hans 

liknelse grundar sig endast i en falsk historia, och som blir lättare att tro på, på grund av hans 

utseende. Han är en hybrid mellan människa och elefant, ett missfoster och inget mer. Rocky å 

andra sidan påminner om ett Lejon menar hans mor. Vad detta grundar sig i är främst hans röda 

hårsvall och hans ansikte, med möjligen att det är något symboliskt över det. Ett Lejon är savannens 

konung som ju är känt hos de flesta människor. Detta djur har en enorm styrka och envishet, och 

han är majestätisk och vacker. Möjligen kallar hon honom sitt lejon för att hon inte endast ser 

likheter i utseendet utan också i hans personlighet, då han är stark och envis som person. Han 

kämpar för sina rättigheter som människa och som överlevare i en kamp mellan gott och ont. Men 

denna liknelse kan också påverka Rocky till att bli som ett lejon. 

Trots att många människor i filmerna är eniga om hatet mot de avvikande, sker det en process hos 

en några av dem i synen på individen. Många går från att vara fientliga till att vara vänliga gentemot 

individen. Detta sker i en process då de antingen genom individen själv, genom media eller andra 

vänligt sinnade människor hör talas om dennes äkta personlighet, om dennes personliga identitet. I 

The Elephant Man låter Treves publicera en artikel om John i tidningen där han berättar om hans 

vänlighet, som människa och inte odjur. Detta påverkar de som läser om honom, och antagligen 
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baseras detta på vetskapen om att Treves har en hög utbildning och är en uppskattad kirurg i staden. 

Detta gör att de litar på honom och hans ord vilket påverkar dem. I detta fall kan Treves illustreras 

som gruppens ledare och som genom media talar om för dem var de bör tycka och vilka normer 

som är rätt angående John. I Mask å andra sidan sker inte denna process genom andra utan snarare 

genom Rocky själv, där han påverkar andras syn genom att påverka dem med den roll han tar på sig 

som en skämtare. Även hans mor gör ett starkt försök i att påverka andra, men som tyvärr inte är 

lika effektfullt. 

För de människor som har en negativ syn på individerna skapas en objektifiering av de 

avvikande. Den avvikande blir med andra ord endast ett objekt som de kan håna och peka på utan 

att känna behöva någon sympati. De ser inget värde i individen och på grund av utseendet ser de 

endast någon som är annorlunda och som inte stämmer överens med dem själva. De ser endast 

dennes sociala identitet vilket därmed ses genom ett kognitivt igenkännande. Det finns oftast inte 

heller något intresse för att lära känna individens personliga identitet. Denna avvikande individ 

bryter således mot de normer som existerar hos de andra. Människor som anser att andra bryter mot 

den norm som finns i samhället, menar att den avvikande bör tillrättavisas på något sätt, genom att 

straffas. John bryter mot många normer, men olika normer för olika personer. För Byrnes bryter han 

mot normen som elefant och som hans ägodel då han antar en helt annan roll, som människa. För 

andra bryter han mot normen då han istället för människa ser ut som en elefant. Men enligt Byrnes 

bryter även Treves mot en regel då han tar sin an John och räddar honom. Byrnes anser Treves stjäla 

något som tillhör honom och därför borde straffas för det. Men vad han istället gör är att stjäla 

tillbaka John, möjligen då han vet att han inte har någon laglig rätt till honom som individ. Genom 

denna handling bryter även Byrnes mot normen. Han får dock sitt straff, för i slutet väljer alla hans 

”attraktioner” att rymma. I Mask bryter även Rocky mot normen, något som många människor 

reagerar på, även detta genom hans ovanliga handikapp. Men han bryter också mot en annan form 

av norm då hans familj är med i ett motorcykelgäng. En sådan grupp av människor bryter även de 

mot normen då de tar på sig en roll, där de väljer att spela våldsamma och har på sig läderklädsel. 

Vad som sker när människor anser en individ bryta mot normen är att de väljer att handla emot 

individen i form av att peka, håna och/eller använda våld. Detta får dock konsekvenser och 

egentligen skulle man kunna säga att även de, genom sina handlingar, bryter mot någon form av 

norm då de beter sig omänskligt. Ett omänskligt beteende kan i våra egna tankar gestaltas då vi får 

veta i The Elephant Man att Johns mor övergav honom som barn på grund av hans avvikelse. Vi får 

inte veta varför, och det kan lika gärna vara så att hon dog då hon födde honom, vilket skulle kunna 



18 

 

vara vad som sker i introscenen på filmen. Men i vårt innersta känner vi ett slags avsky gentemot 

modern som inte gav honom den kärlek han förtjänar. I detta scenario förblir hon det omänskliga 

och John det som är mer mänsklig än någon annan. Varför hon handlade på detta sätt står oklart, 

men den är och förblir oförlåtlig. Detta till skillnad mot Rusty som kämpar för sin son Rocky i alla 

situationer.  

De flesta människor reagerar genom någon form av handling. Och i en situation har alla individer 

ett val, att antingen agera eller välja att avstå och inte göra någonting. Detta är särskilt tydligt i The 

Elephant Man där många människor agerar genom att jaga eller håna John. Frågan är vad deras 

handlingar bygger på för intentioner och varför man väljer att antingen ingripa eller avstå från det. 

