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Ágrip 
 
Í þessari ritgerð er kannað hvernig tengja má saman bandarískar kvikmyndir og 
afbrotafræði. Stuðst er við þrjár kvikmyndir frá tíunda áratug síðustu aldar sem fjalla um 
raðmorðingja, Natural Born Killers, Kalifornia og Copycat. Það kemur fram hvernig 
kvikmyndirnar og umfjöllun fjölmiðla tengjast og eiga þátt í að viðhalda fyrirbærinu í 
menningunni. Í kvikmyndunum kemur fram gagnrýni á ferlið og áhuga fjölmiðla og 
almennings á raðmorðingjum. Þar er einnig leitast við að skilgreina ástæður að baki 
morðanna, sem geta verið uppeldis-, félagslegar eða af líffræðilegum toga og þar 
tengingar. Eru raðmorðingjamyndir sýndar í ljósi slíkra tenginga og eru eiginleika 
kenningar (e. trait theories) og álagskenningar (e. strain theories) úr afbrotafræðinni 
notaðar við greiningu þessa á raðmorðingjum í umræddum kvikmyndum.  
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Inngangur 

 

Hollywood hefur getið af sér ýmiss konar kvikmyndir sem draga upp mynd af fólki sem 

virðist í fyrstu vingjarnlegt og eðlilegt ásýndar en reynist síðan vera vitstola og 

viðsjárvert. Það er því engin furða að fólk dragi þá ályktun að þeir sem fremji morð séu 

þar með veikir á geði. Það sjónarmið, að morðingjar beri með sér líkamleg og huglæg 

einkenni sem aðgreini þá frá öðrum einskorðast ekki við kvikmyndaáhorfendur. Allt frá 

því á 19. öld hafa afbrotafræðingar sett fram tilgátur um að afbrotahegðun orsakist 

mögulega bæði af líffræðilegum og sálfræðilegum þáttum og að hjá sumum séu 

sálfræðilegir eða geðrænir eiginleikar meðfæddir eða myndist stuttu eftir fæðingu og 

hafi áhrif á félagslega virkni og hegðun þeirra (Siegel, 122). Það getur því verið 

áhugavert að kanna hvernig bandarískar kvikmyndir og afbrotafræði tengjast og skoða 

hvernig kvikmyndir sýni raðmorðingja og hvernig hægt er að nota félagsfræðikenningar 

úr afbrotafræði til greiningar á þeim.  

Í ritgerð þessari er markmiðið að greina raðmorðingja í þremur bandarískum 

kvikmyndum frá tíunda áratugnum og bera þær saman. Kvikmyndirnar sem teknar eru 

fyrir eru Natural Born Killers (1994, Oliver Stone), Kalifornia (1993, Dominic Sena) og 

Copycat (1995, Jon Amiel). Við val á kvikmyndum var hugað að fjölbreyttum 

frásagnaraðferðum og ólíkum söguþráðum í myndum sem eiga það sameiginlegt að 

fjalla um raðmorðingja. Við greiningu á eðli raðmorðingja í bandarísku 

raðmorðingjamyndunum verður annars vegar stuðst við eiginleikakenningar (e. trait 

theories) um afbrotahegðun sem einkum er skipt upp í sálfræðilegar (e. psychological 

theories) og svo líffræði- og félagslegar kenningar (e. biosocial theories) og svo hins 

vegar við almenna álagskenningu (e. general strain theory). Leitast er við að rannsaka 

hversu vel ákveðnar kenningar afbrotafræðinnar nýtast við greiningu á 

raðmorðingjamyndum ásamt því að skoða hvernig raðmorðingjamyndir á tíunda 

áratuginum voru í samanburði við fyrri kvikmyndir. Þær bandarísku kvikmyndir sem 

teknar eru fyrir veita ákveðna innsýn í það hvernig fjölmiðlar og kvikmyndir varpa ljósi 

á raðmorðingja og verður því umfjöllunarefnið sett í samhengi við þá neyslumenningu 

sem myndast hefur í kringum raðmorðingjafyrirbærið í nútímasamfélagi og eru 

samtvinnaðar umfjöllun og greiningu á kvikmyndunum. 
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1. Ímynd raðmorðingjans í bandarísku samfélagi 

 

Síðan á áttunda áratugnum hefur ímynd raðmorðingjans verið hluti af markaðssetningu í 

iðnaði þar sem fram fer sala á varningi tengdum þekktum raðmorðingjum (e. 

murderabilia). Það ásamt stöðugu flæði af kvikmyndum, sjónvarpsþáttum, bókmenntum, 

tímaritum og vefsíðum hefur gefið ímynd raðmorðingjans sýnileika í neyslusamfélagi 

nútímans. Bandarískt samfélag í dag virðist hugfangið af raðmorðingjum út frá þeirri 

mynd sem birtist af þeim í fjölmiðlum sem og öðrum miðlum og eiga raðmorðingjar í 

kvikmyndum oftar en ekki sér fyrirmyndir í raunverulegum morðingjum. Sem dæmi úr 

myndinni Natural Born Killers (1994, Oliver Stone) er viðtal sem tekið er við 

fjöldamorðingjann Mickey í fangelsi í myndinni, að hluta til byggt á viðtali við hinn 

alræmda Charles Manson, eins og þegar morðinginn spilar hugartafl (e. mind chess) við 

viðmælanda sinn. Manson sem hafði alist upp við slæmar aðstæður sannfærði annað fólk 

um að myrða fyrir sig og var dæmdur saknæmur fyrir það (Stone, 246).  

Raðmorð fá mikla umfjöllun og umtal í fjölmiðlum þar sem um samfélagslegt 

vandamál er að ræða og er talið að slík umfjöllun hafi spilað stórt hlutverk í að gera 

raðmorðingja þekkta. Rannsóknir hafa sýnt fram á að raðmorðingjar verði fyrir áhrifum 

frá fjölmiðlum, öðrum miðlum og akademískri sálfræði. Margir þeirra kynna sér 

upplýsingar um aðra brotamenn og læra af þeim áður en þeir hefja sinn eigin brotaferil. 

Dæmi eru til af raðmorðingjum sem hafa haft í fórum sínum handbækur um hvernig 

skuli gerast raðmorðingi þegar þeir hafa verið verið handteknir og er raðmorðinginn í 

kvikmyndinni Copycat (1995, Jon Amiel) sýndur með slíka bók. Fyrirbærið raðmorðingi 

er í raun orðið eins og hvert annað starfsheiti eða lífstíll sem hægt er að tileinka sér 

(Seltzer, 107) 

Johnson og Becker (1997) rannsökuðu hvort mögulegt sé hægt að greina hverjir 

hugsanlega gætu orðið raðmorðingjar í framtíðinni og niðurstöður sýndu að margir 

samsama sig raðmorðingjum úr kvikmyndum. Rannsóknin var byggð á viðtölum við níu 

ungmenni á aldrinum 14-18 ára sem lýst höfðu áhuga á að myrða manneskjur en ekki 

látið verða að því. Það var einkum persónan Hannibal Lecter úr kvikmyndinni Silence of 

the Lambs  (1991, Jonathan Demme) sem hafði áhrif á nokkur ungmenni og kvaðst eitt 

þeirra kunna vel við það hvernig persónan Hannibal hefur stjórn á fólki. Kvikmyndir um 

raðmorðingja gera fólki í raun kleift að sjá morð framkvæmd á skjánum áður en það 

framkvæmir slíkt sjálft í raunveruleikanum. Ungi maðurinn í rannsókninni sagðist vilja 

fara í gegnum sama ferlið; að drepa yfir hundrað manns, vera handsamaður og sjá 
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sjálfan sig í sjónvarpinu en höfuðmarkmið hans væri að öðlast frægð fyrir voðaverk 

(Johnson og Becker, 336-337). Í áðurnefndri Copycat heldur sérfræðingur í 

raðmorðingjum fyrirlestur við upphaf myndinnar um möguleika þess að geta greint til 

um einstaklinga með áhættuþætti þess að gerast raðmorðingjar áður en þeir hefji 

brotaferil sinn.  

Raðmorðingjafyrirbærið hefur einnig verið talið heyra til með gotneskri 

tískubylgju þar sem áhugi á skrímslum, vampírum og varúlfum er í fyrirrúmi. Augnamið 

þessarar gotnesku tískubylgju er að skapa ótta, ekki aðeins með fyrirbærum eins og 

vampírum heldur einnig hryðjuverkamönnum, barnaníðingum, illa innrættum mæðrum 

og morðingjum (Schmid, 7). Fræðimenn, þar á meðal Nicola Nixon hafa bent á að 

amerísk menning hafi tilhneigingu til að breyta raðmorðingjum í raunveruleg skrímsli og 

sé það áberandi með tilkomu sannsögulegra bókmennta um raðmorðingja (Nixon, 219). 

Það sem fellur ekki innan samfélags, er varpað út fyrir sem ímynd skrímslis sem í senn 

er hatað og dýrkað og raðmorðinginn er einn nýjasti holdgervingur þess. Skýringin á 

áframhaldandi vinsældum skrímsla innan neyslumenningar er talin vera sú að skrímsli 

veki upp athygli samtímis andstyggðartilfinningu (Schmid, 7). Birting kvikmynda á 

raðmorðingjanum sem skrímsli er ekki nýtt af nálinni og sem dæmi fjallar mynd Fritz 

Lang, M (1931) frá fjórða áratugi síðustu aldar um barnaníðing sem misnotar og myrðir 

börn sökum þess að hann skortir sjálfstjórn. Hann getur ekki staðist það að drepa vegna 

þess að hann er skrímsli og það er í eðli skrímsli að gera það (Lewis, 131). 

 
 
2. Þróun raðmorðingjamynda 
 
 
Gagnrýnendur halda því gjarnan á lofti að ofbeldi í kvikmyndum hafi verið að færast í 

aukana með árunum. Helsti munur á myndum um og eftir sjöunda áratuginn er 

tækniþróun í kvikmyndum sem hefur boðið upp á tæknibrellur eins og blóðskvettur 

þegar manneskja er skotin eða stungin í bíómynd. Það er þó ekki til merkis um að minna 

hafi verið um ofbeldi í eldri raðmorðingjamyndum. Myndin The Black Cat (1934, Edgar 

Ulmer) fjallar um vitstola arkitekt sem fyllir kjallarann á stórhýsi sínu af líkum þeirra 

kvenna sem hann hefur myrt og lýkur myndinni með því að eiginmaður eins 

fórnarlambsins húðfléttir hann. Í mynd frá sjötta áratuginum, Kiss of Death (1947, 

Henry Hathaway) myrðir vitfirrtur maður eldri, lamaða konu með því að binda hana við 

hjólastól sem hann ýtir síðan niður stiga. 

Takmarkanir á framsetningu ofbeldis í Hollywood-myndum fyrir sjöunda 

áratuginn voru vegna ritskoðanna “the Production Code” og voru raðmorðingjar í 
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kvikmyndum á þeim tíma oftar en ekki háðar málamiðlun kvikmyndagerðarmanns og 

ritskoðanda. Kvikmyndagerðarmenn þess tíma drógu úr birtingu á ofbeldi í smáatriðum 

en sóttust eftir því að auka tilfinningaleg áhrif ofbeldisins (Messaris, 875-876). Á 

sjöunda áratugi gerði kvikmyndagerðarmaðurinn Hitchcock einn þekktasta spennutryllir 

allra tíma, Psycho (1960). Hitchcock sem leitaðist eftir að skoða sálfræðilegar afstöður 

til glæpa og refsinga, lagði áherslu á með Psycho að sýna hvernig fjölskylduaðstæður og 

áfall í æsku geta haft áhrif á sálarlífið og leitt til glæpsamlegrar hegðunar. Norman Bates 

í Psycho er dæmi um morðingja í spennutrylli frá sjöunda áratuginum sem er veikur á 

geði og sú útskýring gefin að móðir hans sé megin orsakavaldurinn. Hún átti að hafa 

veitt honum óeðlilega mikla athygli sem beindist í aðra átt þegar hún kynnist öðrum 

manni. Myndin var meðal þeirra fyrstu til að sýna frásögn út frá sjónarhorni morðingjans 

í kvikmynd þar sem hann fer á gægjur í gegnum gat á veggnum og einnig er sturtuatriði 

myndarinnar vel þekkt þar sem áhorfandinn sér morðið framið frá sjónarhóli 

morðingjans (Lewis, 264). 

Færa má rök fyrir því að raðmorðingjamyndir hafi á tíunda áratugnum færst milli 

kvikmyndagreina þar sem þær hafa þróast úr hrollvekjumyndum sem höfðu gegnt því 

hlutverki að hræða áhorfandann yfir í spennutrylli sem átti frekar að vekja spennu hjá 

áhorfandanum og stuða hann. Raðmorðingjamyndir níunda áratugarins voru forgrunnur 

að myndum tíunda áratugarins og flokkuðust sem hryllingsmyndir (e. horror) en gátu 

einnig talist til vísindaskáldskaparmynda (e. science fiction). Raðmorðingjamyndir frá 

níunda áratugnum voru oftar en ekki öfgafullar ofbeldismyndir, öðru nafni slægjur (e. 

slasher) eins og eftirfarandi, The Driller Killer (1979, Ferrara), Maniac (1980, Lustig) 

og He Know’s You’re Alone (1980, Mastroianni) eru dæmi um. Þær og fleiri myndir 

sýndu ofbeldi í miklum smáatriðum og byggðu á frásögnum um siðblinda 

fjöldamorðingja sem drápu hvert fórnarlamb á fætur öðru. Umræður sköpuðust um áhrif 

þess að horfa á ofbeldisfullt myndefni eins og birtist í slægjumyndum sem virtust þó 

ekki draga úr vinsældum kvikmyndagreinarinnar (Prince, 18).  

