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Abstract 
 
Denna uppsats kommer behandla skräckfilmerna Hellraiser och Huset som Gud glömde och 

hur dessa presenterar en viss världsbild. Filmerna är utvalda utifrån deras övernaturliga inslag. 

I uppsatsen knyts analyser av filmerna ihop med Mary Douglas Renhet och fara. Utifrån tre 

aspekter, andlighet, gott och ont och världsstruktur, analyseras filmernas innehåll. Denna 

analys visar på en stark religionskritik, men samtidigt visar de att det övernaturliga existerar. 

Filmerna ger också publiken en tydlig struktur på gott och ont. Filmernas funktion är också att 

skapa ordning och mening till omvärlden. 

 

Sökord: Skräckfilm, film, livsåskådning, övernaturligt, spöken. 
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Inledning 

Ett mörkt rum. På golvet sitter en man med bar överkropp. Runt honom står ljus utplacerade i 

en kvadrat. Svetten rinner nerför hans kropp och han stirrar fokuserat på det föremål han 

håller i händerna. Kuben. Den utlovar upplevelser och njutning utöver det vanliga. Mannen 

fingrar på kubens ovansida, för tummarna över dess mönster. Det är en gåta, ett pussel, en 

prövning. Det knäpper till och lådan börjar röra på sig. En del i pusslet är löst, men det är inte 

lösningen. Samtidigt  knakar det i väggarna och mannen lyfter sitt huvud en kort stund. 

Rummet håller på att förändras samtidigt som mannen löser kubens gåta. Ljus faller in mellan 

exponerade plankor i väggarna och det verkar som att inte bara rummet håller på att förändras. 

Här förändras och öppnas den tunna väggen mellan olika dimensioner. 

 

Slutligen, ett sista knäpp, en sista bit löst i kubens pussel. Sakta öppnas kubens ovansida, likt 

en blomma eller en speldosa. Kuben visar sitt inre med plågsam ärlighet. Kedjor med vassa 

krokar flyger ut ur kubens innanmäte och hugger tag i mannens hud och kött. Mannen skriker. 

Fler kedjor flyger igenom rummet och hänger upp honom i luften. Nu har rummet förändrats 

helt. Kedjor hänger från taket, droppandes blod. En underlig monolit snurrar runt, hängd från 

taket. Det sticker ut krokar och spikar och köttstycken sitter fast på dess sidor. 

 

Ut ur skuggorna i rummet stiger två varelser. Senare ska vi få veta att detta är cenobiter, 

demoner eller änglar beroende på vem som frammanar dem. De är klädda i svarta läderkläder. 

En kvinna med strupens hud delad och öppnad stiger fram. En annan cenobit, en man går 

mellan raderna av kedjor och börjar leta bland köttslamsor som ligger på golvet. Hans huvud 

är skuret i ett rutnät och i varje skärningspunkt sitter en spik inkörd i huvudet. Skadorna 

cenobiterna har skvallrar om deras övernaturliga natur. Detta är inte människor. Cenobiten 

med spikarna, Pinhead som han kommer att kallas senare, hittar vad han letare efter, en bit av 

den  sönderslitna  mannens  ansikte.  Pinhead  lägger  ner  biten  han  hittat  och  lägger  ihop 

mannens ansikte på golvet. 

 

Detta är den första scenen i Clive Barkers film Hellraiser från 1987. På ytan verkar denna 

scen våldsam och sadistisk men i själva verket uppvisar den en klassisk kamp mellan gott och 

ont och bekräftar själens existens. Cenobiterna tar mannens, vars namn är Frank, själ för att 

torterar honom i ett helvete bortom vårt eget. Denna kamp mot ondskan och denna syn på 

världen dyker upp i flera andra skräckfilmer. Och inte är det en ny syn på världen. Dante 

Ahligieri, John Milton
1 

och många fler har genom tiderna beskrivit kampen mellan gott och 
 

 
1 

I Den gudomliga komedin respektive Det förlorade paradiset. 



ont och genom sina berättelser har de gett läsarna en världsbild. Världsbilden definierar vår 

syn på det övernaturliga och gudomliga, gott och ont och rätt och fel. Och genom att definiera 

dessa kan vi få en strukturerad och ordnad världsbild som ger oss trygghet. I västvärlden har 

vi ofta förlitat oss på den kristna kyrkans världsbild, där Gud och djävulen, den fallna ängeln 

Lucifer, stått för gott och ont. Utifrån Bibeln har vi fått regler och lagar som definierat vad 

som är gott och ont, bra och dåligt. 