De flesta människor i filmen väljer att avstå från att ingripa till offrets fördel i en situation och dras 

hellre med i den. Den som väljer att gå emot och ingripa är Treves, men också den unga pojken som 

arbetar hos Byrnes då han hjälper de avvikande att rymma från cirkusen.  

Många människor reagerar också genom aggressivitet mot individen de nedvärderar eller tycker 

illa om. Instrumentell aggression är det som tydligast kan ses i filmerna, exempelvis då Byrnes vill 

använda John till egen fördel för att tjäna pengar. Han begår egentligen ett brott och utnyttjar andra 

människor till sin egen vinning. Då han märker att han inte får tillbaka sin inkomstkälla blir han 

istället aggressiv mot Treves som beskyddar John. Med andra ord kan man jämföra John som 

Byrnes drog då han är den som får honom att tjäna pengar och klara sig ekonomiskt. Utan honom är 

han ingenting. Men en människa kan även visa aggressivitet genom att beskydda en person, vilket 

kan ses hos Treves i scenen då han får veta att John är försvunnen och han agerar med våld mot 

portvakten för att få information. Detta kan också ses som en egenskap hos Rockys mor Rusty i 

Mask. När hon märker att andra ser ned på honom skapas en slags aggression hos henne som utlöses 

av hennes instinkter som mor och känslan av att skydda honom från allt ont. 

I båda filmer finns en sådan beskyddare som väljer att snarare ta hand om den avvikande. I The 

Elephant Man skildras de som doktorer och sjuksköterskor, men även andra som efter en tid 

påverkats av den positiva synen på John och som väljer att finnas vid hans sida. Det kan dock finnas 

en baksida med deras val, vilket kan vara att få komma i närheten av denna kända individ för att 

sedan kunna skryta om det för sina vänner och därmed få en högre status i umgängeskretsen. I 

vilket fall som helst, så får John bättre självkänsla och självförtroende genom deras val att prata 

med honom. I Mask finns dessa beskyddare främst i form av Rockys familj och motorcykelgäng. 

Men även andra sluter sig till denna grupp allteftersom han möter vänner och flickvännen Diana. 

Han blir älskad och omtyckt för sina goda sidor, vilket även det sprider sig som ett rykte genom 
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andra.  

4.4 Orsaksförklaringar 

Varför reagerar människor som de gör? 

Orsaken till att människor reagerar som de gör handlar möjligen om samspelet i en grupp, den 

gruppen de tillhör och den sociala växelverkan som existerar. Det är det likformiga beteendet som 

finns i gruppen, och att de påverkas av varandras beteende och den attityd som finns där. I 

exempelvis The Elephant Man skildras, i en specifik scen, en portvakt som får med sig en grupp 

berusade människor hem till John där de skrattar, hånar och knuffar honom. Denna grupp av 

människor ledsagas av portvakten hem till John där de får se den vanskapta individen som de hört 

talas om, i utbyte mot pengar. Denna scen påvisar den attityd som påverkar andra människor i en 

grupp med en ledare, som i detta fall är portvakten. Han påverkar dem i sättet han talar till dem om 

John, då han menar att han känner till denna udda varelse och vet var han bor. I denna tillfälligt 

existerande grupp av människor skapas också en tillfällig norm. Denna norm skulle också kunna 

vara vad som förde dessa människor samman. Men genom detta perceptionsfenomen manipulerar 

man varandra till handlingar vilka resulterar i att John förnedras och sedermera får honom att känna 

sig omänsklig. Med andra ord har själva ledaren en stor roll i varför människor reagerar som de gör. 

Även Treves har en roll som ledare, som nämndes i kapitlet ovan. De styr därmed andra människor, 

antingen till negativa eller positiva handlingar. Treves är en god ledare medan portvakten samt 

Byrnes är ledare med ondskefulla intentioner som grundar sig i egoism och möjligen en känsla att 

inneha makt och pengar. 

När människor påverkar varandra uppstår i många fall ett socialt tryck som tvingar en annan att 

tycka och handla på ett visst sätt som resterande gruppmedlemmar anser korrekt. När detta sker kan 

responsen bli antingen rebellisk eller tvärtom. En form av socialt tryck sker i filmen Mask då 

modern Rusty försöker tvinga på andra människor en viss syn på sin son Rocky. Den är mycket 

harmlös och baseras på en kärlek till sin son. Men hennes strategi baseras i grunden på 

aggressivitet, osäkerhet och rädsla och därför skapas det också ett slags omedvetet tvång i hennes 

taktik att påverka andra. Detsamma sker i en scen då hennes föräldrar kommer på besök. Hon gör 

ett försök att vara den perfekta dottern, men står inte ut med sin fars nedlåtenhet och blir istället 

rebellisk för att de ska acceptera henne. Genom detta ger hon sin far ett ultimatum, att antingen 

acceptera henne som hon är, eller helt enkelt strunta i henne. Rusty agerar på olika sätt för att få sin 

vilja igenom och att påverka andra i sin syn på henne och Rocky. Hon tillrättavisar och snäser åt de 



20 

 

främlingar som kommenterar Rockys utseende, då hon är trött på att han inte accepteras när hon 

själv ser hans skönhet. Det är inte bara Rocky som är utsatt, utan även modern som tvingas försvara 

både sig själv och sin son. 

