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Inledning

    Jag började intressera mig för dubbelgångarmotivet efter att jag hade sett Alfred Hitchcocks

Psycho, då bestämde jag mig för att söka på Internet efter något som kunde vara likvärdigt att

jämföra med Psycho. Då hittade jag en sida där det stod att Hitchcock hade inspirerats av

Dorian Gray av Oscar Wilde och av skräckförfattaren Edgar Allen Poe.

  Bland dessa författare var Poe först med att beskriva personlighetsklyvning, men Fjodor

Dostojevskij skrev om detta sju år senare i Dubbelgångaren och han hanterade ämnet innan

det blev ett känt fenomen hos psykoanalytikerna och boken skulle betyda mycket för dom,

bl.a. Sigmund Freud, som senare har analyserat detta.   

    Efter att ha läst böckerna och efter att ha sett filmen, så förstod jag att det andra jaget oftast

är en mörkare och kusligare sida av oss själva, som har intresserat dessa författare och

Hitchcock, då de ingående har studerat detta ämne genom att skickligt skildra

komplikationerna, som uppstår då huvudkaraktärerna inte uppfattar att deras fiende,

egentligen är dom själva. 

   Det som intresserar mig är vad som händer mellan huvudpersonen och dess skugga, då det

hela tiden pågår en kamp. Klyvningen blir som en illusion, då det är svårt för karaktärerna att

skilja mellan spegelbilden och verkligheten. 

   Det finns många likheter och olikheter mellan Dorian Gray, William Wilson, Psycho och

Dubbelgångaren, eftersom alla fyra handlar om personlighetsklyvning.

  

 Frågeställning

   Eftersom alla verken handlar om personlighetsklyvning, då huvudpersonen konfronteras

med sig själv, för att kunna inta makten över sitt andra jag. Detta avspeglar sig på olika sätt i

verken, därför känns det naturligt att ställa denna fråga; 

Varför uppfattas spegelbilden eller skuggan som en fiende? 

Metod och teori

    Jag kommer att analysera symboler och jämföra Dorian Gray, William Wilson, Psycho och

Dubbelgångaren. Sedan tänker jag använda mig av Freuds analys utifrån verken: Freud och

människans själ av: Bruno Bettelheim och Den dolda människan av: Harald Schjelderup och

jag kommer att diskutera svårigheten med personlighetsklyvning. Det är också intressant att
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jämföra fyra olika fall, som är mycket lika varandra, trots att de handlar om olika människor

och miljöer.   

   Freud menade att hypnosen var en viktig grund för psykoanalysen och för att kunna förstå

människans själ, då förträngningar eller ett visst handlande kunde visa sig i det

undermedvetna i den dolda och mörkare sidan av oss själva.1  

   Vid medvetandet hade patienten en personlighet, men under hypnosen kom den

undermedvetna sidan fram. Freud kunde få patienten att stanna kvar i ett visst tillstånd, så att

personligheten kunde förändras, men bara under en kortvarig stund. Sedan återgick patienten

till sitt normala medvetande.

    Det som vi upplever i det undermedvetna är en annan sida av oss själva, som vi inte vill

kännas vid i vårt medvetande. Detta kan leda till personlighetsklyvning i olika former2.

Bakgrund om Författarna, regissören och deras verk

 

  Alfred Hitchcock är en av vår tids största filmregissörer inom thrillergenren. 

Han föddes 13 augusti 1899 i Leytonstone i norra London, England    

   Hitchcock har en stor fokus på den mänskliga psykologin, då skräck, fantasi och humor

genomsyrar hans filmer. Hitchcocks filmer handlar om vardagliga människor som har förlorat

kontrollen över det som händer. En av hans mest berömda filmer Psycho (1960) tar upp

problematiken, när det onda jaget i personlighetsklyvningen får övertaget. Denna film baseras

på boken med samma namn av: Robert Bloch, som inspirerades av Wisconsins seriemördare

Ed Gein. 

    Hitchcock avled den 29 april 1980 i Bel Air, Los Angeles, Kalifornien, USA.3

     Någon annan som är en tidig föregångare till detta ämne är Edgar Allen Poe som föddes

år 1809 den 19 januari i Boston i Massachusetts. Han förlorade båda sina föräldrar vid tre års

ålder, men blev adopterad av en köpman. 