 

Numera ställs den västerländska människan inför ett vanskligt problem. Kristendomen har 

gett henne den hjälp hon behöver för att dechiffrera och tolka verkligheten. Men nu får hon 

gång på gång veta att kristendomen, judendomen och islam har orsakat världskrig, förföljelse 

och allmänt lidande. Detta sker i skolan, i tidningar och på TV. Korstågen, den spanska 

inkvisitionen och attacken mot World Trade Center är bara några exempel på ohyggliga 

incidenter som sägs ha orsakats av ”religionen”. Hur kan man då som människa stå bakom 

detta? 

 

Ett alternativ till religion är förstås ateism, men även denna världsbild orsakar problem. Först 

och främst förlitar den sig på rationalism och vetenskap, vilket inte ger direkta svar på det 

andliga och de existentiella frågorna. För det andra kan vetenskapen också uppfattas som 

korrupt och konfliktskapande, så som religion kan uppfattas. Detta lyser igenom i de myter 

som florerat kring exempelvis AIDS och svininfluensaviruset. Det syns också i filmer och 

TV-spel. Exempel på detta är Resident Evil och Planet Terror, där vetenskapen orsakar 

pandemier som sprider sig i världen.
2 

Peder Thalén skriver så här om den moderna ateismen: 

 
Den ateistiska rörelsens andliga grundval är med andra ord raserad. 

Denna rörelse kan därför inte längre fylla tomrummet efter 

religionen, det vill säga den kan inte tillfredställa ett uppdämt 

religiöst behov. Det har blivit omöjligt att ”tro på” denna ateism. 

Detta är den djupare förklaringen till varför den ateistiska rörelsen 

och dess ideologi är död […] För vad finns det kvar att tro på när 

varken förnekandet eller bejakandet av den kristna tron ser ut att 

kunna skänka mening eller hopp om befrielse?3
 

 

 
 
 

2 
Resident Evil är från början ett japanskt TV-spel. Numera har det kommit ut i flera olika delar som alla bygger 

på varandra. Det har även gjorts amerikanska filmer som bygger på TV-spelens innehåll. Till den historia som 
finns i TV-spelen har det gjorts en datoranimerad långfilm. I alla versioner är det ett läkemedelsföretag, 
Umbrella, som har utvecklat ett virus som ska användas till krigsföring. Olyckligtvis slipper viruset lös och 
skapar infektioner på flera håll i världen. I Planet Terror får vi följa invånarna i en liten stad som blir utsatt för 
en gas som gör invånarna till zombier. I denna film är det militären som tappat kontrollen över sitt experiment. 
3 

Thalén, Peder, Ateismens fall: den moderna religionskritikens kris, Artos, Skellefteå, 2007 s. 



Utifrån Thaléns påstående kan vi se att den moderna människan står utan en fast punkt vad 

gäller religiösa ideologier. Detta betyder dock inte att hon slutar uppleva det andliga. Snarare 

tyder mycket i populärkulturen på att det andliga är högaktuellt. TV-serier som Det Okända 

och Paranormal State visas som dokumentära exempel på andlig aktivitet.
4
 

 

Den unga generation som växer upp nu har alltså ingen fast punkt i verkligheten som kan ge 

dem en genomarbetad livsåskådning. De ”mallar” som kristendomen eller ateismen gett oss 

uppfattas nu som osanna. Detta leder till att den västerländska människan letar efter nya vägar 

för att skapa en livsåskådning som passar just henne. Under vårterminen 2010 gjorde jag en 

mindre undersökning som användes till min B-uppsats, Zombier, mördare och andra monster. 