Socialt tryck kan alltså användas även i positiv mening, för att påverka någon för ett gott syfte 

och omvandla negativa åsikter. Detta är något som båda filmerna försöker ta upp och kämpa för. De 

vill omvandla människors negativa synsätt på avvikande individer och få dem att se deras 

personligheter och det vackra hos dessa individer. Rusty och Treves kämpar för dem men på olika 

sätt. Varför de kämpar för dem är på grund av att de ser deras innersta och vill att andra ska se det 

också, det är med andra ord genom altruism. Trots deras kamp, kämpar andra för motsatta åsikter, 

såsom portvakten och Byrnes. I Mask gestaltas ingen specifik ondskefull människa som försöker 

förstöra för Rocky förutom Dianas föräldrar, som försöker hindra deras kärlek. Men det finns ingen 

som försöker påverka andra till en negativ syn på Rocky, snarare skildras det som att alla enskilda 

individer har en felaktig syn som sedan ändras till det positiva med hjälp av Rocky själv. Han är 

den, som med hjälp av sin mor, påverkar andra till ett annorlunda synsätt. Dock har Rocky en 

mindre aggressiv strategi än Rusty.  

Alla människor har ett motiv med både en fysisk och en kommunikativ handling, och även ett 

mål med det. I fallet med den avvikande individen kan handlingar baseras på attityder kring dem 

och de normer som existerar i gruppen eller hos personen som utför handlingen. Målet kan därmed 

grunda sig i att såra den avvikande individen och förstöra dess självbild. Dock kan en 

kommunikativ handling också vara ett missförstånd vilket kan ses i Mask i en scen då Rocky på 

lägret får en kommentar om att ta av sig den fula masken. Det visade sig vara ett missförstånd och 

personen bad sedan om ursäkt, då han inte förstod. Men i båda filmerna baseras handlingarna oftast 

på okunskap och fördomar om individen. Människor handlar utifrån denna okunskap och tror sig 

göra rätt, då de endast ser den sociala identiteten och inte har en tanke på att lära sig se den 

personliga identiteten hos individen. Detta gör att deras handlingar baseras på en falsk fördom vars 

mål är att förstöra och såra en individ de inte ens vet namnet på.  

Handlingar kan också baseras på ett behov som människan har. Men en handling kan också vara 

resultatet av ett behov. Med andra ord kan en människa som har behovet av alkohol påverkas av sitt 

beroende på det sätt att handlingen sker därefter. En berusad kan inte göra rationella val i en 

situation och kan med andra ord inte tänka klart kring det. Denne kan sedan påverkas mycket lättare 

av sociala tryck vilket riskerar att handlingen får negativa konsekvenser. Detta kan ses i båda 

filmerna, bland annat i en tidigare nämnd scen då portvakten får med sig berusade i sin grupp vars 
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mål är att trakassera John. Hela denna situation kan grunda sig i gruppens oförmåga att göra 

rationella beslut då de är alkoholiserade. Här skapas det en situation baserad på intrapsykisk teori 

där en subjekt-objekt situation styrs av ett inre behov. I Mask ser vi detta beroende hos modern 

Rusty som tar droger i ett behov av att döva den smärta hon bär på. Hennes mål med drogerna är att 

slippa tänka klart och fly från det liv hon utsätts för. Hon orkar inte ta hand om sig själv eller sin son 

och mår dåligt för hans skull på samma gång. Enda utvägen hon ser är att fly vardagen genom olika 

former av droger men som endast förvärrar deras livssituation. 

Det finns de människor, vilket tidigare nämns, som inte ser den avvikande individen som ett hot 

utan som vilken människa som helst med samma betydande existens. Det enda som avviker är 

skalet, det yttre, vars enda syfte är att försköna individens utseende. När en person inte har det 

ideala utseendet utan avviker kroppsligt, vad är det då som gör att inte alla reagerar lika illa på det? 

Mycket bottnar i altruism, som tidigare nämnt. Det kan handla om känslor som baseras på kärlek i 

form av moderskärlek eller vänskap vilket är vad som främst sker i Mask. Det kan vara nyfunnen 

vänskap som i The Elephant Man som hos Treves. När han för första gången såg John började han 

gråta. Detta tecken tyder på känslor hos honom som i situationen kan tolkas som sympati för denne 

misshandlade fånge som utnyttjas till någon egoistisk människas fördel. Hur detta kan tolkas beror 

på en människas känsla för att sätta sig in i en liknande situation, att känna empati. Detta är också 

vad Treves gjorde, han kunde inte se och förstå något av Byrnes handling i denna situation, utan såg 

endast den underlägsna individen och dennes rättigheter. Därefter gjorde Treves sitt val att handla 

på det sätt att han tog sin an John utan att vänta sig något i gengäld. Detta val ifrågasätter han vid ett 

flertal tillfällen då han trots sina goda avsikter får John att hamna i rampljuset, dock på ett inte lika 

omänskligt sätt. Men hans goda gärning att ta sig an John kan också bero på hans kunskaper inom 

biologin som gör att han får mer förståelse för John och hans utseende. Han tar med andra ord med 

sig sin yrkesroll ut i privatlivet. 