    Poe skrev även poesi men det som upptog hans tid var hans författande av

skräckberättelser. Hans berättelser beskrev detaljerat det kusliga och obehagliga. Poe

intresserade sig precis som Hitchcock för den mänskliga psykologin, som t ex; i hans novell

1 Bruno Bettelheim, Freud och människans själ, översättning: Björn Sahlin, Proprius förlag, Stockholm år 2001,
s.17-72.
2 Harald Schjelderup, Den dolda människan, översättning; Lena Axelsson, bokförlag J.W.Cappelens forlag.a.s år
1984 (1962, 1984), s. 28-31.�
 Patrick McGilligan,  Alfred Hitchcock: A Life in Darkness and Light, bokförlag Reganbooks år 2004,

Sverige.
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William Wilson (1839) där han skildrar dubbelheten hos en människa och svårigheten att

överlista sitt andra jag. 

    Poe avled den   7 oktober år 1849 i Baltimore, Maryland, USA.4

      Fjodor Dostojevskij är en annan som också har intresse sig för detta ämne. Han föddes

den 11 november år 1821 på ett fattigsjukhus i Moskva. Dostojevskij fick en sträng

uppfostran och mamman avled när han var arton år. Dostojevskijs far dog två år senare man

misstänkte att han mördats. 

   År 1849 så dömdes Dostojevskij till döden då han hade deltagit på ett socialistiskt möte,

men han benådades och skickades till ett fångläger i Sibirien där han fick avtjäna nio år. 

   Han intresserade sig för människans djuppsykologi, vilket hans verk Dubbelgångaren (1847)

är ett bra exempel på, då han på ett skickligt sätt skildrar det dubbla hos en människa och den

psykiska och fysiska påfrestning som den drabbade personen utsätts för.

    Dostojevskij avled den 9 februari år 1881.5

   Oscar Wilde är även en författare som har intresserat sig för detta ämne. Han föddes den 16

oktober år 1854 i Dublin, Irland. Han dömdes till två års straffarbete för sin homosexualitet.

Efter att ha avtjänat sitt straff, så blev hans hälsa allt sämre. Wilde gick i landsflykt till

Frankrike.                                               

   Han intresserade sig för tvångsneuroser och tankar kring lust och olust. Han fick användning

av sitt intresse för psykologin i Dorian Gray (1890), där han tar upp narcissism och

personlighetsklyvning.

    Han avled sedan den 30 november år 1900 på Hotel d’Alsace (heter nu L’Hotel) i Paris,

Frankrike. Idag så räknas han som en av de största bland engelska författare.6

   Psycho

   Marion har stulit pengar från sitt arbete och är därför på flykt. Hon hamnar på ett

närliggande motell, då det är ett fruktansvärt regnväder, där hon träffar den udda ägaren

Norman Bates. Han mottar henne godhjärtat och bjuder på kvällsmål. 

4 Rosemary Goring, Vem är vem i världslitteraturen, Författar lexikon från A till Ö, översättning: Hans &
Marianne Levander, bokförlag Rabén prisma år 1994, Stockholms, Edgar Allen Poe s.250.
5 Ibid. s.97.
6 Ibid. s.338.
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Norman måste gå till det intill liggande huset, som upplevs som spöklikt, för att hämta målet.

Då hör Marion att han kommunicerar med sin mamma. Marion uppfattar då att mamman

ogillar hennes ankomst och att hon förtrycker honom. 

   Senare på kvällen när Marion ska duscha, så uppenbarar sig en kvinnlig gestalt som hugger

henne till döds i badrummet. 

     Norman chockas av att finna henne död i badkaret, men han bestämmer sig för att dölja

alla spår efter henne.

 När Marions företag inte får tag i henne så anlitar de detektiven, Milton Arbogast som ska se

till att återfå pengarna som hon har stulit. Han tar in på det öde motellet och får sina

misstankar bekräftade, att Marion varit där. Sedan när han tar sig in i det intill liggande huset

så blir han nedhuggen i trappan av en äldre kvinnlig gestalt. 

     Marions älskare Sam och hennes syster Lila beslutar sig för att ta in på motellet för att

undersöka saken själva. Lila smyger sig in i huset för att hitta mamman och få upplysningar.