Afsprengi slægjunnar eins og skrímslin Freddy úr Nightmare on Elm Street 

seríumyndum og Jason úr Friday the 13th myndum sem gerðar á árabilinu 1984 – 1989, 

nutu mikilla vinsælda meðal ákveðins áhorfendahóps. Til frekari útskýringar á því hvers 

konar morðingja er um að ræða í slægjum, er persónan Freddy illur andi barnaníðings 

sem hafði verið brenndur til dauða af reiðum foreldrum fórnalamba hans en snýr til baka 

í draumum tánings til að hefna sín. Fleiri myndir er höfðu raðmorðingja með grímur í 

forgrunni, snéru aftur í endurgerð mynda frá áttunda áratuginum, eins og Michael Myers 

í Halloween myndum (1981, 1988, 1989) og maðurinn með leðurandlitið (e. 
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Leatherface) í tveimur Texas Chainsaw Massacre myndum til viðbótar árin 1986 og 

1990.  

Einnig voru gerðar tilraunir með listræna möguleika slægjumynda níunda 

áratugarins í myndum eins og The Shining (1980, Stanley Kubrick), The Fly (1986, 

David Cronenberg), The Stepfather (1987, Joseph Ruben) og Henry: Portrait of a Serial 

Killer (1986, John McNaughton) þar sem leikstjórar umræddra mynda tóku 

kvikmyndagreinina alvarlega og unnu myndir sínar af miklum metnaði (Prince, 18). 

Natural Born Killers (1994, Oliver Stone) sem fjallað verður um í þessari ritgerð, er 

dæmi um kvikmynd frá tíunda áratuginum sem klæðir ofbeldi innan 

raðmorðingjamyndarinnar í fagurfræðilegan og tilraunakenndan búning. Leikstjóri 

þeirrar myndar, Oliver Stone hafði hlotið athygli fyrir myndir sem áttu að sýna hinn ljóta 

raunveruleika áttunda áratugarins, en einbeitti sér á níunda áratuginum að nýjungagirni í 

kvikmyndatöku og klippingu til þess að draga athygli að því hvernig frásagnir eru í 

ofbeldismyndum (Toplin, 8-9).  

Undir lok níunda áratugarins höfðu hryllingsmyndir mest megnis glatað áhrifum 

sínum til að hræða áhorfandann en gegndu enn hlutverki dægrastyttingar og því að 

bregða honum. Með stælingu á þekktum persónum í endurgerðum myndum frá áttunda 

og fyrri hluta níunda áratugarins, urðu þær gæddar ákveðnum kunnugleika og 

fyrirsjáanleika og hrollvekjandi áhrif þeirra fóru þverrandi. Þar sem áhorfendur sem eru 

áhugasamir um hrollvekjandi áhrif kvikmyndamiðilsins sækjast eftir fyrirbærum á 

skjánum sem þeir geta hræðst, fór það svo að raðmorðinginn leysti skrímsli af hólmi í 

kvikmyndum á fyrri hluta tíunda áratugarins. Svo virðist sem að forgangsröðun hafi 

breyst þar sem spennutryllirinn yfirtók status hryllingsmyndar og eru margar 

kvikmyndaútfærslur frá þeim tíma flokkaðar með spennutryllum í stað hrollvekju, þó 

svo að sumar geti verið á mörkum hvoru tveggja (Slocum, 8-12).  

Á tíunda áratuginum var skrímslið fært í búning þess kunnuglega í líki 

raðmorðingjans sem á yfirborðinu gat virkað sem hver önnur manneskja. Myndir eins og 

Silence of the Lambs (1991, Jonathan Demme) eru til vitnis um að raðmorðingi sem 

fyrirbæri getur vakið ótta þrátt fyrir að hafa útlit venjulegs manns og vera læstur í klefa á 

bak við margfalt gler líkt og morðinginn og mannætan Hannibal Lecter. Silence of the 

Lambs er mynd þar sem innilokaður raðmorðingi aðstoðar rannsóknarlögreglu við leit að 

öðrum raðmorðingja, en leyniþjónustukonan Clarice Starling í myndinni fær þar aðstoð 

Hannibal við að finna raðmorðingjann Buffalo Bill sem húðfléttir og myrðir ungar 

konur. Raðmorðingjar í kvikmyndum eru oft gæddir vitsmunum sem gerir þeim kleift að 

komast undan lögreglunni og í sumum þeirra er gefið til kynna að lögreglan sé vanhæf, 
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til dæmis í Kalifornia (1993, Dominic Sena) þar sem morðinginn drepur lögreglumenn 

sem elta hann uppi og kallar þá heimska eins og í áðurnefndri Natural Born Killers þar 

sem morðinginn Mickey leikur auðveldlega á lögregluna og nær að flýja úr fangelsi. Það 

er einnig gefið til kynna í Copycat (1995, Jon Amiel) að óbreyttir lögreglumenn séu ekki 

eins vel á verði og rannsóknarlögreglumenn, út frá því hvernig rannsóknarlögreglumenn 

tala niður til þeirra og vegna mistaka sem þeir gera, eins og að skreppa frá þegar þeir 

eiga að standa á verði. Að raðmorðingjar í kvikmyndum séu kynntir sem gáfaðir og 

útsjónarsamir dregur úr fyrirsjáanleika þessara mynda sem aftur á móti getur aukið 

spennu- og hræðsluáhrif á áhorfandann.  

Þó svo að raðmorðingjar í mörgum myndum forðist að vera fangaðir, eiga þeir 

gjarnan samskipti við þá sem leita þá uppi. Það kemur fram í myndum eins og Seven 

(1995, David Fincher), sem fjallar um tvo rannsóknarlögreglumenn þar sem annar þeirra 

á aðeins sjö daga eftir í starfi áður en hann fer á eftirlaun. Á þessum sjö dögum færist 

athygli þeirra yfir á raðmorðingja sem líkir eftir dauðasyndunum sjö, þar sem hann stillir 

upp einni synd fyrir hvert morð. Raðmorðingjar í kvikmyndum sem sækjast eftir að 

mynda samband við yfirvöld gera það oft með símtölum og sendingum, ýmist bréfum 

eða annars konar vísbendingum, líkt og í fyrrnefndri Copycat, þar sem morðinginn hefur 

samband við geðlæknir sem sérhæfir sig í raðmorðingjum vegna þess að hún aðstoðar 

lögreglu í leitinni að honum.  

Talið er að með aukinni tækni hafi orðið umbreyting á ofbeldi í 

póstmódernískum kvikmyndum níunda og tíunda áratugarins þar sem reynt var að losa 

sig við ummerki fyrri kvikmynda frá sjötta og sjöunda áratuginum. Umskiptin 

einkenndust af tækniframförum þar sem ofbeldi fékk hversdagslegri myndbirtingu og 

telja sumir að kvikmyndaofbeldi hafi með því glatað merkingu og dýpt sem kvikmyndir 

fyrri alda höfðu. Í tilraunum til að losa sig undan hefðinni varð ofbeldi í myndunum 

ákafara og áhrifin meira stuðandi fyrir áhorfandann en áður. Kvikmyndir urðu í 

sívaxandi mæli að söluvöru umfram listform þar sem frásögn með ofbeldi varð eins og 

hver önnur hugmynd sem selur. Áhyggjur kviknuðu yfir umskiptum ofbeldismynda í 

neysluvarning og má nefna myndina Natural Born Killers sem tilraun innan 

kvikmyndagerðar til að gagnrýna ferlið, en það er gert með óhóflegri stælingu á 

fjölmiðlum í myndinni sem gefa fjölda- og raðmorðingjum sérstakan gaum (Slocum, 20-

23).  

Aðrar myndir frá tíunda áratuginum sem sýna samfélagsleg áhrif fjölmiðla og 

áhuga þeirra á raðmorðingjum eru myndir eins og Serial Mom (1994, John Waters) og 

To Die For (1995, Gus Van Sant), sem fjalla hvor tveggja um kvenmorðingja. Í Serial 
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Mom er raðmorðinginn Beverly, húsmóðir í úthverfi sem myrðir fólk sem hún sér sem 

ógn við sig eða fjölskyldu sína. Í myndinni verða réttarhöldin yfir henni að tilstandi í 

þjóðfélaginu þar sem áhugi fjölmiðla sem kalla hana raðmóðirina (e. serial mom) er það 

mikill, að fjölskylda hennar ræður mann til starfa til að sjá um tjáskipti þeirra við 

fjölmiðla ásamt því að dóttirin markaðssetur varning tengdum ímynd móðirinnar. 

Hugmyndin um svokallaðan varning (e. murderabilia) kemur einnig fram í myndinni 

þegar eiginmaður Beverly uppgötvar að hún safnar ýmsu tengdu 

raðmorðingjafyrirbærinu undir rúmi þeirra. Í myndinni To Die For, þar sem er hæðst að 

þeirri athygli sem fjölmiðlar beina að morðingjum, er sagt frá ungri veðurfréttaþulu, 

Suzanne, sem dreymir um að verða heimsþekkt fréttakona. Þegar eiginmaður hennar 

stingur upp á að hún leggi feril sinn til hliðar fyrir barneignir, fær hún vandræðaunglinga 

til að myrða hann fyrir sig. Upp kemst um morðin en hún sleppur við refsingu og nýtir 

sér fjölmiðla til að fá athygli í tengslum við morðið, en lygar hennar í samskiptum við 

fjölmiðla verða þess valdandi að hún er myrt af leigumorðingja sem faðir látins 

eiginmanns hennar ræður til hefndar fyrir son sinn. Fjölmiðlafárið í myndinni tekur þó 

ekki enda með dauða Suzanne, þar sem eitt vitnið í máli hennar segir sína hlið af 

sögunni í viðtali við ríkissjónvarp og hlýtur athygli í kjölfarið. Einnig má nefna að í 

myndinni Serial Mom og einnig í Natural Born Killers, birtist aðili sem sækist eftir því 

að taka viðtal við raðmorðingjann fyrir raunveruleikasjónvarp. 

Vinsældir spennumynda um raðmorðingja færðust í auka frá upphafi tíunda 

áratugarins og það sem er áberandi í bandarískum raðmorðingjamyndum, er að í þeim er 

gjarnan leitast við að skilgreina raðmorðingjann og hverjar ástæðurnar eru að baki 

gjörðum hans, svo sem slæmar félagslegar aðstæður í æsku (Jarvis, 328). Þær þrjár 

kvikmyndir sem fjallað er um hér eru engin undantekning og þó svo að söguþræðir 

myndanna séu ólíkir má finna innbyrðis líkindi. Í kvikmyndinni Copycat er sagan sögð 

frá sjónarhorni rannsóknarlögreglu og afbrotafræðings en í Kalifornia hins vegar er það 

út frá sjónarhorni rithöfundar. Myndin Natural Born Killers hefur raðmorðingjana sjálfa 

í forgrunni en það sem aðgreinir hana frá hinum tveimur, er að hún er í raun ádeila á 

raðmorðingjamyndir og frekar ætluð sem túlkun á misnotkun og gróðalind miðilsins á 

ofbeldi í amerísku samfélagi heldur en sannfærandi mynd um ofbeldi í Bandaríkjunum 

(Courtwright, 197). Hún er meira eins og paródía í andstæðu við hinar myndirnar sem 

taka sig meira alvarlega. Í þeim öllum kemur þó fram með hvaða hætti fjölmiðlar 

tengjast raðmorðum sem má segja að sé einkennandi fyrir þær. Í afbrotafræðinni hafa 

atferlisfræðingar beint athygli að því hvernig fjölmiðlar fjalla um ofbeldi og glæpi, þar 

sem leitast er eftir því að kanna áhrif þess konar framsetningar á hegðun fólks og hvort í 
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því felist hagræðing á upplýsingum. Fjölmiðlar halda því engu síður stíft fram að þeir 

endurspegli eingöngu skoðanir og áhuga fólks (Levi, Maguire og Brookman, 689).  

 

3. Raðmorðingjamyndir og afbrotafræðikenningar 

 

Í fyrrnefndum þremur myndum er vísað til æsku og uppeldis raðmorðingjanna til 

að skýra afbrotahegðun þeirra sem er í takt við félagsfræðilegar kenningar í afbrotafræði 

og gerir umræddar kenningar því hentugar við greiningu á myndunum. Þjóðfélagslegt 

hlutverk kvikmynda í tengslum við afbrotafræði er að miðla kenningum og skapa 

þvermenningarlegar umræður. Kvikmyndir hafa þann kost að geta dregið upp mynd af 

því samspili er á sér stað af mörgum og jafnvel mótsagnakenndum sálfræðilegum 

hvötum að baki afbrots framið í samtímanum og gefa áhorfandanum kost á því að skoða 

málin í víðara og dýpra samhengi. Þar er áhorfendum veitt innsýn í hvernig fólk getur 

leiðst út á glæpabrautina, aðstæður sem ekki eru þeim að öllu jöfnu sýnilegar í daglegu 

lífi. Kvikmyndir sem varpa ljósi á sálfræðilega afbrotafræði gera áhorfendum kleift að 

komast út fyrir hversdagslegan og takmarkaðan skilning á þessu viðfangsefni og veita 

innsýn í þann fjölda af hneigðum og hliðstæðum þeirra sem leitt geta til afbrotahegðunar 

(Rafter og Brown, 65-66).  