Människor har oftast ett motiv med sina handlingar. Men har även de goda ett motiv med att 

behandla den avvikande på ett godhjärtat sätt? Treves plågas mycket av detta i The Elephant Man 

och tror sig ha ett dolt och omedvetet motiv och att han därmed gjorde fel i sin handling att ta sig an 

honom. Han gjorde valet att blottlägga sanningen i media, och genom detta fick han även andra att 

öppna upp ögonen för John. Människor förändrade sin syn på honom och gick från kognitivt 

igenkännande till socialt igenkännande, vilket ju också var målet med det hela. Men inte alla såg 

detta som något nytt sätt att se på John utan endast som ytterligare en möjlighet att utnyttja John, 

vilket var precis vad portvakten gjorde. Han såg en möjlighet till samma sak som Byrnes gjorde, en 
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inkomst. Han tog tillfället i akt att utnyttja Johns underlägsenhet till sin fördel, vilket även Byrnes 

gjorde med hjälp av portvakten för att få tillbaka honom. Och detta var inte vad Treves hade 

hoppats på. Hans handling fick en tudelad konsekvens som gick åt två skilda håll, vilket resulterade 

i att han började tvivla på sig själv och undra om det han gjort verkligen var det rätta, då han utsatte 

John för lika mycket uppmärksamhet som han fått innan på cirkus.  

4.5  Maktrelationer 

Har de avvikande någon makt och i vilket avseende? 

Olika samhällsklasser har olika roller i samhället vilket påverkar människor i deras levnadssätt 

och synsätt på andra. I The Elephant Man, som utspelar sig under 1800-talet, existerar en annan syn 

på människor mellan olika samhällsklasser. Vi kan se att Byrnes är beroende av John som skapar en 

inkomst åt honom. Treves, vars yrke är kirurg, har därmed också högre status. Detta är något som är 

mycket framträdande i gestaltningen av honom. Han klär sig i kostym och bor fint, vilket inte 

existerar hos cirkusdirektören Byrnes. Detta gör också att förtroendet stiger mer för Treves än för 

Byrnes i filmen. Treves behöver inte John för en inkomst, då han sedan innan redan har den inkomst 

han behöver. Detta blir tydligt i gestaltningen av hans hem, något som syns i en scen då de sitter i 

vardagsrummet och dricker te. Alla möbler ser mycket dyra och vackra ut och de har mycket konst 

på väggarna. Byrnes å andra sidan behöver John för sin inkomst. Denne man framställs som 

tjuvaktig och lögnaktig och som någon som handlar på fel sätt och med egoistiska motiv. Med detta 

i bagaget gestaltas han som smutsig, otvättad, dryg och med trasiga kläder. Treves å andra sidan är 

mycket renlig, ståtligt byggd och vältalig. Redan i början av filmen förstår man vem som är god och 

vem som är ond av de två. Detta genom de tydliga stereotypa bilder som existerar och de yrkesroller 

de tillhör som grundar sig i olika samhällsklasser. 

Även i Mask skildras det på liknande sätt med stereotyper baserat på samhällsklasser. Rocky 

kommer från en familj vars livskvalitet inte är av bästa sort på grund av att Rusty är arbetslös. De 

ses även som något negativt på grund av den subkultur, eller motorcykelklubb, som de är 

medlemmar i. Med andra ord har de mycket låg status i det lilla samhället de bor i. När Rocky 

träffar Diana på lägret är det uppenbart att hon kommer från en högre samhällsklass. Hon klär sig 

annorlunda, beter sig och talar annorlunda och vi får snabbt veta att hon älskar hästar och har en 

egen hemma. När hennes föräldrar kommer för att hämta henne äger de en mycket fin bil, något 

som inte Rusty och hennes motorcykelkompisar gör. Dianas föräldrar gestaltas som rika och deras 

syn på Rocky skiljer sig mot andras, och de är inte positiva till hans avvikande utseende. De ser 
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ingen samhörighet med någon som honom, och deras sociala roll ska därför inte beblandas med 

honom då det kan svärta ner deras rykte.  

Det skapas stereotypa bilder av karaktärerna i filmerna. Men de skiljer sig från varandra då de 

med högre samhällsklass och status i The Elephant Man är de godhjärtade och de i Mask är tvärtom, 

där de istället har fördomar. Men så är inte dessa stereotypa bilder det som är av störst vikt utan hur 

makten skildras, hur klass och status möjliggör makten hos dem och hur de använder sin makt.  

Vem har egentligen makten? Den som har makten har alltid hög status och högre klass. Men det 

betyder inte att inte andra kan kämpa emot. Maktstrukturen i samhällena skildras olika i filmerna 

och yrkesroller har olika status, vilket kan ses i The Elephant Man och som nämndes ovan i texten. 

Treves har makten att både ta hand om John och påverka andra i synen på honom, och han lyckas 

mycket väl med hans handlingar. Detta på grund av att han kan, och för att han just har den statusen 

i dåtidens samhälle. Han blir som en ledare då han tar kommandot vid flera situationer, exempelvis 

då de på sjukhuset ska bestämma om John får stanna kvar eller inte, men också då han bestämmer 

över Byrnes och predikar om vad som är rätt och fel. Han har kunskapen, utbildningen och statusen 

att kunna övertala någon som inte är på samma höga nivå som han. John å andra sidan har inte 

självständigt någon makt. Detta kan tänkas grunda sig i hans osäkerhet om sig själv som 

självständig individ och som alltid funnits där på grund av att han varit utsatt av andra människor. 