    Det enda hon finner är ett skelett som bär en grå peruk och klänning. I samma stund så

uppenbarar sig en äldre kvinnlig gestalt igen med en kniv i handen och hon är nära att bli

mördad, men räddas i sista minuten av Sam som hinner överrumpla honom. 

    På polisstationen så har de kopplat in en psykolog som förklarar att Norman har utfört allt

själv och att mamma har tagit över hans personlighet helt och hon bekände allt. 

Porträttet av Dorian Gray

    Dorians pappa blir mördad och hans mamma avlider kort därefter och de efterlämnar en

förmögenhet.. Detta gör att han blir fostrad av tjänstefolket.

   När Dorian blivit vuxen så kommer han i kontakt med en konstnär vid namnet Basil, som

avgudar hans skönhet, vilket gör att han målar ett porträtt av Dorian. 

   Dorian får även träffa Basils bekantskap Lord Henry som är ytlig och självupptagen.  

    När Basil är färdig med porträttet så blir Dorian förälskad i porträttet samtidigt som han

avundas dess skönhet. Basil ger porträttet till Dorian.  

   Dorian blir förälskad i skådespelerskan Sibyl Vane, vars röst och skönhet han avgudar, men

en dag när han tar med sig Basil och Lord Henry för att se Romeo och Julia, då sjunger och

spelar hon  så dåligt att det blir katastrof. 

   Efter detta framträdande så föraktar Dorian henne och bryter deras förlovning. Några dagar

senare så får Dorian reda på av Lord Henry att hon har förgiftat sig. Dorian anklagar sig själv

men visar ändå inga känslor trots hennes tragiska bortgång. 
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   Arton år senare så vill Sibyls bror James hämnas hennes död och han hotar Dorian som

förnekar all bekantskap med henne, men Dorian övertygar honom om att han är alldeles för

ung och då släpper James honom. Det han inte vet är att Dorian inte har åldrats en dag sedan

den dagen hon gick bort.  

   Han bjuder in Basil för att se porträttet och han känner inte igen det, då det har förändrats

genom Dorians ondska, vilket han påpekar. 

   Detta gör att Dorian hugger ner honom med en dolk. 

   Han får hjälp att undanröja liket av läkaren Allen Campbell, som gör det mot sin vilja.

Det enda Dorian vill är att stoppa tavlans föråldringsprocess, vilket han tror sig kunna

förhindra om han hugger med en dolk i porträttet. 

   I samma stund som han gör det, så har han även dödat sig själv, eftersom tavlan även var

hans själ. Den gestalt som ligger död på golvet är den gamla och vanställda mannen från

porträttet och den ungdomliga Dorian återfinns i tavlan.7 

William Wilson

   William ser en gestalt som är lik honom själv i både till utseende och sätt. Han är född

samma dag och bär samma namn som honom, men det är också hans rival som han avskyr och

föraktar. 

   Under en spelkväll så spelar han kort mot en förnäm man som han lurar av pengar innan

hans andra jag avslöjar hans fusk. 

   Vid ett senare tillfälle så utmanar William den andre William på en duell. Under duellen så

tycker han sig skymta sin egen spegelbild i spegeln, men han har svårigheter i att urskilja om

det är han själv eller hans fiende. 

   Sedan tror sig William ha dödat sin fiende med flera hugg från sin värja. Hans handlande får

oväntade konsekvenser nämligen att, i samma ögonblick som han har dödat sin fiende så har

han även dödat sig själv. 8  

Dubbelgångaren

7 Oscar Wilde, The complete illustrated stories, plays and poems, year 1987 (1891) Octopus books Ltd,
Czechoslovakia p. 1-152. 
8 Edgar Allen Poe, Hemlighetsfulla och fantastiska historier, översättning: Tom Wilson, år 1946 andra upplagan,
Bokförlag Björck & Börjesson, Stockholm s.92-113.        
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   Goljadkin lever i en liten lägenhet tillsammans med sin betjänt och han arbetar som

tjänsteman inom ämbetet. Han lever över sina tillgångar. Goljadkin går in i olika affärer och

beställer olika varor. Han återvänder aldrig och betalar dom därför inte heller. 

   I staden så träffar Goljadkin en gestalt som påminner om honom själv och har samma namn.

Men han är yngre, självsäker och arbetar på samma ämbete och är framgångsrik. 