Höfundar kenninga um eiginleika innan afbrotafræði nútímans telja að hver og 

einn afbrotamaður sé einstakur, bæði andlega og líkamlega og að það sé því ekki ein 

sálfræðileg eða líffræðileg skýring að baki glæpsamlegrar hegðunar þeirra heldur liggi 

misjafnar ástæður að baki hverju einstöku tilviki. Sumir kunna að hafa fengið 

tilhneigingu til glæpahneigðar að erfðum, aðrir eiga við geðræn vandamál að stríða og 

geta komið til taugalíffræðilegar skýringar á andfélagslegri hegðun. Persónulegt 

hegðunarmynstur skapast af samspili líkamlegra eiginleika og umhverfinu en ekki eru 

allir fæddir með sömu getu til að læra og ná árangri. Fræðimenn sem styðja 

eiginleikakenningar færa rök fyrir því að líffræðilegir eða sálfræðilegir eiginleikar eða 

ástand þeirra sem fremja endurtekna glæpi líkt og raðmorð, geri þeim ófært um að 

streitast á móti félagslegum hópþrýstingi og eigin vandamálum og að umhverfið skipti 

þar einnig miklu máli (Siegel, 123-124).  

Morð er skilgreint sem verknaður þar sem einstaklingur verður vísvitandi annarri 

manneskju að bana og oft er um að ræða fyrirfram skipulagðan glæp. Þeir sem fremja 

endurtekna ofbeldisglæpi líkt og raðmorðingjar, þekkja síður fórnarlömb sín og þeir 

ráðast á fólk með þeim ásetningi að skaða eða myrða, óháð því hvort fórnarlambið ögrar 

þeim eða ekki. Skilgreining raðmorðingja, er einstaklingur sem drepur þrjár eða fleiri 
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manneskjur með millibili. Fjöldamorðingi er hins vegar skilgreindur sem einstaklingur 

sem myrðir fjórar eða fleiri manneskjur við sama atburð einsamall eða ásamt öðrum 

(Siegel, 299 - 300). 

 

3.1 Sálfræðilegar kenningar 

 

Kvikmyndir og fjölmiðlar hafa gefið almenningi þá mynd af afbrotamönnum að þeir séu 

geðbilaðir og er staðreyndin sú að stórt hlutfall af lögbrjótum þjást í raun og veru af 

geðrænum kvillum, heilsufarsvandamálum og persónuleikatruflunum. Ungir morðingjar 

hafa við læknisrannsóknir reynst sveiflukenndir, fjandsamlegir, ákafir og bráðir í skapi 

og þunglyndir. Rannsóknir benda til þess að meirihluti manna sem sakaðir eru um morð 

eigi við geðræna kvilla að stríða og margir þeirra hafa sýnt einkenni eins og geðklofa og 

ofsóknarbrjálæði. Annað dæmi um geðröskun sem afbrotamenn eru líklegir til að þjást 

af er tilfinningastol (e. alexithymia) sem hefur áhrif á hugarstarfsemi þeirra og þá gera 

þeir sér ekki grein fyrir tilfinningum sínum og hugsunum og stjórna þar með ekki 

hegðun sinni. Geðveiki getur einnig haft óbein áhrif, því börn geðsjúkra foreldra sem 

alast upp við slæmar félagslegar aðstæður eru líklegri til afbrotahegðunar í framtíðinni 

(Siegel, 146-150).  

Fólk sem þjáist af alvarlegum geðsjúkdómum hefur órökrétt hugsanaflæði og 

skortir skilning á því sem það framkvæmir. Dæmi eru um það að afbrotamenn með 

geðsjúkdóma telji sig vera að meðtaka skilaboð frá dýrum eða plöntum, haldi að allir séu 

á eftir sér eða jafnvel að þeir sjái sjálfan sig sem sendiboða djöfulsins. Einnig er algengt 

að afbrotamenn þjáist af persónuleikatruflunum eins og siðblindu en um nær helmingur 

alvarlegra afbrota er talinn vera framin af siðblindum glæpamönnum (e. socio-paths). En 

þrátt fyrir að ekki séu allir afbrotamenn siðblindir, eru niðurstöður um siðblindu meðal 

afbrotamanna það háar að hægt er að færa rök fyrir að samhengi sé á milli 

persónuleikatruflana og langtíma glæpastarfssemi. Krónískt siðblindir afbrotamenn eiga 

erfitt með að finna til samúðar með öðrum sem aftur hefur það í för með sér að þeir 

kenna fórnarlömbum sínum um þeirra eigin vandamál (Siegel, 145-147). 

Morð þar sem morðinginn missir skyndilega stjórn á sér er oft samkvæmt lögum rekið til 

ögrunar eða áreitni af hálfu fórnarlambsins gagnvart honum en feministar hafa haldið 

því fram að misnotkun til langs tíma, þar sem karl eða kona drepur níðing sinn, sé 

flokkað undir þess konar áreitni (Levi, Maguire og Brookman, 689) 
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3.2 Félags- og líffræðilegar kenningar 

 

Líf- og félagfræðilegar kenningar í afbrotafræði byggja á því að hegðun sé bæði vegna 

áhrifa frá umhverfinu og vegna líffræðilegra eiginleika. Samkvæmt þeim kenningum er 

sumt fólk með andfélagslega eiginleika eða ofbeldishneigt og í því efni geti umhverfið 

komið eða hrint af stað svörun. Kenningarnar byggjast á lífefnafræðilegri, 

taugafræðilegri eða erfðafræðilegri greiningu. Heilaskaði sem dæmi getur haft alvarleg 

áhrif á heilastarfsemi einstaklings og þar á meðal dregið úr siðferðiskennd og ótta við 

refsingu. Morð getur því haft í för með sér tilfinningalega unun fyrir fólk sem þjáist af 

skertri heilastarfssemi og sækir í örvun í gegnum spennu. Það gefur því hámarks vald 

yfir öðrum, að geta ráðið því hvort þeir skuli lifa eða deyja. Tilefnislaus morð er einnig 

hægt að tengja við minniháttar heilatruflanir, sem lýsir sér þannig að ofbeldishneigð 

kemur fram í lotum en þess á milli virkar fólk eðlilegt og jafnvel viðkunnanlegt (Siegel, 

124-131) 

 Einnig fjalla kenningar af þessu tagi um orsakasambandið milli glæpahneigðar 

og erfða. Félags- og líffræðilegar kenningar ganga út frá því að það sé orsakasamband 

milli glæpahneigðar og erfða. Erfðafræðilegar aðstæður geti haft áhrif á það hvernig 

félagsleg hegðun lærist og að umhverfi sé að hluta til orsakavaldur. Einnig er reiknað 

með því að erfðamengið sé eind sem stjórni örlögum fólks og að ef erfðir stjórni hegðun 

manna, þá ráði þær einnig til um hvort einstaklingur ákveður að vera löghlýðinn eða að 

fremja lögbrot (Siegel, 132-133). 

 

3.3 Álagskenningar 

 

Af félagssálfræðilegum toga kemur hin almenna kenning um álag (e. General strain 

theory), stytt sem GTS,  sem þróuð var af félagsfræðingnum Robert Agnew við Emory 

háskólann í Georgíufylki, Bandaríkjunum. GTS heyrir undir afbrotakenningar um 

þjóðfélagsgerð og með henni er reynt að útskýra hvers vegna sumir einstaklingar fremji 

glæpi sem beri með sér marktæka áhættu á refsiaðgerðum af hálfu yfirvalda ef það 

uppgötvast. Hin almenna álagskenning gerir ráð fyrir að einstaklingur leiðist út í afbrot 

þegar hann getur ekki tekist á við álag í lífi sínu með löglegum hætti. Kenningin tengir 

afbrotahegðun við álag í kjölfar hindrana á markmiðum, óréttlæti, aftenging við 

persónuleg verðmæti og ógnanir. Álag af þessu tagi leiðir til vonbrigða og reiði sem 

getur valdið því að einstaklingur leiðist út í afbrot (Siegel, 174-175).  
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Þó svo að löglegar leiðir séu til að takast á við slíkar aðstæður, heldur Agnew því 

fram að álagið sem skapast hjá sumum aðilum, geta leitt til afbrigðilegrar hegðunar svo 

sem að hlaupast á brott að heiman eða hefna sín á geranda ofbeldisins (Lawson og 

Heaton, 57-58). Það er einstaklingsbundið þar sem ekki allir bregðast við á þann hátt en 

samkvæmt kenningunni eru ákveðnir þættir sem hafa áhrif. Þeir sem eru líklegri til að 

leiðast út í afbrot eru þeir sem ekki hafa orðið aðnjótandi aðhalds frá leiðbeinandi 

foreldrum og ekki verið kennd heilbrigð sjálfsbjargarviðleitni eða öðlast eðlilegt 

siðferðismat. Sérstök persónueinkenni, sér í lagi hvatvísi og bráðlyndi ásamt 

fjölskylduaðstæðum, þar sem ríkir ósamræmi í agaþjálfun getur stuðlað að því að 

einstaklingur sem hefur orðið fyrir slæmri meðhöndlun bregðist við með afbrotahegðun 

(Siegel, 180).  

Í frekari uppbyggingu álagskenninga, vekja Messner og Rosenfeld (1994) athygli 

á því að glæpatíðni í Bandaríkjunum er töluvert hærri en í öðrum iðnaðar- og 

kapítalískum samfélögum. Með rannsóknum komust þau að þeirri niðurstöðu að í 

Bandaríkjunum sé yfirgnæfandi þörf fyrir að uppfylla „ameríska drauminn“ og stjórnast 

bandarískt samfélag af efnahagslífi og þeim stofnunum sem því tengjast. Þau halda því 

jafnframt fram að sú hugmyndafræði sem ríkir á atvinnumarkaði í Bandaríkjunum sé að 

menntun sé nauðsynlegur búnaður einstaklingsins til að öðlast þá færni sem þarf til að 

skila afköstum í vinnu. Með áherslu á efnahaginn benda Messner og Rosenfeld á að hver 

og einn þurfri að berjast fyrir stöðu sinni á samkeppnishæfum atvinnumarkaði (Lawson 

og Heaton, 58). 

Álagskenningin hefur fengið þá gagnrýni á sig fyrir að teljast vera of víðtæk en 

hefur þó reynst vera lífvænleg kenning um orsakir afbrota innan afbrotafræðinnar 

(Siegel, 180). Þegar kemur að greiningu á afbrotum innan kvikmynda þykir hún einnig 

hagnýt þar sem margar kvikmyndir gefa dæmi um kenninguna án þess þó að útskýra 

hana til fulls. Margar hefndarmyndir gefa góða mynd varðandi kenninguna (Rafter og 

Brown, 95) en hefnd er einmitt grunnstefið í lýsingunni á afbrotahegðun morðingja í 

myndinni Natural Born Killers.  

 

4. Natural Born Killers 

 

Í kvikmyndinni Natural Born Killers (1994, Oliver Stone) er fjallað um parið Mickey 

(Woody Harrelson) og Mallory Knox (Juliette Lewis), sem bæði eiga erfiða æsku að 

baki og fremja saman fjölda morða á þriggja vikna tímabili. Morð þeirra eru upphafin af 

fjölmiðlum og ef dýpra er kafað í inntak myndarinnar skýrir hún frá því hvernig 
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æsifréttamennska hefur mikinn hag af á gagntekningu almennings á ofbeldi með því að 

láta þeim í té umfangsmikla umfjöllun um raðmorðingja í stað þess að grafa undan þeim. 

Myndin sýnir hvernig ofbeldi er framsett í fjölmiðlum og þá sér í lagi sjónvarpi með efni 

á borð við raðmorðingjaþáttinn American Maniacs sem þar kemur fram (Dick, 231). Í 

myndinni eru aðalpersónurnar, Mickey og Mallory, afsprengi neyslumenningar og er 

það gefið til kynna með klippingunni sem er óvenjuleg þar sem meðal annars er notast 

við myndasöguhreyfimyndir, úrklippur og kornóttar ljósmyndir sem gefa þá hugmynd 

að filman sé orðin upplituð af mikilli notkun (Dick, 232). Þrátt fyrir að myndin innihaldi 

ofbeldi er það samkvæmt leikstjóranum Oliver Stone sýnt með tæknivinnslu og 

myndblöndun í þeim tilgangi að „benda á hversu mikil geðveiki þetta sé orðið, allt þetta 

mikla ofbeldi sem fyrirfinnst í fjölmiðlum samfélagins.“ Natural Born Killers sé ætluð 

að sýna umgjörðina fyrir þær hugmyndir (Stone, 243).  

Leikstjóri myndarinnar, Oliver Stone hefur skapað sér sérstöðu fyrir nýbreytni og 

tilraunastarfssemi, mikla aðild að kvikmyndaverkefnum sínum ásamt vali hans á 

umdeildum viðfangsefnum. Hann ver myndirnar sínar í bak og fyrir en mynd hans 

Natural Born Killers var einkar umdeild og gekk það svo langt að hún varð 

ásteytingarsteinn í dómsmáli (Toplin, 9). Þar var kvikmyndinni fundið það til foráttu að 

hafa svo áhrifaríkt ofbeldi að nokkrar manneskjur hefðu eftir áhorf hermt eftir því 

ofbeldi sem átti sér stað í myndinni (Toplin, 18). Eftirhermumorð eru samt sem áður afar 

fátíð og ekki er tölfræðilega hátt hlutfall orsakasamhengis milli ofbeldis í kvikmyndum 

og ofbeldisglæpa (Courtwright, 194-195). Lögsókninni var vísað frá árið 2001 enda 

tókst ekki að færa sönnur á að leikstjórinn eða framleiðandinn hefði með vísvitandi hætti 

skapað myndina til að stuðla að aukinni ofbeldishneigð eða þá að fólk myndi líkja eftir 

því ofbeldi sem þar kæmi fram. Eins og leikstjórinn hefur sjálfur bent á að reyni einhver 

að halda því fram að kvikmyndir, tónlist eða annað hafi fengið sig til að fremja morð, er 

sá hinn sami að reyna að afsala sér ábyrgð vegna sinna eigin gjörða (Stone, 246). 