Han har antagligen aldrig känt en trygghet fram till dagen då han träffade Treves, något som fått 

honom att känna tillit. Denna tillit gör att han kan sluta låtsas och istället tro på mänskligheten och 

få känna sig delaktig. Treves blir hans nya ledare, men även en vän. Trots det förblir han 

underlägsen, men denna gång väljer han det själv. Den nya vänskapen med Treves gör även att John 

genomgår en klassresa. Han går från att agera missbildad och missförstådd elefantman på cirkus till 

en äkta människa med rättigheter. Han går från att klä sig i trasor till att bära kostym. Från att bo i 

ett stall till att ha ett eget rum och gå på opera. Och för första gången någonsin får han en gåva, ett 

accessoar-kit, något som blir hans alldeles eget.  

I Mask har inte Rockys familj någon direkt makt och status i samhället, snarare tvärtom. Deras 

levnadsstandard består av droger, slagsmål och motorcyklar. Rocky skiljer sig dock från övriga 

familjemedlemmar och vänner då han är mycket bildad och intelligent. Han är en duktig elev i 

skolan och får pris för sin kunskap, vilket höjer hans status. Han förstår hur han bör bete sig i 

förhållande till andra människor som inte ser hans personlighet. Det blir en klyfta mellan honom 

och hans mor där han är den starka, trots att det är han som är den utsatta. Han tvingas kämpa för 

två personer och detta gör att han äger en maktposition som gör honom till en ledare. Med sig i 
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kampen om rättvisa har han sina motorcykelkompisar. Dessa visar sin makt gentemot andra med 

hjälp av sina hotfulla utstyrslar och attityder. Visar någon ett enda tecken på att förlöjliga Rocky ger 

de sig på dem i syftet att tillrättavisa. I övrigt är de som visar sig ha makten i filmen de som har 

pengar, Diana och hennes familj och Rocky kan inte göra något åt det trots att han tidigare lyckats 

charma andra till att finna honom normal.  

Många människor ser sig dock som överlägsna den avvikande individen oberoende av vilken 

klass de tillhör och vilken status de har. De tror sig ha makten endast på grund av att de ser mer 

normala ut än den som avviker. Detta har att göra med de normer som existerar och som präglar 

varje individ. De ser endast det onormala och tror sig därför också ha makten över den andre och ett 

större värde. Detta är något som Rocky argumenterar emot genom att låtsas ha ungefär samma 

åsikter som dem om sig själv, eller skoja om sitt lyte. Med detta får man intrycket av att han är som 

dem, vilket gör att han får övertaget. John lyckas inte på samma sätt som Rocky, utan han visar mer 

öppet hur han tar åt sig av andras kommentarer eller försöker att undvika andra människor som 

visar sin avsky. Han skäms tydligt och försöker vid flera tillfällen att dölja sig själv. 

4.6 Motstånd 

Gör de avvikande något motstånd och hur svarar de på omgivningens reaktioner? 

Den avvikande individen står i underläge och är praktiskt taget ensam mot omvärldens hatiska 

blickar och kommentarer. Men vad gör de för att slippa bli hånade för något som är medfött? 

I The Elephant Man gör inte John något tydligt motstånd mot kommentarer eller våld, vilket kan 

ses i scenen då en grupp människor våldgästar hans rum och häller i honom alkohol och får honom 

att skämmas över sitt ansikte då de håller en spegel framför honom. Han är en ensam person mot ca 

10 stycken berusade och fördomsfulla människor. Det finns dock en scen där han självständigt 

lyckas göra motstånd i desperation. Denna scen är i slutet av filmen då han flyr människor på öppen 

gata, han tappar sitt skynke och blottar sig inför både barn och vuxna. De får panik och börjar 

springa efter odjuret. I en återvändsgränd vänder John sig om och ber dem att låta honom vara, han 

är inget djur, ingen elefant utan han är en människa precis som dem. Vi ser hur de lugnar ner sig, 

tittar på den stackars mannen som sakta faller ner på utmattad marken. Han tog sitt mod till fånga 

och lyckades göra motstånd mot så många människors avsky och svarade på deras reaktioner som 

så länge hotat honom. Men det är inte endast John som gör motstånd, utan även Treves kämpar för 

sin nyfunna vän i form om att sprida kunskapen vidare om denna mannens sjukdom. Han sprider 

den vidare till alla genom föreläsningar, media, kommunikation och list. En annan scen i The 
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Elephant Man som är viktig är då John blivit tillfångatagen ännu en gång av Byrnes och vi kan se 

alla cirkusartister som tvingats till åtlöje, rymma från fångenskapen. Med hjälp av Byrnes unga 

medhjälpare släpps de alla i frihet och lyckas fly. De väljer denna väg för att hämnas på den 

människa som satt deras liv till sitt eget förfogande. Deras motstånd är ett svar på att de tröttnat på 

att agera missfoster inför andra människor som reagerar illa på deras avvikelser. Med dem följer 

John som försöker ta sig hem till Treves. Här gör de alla ett gemensamt motstånd för att kräva den 

frihet de förtjänar.  

Rocky i Mask har en större frihet än vad John har. Han har vad som krävs för att göra motstånd 

på grund av att han sedan han var barn lärt sig att han måste agera mot de kommentarer han får, och 

han har lärt sig av sin mor. I grund och botten har Rocky ett mycket positivt beteende utåt, men inåt 

verkar det pågå en strid om hans självbild, som baseras på andras åsikter. Men han gör även 

motstånd mot sig själv och den syn han har på sin avvikelse. Han har också andra som hjälper 

honom, vilka är de vänner han har och sin familj. De kämpar tillsammans för att få honom att vara 

lycklig och inte se på sig själv på ett felaktigt sätt, men också i en kamp mot andra människors 

synsätt. 