   Den yngre Goljadkin försöker att göra sig av med den äldre genom att ställa sig in hos hans

vänner och sprida falska rykten. Han försöker även att ta ifrån honom den enda kvinnan, som

den äldre älskar i hemlighet. 

      Den äldre försöker att avslöja den yngre, men då vill ingen lyssna alla föraktar honom

istället. Goljadkin kämpar mot sin dubbelgångare, men allting går överstyr, då han blir alltmer

förvirrad och börjar höra röster. Till slut så blir han intagen på ett mentalsjukhus.9  

Analys

   Alfred Hitchcock har under större delen av sitt liv inom filmbranschen intresserat sig för

psykologi, därför tar han upp människors svårigheter i sina olika filmer som t ex fobier,

personlighetsklyvning och för hur det undermedvetna speglar sig i huset och får symbolisera

människans psykiska tillstånd. 10

Framförallt i Psycho, skildrar han problematiken i att ha två personligheter och att kunna

hantera detta. Hitchcock är skicklig när han framställer dessa personligheter, då publiken

stängs ute från det mystiska huset och inte får se vad som verkligen försiggår inne i huset,

utan publiken hör bara Norman kommunicera med sin mamma. 

I en tidigare scen då Marion har lämnat stan, så tänker hon på vad alla kommer att säga om

hennes brott. Dessa röster blir en påminnelse för hennes samvete. 

   När hon har anlänt till motellet så har Norman bjudit in henne för att äta i ett rum intill

kontoret, där finns ett flertal uppstoppade fåglar som väcker obehag med deras ögon som

iakttar t ex en uggla som står med utbredda vingar i en hotfull anfallsposition. Det visar sig att

fåglarna är Normans hobby. Fåglarna väcker ett obehag för det som inte har hänt, men som

kommer att hända, då de symboliserar mamman. Då fåglarna vakar med sina ögon och är

beredda att anfalla och fånga sitt byte. Precis som Normans mamma är beredd att undanröja,

de kvinnor som väcker en svartsjuka hos henne.  

9 Fjodor Dostojevskij, Dubbelgångaren, översattning: E.Von SABSAY och C. STERZEL, Tryckbolaget Tiden,
Stockholm, år 1956 (1847), tredje upplagan.���

Patrick McGilligan, Alfred Hitchcock: A Life in Darkness and Light, bokförlag Reganbooks år 2004,
Sverige.
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   Under tiden som Marion äter så för hon och Normans en konversation om att vi alla flyr från

något som vi inte kan komma ifrån i likhet med att vara instängd i en bur. Han berättar att

hans mamma är psykiskt sjuk, då föreslår Marion att han borde placera henne på ett

mentalsjukhus. Detta reagerar han starkt på och rösten blir sträng och obehaglig, och han talar

om detta ämne som om det var något som han själv erfarit. Detta samtal får Marion att inse att

hon själv är fångad i en fälla, men hon har en möjlighet att ändra sin situation genom att

lämna tillbaka pengarna. Efter Marions konversation med Norman så avslöjar hon sitt riktiga

namn och vart hon verkligen kommer ifrån.        

   Vid ett senare tillfälle så ser man en äldre dam röra sig i huset, trots att Bates säger att

mamman är invalid. Det blir en kuslig stämning då Hitchcock lämnar publiken i ovisshet om

vad som verkligen händer. Det sker två mord och det enda publiken ser när morden utförs är

en gestalt som är iklädd en klänning, tofflor och har grått uppsatt hår, men man får inte se

ansiktet. Detta gör att man misstänker att modern är skyldig till morden, men är det verkligen

så?! Hitchcock vill iallafall att publiken ska tro att det är Bates mamma, som har utfört

morden. In i det sista så lyckas han lura publiken och detta chockerar många när de får reda på

sanningen, för publiken tror på Bates som en skötsam, trevlig och omvårdande person.

Publiken har låtit sig manipuleras av hans trevliga uppförande istället för att fråga sig varför

man inte får träffa mamman.11 

    I en scen bestämmer sig Bates för att ta ner mamman i källaren, för att ingen ska komma åt

henne och hon gnäller på vägen att hon inte vill ner till källaren. Innan denna scen har vi fått

veta av sheriffen att mamman förgiftade sig själv och sin man, men när Marions syster Lila

och Marions älskare Sam säger att dom har sett mamman i huset vid fönstret, så blir sheriffen

konfunderad och undrar vem det i så fall, som ligger begravd om hon inte är död!?!  