Í mörgum af kvikmyndum Stones eru myrkari hliðar amerísks samfélags 

skoðaðar og þar koma oft fram skoðanir sem draga má lærdóm af sem á sama tíma geti 

haft ónotaleg áhrif á áhorfendur (Toplin, 8). Til að skilja myndir Stones betur má rýna í 

aðferðir hans við gerð kvikmynda sinna en hann þróar einatt kvikmyndaverkefni sín 

sjálfur og fylgir sinni eigin stefnu með þau viðfangsefni sem fanga áhuga hans. Þegar 

hann hefur fundið söguþráð fyrir kvikmynd kaupir hann réttinn að veigamikilli bók 

innan viðfangsefnisins og vinnur með fólki sem hefur innsýn í það og skrifar handritið 

með þeim (Courtwright, 188). Handritið að Natural Born Killers er byggt á sögu eftir 

Quentin Tarantino, sem hefur verið afkastamikill við gerð ofbeldismynda í rúmlega tvo 
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áratugi. Tarantino hefur þó síður viljað að nafn sitt væri bendlað við myndina þar sem 

leikstjórinn og samstarfsmenn hafi breytt upprunalegri sögu hans umtalsvert. Hann 

afþakkaði það að eiga heiður að handritinu vegna breytinganna því hvort sem fólki líkar 

kvikmyndin eða ekki, að þá eigi Oliver Stone heiðurinn af henni (Wild, 76). 

Í umfjöllun og greiningu hér á Natural Born Killers er miðað við svokallaða 

„director’s cut“ útgáfu á myndinni en þar réð leikstjórinn för og endar sú mynd með því 

að parið sleppur úr fangelsi, flýr undan refsingu og stofnar til fjölskyldu í húsbílnum 

sínum. Warner Brothers, framleiðandi myndarinnar, óskaði eftir annars konar endi á 

myndinni sem skyldi bera þau skilaboð að réttlætið sigri og það með dauða 

raðmorðingjanna, Mickey og Mallory, í fangelsi í lok myndarinnar. Sú útgáfa var 

frumsýnd í bíóhúsum í ágúst árið 1994 og var 150 skotum færri en hin útgáfan 

(Courtwright, 190).  

Samkvæmt leikstjóranum hafði hann hug á að gera blöndu af ferðamynd um 

þjóðveginn í anda Bonnie and Clyde (1967, Arthur Penn) og fangelsismynd eins og The 

Great Escape (1963, John Sturges) (Courtwright, 190). Útfærsla Oliver Stone á parinu 

Bonnie og Clyde voru persónurnar Mallory og Mickey Knox og var engin tilviljun 

varðandi valið á aðalleikurunum, þeim Woody Harrelson og Juliette Lewis. Harrelson 

gat miðlað af eigin reynslu við túlkun á Mickey þar sem hann er sonur morðingjans 

Charles Harrelson. Juliette Lewis hefur aftur á móti öðlast sérstöðu á leiksviðinu fyrir 

túlkun á „hvítu hyski“ (Courtwright, 188) en hún leikur einnig persónu af þeirri stétt í 

kvikmyndinni Kalifornia (1993, Dominic Sena) sem fjallað verður um síðast af þeim 

bandarísku myndum sem hér eru teknar fyrir.  

Til að kryfja söguþráðinn nánar áður en farið er út í greiningu á myndinni, fjallar 

Natural Born Killers um parið Mickey og Mallory sem hefja afbrotaferil sinn á því að 

myrða foreldra hennar sökum vanrækslu þeirra og kynferðisofbeldis í hennar garð. Í 

kjölfarið rennur á þau morðæði þar sem þau fremja tilefnislaus morð á leið sinni um 

þjóðveg 666 í suðurríkjum Bandaríkjanna. Þau myrða 52 manns á þriggja vikna tímabili 

áður en þau eru handsömuð af yfirvöldum. Fórnarlömbin eru valin með 

handahófskenndum hætti og það er hversdagslegt fólk í búðum, á kaffihúsi og svo 

framvegis. Parið hefur það fyrir reglu að skilja ávallt eftir einn eftirlifandi á hverjum 

stað svo sá aðili geti sagt fjölmiðlum hver hafi verið þar á ferð (Courtwright, 189). Í fyrri 

hluta kvikmyndarinnar eru morð parsins og vaxandi frægð þeirra í kjölfarið í brennidepli 

en í síðari hlutanum er áhersla lögð á réttarhöld parsins, fangelsun þeirra og flótta úr 

fangelsi (Boyle, 312).  
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Morðingjar í myndinni Natural Born Killers eru hvoru tveggja í senn 

fjöldamorðingjar og raðmorðingjar, en í myndinni velja þau sjálf að skilgreina sig sem 

fjöldamorðingja. Þar sem þau eru af sitt hvoru kyni er hægt að skoða þau í ólíku ljósi en 

Karen Boyle bendir á ólík kynhlutverk í tengslum við ofbeldisglæpi í grein sinni um 

myndina. Boyle nefnir að þegar karlmaður fremji ofbeldisglæpi þurfi ekki að virða fyrir 

sér né reyna að skilja hverjar hvatir hans eru að baki glæpnum, þar sem hann sé í eðli 

sínu, sem karlmaður, ofbeldishneigður. Aftur á móti, þegar kona fremur svipaðan glæp, 

virðist sem hún hagi sér í andstöðu við hefðbundið kynhlutverk sitt sem aftur krefst 

nánari útskýringar. Jafnframt bendir Boyle á að kvikmyndir, gagnrýnendur og 

áhorfendur þeirra hjálpi til við að gera ofbeldishneigð sem eðli karlmanna staðlaða og 

geri með því erfiðara fyrir að útrýma slíkum ályktunum (Boyle, 320).  

Höfundur almennrar álagskenningar Robert Agnew hefur einbeitt sér að finna 

útskýringar á kynbundnum mismun hvað varðar ofbeldishegðun. Rannsóknir innan 

álagskenninga hafa leitt í ljós að kynin bregðast við svipuðu álagi með ólíkum hætti. 

Kvenfólk er líklegra til að vera innhverft varðandi streitu og kenna sjálfu sér um er upp 

koma vandamál, alveg andstætt við karlmenn sem fá útrás við álag sem brýst út sem 

árásargirni og að beita aðra ofbeldi. Karlmenn leiðast frekar út í glæpi vegna ýmiss 

konar streituvalda en það eru aðeins öfgakenndir streituvaldar sem framkalla 

ofbeldishneigða svörun hjá kvenfólki (Siegel, 180). Einnig er vert að benda á að það er 

áætlað að um aðeins 10 til 15 prósent morðingja séu kvenmenn og þær eru því í 

umtalsverðum minnihlutahóp (Siegel, 300).  

Í Natural Born Killers er kynbundinn munur á parinu, því þrátt fyrir að þau séu 

bæði morðingjar er aðeins tekið viðtal við Mickey fyrir raðmorðingjaþáttinn American 

Maniacs og er það undirstrikað með opnunarsenu þáttarins þar sem Mickey Knox er 

komið fyrir innan hóps af raunverulegum raðmorðingjum, þar á meðal Charles Manson 

og Ted Bundy. Í myndinni er beint athygli að því að það ofbeldi er þar kemur fram sé 

skilgreint út frá hegðun Mickey og að Mallory sé frekar aðlaðandi framlenging af 

honum. Sjálfur segist Mickey í viðtalinu í myndinni, sjá sjálfan sig sem djöful en 

Mallory sé hins vegar engill (Boyle, 315). Í kvikmyndinni leiðist kvenmaðurinn Mallory 

út í ofbeldisglæpi þegar karlmaðurinn Mickey kemur og bjargar henni frá bágum 

fjölskylduaðstæðum. Í sameiningu myrða þau foreldra hennar og í kjölfarið verður 

umbreyting á Mallory þar sem hún breytist úr Mallory Wilson, þolanda þolanda 

kynferðislegs og andlegs ofbeldis af hálfu föður síns, í grimma og ofbeldisfulla Mallory 

Knox (Boyle, 316).  
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Athyglisvert er að ofbeldisfullt uppeldi Mallory er sýnt í óvenjulegu ljósi sem 

upprifjun hennar á fortíðinni og er sviðsett sem gamanþátturinn (e. sitcom) „I love 

Mallory“ og er tilgerðarlegum hlátri og lófaklappi bætt við til að gefa til kynna hvenær 

skuli hlæja. Hægt er að líta á atriðið sem ádeilu á það hvernig miðlar nota hljóð til að 

handleika tilfinningar fólks (Nixon, 233). Velta má fyrir sér tilganginum með að gera 

slæmum æskuminningum skil á umræddan hátt og samkvæmt leikstjóranum var 

aðalástæðan sú að uppeldi Mallory á að hafa verið svo hræðilegt að eina leiðin til að 

skýra frá fortíð hennar hafi verið að setja það upp sem einhvers konar gamanþátt þar 

sem enginn myndi vilja sjá raunsæja túlkun á aðstæðum Mallory í æsku (Stone, 242). Í 

atriðið blandast einnig inn í hvernig fyrstu kynni þeirra Mickey bar að og hvernig þau 

hófu saman sinn morðferil. Mickey er kjötkaupamaður, klæddur blóðugri svuntu sem 

kemur heim til Mallory með nautakjötspöntun föður hennar. Atvinnugrein hans bendir 

til hlutleysis gagnvart drápi enda geta kjötiðnaðarmenn ekki sinnt starfinu séu þeir 

klígjugjarnir (Withers, 658). Mickey og Mallory taka tal saman sem síðar leiðir til þess 

að þau í sameiningu drekkja föður hennar, kveikja í móður hennar og veita þar með 

Mallory og yngri bróður hennar frelsi frá ofbeldinu. 

Álagskenningar ganga út frá því að það að vera fórnarlamb ofbeldis og þá sér í 

lagi viðvarandi ofbeldis sem einstaklingurinn sér ekki fyrir endann á, auki líkur á að 

hann tileinki sér andfélagslega hegðun. Uppsöfnuð reiði vegna ofbeldis getur hrint af 

stað svörun, þar sem einstaklingurinn hefnir sín á þeim sem hafa valdið honum sársauka. 

Barnaníð, vanræksla, líkamlegar refsingar og ágreiningur innan fjölskyldu eru þættir í að 

stuðla að afbrotahegðun samkvæmt kenningunum (Lawson og Heaton, 57-58). 

Morðhneigð Mallory er skilgreind út frá því að hún svarar fyrir kynferðisofbeldið sem 

hún hefur orðið fyrir og síðan vanrækslu af hálfu móður sinnar, og er það dæmi um 

öfgakenndan streituvald einstaklings. Gefið er til kynna að ástæður að baki morðhneigð 

Mickey séu erfðafræðilegar þar sem hann segist vera fæddur morðingi. Mallory hins 

vegar á ekki að hafa verið ofbeldisfull frá fæðingu, heldur er hún hverful og er 

ofbeldishneigð hennar aðeins viðbragð við atvikum sem borið hafa við í lífi hennar. Í 

gegnum myndina koma skot af föður hennar og skírskotanir til misnotkunar í æsku sem 

setur ofbeldishneigð hennar í samhengi og þar eru stöðugar skírskotanir til varnarleysis 

hennar. 

Mallory og Mickey eru hættulegir glæpamenn jafnframt því að hafa verið 

fórnarlömb ofbeldis í æsku. Mallory er sýnd í ljósi berskjaldaðs fórnarlambs þrátt fyrir 

ofbeldisglæpi sína þar sem hún reynir að fá kynferðislega athygli frá fórnarlömbum 

sínum áður en hún drepur þau, eins og það kalli fram í henni endurtekna hefndarupplifun 
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frá því að hún drap föður sinn (Boyle, 316-317). Samkvæmt rannsóknum Keeney og 

Heide innan afbrotafræða um morðaðferðir, eru kvenmenn líklegri til að beita tælingu til 

að lokka fórnarlömb sín inn í rauðan dauðann líkt og Mallory gerir í myndinni en 

karlmenn beita frekar misþyrmingum (Siegel, 300). 

Það kemur ekki fyrr en síðar fram í myndinni að Mickey hefur einnig alist upp 

við slæmar aðstæður, til útskýringar á hvaðan ofbeldishneigð hans kann að vera 

upprunin. Það kemur fram í tveimur senum í myndinni, í um það bil miðri mynd þar sem 

hann fær martröð þegar þau Mallory fá gistingu hjá indjána í eyðimörkinni og síðan í 

síðari hluta myndarinnar þar sem kallast fram í huga hans tiltekin endurminning þá er 

verið er að taka við hann viðtal í fangelsi. Í báðum tilvikum er hann um það bil fimm ára 

gamall drengur þar sem hann verður vitni að rifrildi foreldra sinna, illri framkomu þeirra 

gagnvart honum og síðar á sjálfsmorð föður hans sér stað. Áður en faðir hans skýtur sig í 

hausinn spyr hann Mickey hvort hann trúi á örlög. Þar er gefið til kynna að örlög 

Mickeys séu að lifa og deyja með ofbeldi með svipuðum hætti og faðir hans. Það er 

undirstrikað í viðtali við Mickey fyrir American Maniacs, þar sem hann segist hafa 

hugsað um það að drepa frá fæðingu þar sem hann komi frá ofbeldisfullri fjölskyldu 

(Boyle, 315). Einnig er með sjónrænum hætti sýnd bein tenging á milli þess að vera 

þolandi ofbeldis í æsku og ofbeldisfullri hegðun á fullorðinsárum, þar sem Mickey 

vaknar upp frá martröðinni um ofbeldisfulla æsku sína og skýtur fyrir slysni indjánann 

sem hafði veitt þeim Mallory húsaskjól. 

Afbrotahneigð skilgreinist einnig af vonbrigðum í kjölfarið á því að einstaklingur 

áttar sig á því að vegna aðstæðna, svo sem þjóðfélagsstöðu, fjárhagsstöðu eða skorts á 

menntun, sé hann ófær um að ná fram markmiðum sínum, svo sem frægð eða auðsæld. 