I filmerna skapas en slags barriär mellan de goda och de onda, något som är mycket tydligt i The 

Elephant Man. Det blir som en kamp mellan de goda och de onda. Detta suddas ut lite i Mask. 

Relationen mellan omgivningen och huvudkaraktärerna, de onda och de goda, är påverkbar. Det 

sociala samspelet är nästan som i harmoni vid flera tillfällen. Detta då Rocky har makten många 

gånger och kan påverka andra i synen på honom. Han verkar tro mycket gott om de flesta 

människor trots deras kommentarer eller tydliga gester om sitt ogillande, som exempelvis Dianas 

föräldrar. Men han är inte blind mot det, utan vill och försöker få alla att se hans personlighet utan 

fördomar. Om han inte lyckas blir han dock förvirrad och olycklig. Han vill själv att han ska vara 

accepterad, detta då han sedan han var barn alltid fått höra att han duger som han är. När han sedan 

kommer upp i åldrarna och inser sanningen krossas den bild han alltid haft. Detta gör att han blir 

olycklig och hans motstånd förändras till något mer hotfullt. 

Rocky och Johns medmänniskor agerar som tidigare nämnt genom medkänsla, kunskaper och 

instinkter, vilka deras handlingar baseras på. Detta är vad som sker då Rustys aggressivitet tar över 

vid jobbiga situationer. Det är också vad som sker hos Treves då han upptäcker att Byrnes tagit John 

till fånga igen, och han hotar portvakten till livet för att finna honom. Detta sker främst instinktivt 

då de har starka känslor för individen och ser endast till deras välmående. Tanken på att de mår 

dåligt tar över och skapar en ilska som resulterar i aggressiva handlingar både fysiskt och språkligt.  
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4.7 Acceptans 

Vad gör de avvikande för att bli accepterade och i vilka avseenden blir de det? 

Många individer som avviker vill passa in bland andra och bli accepterade i grupper. Alla 

människor vill känna sig som en del i det stora hela, detta då människan lever tillsammans med 

andra och trivs i samspel med sina likar. Men för den avvikande individen finns det svårigheter med 

att passa in då de skiljer sig så starkt mot övriga människor. Det finns de som kämpar lite extra, men 

också de väljer att ge upp och förbli ensamma och utstötta. Så är dock inte i fallet med vare sig 

Rocky eller John, då de båda försöker att passa in på flera sätt. 

I The Elephant Man, som skildrar hur livet såg ut för den avvikande individen under 1800-talet 

gör John något som man antagligen inte skulle vara accepterat i dagens samhälle. Han tvingas att 

dölja sitt lyte för att andra inte ska behöva se hans stigma. Vad han använder sig av är ett skynke 

som täcker hela hans huvud med endast hål för ögonen. Han får ett spöklikt och obehagligt utseende 

av denna utstyrsel som man skulle kunna tycka är värre än hans äkta. Men han tvingas att bära 

denna mask för att inte dra uppmärksamhet till sig och för att andra inte ska kunna känna igen 

honom. Med sitt skynke, sin långa svarta kappa och sin käpp, som han använder för att kunna gå 

ordentligt, förvandlas John till en man som avviker mer än om han fått tillåtelse att klä sig som 

andra. Han blir en figur, något mystiskt och som man inte vet vem det är. Skynket döljer hans 

identitet, och det blir omöjligt att se vad som finns bakom. När han bor på sjuhuset väljer John att 

inte använda sig av skynket, det kan bero på att han känner en trygghet med sig själv och inte längre 

har behovet av att dölja sig och skämmas. Han har numera andra i sin närhet som kan skydda 

honom istället för skynket.  

I scenen då John rymmer från Byrnes en sista gång får vi dock se honom bära detta skynke igen. 

Nu vistas han bland människor som inte vet vem han är, och han har inte längre någon som kan 

skydda honom. Han är ensam och utsatt och riskerar att bli attackerad, vilket han också blir då 

skynket faller av och två barn ser hans stigma. Han jagas på gatorna av en stor samling med 

människor då de ser hans blottade identitet. Här skildras det som om att det vore bättre att dölja sitt 

stigma än att visa det, något som kan tyckas felaktigt. Men syftet med scenen är troligen att skapa 

ett medlidande och en ilska hos åskådaren då man får se Johns desperation.  

Rocky väljer inte att dölja sitt ansikte, möjligen då han aldrig fått höra att det är vad han behöver 

för att bli accepterad. Han har tvärtom fått höra att han har ett vackert ansikte av sin mor. Han sätt 

att anpassa sig sker genom kommunikation, att bete sig som andra och låtsas som ingenting. Det är 

vad han är van vid och fått lära sig. Men han är inte heller lika utsatt som John är och därför behövs 
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inte samma anpassning. Det handlar bland annat om att känna en trygghet som medför till bättre 

självkänsla och självbild. Därmed kan de klä sig och bete sig som alla andra och smälta in i 

mängden. Hos Rocky finns detta med honom genom livet, något som inte existerar hos John då han 

har en helt annan bakgrund. När han träffar Treves och alla vänliga människor som väljer att 

acceptera honom och bli hans vän, först då ser vi en helt annan sida hos honom. Han anpassar sig 

till dem och börjar klä sig och bete sig som dem. Detta är has äkta jag som kommer fram, något som 

inte uttrycktes innan på grund av den rädsla han kände för Byrnes.  