I min undersökning intervjuade jag sex stycken gymnasieungdomar om deras relation till 

skräckfilm och religion. Alla uttryckte ett andligt sökande och en andlig medvetenhet och 

verkade få utlopp för detta genom skräckfilm. Skräckfilmen och dess dokumentära släktingar 

har alltså en viktig betydelse för den västerländska livsåskådningen och världsbilden. 

 

 
Syfte 

Syftet med denna C-uppsats är att undersöka vilken sorts världsbild som den moderna 

skräckfilmen förmedlar till sin publik. I ett större perspektiv vill jag visa på att skräckfilmen 

har en mer betydande roll i samhället än vad många vill erkänna.  Film i allmänhet ger 

publiken en möjlighet att skapa mening i sitt liv och åt sin omvärld. Publiken får svar eller 

ifrågasätter moral och etik, meningen med livet, det andligas existens och så vidare. Filmerna 

ger tittaren en möjlighet att skapa sin egen världsbild eller livsåskådning.
5 

Min frågeställning 

är: Vilken världsbild presenteras i modern skräckfilm, utifrån filmerna Hellraiser och Huset 

som Gud glömde? 

 
 
 
 
 

Metod och material 

Min undersökning kommer att göras utifrån två skräckfilmer: Huset som Gud glömde (The 

Amityville Horror) och Hellraiser. Dessa filmer är valda eftersom de behandlar det 

övernaturlig, vilket är den inriktning inom skräckfilm jag vill undersöka. Det är svårt att 

avgränsa sig till en eller två skräckfilmer och flera andra skräckfilmer hade kunnat passa till 
 

 
4 

Det bör tilläggas att dessa serier dock följer en strikt litterär eller filmisk berättarstruktur. Båda serierna utgår 
ifrån ett fall där en familj upplever att de är hemsökta och sedan kommer ett medium och driver ut anden. 
Avsnitten är alltså strikt tillrättalagda och utnyttjar ofta skräckfilmens dramaturgi. 
5 



ämnet. Jag har inte tänkt på kvalité när jag valt film. Det har inte varit någon faktor alls i valet 

av film. Framför allt är valet av film gjort utifrån tematik (övernaturliga element och gott och 

ont) och båda filmerna är aktuella, eftersom de är aktuella i nya versioner. 

 

Filmerna analyseras utifrån tre aspekter: andlighet, skildringen av goda och onda krafter samt 

skräckfilmens sätt att strukturera omvärlden. Dessa aspekter knyts sedan till teorier i en slutlig 

analys. Till detta använder jag mig av litteratur. I mitt val av litteratur har jag valt bort flera 

verk som analyserar skräckfilm, men som behandlar skräckfilm med hjälp av psykologiska 

teorier. Jag har istället försökt fokusera på forskning som är inriktad på teologi. Film och 

religion – Livstolkning på vita duken, redigerad av Ola Sigurdson och Tomas Axelson, är en 

antologi som handlar om hur film återspeglar religion på film. I denna antologi har jag 

framför allt valt de två första artiklarna som teoretiskt underlag. De andra artiklarna behandlar 

intressanta teman, men fokuserar mycket på mytteorier och jungianska tolkningar, vilket inte 

passar in på mitt valda område. Våldet mot ögat är även den en antologi.   Den är skriven 

under den tid som censurdebatten härjade som värst under 1980-talet. Artiklarna i den 

behandlar väldigt olika ämnen, från hur skräckfilm är en social rit de passage för ungdomar 

till arketypiska analyser av flera skräckfilmer. I denna bok har jag använt mig av Tilda Maria 

Forselius bidrag. Hon tar upp husets betydelse i skräckfilm och diskuterar, bland annat, Huset 

som Gud glömde. Boken Våldet mot ögat är fortfarande aktuell även om filmerna är främst 

från 1960 fram till mitten av 1980-talet. 