Álagskenningin gengur út frá að flest allir vesturlandabúar sækist eftir betri efnahag og 

viðurkenningu á því sem þeir hafa áorkað (Lawson og Heaton, 58). Í Natural Born 

Killers er parið Mickey og Mallory af lægri stétt og ræna þau peningum á þeim stöðum 

þar sem þau fremja morð. Þau skilja ávallt eftir eitt fórnarlamb eftirlifandi á hverjum 

stað til að upplýsa um hver þar hafi verið á ferð sem verður þess valdandi að þau öðlast 

frægð fyrir glæpi sína. Þrátt fyrir að ekki komi fram í myndinni að þau sækist eftir 

frægð, bendir samt allt til þess þar sem að þau gefa sjónarvottum tækifæri til að 

auðkenna þau fyrir samfélaginu. Þar sem myndin er ádeila á ofdýrkun neyslusamfélags á 

raðmorðingjum, sýnir hún frægð morðingjanna Mickey og Mallory í mjög ýktu ljósi, þar 

sem fólk flykkist að til að sjá parið dregið fyrir dómstóla eftir að þau hafa verið 

handsömuð og má nefna sem dæmi aðdáanda í myndinni sem heldur á skilti með 

áletruninni ,,Myrtu mig, Mickey“.  
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Hlutfall afbrota minnkar með aldri samkvæmt álagskenningum, vegna þess að 

fullorðnir eru færari um að láta verða að markmiðum sínum eða þá að samræma þau 

veruleikanum og einnig vegna aukins sjálfstrausts í kjölfarið (Siegel, 180). Í Natural 

Born Killers breyta Mickey og Mallory um líferni eftir að þau hafa sloppið úr fangelsi 

og endar myndin með atriði þar sem þau sjást keyra um í húsbíl á þjóðveginum með 

börnum sínum. Segja má að persóna Mallory hafi undir lok myndarinnar tekið að sér 

viðeigandi kynhlutverk sem móðir, enda var von um breytingu vegna þess að hún hafði 

ekki fæðst sem morðingi, heldur hafi hún verið gerð að morðingja með hvatningu frá 

maka sínum (Boyle, 317).  

Þó svo að álagskenningar nýtist vel til greiningar á raðmorðingjum í myndinni 

Natural born killers, verður í stuttu máli varpað ljósi á hvernig myndin gefur dæmi um 

sálfræðilegar skýringar á afbrotahegðun parsins. Sálfræðilegar kenningar um afbrot 

ganga út frá að afbrot séu framin vegna geðkvilla afbrotamannsins og í myndinni er 

geðlæknir fenginn til að gera greiningu á hvort þau séu vitskert, og sá fær fram þá 

niðurstöðu að svo sé ekki og að parið þekki muninn á réttu og röngu. Aðspurður segist 

Mickey ekki sjá eftir þeim morðum sem hann hefur framið nema þá atvikinu þegar hann 

drap indjánann fyrir slysni, en sá hafði veitt þeim Mallory húsaskjól. Mallory sýnir 

einnig iðrun við þeim atburði og segir það hafa verið rangt að drepa indjánann þar sem 

hann hafði hjálpað þeim. Þegar Mickey kallar það slys, heldur Mallory því fram að það 

séu engin slys og gefur það sterklega til kynna að þau fremji morðin á meðvitaðan hátt 

og af ásettu ráði. Þau bera því öllu frekar einkenni siðblindra morðingja en afbrotamenn 

af slíkri gerðinni eiga erfitt með að finna til samúðar með öðrum og það leiðir það af sér 

að þeir kenna fórnarlömbum sínum um þeirra eigin vandamál (Siegel, 147).  

Einnig væri hægt að koma inn á líffræðilegar skýringar á afbrotahegðun Mickey 

þar sem hann í myndinni segist vera fæddur morðingi og að ofbeldishneigð sé í genum 

sínum. En samkvæmt leikstjóranum er áhorfandanum ekki ætlað að trúa því heldur 

leggur hann áherslu á að Mickey hafi ekki fæðst illur, heldur hafi hann verið gerður illur 

af foreldrum sínum og menningu og er það sýnt með myndskotum frá barnæsku 

Mickeys. Stone segir að Mickey og Mallory eigi vera ónæm fyrir umhverfi sínu sökum 

uppeldis og sérstaklega vegna áhrifa sjónvarpsefnis (Stone, 200).  

       Í myndinni Natural Born Killers eru Mickey og Mallory í fljótu bragði álitin vera 

glæpamenn eða andhetjur en ef kafað er dýpra að þá er verið að skoða hver hinn sanni 

óþokki sé, sá sem drepur eða sá sem mærir morðingja (Dick, 232). Í myndinni er gengið 

svo langt að kvikmynda viðtal við morðingjann Mickey í beinni útsendingu sem síðan 

hrindir af stað uppþoti meðal fanga og leiðir af sér líkslóð um ganga fangelsins. Jafnvel 
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þáttastjórnandi American Maniacs, Gale (Robert Downey Jr.) festir sig í ofbeldinu og 

slæst í för með parinu og þar með verða hans endalok innsigluð. Hann gerir 

misheppnaða tilraun til að fá þau til að þyrma lífi sínu með því að minna þau á að þau 

séu þekkt fyrir að skilja eftir einn eftirlifanda til að deila sögu þeirra áfram, og þá skýtur 

Mickey hann til dauða enda hafa þau myndavélina til þess að deila þeirri sögu.  

       Myndavélin getur bæði virkað sem hetja og andhetja, í réttum höndum getur hún 

framleitt meistarastykki en í höndum tækifærissinna getur hún valdið dauða. Fyrr í 

myndinni hafði fréttamaðurinn sagt að fjölmiðlar væru eins og veðrið, nema að þeir 

væru mannanna verk. Í myndinni er í raun verið að benda á að mannveran sé fær um að 

drepa en miðillinn sé þess einnig megnugur (Dick, 232). Þar sem að miðillinn er 

hugmyndafræðilega séð úr sögunni í myndinni eftir að sjónvarpskynnir þáttarins 

American Maniacs lætur lífið, verða persónurnar Mickey og Mallory færar um að snúa 

baki við drápunum og tekur við ný menning þar sem þau gerast fyrirmyndar foreldrar. 

Kvikmyndin hefur sem sagt ekki svokallaðan dæmigerðan Hollywoodendi sem lýkur 

með dauða morðingjanna, vegna þess að leikstjóranum þótti það útiloka vonina um að 

fólk gæti breyst (Stone, 246). 

 

5. Copycat 

 

Raðmorðinginn í kvikmyndinni Copycat (1995, Jon Amiel) hermir eftir og endurtekur 

morð annarra raðmorðingja í þeim tilgangi að hljóta frægð sjálfur. Í myndinni er einnig 

unnið með hugmyndina um friðhelgi einkalífsins sem einskorðast við lokað rými vegna 

víðáttufælni aðalpersónu (Schmid, 263). Leikstjóri myndarinnar, Jon Amiel leitast eftir 

því að takast á við krefjandi verkefni og á hann það til að hoppa milli kvikmyndagreina 

stað þess að sérhæfa sig í einni. Það gerir hann til að forðast að vera flokkaður við 

ákveðna grein til að auka við kunnáttu sína og starfsmöguleika (Haun, 28).   

       Copycat er hægt að flokka sem spennutrylli og í undirgrein af honum sem 

rannsóknarlögreglumynd. Í spennitryllinum er fjallað annað hvort um fórnarlömb glæpa 

eða einangraðan eftirsóttan glæpamanninn. Einnig geta þeir snúist í kringum 

yfirstandandi aðild aðalpersónu að því að leysa glæp (Neale, 82). Copycat fjallar um Dr. 

Helen Hudson (Sigourney Weaver), sérfræðing í fræðum um raðmorðingja sem með 

sérþekkingu sinni veitir rannsóknarlögreglunni aðstoð í leit að raðmorðingja sem ásækir 

borgina San Francisco. Myndin sýnir í raun þrjú sjónarhorn, afbrotafræðingsins, 

rannsóknarlögreglunnar og innsýn í daglegt líf raðmorðingjans Foley. Aðalpersóna 

spennutryllis er oft fulltrúi laga eða henni er gefið tvöfalt sjónarhorn líkt og í Copycat 
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þar sem frásögn fer á milli afbrotafræðingsins sem er fulltrúi fræða um glæpi og 

lögreglunnar sem er fulltrúi laganna (Corrigan og White, 357).  

       Myndir af þessum toga geta snúist í kringum áhrifin af sálrænu áfalli aðalpersónu. 

Aðalpersóna spennutryllisins er oft fórnarlamb, með einhvers konar vandamál úr fortíð 

sinni sem gerir glæpamanninum kleift að notfæra sér veikleika þess (Neale, 83). Í 

upphafi myndarinnar lendir Helen Hudson í klóm morðingjans Darryll Lee Cullum inni 

á kvennaklósetti sem gerir tilraun til að hengja hana eftir fyrirlestur sem hún hafði haldið 

um sálgreiningu raðmorðingja. Spólað er fram í tíma þar sem 13 mánuðir eru liðnir frá 

árásinni og í ljós kemur að Cullum tókst ekki áætlunarverk sitt að drepa Hudson og hafði 

verið handtekinn. Á móti kemur að Hudson hefur þróað með sér víðáttufælni í kjölfar 

árasarinnar sem er veikleiki hennar í myndinni.     

       Atburðurinn þjónar tilgangi hins sálræna áfalls aðalpersónu en Hudson sem er ófær 

um að yfirgefa íbúð sína fær enn martraðir og kvíðaköst vegna atburðarins og er þar að 

auki á lyfjum. Hún verður með því móti fórnarlamb nýs raðmorðingja, Peter Foley 

(William McNamara), sem nýtir veikleika og varnarleysi hennar sér í hag. Samkvæmt 

sálfræðilegum kenningum um afbrot sækjast sumir raðmorðingjar eftir því að fá athygli 

með afbrotum sínum (Siegel, 138). Foley hefur hugsað sér að öðlast frægð sem 

raðmorðingi vegna glæpa sinna og sér tækifæri til þess út frá Dr. Hudson, og leikur hann 

sér að henni með tölvuskilaboðum sem hann sendir henni til að ná athygli hennar og 

brýst þar að auki tvisvar sinnum inn í íbúð hennar. Í ljós kemur við framgang rannsóknar 

í myndinni að Foley er að fylgja eftir lista af raðmorðingjum í þeirri röð sem Hudson 

hafði nefnt í síðasta fyrirlestri sínum og les bók hennar um raðmorðingja. Helen Hudson, 

sem aðalpersóna er þungamiðja í sakamáli myndarinnar vegna þess að á sama tíma og 

raðmorðinginn sækist eftir að fanga athygli hennar og jafnvel að reyna á hennar 

fræðilegu þekkingu, vill rannsóknarlögreglan nýta sér kunnáttu hennar til að handsama 

raðmorðingjann. 

      Líkt og persónur spennutryllis þurfa yfirleitt að berjast við glæpamann til að ráða 

fram úr sakamáli, þurfa Hudson og rannsóknarlögreglukonan M.J. Monahan (Holly 

Hunter) að eiga við raðmorðingjann Foley í lok myndarinnar er hann rænir Hudson í 

þeim tilgangi að ljúka við glæpinn sem Cullum náði ekki að klára, það er að segja að 

hengja Hudson til dauða inni á kvennaklósetti. Ríkjandi þema í spennutryllinum eru 

andstæðir pólar sem mætast og verða árekstrar milli persónu sem stendur fyrir sakleysi 

og annarrar persónu sem stendur fyrir vonsku. Í þessum myndum kemur fram tvíeðli þar 

sem aðalpersóna og glæpamenn geta verið algjörar andstæður (Neale, 83). Í myndinni er 

persóna Hudson táknræn fyrir sakleysi en hún er varnarlaus gagnvart raðmorðingjanum 
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Foley þegar lögreglan er ekki til staðar til að vernda hana. Foley er persónan sem stendur 

fyrir vonsku og nýtir sér varnarleysi og víðáttufælni Hudson en þegar á reynir undir lok 

myndarinnar, nýtir Hudson sér sálfræðilega þekkingu sína til að ergja Foley þar sem hún 

segist ekki hræðast hann og hæðist að honum, vitandi að raðmorðingjar njóta þess að sjá 

ótta á svipbrigðum fórnarlamba sinna þegar þeir drepa þau.  

Sálfræðilegar kenningar um raðmorðingja greina frá því að þeir þjáist oft af 

siðblindu, sem á við raðmorðingjann Foley í Copycat en hann er í raun dæmigert tilfelli 

af siðblindingja. Siðblindir morðingjar geta búið yfir yfirborðskenndum persónutöfrum 

en í myndinni Copycat notar Foley persónutöfra sína til að fá fórnarlömb sín til að 

treysta sér. Persónutöfrar einstaklingsins leyna oft trufluðum persónuleikaeinkennum 

sem gera raðmorðingjanum ókleift að mynda varanleg tengsl við annað fólk (Siegel, 

148). Raðmorðinginn Foley í myndinni er einangraður einstaklingur sem býr með móður 

sinni og skipuleggur og fremur ódæðisverk sín oftar en ekki í aðstöðu sem hann hefur í 

kjallaranum á heimili þeirra.  