Trots att både John och Rocky visar på självständighet och på en bättre självbild så existerar det 

något helt annan inombords och som blir tydligt vid flera tillfällen i filmerna. Det finns en osäkerhet 

och en känsla av att de är annorlunda hos dem, något som de inte vill känna vid. En inre önskan om 

att få vara och se ut som alla andra. De frågar om de kan operera sig och bli normala, att få bli 

botade från sitt hemska utseende. Men det går inte, det är omöjligt säger alla kirurger. Varför de så 

gärna vill få bort det som avviker är på grund av en önskan om att få vara som alla andra, att få 

uppleva kärlek och sådant som andra har. Trots att det inte går, så accepterar de sin sjukdom, de har 

inget annat val. De accepterar sig själva och väljer att fortsätta sitt liv som den människa de är. Om 

de skulle kunna operera bort sitt stigma, skulle de kanske inte längre vara sig själva. De skulle bli 

någon annan och få en helt annan jag- identitet.  

Både John och Rocky kämpar för att bli accepterade i det samhälle de lever. Rocky tvingas att 

om och om igen försöka skaffa vänner, då han ofta byter skola, och få dem att se honom som en 

människa och inte ett monster. John försöker att passa in genom att träffa de som vill lära känna 

honom, få dem att tycka om honom genom att klä sig och tala som de. Men det blir egentligen en 

ond cirkel då de hela tiden måste få andra att inse att de inte är hemska på något sätt. Andra 

individer behöver inte ens försöka då de automatiskt passar in fysiskt. För John och Rocky blir 

anpassningen en mycket lång process. 

De är dock aldrig ensamma med att öppna upp ögonen för andra människor. Med sig har de sina 

vänner och familjemedlemmar som kan sprida information om dem som pekar på hur de är som 

människor: Att de är vänligt sinnade och inte farliga som många verkar tro. Dessa spelar en 

beskyddande roll som med hjälp av kommunikation får andra att sluta sig till deras sida. Det kan ses 

i en scen i Mask då Rocky kommer till en ny skola. Hans mor Rusty får rektorn att acceptera Rocky 

genom att berätta om honom och deras kamp, något som även kan ses då de är på sjukhuset och han 

fått en ny läkare som inte ser Rocky som något trevligt. Hon får dem att känna medlidande snarare 

än avsky. Men vid flera tillfällen får detta åskådaren att snarare känna medlidande å hennes vägnar 
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snarare än Rockys. 

I The Elephant Man är det istället media som får många att börja se John som något annat än en 

elefant och ett odjur. Människor gör valet att helt enkelt träffa honom och se med egna ögon vem 

denna individ är. Det skapas därmed en nyfikenhet, något som kan ses i scenen då Mrs. Kendal vill 

träffa honom. Hon blir nyfiken på denna udda varelse och känner genast en slags kärlek till honom, 

antagligen baserad på medlidande. Hon känner en slags tillhörighet och anser att John är mycket 

vackrare än man kan tro. Han är speciell i hennes ögon och hon ser honom genast som sin vän. Det 

finns dock andra som är nyfikna på John men som inte alls känner denna form av kärlek till honom. 

I en scen i filmen träffar han en man och en kvinna som han dricker te med. Men det är tydligt i 

deras ansiktsuttryck att de känner en rädsla för hans stigma. Det finns ingen direkt glädje i att träffa 

honom personligen för att lära känna honom. Antagligen beror deras möte endast på att de vill 

kunna skryta om att de träffat denna avvikande individ. Detta var inte vad Treves ville då han valde 

att berätta om John genom tidningen. Hans syfte baserades på att andra skulle kunna lära känna 

någon som är annorlunda och acceptera denne, att de ska kunna identifiera sig med honom och 

känna medmänsklighet. Men också att John ska kunna få möjligheten att identifiera sig med andra 

och slippa känna sig utstött.  

Trots att den avvikande individens vänner och familj kämpar med att hjälpa till, går det inte alltid 

som de önskat. Detta är något som Rocky tvingas vara med om då han inser att han aldrig kommer 

att få en flickvän. I alla fall inte någon som anses vara normal. Då han börjar jobba på lägret för 

blinda beblandar han sig med andra som lider av en form av stigma. Det är nu han träffar Diana, en 

flicka som varit blind sedan födseln och som därför inte kan skilja på vad som är normalt och inte. I 

en scen då de sitter och pratar ser vi Rocky och Diana sitta i gräset och prata, de kommer bra 

överrens och har roligt. När hon frågar hur han ser ut börjar han ljuga och säger att han ser ut som 

en gud och är mycket vacker. Han tycker om henne och är rädd att hon ska ogilla honom som alla 

andra på grund av hans avvikelse. Det är första gången som vi ser honom ljuga, detta på grund av 

att hon accepterar honom mer än andra då hon inte ser det som gör att andra blir avskräckta. Till slut 

berättar han dock sanningen, och när hon känner Rocky i ansiktet känner hon endast något som hon 

anser vackert. Hon ser ju inte det som alla andra ser. Han blir accepterad av en likasinnad individ, 

en som man skulle kunna säga tillhöra en liknande grupp som Rocky själv. Detta sker även för John 

då han behandlas mycket bra av de andra avvikande på cirkusen.  