 

Det har varit oundvikligt att inte använda Anna Arnmans avhandling Hellraiser – Om Clive 

Barkers film i mitt arbete. Denna bok är en utmärkt analys av filmen och går igenom filmen 

scen för scen. Ett problem med boken är att få en enhetlig bild av filmen. Jag har använt mig 

av några av de aspekter som Arnman lyfter fram i sin bok. Jonas Danielssons avhandling 

Skräckskönt är en etnologisk studie av det som Danielsson kallar ”skräckfilmsbrukare”. 

Danielsson har intervjuat ett antal personer om deras syn på skräckfilm och skräckfilmens 

tematik. Ur denna bok använder jag dels historiken, men också teorier om representationen av 

ondska i filmer. Den viktigaste boken för mitt resonemang är Mary Douglas bok Renhet och 

fara. Douglas teorier om hur vi genom tiderna har strukturerat samhället utifrån rent och orent, 

och hur detta varierar från kultur till kultur, är väldigt lätta att applicera på min undersökning. 



Teori 

Många forskare har studerat skräckfilm som ett kulturellt fenomen eller ett psykologiskt 

fenomen. Det lyfts ofta fram att skräckfilmen ruvar på psykoanalytiska dimensioner, andra 

lyfter fram den jungianska arketypiska tolkningen. Maria Tilda Forselius lyfter fram den 

psykoanalytiska tolkningen i sin analys av husen i skräckfilmer. Det faktum att flera 

skräckfilmer utspelar sig i hus och att det farliga kommer från källaren eller vinden, tolkar 

hon som en symbolik för det mänskliga psyket och de problem som uppstår inom oss. 

Forselius menar att de faror som karaktärerna bemöter är symboler för deras egna psykiska 

tillstånd. I de fall hon tar upp, däribland Huset som Gud glömde, är det ofta en osäker 

fadersroll som är orsaken till problemen. 

 

När jag studerar filmerna använder jag mig av Mary Douglas teori om rent och orent. 

Berättelser och ritualer kring rent och orent är tätt knutna till gott och ont. Mary Douglas bok 

Renhet och fara är främst en kritik mot dåtidens antropologiska forskning. Douglas menar att 

de kulturer som anses ”primitiva” är mer lika våra kulturer än man vill påskina. I själva verket 

är det så att synen på smuts, orenhet och profant följer samma mönster, men yttrar sig på olika 

sätt. Genom att analysera flera exempel och genom att bemöta äldre forskares teorier bevisar 

hon  att  vår  syn  på  smuts  och  orent  följer  samma  mönster  som  afrikanska,  ”primitiva” 

kulturers ritualer och beteende. Det är alltså så att det som västerlandet ser som övertro i 

själva verket finns i det västerländska samhället. Den enda skillnaden är att den i västvärlden 

är sekulariserad. Ett tydligt exempel på detta är hur vissa reagerar när det ligger nycklar på 

bordet. Denna teori kommer jag använda när jag tittar på synen på gott och ont i skräckfilmer. 

 

Film går att ses som en viktig källa för hur vi identifierar oss själva. Tomas Axelsson har gjort 

en undersökning kring hur ungdomar ser på film. I sin undersökning gjorde han enkät 

undersökningar och tre intervjuer. Det resultat han kom fram till var att film betyder mycket 

för hur ungdomar ser sin omvärld. De uttryckte att filmer gav dem upplevelser utöver det 

vanliga och gav dem riktmärken för rätt och fel och meningen med livet. Axelsson menar 

alltså att filmer ger ungdomar möjlighet att skapa en livstolkning och världsbild utifrån 

filmerna, något som religiösa samfund stått för tidigare. 