Detta väcker en spänning hos publiken, då vi inte vet hur det verkligen ligger till.    

I samma stund uppenbara sig en äldre kvinnliga gestalt igen med en kniv i handen, men denna

gång syns ansiktet och det är Norman vars röst har ändrats, då han låter som en äldre kvinna.

   Psykologen fick reda på att Norman hade haft en tragisk barndom, då hans mamma blev

lämnad av hans pappa och Norman upplevde mamman som dominant och bestraffande. 

   Det visade sig att Norman hade mördat sin mamma och hennes nya man i sängen av

svartsjuka. Psykologen menade att Norman återskapade sin mamma efter dådet på grund av

skuldkänslor. Ofta var han sin mamma och kunde föra en konversation mellan båda sina

personligheter. Till slut så existerade bara en av personerna nämligen hans mamma.12

11 Alfred Hitchcock ,Psycho (dvd), special feautures the making of,  Universal Pictures, år 1999 (1960) Sverige
12 Alfred Hitchcock, Psycho (dvd) Universal Pictures, år 1999 (1960) Sverige.
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   I Dorian Gray är det skönheten och ungdomen, som väcker starka känslor hos Dorian, efter

att Lord Henry har intalat honom att skönheten är det enda viktiga. Detta gör att Dorian tänker

bara på det yttre och därför avundas porträttet och dess eviga ungdom. I samma ögonblick så

säljer han sin själ för att inte åldras mer. 

   Hans personlighet förändras till det sämre hela tiden och Dorian blir mer och mer besatt av

sig själv som porträttet. 

   Detta göra att han visar en annan och aggressivare sida av sig själv och Lord Henry blir hans

mörka skugga, då han påverkar Dorian till det sämre, vilket märks tydligt i Dorians

handlande. Då ändras porträttet och munnen får ett ondskefullt leende och börjar åldras. 

   Efter Dorians mord så åldras och förfulas porträttet ännu mer, då det speglar hans inre och

mörkare sida. Men Dorians nära låter sig luras av hans yttre skönhet, då det fortfarande

speglar en oskuldfullhet. 

Han blir frustrerad över vad som håller på att hända med porträttet och försöker att dölja sin

mörka sida, genom att låsa in det, men han blir mer och mer paranoid för vad som håller på att

hända med porträttet och för vad det kan betyda. 

   När Basil ser porträttet så blir han upprörd och Basil förstår det som Dorian inte vill förstå

att det är en symbol för alla hans synder, då det är oigenkännligt. 

   Då Dorian har fått detta bekräftat mördar han Basil. 

I samma ögonblick som Dorian hugger med dolken i porträttet, renas bilden och återgår till

den vackra och oskuldsfulla bild som det var ifrån början. Den äldre och förfulade mannen

som ligger på golvet är Dorians sanna ansikte av den han varit. Det inre som tavlan speglade

hade nu blivit Dorians yttre. 

   När Lord Henry finner honom död så kan han bara känna igen honom genom de ringar som

han bar.   

          

I William Wilson är gestalten ett identiskt porträtt av honom själv, men han har en defekt i

rösten, då han viskar fram det han vill säga samtidigt som han imiterar Wilsons röst.

   Huset spelar även en viktig roll, då det ändrar skepnad och nästintill blir omöjligt att ta sig

ut ifrån. Huset speglar Williams klyvnad och hur den skiftar och förvirrar honom. 

   Det William inte förstår är att hans andra jag försöker att hjälpa honom och tala om för

honom hur han ska handla. 
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   William avskyr sin rival och blir mer och mer aggressiv mot honom och ignorerar allt som

han säger, detta gör att skuggan får allt mindre plats. Den förminskas, desto ondare och ju mer

makt William skaffar sig. 

   I samma ögonblick som William dueller mot sin fiende, så tycker han sig ett kort ögonblick

skymta sin egen bild i spegel istället för sin fiendes. Trots detta så hugger han värjan i honom,

för att tysta honom. 

   Han tror sig ha dödat sin fiende, men egentligen har han dödat sig själv. 

   Det han inte ville förstå var, att det var att hans inre röst som symboliserade hans samvete

och den goda delen av honom själv. Detta förtryckte han med sin ondska.  