I dessa stigmatiserade grupper finns en samhörighet bland medlemmarna då de inte behöver 

låtsas utan kan vara sig själva. De finns en jämställdhet och ett lika stort värde mellan 
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medlemmarna som inte ens finns i samband de ”normala” människor som valt att hjälpa och ta hand 

om dem. I en sådan grupp är det tydligt att de inte behöver kämpa för sina rättigheter och för att 

slippa utanförskap, trots att det är vad gruppen i sin helhet tvingas att göra. Rocky och Diana måste 

kämpa för sin kärlek och John och hans vänner för sin frihet. Tillsammans kämpar de mot allt hat 

och de orättvisor som existerar kring deras avvikelser.  

 

5. Slutsats 

Filmerna handlar om den avvikande individen och dennes kamp om frihet och rättigheter i ett 

samhälle som inte accepterar dem. Jag har kommit fram till att filmerna skildrar en slags makt som 

råder gentemot olika grupper, hur människor handskas med den och hur den avvikande individen 

kämpar för att passa in och bli accepterade. 

Min huvudfråga lyder: Hur bemöts avvikande människor i samhället och hur svarar de på detta? 

Det finns olika grupper människor i ett samhälle och i varje film existerar två grupper av olika 

människor. Det är en grupp bestående av goda och en av mer eller mindre onda och hatiska 

människor. Mitt emellan står den avvikande individen, Rocky och John. Men inom varje grupp 

finns också en ledare vars uppgift är att påverka resterande grupp medlemmar och skapa normer 

som andra lever efter. Dessa ledare är Treves, Rusty och Rocky själv som vill påverka andra 

utomstående människor i sin syn på den avvikande, genom media eller kommunikation. I Mask 

finns ingen ledare som kan ses som någon ond ledare. I The Elephant Man, är det Byrnes och 

portvakten. I filmerna har ledaren makten i gruppen, men det finns också en samhällsmakt som 

styrs av människor med högre status. Dessa människor utövar sin makt genom fysiska eller 

språkliga handlingar.  

Två av de viktigaste begreppen inom bemötandet är kognitivt igenkännande och normer, vilka är 

vad som styr människors hatiska syn på någon som avviker. I en grupp skapas gemensamma sociala 

normer hos människor. Genom ett perceptionsfenomen i gruppen påverkar man varandra i synen på 

den avvikande och därmed skapas en norm där man ser denne som något utan värde. Detta i sin tur 

påverkar den avvikande i synen på sig själv. Jag-identiteten blir skadad och därmed självkänslan 

och självvärderingen. De människor som går emot den avvikande handlar utifrån dessa normer, och 

de har alltid ett motiv och ett mål med det. I detta fall handlar det endast om att såra och få den 

avvikande att bli medvetande om dess värdelösa existens. Men hos många människor sker en 

process i deras åsikter först efter att de lärt känna individen. De går från kognitivt igenkännande till 
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socialt igenkännande. Många väljer dock att avstå från att se den avvikande individens personliga 

identitet, möjligen på grund av hårt inlärda normer och en rädsla för det okända. Andra människor 

känner inga fördomar eller rädsla och väljer istället att hjälpa. Detta är altruism, vilket kan ses hos 

Treves. Men på grund av all avsky och alla handlingar som sker därefter riskerar den avvikande 

utanförskap och påverkas på det sätt att han får en identitetskris. Detta är mycket tydligt i The 

Elephant Man där John är osäker på vem han är, något som dock ändras när människor istället 

väljer att se honom för den han är. I Mask har inte Rocky samma problem på grund av att han haft 

en tryggare barndom och en familj som beskyddar honom mot allt ont.  

Hur den avvikande individen svarar på andra människors syn är olika. John svarar till en början 

genom att dölja det som avviker. Men när han sedan får vetskap om att det finns vänliga människor 

som ser honom som likvärdig, svarar han istället genom att försöka vara sig själv. Rocky låter inte 

dölja sig själv utan står istället emot elaka kommentarer genom att skämta om sig själv, något han 

lärt sig redan som barn. De båda väljer dock att inta en roll för att passa in. Hos John sker också en 

omedveten inre process då han genom mimicry, att härma andra, omvandlas till en gentleman med 

kostym, fina gester och perfekt tal. Detta gör att han accepterar sig själv som människa och förstår 

att han är som alla andra, något han inte förstod tidigare. Genom att spela en roll och härma andra 

skapas en möjlighet för dem att bli en del av samhället där de hoppas på att kunna finna sig själva.   

Med andra ord skiljer sig filmerna i resultatet. I skildringarna av filmerna har också tiden 

betydelse. 1800-talet skildras som en tid då avvikande led mer än i slutet av 1900-talet. Avvikande 

människor bemöttes mycket sämre än idag och på grund av detta svarar de också mycket sämre. 

John hade turen att möta en framgångsrik man som kunde hjälpa honom i sin kamp om frihet. Utan 

honom hade han inte ens haft möjligheten. Samhällena ser annorlunda ut och skildras därefter, och 

även människorna och deras syn på avvikande individer skiljer sig, är detta på grund av att 

normerna skiljer sig. Med andra ord skildras det på ett sätt som att John hade det svårare än Rocky i 

sin identitetskris och sin kamp om acceptens. 
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