 

 
Disposition 

Uppsatsen kommer att delas in i tre delar. I den första delen kommer jag diskutera skräckfilm 

rent allmänt och redovisa filmernas innehåll. Där kommer jag även redovisa lite av den 

forskning   som   gjorts   kring   filmerna   tidigare   för   att   visa   på   skräckfilmens   breda 



tolkningsmöjligheter och för att detta har betydelse för min egen analys. Sedan kommer jag gå 

in på min tolkning av filmerna. Detta kommer ske utifrån tre underavdelningar: andlighet, gott 

och ont och världsstruktur. Efter det kommer jag göra en sammanfattande analys och ge svar 

på min frågeställning och avslutar sedan uppsatsen med en personlig reflektion av mina 

resultat. 

 

 
Bakgrund 

 

Skräckfilm – en personlig reflektion 

Allt sedan tidig ålder har jag varit fascinerad av skräckberättelser. Redan på mellanstadiet 

läste jag Edgar Allan Poe och Stephen King och under högstadiet började jag se på skräckfilm. 

Från början var skräckfilm något som var likt en rit de passage, där man tävlade i att pressa 

sina egna gränser, men under gymnasietiden började jag se andra aspekter också. Filmen 

Hellraiser var en viktig film, både för mig och för mina vänner, därför att den passade in på 

hur vi såg på världen. Den bekräftade de åsikter vi hade inom den subkultur som kallas goth. 

Vi läste Poe och esoteriska texter av Aleister Crowley och såg skeptiskt på organiserade 

religioner. Alltsedan dess har skräckfilmen varit en självklar del i min syn på omvärlden, 

eftersom den ger mig perspektiv på omvärlden och samhället. Dock är det först nu, under 

mina studier av religionsvetenskap, som jag börjat på allvar se kopplingen till religion. Utifrån 

denna personliga relation till mitt ämne kan det verka som att jag kan bli för personlig i mitt 

ämne eller åsikter. Detta är något jag själv reflekterat över under arbetets gång. Trots detta har 

jag fått nya insikter in i skräckfilmens symbolik, som jag fått tack vare mina tidigare 

erfarenheter. 

 

Skräckfilm – historik och tematik 
 

Den moderna skräckfilmen har sitt ursprung i Alfred Hitchcocks banbrytande Psycho (1960). 

Tidigare skräckfilmer var antingen filmatiseringar av klassiska berättelser, exempelvis 

Frankenstein eller Dracula, eller lättviktiga science fiction-filmer med tydlig anti- 

kommunistisk propaganda. Det fanns några försök till modernisering. Ett exempel är Todd 

Brownings Freaks (1932), som visade modernistiska drag, framförallt i tematiken. Hitchcock 

förde in flera element i skräckfilmen som sedan använts flitigt inom genren. Psycho visar en 

psykiskt störd mördare, vars relation till modern är ytterst komplex. Han mördar intet ont 

anande människor som hyr rum på hans motell. I och med detta börjar skräckfilmen få en 

psykologisk  dimension.  Under 1960-talet  utvecklas  flera subgenrer. Under detta årtionde 



skapas exempelvis De oskyldiga
6
, Carnival of Souls

7
och Night of the Living Dead

8 
bara för att 

nämna några titlar. En stor skillnad från tidigare filmer var att tematiken blev mörkare och 

mer  nihilistisk.  Det  övernaturliga  fick  ta  mer  plats  och  man  började  göra  filmerna  mer 

explicita i sitt våld och sin tematik. Detta kulminerade under 1970-talet, då italienska 

regissörer gjorde extremt våldsamma filmer. Genren giallo var stor i Italien och man 

producerade  även  kannibalfilmer  och  zombiefilmer  med  starkt  fokus  på  våld  och  sex. 

På 1980-talet blev detta fokus för debatt. Videon fick stor spridning och det blev lätt att få tag 

på skräckfilmer. Många ansåg att detta var förfärligt. Politiker uttalade sig i TV, som i det 

klassiska Studio S-programmet från 1980, och ansåg att skräckfilm var ren ondska. Detta 

skedde även i England, där man totalförbjöd 72 filmer. I Sverige nöjde vi oss med sju stycken, 

antagligen eftersom spridningen av de filmer som förbjöds i Storbritannien inte var lika stor i 

Sverige. 