   I Dubbelgångaren så skiftar Goljadkin hela tiden humör och åsikter, ena stunden verkar

han god och i nästa ond. Det pågår en kamp mellan hans olika röster inom honom hela tiden

och detta gör att Goljadkin får allt svårare att uppfatta verkligheten. Han blir paranoid för vad

den yngre försöker att göra mot honom, då han själv försöker att göra allt som står i hans makt

för att stoppa denna dubbelgångare. 

    Istället stoppar han sig själv och blir mer och mer isolerad och främmande för

omgivningen, då hans beteende är underligt och förvirrat. Goljadkin är någon gång sams med

sin skugga, men mestadels är han aggressiv och hatisk mot dubbelgångaren. 

   Genom detta bryts han ner och till slut, är han ett barn som hans läkare leder in på

sinnesjukhuset, men han kan inte längre uppfatta var han befinner sig, då klyvnaden är så stark

att det egentligen bara återstår en svag skugga av honom själv.

Symboler

 

   Det finns flera symboler i de olika verken t ex: i Psycho får de uppstoppade fåglarna på

kontoret symbolisera Normans mamma som också är uppstoppad med halm, men fåglarna får

även symbolisera iakttagelsen av honom, då ugglans skarpa blick följer honom och blir en

påminnelse om hans synder och att han har dödat sin mamma.13  

   Precis som i Psycho så blir Dorians porträtt hans samvete, då porträttets åldrande och

förfulande blir en påminnelse om hans synder.  Framförallt i William Wilson så symboliserar

skuggan hans samvete, men i Dubbelgångaren så finns det inte direkt någonting som

symboliserar hans samvete.  

   Huvudkaraktärerna bär olika masker i de olika verken. Goljadkin tror sig inte bära någon

mask, vilket han hävdar bestämt att han inte bär, trots att det är så uppenbart att han gör det.
13  Francois Truffaut, Samtal med Hitchcock, översättning; Torsten Manns, Nordstedts förlag AB, Stockholm år
1991, s.226.
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Det är svårt att urskilja när han är god eller ond eftersom detta skiftar hela tiden. Han bär flera

masker och därför så blir det omöjligt att avgöra, när han är sig själv.

   I Dorian Gray är skönheten hans mask som skyddar honom, då han har låtit sälja sin själ för

evig ungdom och alla karaktärerna låter sig luras av hans oskuldsfulla mask. 

   I William Wilson så är hans andra jags mask god och försöker att intala honom hur han ska

handla och blir samtidigt en symbol för hans samvete.

   Men i Psycho är Normans mask hans mamma, då han bär hennes kläder, peruk och försöker

även att efterlikna hennes röst och då han utför morden.  

    Psycho har flera intressanta kopplingar till de andra verken t ex spegelmotivet som spelar

en viktig roll. Trots att karaktärerna ser en spegling av sig själva, så känner dom inte igen sig

själva mer än glimtvis. 

   I två av verken får huset symbolisera kluvenheten t ex i William Wilson, då den skildras

utifrån husets skiftande av form och rum, som näst intill gör det omöjligt att hitta ut därifrån.

   Freud menade att huset blir en symbol för människans psyke med alla rum och dörrar.14

Även i Psycho som kusligt och det yttre speglar det som sker inuti huset. Det blir också en

symbol för det kusliga som sker inuti Norman. Men i de två andra verken så speglar inte

husen något speciellt. 

   Karin Boye skildrar detta tema skickligt i denna dikt;

Här går jag icke, detta är ej jag,

Det är en ljugande spegelbild bara

Spörjande och undrande var jag månde vara,

längtande att möta sin verklighet en dag.15

   Denna dikt tar upp svårigheten med att förneka sitt andra jag, då speglingen av oss själva

uppenbarar sig. Spegelbilden blir en påminnelse om vårt andra ansikte, men i samma stund

som vi ser spegelbilden av oss själva, uppstår en ångest över att behöva konfronteras med oss

själva då vi ser det andra jaget. Spegelbilden får symbolisera människans kluvenhet och

svårigheten i att finna sitt rätta jag och detta kan vi även återfinna i de ovannämnda verken.  

   Precis som i dikten av Karin Boye, Dorian Gray, William Wilson, Psycho och i

Dubbelgångaren så tar Freud också upp svårigheten med att kämpa mot sig själv, då han

skildrar medvetandet som den goda sidan och det undermedvetna som den mörka och onda

sidan av oss själva. 