Afbrotafræðikenningar af sálfræðilegum toga hafa sýnt fram á tengsl á milli 

siðblindu og uppeldis við óstöðugar heimilisaðstæður. Óstöðugar fjölskylduaðstæður 

geta sem dæmi verið heimili sem einkennast af biturleika og rifrildum, höfnun foreldris 

eða skorti af ást frá foreldri. Einnig er talið að barn sem ekki myndar eðlileg tengsl við 

móður sé líklegra til að þróa með sér siðblindu (Reid, 104). Í Copycat er sýnt hvernig 

samskiptum raðmorðingjans við móður sína er háttað samtímis að Dr. Hudson kemur 

með tilgátu um að hann eigi stjórnsama móður sem bælir hann. Í myndinni hefur móðir 

Foley stjórn á honum, það er að segja skipar honum fyrir og ætlast til að hann dekri við 

sig. Einnig er gefið í skyn að hún sýni honum kynferðislegan áhuga þar sem hún ætlast 

til að hann kyssi sig á munninn, en hann þess í stað kyssir hana á kinnina og eru 

samskipti þeirra yfirborðskennd af hans hálfu. Þar sem Foley hefur ekki myndað eðlilegt 

samband við móður, býður það upp á útskýringu á hvers vegna hann er ófær um að 

mynda eðlileg tengsl við aðrar konur heldur sækist eftir að hafa vald yfir þeim. 

Skýringin sem myndin býður upp á er að móðir hans hafi bælt hann tilfinningalega og 

hann hlotið brenglaðan tilfinningaþroska sem veldur því að hann hefur þörf fyrir að hafa 

stjórn á konum líkt og móðir hans hefur á honum. 

Raðmorðinginn í Copycat sækir í örvun út frá þjáningum kvenna en siðblindir 

einstaklingar eru oft sjálfhverfir spennufíklar sem skortir samúð með öðrum sem og 

eftirsjá vegna gjörða sinna. Jafnframt er talið að þeir séu óhræddir við refsingu, sem 

almennt er talin vera leið til að hindra glæpsamlega hegðun (Siegel, 148). Í myndinni er 

sýnt hvernig Foley nýtur þess fylgjast með konum og að taka þær upp á 
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myndbandstökuvél og nýtir hann tölvutækni til breytingar á myndböndunum þar sem 

hann lætur þær virðast óttaslegnar á svip. Í Copycat skipuleggur raðmorðinginn 

verknaðinn í þaula enda hermir hann eftir fyrri morðum af mikilli nákvæmni. Morð gefa 

raðmorðingjanum tækifæri til að upplifa spennu og nota eiginleika sína og ímyndunarafl 

til að framkvæma glæpi. Siðblindir einstaklingar eru í mörgum tilfellum yfir 

meðalgreind sem á einnig við morðingjann Foley. Í myndinni er það ágiskun Dr. 

Hudson að raðmorðinginn sem lögreglan leitar að sé gáfaður og í góðu tæknilegu starfi 

sem krefjist mikillar útsjónarsemi. Innsýn afbrotafræðingsins reynist rétt þar sem Foley 

vinnur á rannsóknarstofu sem gerir honum kleift að útvega ýmis konar efni til notkunar 

við framkvæmd morðanna og vegna vitsmuna er hann fær um skipuleggja glæpi sína og 

í einu skoti sést handbók um raðmorðingja sem hann les sér til aðstoðar.  

       Í dæmigerðum endir á raðmorðingjamyndum frá Hollywood lýkur atburðarásinni 

með dauða raðmorðingjans og er Copycat engin undantekning á því. Undir lok 

myndarinnar skýtur illa leikin lögreglukonan Monahan, raðmorðingjann til bana, eftir að 

hann hafði skaðað hana sem gegnir því hlutverki að láta áhorfendur óttast sigurlíkur 

raðmorðingjans. En þó svo að raðmorðinginn Foley sé drepinn og Daryll Lee Cullum sé 

enn innilokaður í fangelsi, lýkur myndinni með því móti að áhorfandanum er gefið það 

til kynna að um sé að ræða hringrás af raðmorðingjum sem stjórnast af Cullum úr 

fangelsinu og samskiptum hans við aðdáendur og því sé meira í vændum fyrir Helen 

Hudson. Með þessum hætti er myndinni gefið tækifæri á framhaldi (Jarvis, 340). 

Kvikmyndin Copycat getur flokkast sem rannsóknarlögreglumynd en í þess 

konar myndum er upplýsingum hagrætt og vitneskju er haldið leyndri, annað hvort frá 

áhorfendum og/eða persónum sögunnar. Það sýna glufur og hindranir sem koma upp við 

framgang rannsóknar lögreglunnar í frásögnunum (Neale, 75). Hér verða ekki taldar upp 

allar hindranir sem koma fram í  kvikmyndinni en vert að vekja athygli á því að þekking 

áhorfandans í myndinni fylgir að mestu leyti þekkingu lögreglunnar og 

afbrotafræðingsins. Samspil milli persóna skapar hindranir sem og víðáttufælni Dr. 

Hudson sem hindrar hana í samskiptum við lögreglu þegar á reynir.  

Í sumum rannsóknarlögreglumyndum eru áhorfendum veittar upplýsingar sem 

lögreglumenn hafa ekki enn komist að, sem gegnir þeim tilgangi að ýta undir spennu þar 

sem óttast er að upplýsingarnar komist ekki til skila í tæka tíð (Neale, 75). Í umræddri 

mynd, Copycat fær áhorfandinn til dæmis að sjá hvernig heimilisaðstæðum 

raðmorðingjans og samband hans við móður er háttað um leið og afbrotafræðingurinn 

segir frá getgátum sínum um aðstæður raðmorðingjans sem hún les út frá söngtexta sem 

morðinginn sendir lögreglunni, og leggur til að hann eigi sennilega móður sem bælir 
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hann, að hann hafi þjáðst og nú sé komið að öðrum. Út frá sama texta fær hún það út að 

hann sé að herma eftir raðmorðum frægra raðmorðingja því hann sækist eftir frægðinni 

sem þeir hlutu. 

       Oft er áhorfendum ljóst hver morðinginn sé í rannsóknarlögreglumyndum stað þess 

að því sé haldið leyndu, heldur er spenna sköpuð í kringum það hvort og hvenær það 

komist upp um hann (Neale, 76). Áhorfendur Copycat fá að sjá raðmorðingjann löngu 

áður en lögreglan kemst að því hver hann er þó svo að áhorfandinn viti ekki nafn hans 

fyrr en lögreglan veit það. Áhorfendur fá að skyggnast inn í líf raðmorðingjans, hvernig 

hann leitar uppi fórnarlömb og sjá hann skipuleggja morðin ásamt því að ná að halda 

sínu sanna eðli frá umheiminum. Það þjónar þeim tilgangi að skapa spennu, áhuga og 

óvissu áhorfandans fyrir framhaldinu því annars getur sagan orðið fyrirsjáanleg sem 

stangast bókstaflega á við merkingu spennutryllis, sem gengur út á að halda 

áhorfandanum spenntum. Ráðgátur eru liðir í að draga söguna á langinn og láta 

spennuna sem er tengd við kvikmyndagreinina magnast upp (Neale, 75).  

       Í kvikmyndinni Copycat sækist morðinginn eftir því að skapa list með morðum 

sínum og kemur það fram í söngtexta eftir Sting sem nefnist “Murder by numbers” sem 

morðinginn skilur eftir fyrir lögregluna á vettvangi morðs. Þar er verið að vísa til 

fyrirbærisins “paint by numbers”, það er að segja málverka sem hafa fyrirfram 

skilgreinda og númeraða reiti fyrir listamanninn til að fylla inn í. Útkoma á slíkum 

málverkum verður því listaverk sem hefur verið fyrirfram hannað af öðrum og virðist 

sem morðinginn í Copycat hugsi verk sín á þann veg þar sem hann reynir að framkvæma 

eftirhermumorðin á listrænan hátt og mynda nýja frásögn með þeim. Í innihaldi 

söngtextans er verið að ræða aukna þráhyggju vestrænna samfélaga fyrir manndrápum 

og býður meðal annars upp á ráð hvernig skuli umbreyta morðum í list (Tietchen, 98).  

       Persónan Foley í myndinni skipurleggur morð sín í ákveðnu samhengi með frásögn 

út frá glæpum annarra og með hjálp uppröðun Hudson á fyrri raðmorðingjum í bók 

sinni. Hann er að því leyti eins og leikstjóri sem skipuleggur frásögn og varpa morð 

Foleys því ákveðnu ljósi á kvikmyndagreinina sjálfa. Morðingi myndarinnar sýnir einnig 

eiginleika til að taka þátt í fjölmiðlaumræðu með óformlegum hætti. Morðin hans er 

hluti af stærra samhengi og er um að ræða samræðu morðingjans við fjölmiðilinn með 

beinni þátttöku án þess að gefa deili á sér. Í þessari mynd frá tíunda áratugnum setur 

andhetja myndarinnar, raðmorðinginn hryllileg morð í fagurfræðilegt samhengi með að 

endurraða morðum fortíðarinnar. Hugmyndin um að klæða morð fagurfræðilegum 

búning er ekki nýstárleg en á tíunda áratugnum varð uppgangur í þeirri stefnu í 

kvikmyndum frá Hollywood og kann að vera að kvikmyndir um raðmorðingjann sem 
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listamann séu svar ameríska kvikmyndaiðnaðarins við ofbeldisaukningu í bandarísku 

samfélagi sem í stöðugt meira mæli setur raðmorðingja á sama stall og stjörnur 

(Tietchen, 98).  

       Af þeim sökum að ein persóna kvikmyndarinnar er sérfræðingur í eðli 

raðmorðingjans, er myndin tilvalin til greiningu út frá félagsfræðilegum kenningum því 

að Dr. Helen Hudson í myndinni sálgreinir raðmorðingjann Foley og veitir upplýsingar 

og innsýn í huga raðmorðingjans á annan hátt en bóklegar heimildir. Copycat veitir 

áhorfandanum staðreyndir um raðmorðingja sem eiga sér hliðstæðu í raunveruleikanum. 

Þar kemur fram að flestir raðmorðingjar séu af karlmenn af hvítum kynþætti og á 

aldrinum 20-35 ára en samkvæmt afbrotafræðum eru um 90% morðingja sem handteknir 

eru, karlmenn undir 35 ára aldri (Siegel, 297).  

 

6. Kalifornia 

 

Kvikmyndin Kalifornia (1993, Dominic Sena) fjallar um rithöfundinn Brian Kessler 

(David Duchovny), sem er að skrifa bók um illræmd morð í Bandaríkjunum og kærustu 

hans, ljósmyndarann Carrie (Michelle Forbes), er þau leggjast í ferðalög til að ljósmynda 

þekkta morðvettvanga fyrir bókina. Þau fá tvo ókunnuga farþega með í för sér til að 

draga úr kostnaði, parið Early Grace (Brad Pitt) og kærustu hans Adele (Juliette Lewis). 

Það sem hins vegar á eftir að koma í ljós er að Early er raðmorðingi, fyrirbæri sem parið 

telur sig ráða við á bókarblaðsíðunum en hefur enga hugmynd um hvernig eigi að glíma 

við í raunveruleikanum (Stein, 14).  

Í myndinni kemur fram hvernig ofbeldi og þráhyggja fjölmiðla þegar kemur að 

ofbeldi, sviptir persónurnar mannlegum eiginleikum og gagntekur gildismat og afstöðu 

þeirra til heimsins. Hægt væri að túlka aðalpersónurnar, Brian og Carrie, í myndinni sem 

sköpunarverk miðilsins þar sem framagirni þeirra með ofbeldismiðlinum fer með stórt 

hlutverk í ástarsambandi þeirra. Myndin er leikstýrð af Dominic Sena með handriti eftir 

Tim Metcalfe og er hún áhrifamikil þrátt fyrir að sagan sé þó nokkuð fyrirsjáanleg, sem 

síðan má telja helsta galla myndarinnar. Þó frásögnin hefði verið auðguð með meiri 

óútreiknanleika, þá er hún gædd þeim kostum að sýna persónurnar sem hvítt hyski út frá 

klisjukenndu sjónarmiði fjölmiðilsins. Einnig er einstök frammistaða og frumleg 

persónusköpun hjá leikaranum Brad Pitt sem sýnir fordæmalausa grimmd í túlkun sinni 

á raðmorðingjanum Early Grace (Stein, 14).  

Í Kalifornia eru aðstæður hvors parsins fyrir sig kynntar áður en sú ákvörðun er 

tekin að ferðast til Kaliforníu, þar sem pörin mætast og gerast saman ferðalangar. 
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Þegar raðmorðinginn Early og kærasta hans Adele eru kynnt til sögunnar búa þau í 

hjólhýsi og hún er starfandi á matsölustað. Ástæðan fyrir því að þau ákveða að ferðast til 

Kaliforníu er til þess að leita uppi aukin tækifæri þar, rétt eins og parið Brian og Carrie 

ætla sér. Raunveruleg ástæðan er þó sú að Early getur ekki borgað leigu á hjólhýsinu og 

myrðir hann leigusala þeirra er hann kemur að innheimta leiguna. Afbrotafræðilegar 

rannsóknir hafa bent til þess að ákveðnir félagsfræðilegir og sálfræðilegir þættir stuðli að 

morðum. Þar á meðal má nefna félagslega einangrun og fátækt þar sem morðinginn 

leitast við að flýja undan raunveruleikanum, því hann upplifir sig sem misheppnaðan, 

inn í ímyndaðan veruleika þar sem hann er fær um að öðlast yfirráð á fórnarlambi sem 

hann veitir sársauka og jafnvel dauða (Conklin, 157). Rithöfundurinn Brian kemur fram 

með getgátur í Kalifornia um það að raðmorðingjar lifi á milli draums og veruleika, 

nema draumurinn eigi sér stað í raunveruleikanum. 

Raðmorðingjar geta litið framhjá áhrifum gjörða sinna vegna þess að að þá 

skortir jafnan siðferðiskennd og sumir þeirra sjá fórnarlömb sín sem hindranir er ryðja 

þurfi úr veginum (Conklin, 157). Í Kalifornia sýnir raðmorðinginn Early enga iðrun 

gagnvart morðum sem hann hefur framið og býr hann einn með kærustu sinni Adele. 