 

Under 1980-talet fann skräckfilmen ett starkare fäste i populärkulturen. Framför allt 

dominerade filmserierna detta decennium.  Filmserier som Halloween och Terror på Elm 

Street utnyttjade en story och gjorde uppföljare på uppföljare. I slutändan var koncepten så 

urvattnade  att  de  i  stort  sett  var  schablonartade  kopior  av  originalen. 
9  

Under  1990-talet 

skapades, antagligen på grund av 80-talets trend, flera självironiska filmer. Regissörerna tog 

beslag på sina gamla titlar och gjorde samtidigt ironisk och nyskapande skräckfilm. Filmerna i 

sig  var  extremt  metatextuella.  Exempelvis  så  handlar  Scream  2  om  filmlanseringen  av 

händelserna  i  Scream  och  inleds  med  filmpremiären  där  publiken  ser  öppningsscenen  i 

Scream. Man lät även huvudpersonerna diskutera ”reglerna” i skräckfilmer. 
10 

Man gjorde 

skräckfilm både som ett skämt och på blodigt allvar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

Jack Clayton, 1962. 
7 

Herk Harvey, 1962. 
8 

George A. Romero, 1968. 
9 

De mest talande exemplen är nog Terror på Elm Street VI och Fredagen den 13:e VIII. 
10 

Scream-trilogin utnyttjade det faktum att publiken hade sett flera skräckfilmer tidigare. De följer strukturen 
på en klassisk slasher, en genre där ungdomar blir mördade en efter en av en psykiskt störd mördare. 
Slashergenren skapade ett sorts ”regelverk” för vilka som blev mördade och när. Exempelvis blev oftast den 
som gick ifrån gruppen ensam mördad eller de ungdomar som hade sex blev mördade. Dessa oskrivna regler 
blir debatterade av karaktärerna i Scream och samtidigt så efterföljs de ut i minsta detalj. Drämed blir filmen 
både en parodi och en ordinär slasher. 



I slutet av 1990-talet började skräckfilmen åter bli mindre ironisk i och med den stora 

framgången med Blair Witch Project.
11 

Skräckfilm har numera börjat bli mer inriktad på det 

övernaturliga eller tortyr. Stora framgångar har varit Paranormal Activity och Saw-serien. 

 

Den moderna skräckfilmen uttrycker i stor utsträckning en pessimistisk syn på världen och 

människan.
12 

Den har också antagit en mer psykologisk syn på människan och hennes ondska. 

Paul Wells påpekar att i och med Psycho definieras två nya paradigm inom skräckfilmen. 

Dels den psyko-sexuella och psykosomatiska ångesten i det postmoderna samhället och dels 

hur det etiska och moraliska blir ifrågasatt och ambivalent.
13 

Han lyfter också fram andra 

aspekter som varit dominanta i den moderna skräckfilmen. Familjen lyfts fram som ett 

återkommande tema som visas som en konfliktbaserad kontext. Redan Psycho visar hur 

modersrelationen är problematisk och Motorsågsmassakern 
14 

visar den moderna familjens 

totala moraliska dekonstruktion. Även kroppen och dess begränsning och faror blir tema i den 

moderna skräckfilmen. Här kan vi se David Cronenberg som den mest konsekventa regissören, 

med filmer som Videodrome och Scanners. 

 

Det som blir klart och tydligt är att skräckfilmsgenren består av flera subgenrer och fler 

skapas ju mer skräckfilmen utvecklas. Det blir därför svårt och komplext att undersöka genren 

utifrån ett helhetsperspektiv. I min uppsats kommer jag att fokusera på det som kan kallas för 

övernaturlig skräckfilm. Filmerna är uppbyggda kring övernaturliga fenomen och innehåller 

spöken,  andar  och  demoner  av  olika  slag.  Därmed  kan  vi  bortse  från  exempelvis  mer 

realistiska genrer, som exempelvis slashergenren, eller den mer humoristiska splattergenren. I 

den övernaturliga skräckfilmen ser vi ofta en uppgörelse mellan gott och ont, men den 

innehåller samtidigt en genomgående pessimism och nihilism som annars finns i andra 

skräckfilmsgenrer. Inom ramen för genren kan vi exempelvis se Terror på Elm Street, men 

också Omen och Exorcisten. Filmernas tematik bygger på att det andliga finns närvarande i 

vår vardag och att den enskilde individen är den som måste slå tillbaka (mer om detta senare). 
 