14 http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=817138, program 14, datum: 070501,år 2007. 
15 Ivan Alm, Från Freud till Jung, bokförlag Almqvist & Wiksell informationsindustri AB, Uppsala år 1973,
s. 139.

12



   Det är när medvetandet förlorar kontrollen över det omedvetna som de mörka och

tvångsmässiga kommer upp till ytan. Det pågår en ständig kamp mellan det goda och det

onda.   Det är denna kamp som speglar sig i den dubbelhet som finns i alla studieobjekten.

Denna kamp kan till slut bli okontrollerbar för hur denna person kommer att handla.

   I Dorian Gray och i William Wilson dör båda personerna, då de i sin spegling av sig själva

tror sig ha dödat sin fiende, men egentligen så har de dödat sig själva. 

   I Psycho och i Dubbelgångaren så spärras båda karaktärerna in på psyket, då de har tappat

kontrollen genom sin kluvenhet.  

Jämförelse

   I Dorian Gray, William Wilson och i Psycho så finns det en undermedveten kännedom om

att ett andra jag existerar. Men i Dorians fall så ändras hans personlighet, då han förälskar sig i

sig i sig själv i porträttet, som symboliserar skönhet och oskuld. Han avlägsnar sig mer från

den personen som han är på porträttet. Porträttets ungdom och skönhet får honom att avstå

från sin själ, sin personlighet. Det blir en spegling av hans mörka sida, då han ser porträttet

som en existerande person. 

      I William Wilson så kan vi också återfinna beskrivningen av hans andra jag, som en

person som existerar, då han uppfattar denna person som en kopia och denna likhet upplever

William som hotfull. 

   Precis som i de ovannämnda verken så upplever Norman att hans mamma existerar, då han

är rädd för att göra sådant som hon ogillar. Ena stunden är han sig själv och i nästa så är han

sin mamma och han för också en dialog mellan sina personligheter. Hon får mer och mer

övertag och blir hans onda röst. 

   Detta kan även återfinnas i Dubbelgångaren, då Goljadkin stöter på sin rival den yngre som

liknar honom. Det är en strid mellan båda personligheterna, då den yngre försöker att göra sig

av med den äldre och tvärtom. Det sker en skiftning mellan personligheterna och det blir svårt

för honom att uppfatta vad som är verkligt. Han är också övertygad om att hans andra jag

existerar och vill honom ont.

   Till skillnad från Normans, Dorians och Goljadkins andra jag så försöker Williams skugga

hjälpa honom att handla rätt, samtidigt får den onda delen mer makt över honom och detta gör

att hans goda sidas skugga förminskas.   

    I alla verken så finns en stark aggressivitet riktad mot det andra jaget, utom i Psycho där det

är riktat mot andra personer. Dorian och Norman använder sig av en kniv och William av en
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värja, då de tystar den andra rösten genom att döda den, men i Dubbelgångaren så används

inget vapen. 

    Sammanfattning

   Jag har i denna uppsats försökt att ta reda på varför spegelbilden eller skuggan uppfattas,

som en fiende. Jag tycker att det tydligt framgår i alla verken att det handlar om

huvudkaraktärens omedvetna kamp mot sig själv, då de alla bär en god eller ond mask.

   Jag tycker att det är intressant att det finns så många likheter i de olika verken. 

   Det finns också flera symboler för samvetet och för de synder som karaktären har begått,

däremot så finns det inget som symboliserar samvetet i Dubbelgångaren.

    Precis som Freud skriver så är det en strid mellan det goda och det onda och det pågår en

ständig kamp i alla huvudpersonerna, då alla måste kämpa för att behålla sitt egna jag vilket

dom inte lyckas med utan samtliga går under. 

     Jag tycker att det ibland är svårt att uppfatta vilken personlighet, som det handlar om i

böckerna, därför så tycker jag att Hitchcock är den som har lyckats skildra detta allra bäst i

Psycho. 

   Jag tycker att det är tragiskt, när personligheten spårar ur och det onda jaget segrar, vilket

sker både i böckerna och i filmen.   

   Det är ändå intressant att alla verkens upphovsmän har lyckats framställa detta tema på ett

kusligt och genomtänkt sätt, som engagerar och påverkar alla.
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