Síðar í myndinni kemur fram í samtali milli þeirra Adele og Carrie, að þau Early eigi 

enga vini sem bendir til að félagsleg einangrun sé þáttur í ofbeldishneigð Early. Í 

myndinni er meira að segja gefin skýring á afleiðingum slíkrar einangrunar, þar sem 

Adele segir móður sína hafa frætt hana um að skerðandi áhrif einsemdar á andlegan 

þroska.  

Félagsleg einangrun á einnig sinn þátt í að líkamlegt ofbeldi Early gegn Adele 

viðhelst, þar sem hún hefur engan til að segja frá því fyrr en hún kynnist Carrie. Helstu 

ástæður fyrir því að konur tilkynni ekki til lögreglu um að hafa orðið fyrir árás innan 

heimilis, eru taldar vera vegna þess að þær þekki árásarmanninn og óttist viðbrögð hans 

og annarra (Lawson og Heaton, 219). Í Kalifornia trúir Adele Carrie fyrir því hvernig 

sambandi hennar við Early er háttað og er í afneitun gagnvart árásargjörnu eðli hans, 

þegar hún reynir að sannfæra Carrie um að Early meini ekkert illt með barsmíðunum. Í 

neikvæðum viðbrögðum Carrie við því þegar Adele segir henni frá ofbeldishneigð Early 

kemur fram að heimilisofbeldi var tekið fastari tökum af lögregluyfirvöldum á  tíunda 

áratuginum og þá voru auknar líkur á því að ofbeldismenn væru handteknir. Það sem 

spilar inn í er að Adele hefur verið fórnarlamb nauðgunar frá því á unglingsárum og að 

Early hefur veitt henni þá öryggistilfinningu sem hún sóttist eftir í kjölfar 

nauðgunarárásarinnar. 
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Stjórnsemi og ofbeldi Early gagnvart kærustu sinni í Kalifornia má skýra með 

kenningum feminista innan afbrotafræðinnar á heimilisofbeldi, en þar er talið að túlkanir 

feðraveldis á karlmennsku í samfélögum snúist um að halda konum undirgefnum 

(Lawson og Heaton, 219) en Early í myndinni stjórnar klæðaburði Adele, lífstíl hennar 

og beitir hana ofbeldi ef hún hlýðir honum ekki. Sem dæmi klippir hann hár hennar stutt 

meðan hún sefur til að hún líkist Carrie meira og fær hún engu ráðið um það. Einnig 

kemur til umræðu að hann banni henni að neita áfengis, reykja sígarettur og að blóta, 

sem honum þykir ósiðsamlegt atferli hjá konum. Daly og Wilson (1994) sem hafa 

rannsakað ofbeldi karlmanna á konum telja að þar hafi samspil líffræðilegra og 

félagsfræðilegra mikil áhrif. Þeir halda því fram að hægt sé að rekja ofbeldisfulla hegðun 

karlmannsins gegn konunni til þróunar þar sem þeir hafi haft það hlutverk að tryggja 

dyggð konu sinnar og fundið við það fyrir auknum þrýstingi til áhættuhegðunar. Það geti 

síðan leitt til heimilisofbeldis þar sem karlmaður sýnir konu að ekki sé hægt að ráðskast 

með hann. Einnig hafa félagsfræðilegar skýringar á glæpum verið tengdar við lítið 

sjálfstraust ofbeldismanns og mistúlkun hans á aðstæðum sem leiði til ofbeldis (Lawson 

og Heaton, 219).  

Í persónueiginleika sem hefur verið spyrtur við ofbeldishegðun birtist vangeta 

viðkomandi til að umbera erfiðar aðstæður án þess að það kalli á viðbrögð eins og 

árásargirni og ofbeldi. Slíkar aðstæður geta skapast þegar einstaklingur áttar sig á því að 

hann muni ekki ná fram settum markmiðum sínum og beitir því reiði sinni gegn þeim 

sem standa í vegi hans eða yfirfærir reiðina á aðra (Conklin, 154). Í Kalifornia virðist 

draumur raðmorðingjans Early um að komast til Kaliforníu vera að fjara út vegna 

fjárskorts þegar hann er beðinn um að taka þátt í bensínkostnaði á leiðinni. Hans 

viðbrögð eru að myrða karlmann á salerni bensínstöðvar þar sem þau stoppa, bæði vegna 

peninga og vegna þess að fórnarlambið hafði látið falla dónaleg orð í þeirra garð. Annað 

dæmi um að Early drepi vegna hindrana á markmiðum sínum er þegar kærasta hans, 

Adele sér hann loks í réttu ljósi sem morðingja og kallar hann illgjarnan. Early neitar því 

og sýnir að hann sé ófær um að upplifa samkennd og sé með einkenni siðblindu 

(Conklin, 157). Þegar Adele lemur Early í andlitið með kaktus sem blóðgar hann  verður 

það þess valdandi að hann myrðir hana. Lees (1989) telur rannsóknir sýna að karlmenn 

sem hafa myrt maka sinn, líti á það sem átríðuglæp þar sem makinn hafi ögrað þeim eða 

kallað fram viðbrögð með nöldri eða lauslæti að þeirra mati (Lawson og Heaton, 217). 

Þegar Early áttar sig á að Adele sýnir honum ekki lengur stuðning, sem kann að hafa 

verið tilgangurinn með sambandi hans við hana, drepur hann hana enda hafi hún ögrað 

honum til þess með ásökunum um illgjarnt eðli hans. 
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Í leit að sálfræðilegum útskýringum fyrir illu innræti eða eðli raðmorðingjans 

Early í myndinni Kalifornia, mætti færa rök fyrir því að hann eigi við andfélagslega 

persónuleikaröskun (e. antisocial personality disorder) að stríða. Einstaklingar sem kljást 

við þess konar geðröskun sýna með hegðunarmynstri að þeir virða réttindi annarra að 

vettugi og hefst það strax í barnæsku eða á táningsárum og ágerist á fullorðnisárum. Til 

að fá greiningu á þeim sjúkdómi hjá einstaklingi, þarf hann að hafa sýnt tiltekið 

hegðunarmynstur þar sem hann brýtur gegn réttindum annarra og fer ekki eftir 

siðvenjum í því samfélagi sem hann býr í, líkt og Early í Kalifornia sem myrðir eftir 

hentugleika. Einkenni andfélagslegrar persónuleikaröskunar eru svipuð þeim sem 

flokkuð eru með siðblindu. Eiga þeir einstaklingar við vanhæfni til að samlagast 

samfélagslegum viðmiðum að stríða og þjást af hvatvísi, árásargirni, bölsýni, skort á 

samkennd, hroka og ábyrgðarleysi. Þeir sem þjást af andfélagslegri persónuleikaröskun 

sýna ekki iðrun og fá lítið sem ekkert samviskubit þegar þeir valda öðru fólki sársauka 

(Conklin, 157). Early í Kalifornia sýnir upptalin einkenni andfélagslegrar 

persónuleikaröskunar, þar á meðal ábyrgðarleysi þegar hann yfirgefur heimaslóð, því 

eins og kemur í ljós er hann á reynslulausn úr fangelsi og brýtur lög með því að yfirgefa 

fylkið. Early virðist ekki finna til iðrunar vegna morðanna sem hann fremur með einni 

undantekningu sem er þegar hann myrðir kærustu sína Adele. Hann stillir líkinu upp 

með krosslagðar hendur sem gefur hugsanlega til kynna að hann hafi borið einhverja 

virðingu fyrir henni og iðrist. Við önnur morð sýnir hann kuldalega hegðun og sem 

dæmi tekur hann hring af fingri leigusala síns sem hann drepur sem minjagrip og eftir að 

hann hefur myrt mann á salerni á bensínstöð af mikilli bræði burstar hann tennurnar 

sönglandi líkt og ekkert hafi í skorist. 

Early sýnir einkenni siðblinds einstaklings en andfélagsleg persónuleikaröskun 

kann að eiga betur við hann þar sem hún hefur í för með sér meiri hvatvísi heldur en 

lýsir sér hjá siðblindingjum (e. psychopath). Þeir sem kljást við andfélagslega 

persónuleikaröskun læra seint af reynslunni og eiga erfitt með að hafa stjórn á hvötum 

sínum. Þeir virðast ófærir um að losa sig við árásargirni og beina henni annað þegar hún 

á annað borð kviknar. Vegna hvatvísi eru glæpir þeirra sjaldnast skipulagðir og virðast 

því oft framdir af tilgangsleysi (Conklin, 157). Morðin sem Early fremur í myndinni 

Kalifornia eru óskipulögð, framkvæmd af hvatvísi sem leysir úr læðingi mikla 

árásargirni í fari hans, til að mynda þegar hann fremur morðið á salerninu þar sem hann 

beitir mjög grófu ofbeldi og skilur við líkið í alblóðugum aðstæðum. Með svo 

öfgakenndum hætti er morðeðli hans fyrst kynnt til sögunnar í myndinni. Morðin eru 

ekki framin í algjöru tilgangsleysi heldur má rekja orsökina til sjálfsbjargarviðleitni hans 
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sem oft stjórnast af peningaleysi eða að morðin eru til að forða honum frá refsingu, líkt 

og þegar Early drepur lögregluþjóna sem elta hann uppi Sálfræðilegar kenningar í 

afbrotafræði hafa sýnt fram á samhengi milli erfiðra uppeldisaðstæðna í æsku og 

andfélagslegrar hegðunar, svo sem að fremja morð á fullorðinsárum. Dæmi um slíkar 

aðstæður getur verið áfengis- og fíkniefnaneysla foreldris, geðræn vandamál, 

afbrotahegðun og afskiptaleysi foreldris, skortur á góðri fyrirmynd, skortur á aga í 

uppeldi eða tíðir flutningar í æsku (Conklin, 157). Í Kalifornia er lítið fjallað um 

uppeldisaðstæður Early annað en að faðir hans hafi rekið hann snemma að heiman. 

Gefið er í skyn með trúnaðarsamtali milli Brian og hans að Early hafi átt slæma 

föðurímynd þótt það sé ekki sýnt í mynd. Þegar morðeðli Early kemur í ljós reynir 

rithöfundurinn Brian að sannfæra Early um að fórnarlömbin séu ekki eins og faðirinn og 

er þá látið í það skína að faðir Early hafi verið ofbeldisfullur. Early segir að það eina 

sem faðir hans hafi nokkurn tíman gefið honum hafi verið skammbyssan sem hann hefur 

ávallt meðferðis.  

Talið er að sumir morðingjar gangi um með skotvopn vegna lágs sjálfsmats og í 

bland við það að þeir eru meðvitaðir um líkamlega vankanta þá hafi sumum verið strítt 

fyrir að hafa kvenleika til að bera (Conklin, 154). Í Kalifornia kemur fram að Early hafi 

setið í fangelsi vegna vopnaburðar og þrátt fyrir það ber hann enn byssu á sér. Það kann 

að vera að hann upplifi sig stærri hafandi byssu meðferðis og kennir hann Brian að nota 

skotvopn sem hefur það ekki í sér að skjóta úr byssu fyrr en undir lok myndarinnar, 

þegar Early hefur rænt og nauðgað kærustunni hans, Carrie. Brian sem drepur Early í 

blóðugu hefndarstríði undir lok myndarinnar fær við það tækifæri til að sanna 

karlmennsku sína og trúfestu við Carrie.  

Í Kalifornia  er Early fyrst og fremst sýndur sem raðmorðingi en hann gerist 

einnig kynferðisglæpamaður þegar hann nauðgar Carrie undir lok myndarinnar. Til 

útskýringar á því hvers vegna sumir karlmenn nauðgi í vissum aðstæðum hefur yfirleitt 

verið stuðst við félagsfræði- og sálfræðilegar kenningar og hefur því verið haldið fram 

að nauðgarar líti á að tilvist annars fólks sé eingöngu til þess að veita þeim sjálfum 

kynferðislega ánægju. Þó svo að þeir kjósi yfirleitt kynlíf þar sem báðir aðilar eru 

samþykkir, eins og með kærustunni Adele í Kalifornia, neyðast þeir til að bregðast við 

með þvingunum sé þeim neitað eins og í tilviki Carrie sem hefur engan áhuga á 

morðingjanum Early (Lawson og Heaton, 218). Þar sem Adele er ekki lengur til staðar 

eftir að Early hefur myrt hana, ákveður hann að Carrie geti verið staðgengill hennar. Þar 

hlutgerir hann konur er hann segir “I need myself a new woman”, og ætlast til þess að 

Carrie taki við hlutverki hinnar undirgefnu kærustu sem Adele hafði áður gegnt. Early 
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sýnir fljótlega sömu stjórnsömu taktana og hann sýndi Adele, lætur Carrie klæðast fötum 

af Adele og bannar henni að reykja.  

Karlmenn sem nauðga konum gera það í sumum tilfellum til að tjá innibyrgða 

reiði sem þeir yfirfæra á aðra. Fórnarlambið stendur fyrir aðra konu í lífi gerandans sem 

hefur gert honum mein, svo sem móðir eða maki. Við nauðgun er kynlíf leið gerandans 

til þess að niðurlægja fórnarlambið og mótstaða eykur gjarnan reiði hans. Sumir eru það 

brenglaðir að þeir vonast til að fórnarlambið muni njóta nauðgunarinnar og verði 

ástfangið af þeim (Conklin, 155). Það gæti alveg hafa átt við Early í Kalifornia en hann 

sýnir Carrie áhuga með því að fylgjast með henni skipta um föt og nánast liggja á 

gægjum (e. voyerism) og tilraun hans til að láta Adele líkjast Carrie í útliti með nýrri 

klippingu sýnir tiltekinn áhuga Early á Carrie. Tilhneiging karlmanna sem að nauðga 

hefur einnig verið tengd við fjandskap í garð kvenna og hefðbundnari sýn á 

kynjahlutverk (Conklin, 156) sem heimfæra má uppá hvernig Early vill hafa hemil á 

lífsstíl maka síns, fyrst Adele og síðan Carrie þegar hann heldur henni nauðugri.  

Að Early skuli verða að fá sér nýja kærustu eftir að hann hefur drepið Adele, 

gæti einnig verið vísbending um að hann þjáist af jaðarpersónuleikaröskun (e. borderline 

personality), en þeir einstaklingar hafa litla stjórn á tilfinningum sínum og vilja síður 

vera einir. Sambönd þeirra við annað fólk geta verið átakamikil líkt og ofbeldisfullt 

samband Early við Adele og síðar við Carrie. Það kann að stafa af þeim ástæðum að 

aðilar með röskunina sjá aðstæður sínar í svart/hvítu, þar sem hlutirnir eru annaðhvort á 

einn veg eða annan, enginn millivegur. Early slítur ekki sambandinu við Adele eins og 

venjulegt fólk myndi gera, heldur drepur hana þegar hún vill ekki vera með honum 

lengur en það getur átt við fyrirmyndir hjá ofbeldisglæpamönnum sem eiga við 

jarðarpersónuleikaröskun að stríða (Lawson og Heaton, 219).  

Í lok myndarinnar Kalifornia, sést til parsins Brian og Carrie, þá er nokkur tími 

liðinn frá áðurgreindri atburðarrás sem lauk með dauða raðmorðingjans Early. 

Rithöfundurinn veltir fyrir sér morðeðli Early en í upphafi myndarinnar var strax gefinn 

til kynna áhugi Brian á raðmorðingjum þar sem hann veltir fyrir sér afbrotafræðilegum 

ástæðum að baki morðvíga í samtali við félaga sína. Hann lýsir eiginleikum 

raðmorðingja sem styðjast við afbrotafræðikenningar og einnig eðli raðmorðingjans 

Early í myndinni. Brian nefnir þætti eins og þá að raðmorðinginn sé ófær um að greina 

rétt frá röngu og að meiri hluti þeirra þjáist af truflunum á efnaboðskiptum í heila. Brian 

líkir huga raðmorðingjans við barnshuga vegna þess að hann sé ófær um að meta 

aðstæður og að hann skuli meðhöndla eins og barn, leggja frekar inn á geðdeild heldur 

en að fangelsa eða taka af lífi. Hann setur fram þá tillögu að leggja raðmorðingja inn á 
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geðspítala þar sem hægt sé að rannsaka þá betur og finna mögulegar lausnir sem er 

kaldhæðnislegt í ljósi þess að hann myrðir síðar raðmorðingja sjálfur. Undir lok myndar 

leitast Brian við það að greina Early og nefnir þar til að hann hafi virst meinlaus þrátt 

fyrir fátæklegt útlit. Innan afbrotafræðinnar hafa kviknað kenningar um útlitislegan mun 

á glæpamönnum og óbreyttum borgurum sem hægt er að rekja til þriðja áratugs síðustu 

aldar sem var enn betur rannsakað á fimmta áratuginum af William H. Sheldon sem taldi 

sig hafa uppgötvað þrjár líkamsgerðir afbrotamanna. Slíkar kenningar eru dregnar í efa í 

dag og því ekki að furða sig að Early í Kalifornia hafi ekki borið sérstök útlitsleg 

einkenni raðmorðingja því enginn listi er yfir slíka eiginleika sem styðst við rök (Reid, 

88-89).  

 

7. Samantekt 

 

Við skoðun á þróun raðmorðingjamynda í gegnum undanfarna áratugi kom í ljós að ekki 

var um minna ofbeldi í fyrri myndum en í þeim var frekar leitast eftir því að gera 

ofbeldið tilfinningahlaðnara í stað sjónræns. Myndir eins og Psycho (1960, Hitchcock) 

voru meðal þeirra fyrstu til að sýna hvernig fjölskylduaðstæður og áfall í æsku geta haft 

áhrif á sálarlífið og leitt til glæpsamlegrar hegðunar. Í þeirri mynd kom einnig fram sú 

nýjung að sýna atburðarrás frá sjónarhorni raðmorðingjans, eitthvað sem þekkist vel í 

nútímanum sbr. sjónvarpsþætti eins og Dexter og í kvikmyndir á borð við Mr. Brooks 

(2007, Bruce A. Evans) sem gefa innsýn í hugarheim raðmorðingjans.  

Tækniframfarir í kvikmyndum níunda og tíunda áratugarins ollu miklum 

umskiptum í þessum myndum. Hraðinn varð meiri sem hugsanlega hefur orðið til þess 

að einkenni fyrri kvikmynda, eins og dýpt glötuðust. Ofbeldi í myndunum varð þó 

ákáfara og meira stuðandi en myndirnar fengu einnig á sig hversdagslegri blæ og 

glæpamennirnir almennara útlit. Raðmorðingjamyndir níunda áratugarins voru eins 

konar forgrunnur að myndum á fyrri hluta tíunda áratugarins með því öfgafulla ofbeldi 

sem þær sýndu því í slægjumyndum, undirflokk hryllingsmynda. Það voru myndir sem 

nutu mikilla vinsælda á níunda áratugnum (og svo aftur síðar) sem sýndu siðblinda 

fjöldamorðingja sem drápu hvert fórnarlambið á fætur öðru eins og sjá má í 

seríumyndum eins og Texas Chainsaw Massacre til dæmis. Kvikmyndir fóru að fá á sig 

aukið hlutverk dægrastyttingar og undir lok níunda áratugarins höfðu hryllingsmyndir að 

miklu leyti glatað áhrifum sínum til að hræða áhorfandann. Kvikmyndir urðu í sívaxandi 

mæli að söluvöru og voru gerðar tilraunir til að gagnrýna það ferli með paradíum eins og 

Natural Born Killers (1994, Oliver Stone) er dæmi um.  
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Í byrjun tíunda áratugarins breyttust því áherslur í raðmorðingjamyndum, úr 

hrollvekjumyndum yfir í spennutrylla. Myndirnar upp úr tíunda áratuginum voru leið til 

að skapa aftur fyrirbæri sem næði til áhorfandans til að hræða hann líkt og slægjumyndir 

gerðu til að byrja með og draga aftur fram sálfræðileg áhrif morðingja líkt og í myndum 

fyrir sjöunda áratuginn sem voru undir ritskoðun. Þær sameina í raun sjónrænt ofbeldi 

hrollvekjunnar og sálræn áhrif raðmorðingjamynda fyrri áratuga. Skrímslið var þar fært í 

búning þess kunnuglega í líki raðmorðingjans sem á yfirborðinu gat virkað sem hver 

önnur manneskja. Áherslan færðist síðan meira í áttina að því að leita skýringa á hegðun 

raðmorðingja sem er áberandi stef í bandarískum myndum en virðist ekki vera í jafn 

miklum mæli í raðmorðingjamyndum annarra landa frá sama tímabili, Frakklandi sem 

dæmi. 

Bandarískar raðmorðingjamyndir frá tíunda áratugnum varpa gjarnan ljósi á 

félagsfræðilegar skýringar á morðhneigð raðmorðingjans þar sem í þeim leitast er við að 

skilgreina hann og hverjar ástæðurnar eru að baki gjörðum hans, svo sem slæmar 

félagslegar aðstæður í æsku eða andleg veikindi. Það gerir þær hentugar til að skoða út 

frá félagsfræðilegum afbrotakenningum líkt og áhersla var lögð á í þessari ritgerð. Í 

nálguninni var söguþráður raðmorðingjamyndanna Natural Born Killers, Copycat og 

Kalifornia fléttaður við kenningar um raðmorðingja úr afbrotafræðinni. 

Afbrotafræðilegar eiginleikakenningar (e. trait theories) eru helst notaðar til að reyna 

skilja raðmorðingjann og telja höfundar þeirra kenninga að hver afbrotamaður sé 

einstakt tilfelli, bæði hvað varðar andlega og líkamlega þætti og telja að það sé ekki ein 

sálfræðileg eða líffræðileg skýring að baki glæpsamlegrar hegðunar. Valið var að notast 

einnig við almenna álagskenningu (e. general strain theory) þar sem hún átti vel við 

raðmorðingjana í Natural Born Killers að mínu mati. Eiginleikakenningar og 

álagskenningar afbrotafræðinnar reyndust nýtast vel til greiningar á raðmorðingjunum í 

þessum myndum frá tíunda áratuginum. Rétt eins í afbrotafræðinni þarf við túlkun á 

raðmorðingjamyndum út frá kenningum fræðigreinarinnar, að vega og meta hvaða 

kenningar eigi best við það atferli og andlegt ástand sem kvikmyndirnar sýna 

raðmorðingjann í. Það getur verið samspil erfðafræðilegra og félagslegra áhrifa og geta 

því fleiri en ein kenning átt við. Í ljós kom við greiningu á myndunum þremur Natural 

Born Killers, Copycat og Kalifornia, að ákveðnar kenningar nýttust best til greiningar á 

raðmorðingjum sem þar koma fram og umfjöllun miðaðist því við eina kenningu fyrir 

túlkun á hverri mynd.  

Í frásögn þessara mynda frá tíunda áratugnum eru það yfirleitt aðrar persónur en 

raðmorðinginn sem gefa innsýn inn í atferli hans og leitast við að greina eða skilja hann. 
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Í raðmorðingjamyndunum sem teknar voru fyrir hér voru þessi sjónarhorn út frá 

lögreglu, afbrotafræðingi og rithöfundar. Við greiningu á Natural Born Killers reyndist 

að mínu mati best að notast á við almenna álagskenningu því þó að í myndinni sé einnig 

litið til sálfræðilegra þátta eins og þegar að talað er um geðrænt ástand 

fjöldamorðingjanna Mickey og Mallory og líffræðilegra eiginleika þegar þar sem 

morðingjarnir telja sig eða leika sér með hugmyndina um að hafa fæðst sem morðingjar, 

kemur einnig fram að það eru ekki fullnægjandi skýringar fyrir morðhneigð þeirra. 

Álagskenning á vel við vegna þess að morðæði þeirra hefst undir kringumstæðum sem 

gætu talist sem álag, þegar þau Mickey og Mallory myrða foreldra hennar til að losa 

hana undan kynferðislegri misnotkun föður hennar. Í álagskenningum er gengið út frá að 

einstaklingar geti leiðst út í afbrot sjái þeir sér ekki fært að takast á við álag á löglegan 

hátt. Í myndinni sjá persónurnar morð á foreldrunum Mallory sem varanlegri lausn gegn 

ofbeldinu en að leita til lögreglu til dæmis.  

Í myndinni Copycat nýttust sálfræðilegar kenningar best sökum þess að 

raðmorðinginn þar fremur skipulagða glæpi og var því siðblinda líklegasta skýringin á 

hegðun hans. Þar er nefnt að hann sé siðblindur og fái ánægju/fullnægingu af því að 

drepa. Myndin hefur þann kost að í henni er afbrotafræðingur sem greinir 

raðmorðingjann Foley að miklu leyti fyrir mann. Svipaða sögu er að segja um myndina 

Kalifornia en þar er rithöfundur að rannsaka raðmorðingjafyrirbærið og gerir tilraun til 

að skilja raðmorðingjann Early. Myndin gefur ekki eins augljósar skýringar á hegðun 

raðmorðingjans eins og hinar tvær myndirnar gera sökum þess að persónan sem virðir 

fyrir sér raðmorðingjann starfar ekki á sviði afbrota líkt og persónur hinna myndanna, 

sem eru rannsóknarlögreglumenn og afbrotafræðingur. Í Kalifornia er sýnt í verki hvað 

raðmorðinginn þar er öfgakenndur við dráp sín og fannst mér því líffræðilegar skýringar 

nýtast best til greiningar á honum. Líffræðilegir þættir eins og heilabilun geta haft í för 

með sér geðraskanir með einkennum siðblindu og þar sem að Early í myndinni er hvorki 

gáfaður né skipuleggur morð sín heldur virðist missa stjórn á sér, er persónuleikaröskun 

sennileg skýring á ofbeldisfullri hegðun hans. Nefndar eru tvær tillögur að 

persónuleikaröskununum sem raðmorðinginn Early í myndinni gæti átt við að stríða, 

jaðarpersónuleikaröskum og andfélagsleg persónuleikaröskun. 

Ákveðið fordæmi var gefið í þessari ritgerð með því að beita afbrotafræðilegri 

nálgun á kvikmyndir og tókst það að mínu mati vel vegna þess að kenningarnar gefa 

myndunum ákveðinn fræðilegan ramma með svigrúmi til túlkunar.  

Hvað varðar titil ritgerðinnar, hvort raðmorðinginn sé listamaður eða skrímsli sem er 

vísun í umræddar kvikmyndir en ekki í afbrotafræðikenningar, má segja að fyrirbærið 
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raðmorðingi sé orðið eins og lífsstíll þar sem raðmorðinginn getur kosið sér ímynd og 

fjölmiðlaumfjöllun gefur honum stjörnustatus. Þar sem fyrirbærið er samfélagsmein fær 

það umfjöllun og geta vissir einstaklingar sem sækjast eftir athygli séð tækifæri í 

raðmorðum til þess. Raðmorðingi getur ýmist hagað sér eins og skrímsli eins og 

raðmorðinginn Early í Kalifornia eða leitast eftir því að beita skipulagðari 

fagurfræðilegri nálgun í morðum sínum eins og Foley í Copycat. Hvernig sem 

raðmorðinginn velur að skilgreina sig munu fjölmiðlar að öllum líkindum taka þátt í 

leiknum við að koma honum á framfæri og þannig viðhelst hringrásin.  
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