 
 
 
 
 
 

11 
Daniel Myrick och Eduardo Sànches, 1999. Filmen handlar om tre ungdomar som ska filma en dokumentär 

om Blair-häxan. De går vilse i skogen de ska filma i, hör obehagliga ljud under natten och till slut försvinner de 
en efter en. Filmen utgav sig för att vara sann och var helt filmad med handkamera. 
12 

Skräckfilmen framhåller en värld där ondskan faktiskt kan vinna, trots att huvudkaraktärerna kämpar emot 
allt vad de kan. Exempelvis är det väldigt få som överlever i en zombiefilm. Dessutom överlever ondskan i flera 
filmer. Mördaren i Halloween blir besegrad i varje film, men kommer lik förbannat tillbaka i nästa film. 
13 

Wells, Paul, The horror genre: from Beelzebub to Blair witch, Wallflower, London, 2000, s. 76-77. 
14 

Tobe Hooper, 1974. 



Film som livsåskådning 

Det västerländska samhället är starkt uppbyggt kring olika former av media. Idag är det inte 

bara tidningar, radio och TV som spelar en viktig roll i dessa sammanhang. Dessa verkar 

snarare, i alla fall till viss del, ha spelat ut sin roll. I stället är det internet, YouTube, bloggar, 

TV-spel och film som är de tongivande medierna i samhället.
15 

I flera fall kan man se uttryck 

för hur vi faktiskt uppfattar denna påverkan på oss som individer. Den numera klassiska 

skräckfilmen Exorcisten är ett exempel. Föreställningarna och den debatt som skapades kring 

filmen verkar helt ologiska och går hand i hand med den debatt som fanns kring 

videovåldsdebatten. Exorcisten blev anklagad av bland annat präster föra att vara genuint 

ondskefull och några i biopubliken vände sig till kyrkan efter att ha sett hur flickan i filmen 

blev besatt.
16 

Det gick även rykten om att de som såg filmen blev besatta själva.
17 

Under 

videovåldsdebatten diskuterades det ofta hur filmen påverkade tittare, oftast representerade 

som barn, och man drog sig inte för att säga att skräckfilmerna var ren ondska. Regissören till 

den ökända filmen Cannibal Holocaust var tvungen att visa upp sin rollbesättning, eftersom 

det ryktades att de hade dödats på riktigt under filminspelningens gång. 1993 kidnappade och 

mördade två unga pojkar en yngre pojke. Dådet skedde i Storbritannien och fick stor 

uppmärksamhet  i  media. Under utredningen  gjordes  det  en  koppling  mellan mordet  och 

filmen Den onda dockan 3. Debatten om censur och våldets påverkan finns även inom musik- 

och tvspelsbranschen.
18

 

 

Uppenbarligen uppfattas filmen som något som kan påverka oss rent fysiskt och psykiskt. Det 

verkar finnas en föreställning om filmens rent faktiska påverkan på oss som individer. Utöver 

de livliga debatter som förts kring videovåld och censur verkar det som att filmindustrin 

själva använder denna föreställning som något centralt i deras verk. John Carpenters Cigarette 

Burns berättar om den försvunna filmen Le Fin Absolue du Monde, en film som fått de som 

sett den att begå våldshandlingar. I The Ring
19 

dör de som ser ett förbannat videoband. Den 
 
 

 
15 

Man kan hävda att filmmediet börjar tappa inflytande också, men jag vill påstå att filmen fortfarande är 
starkt inflytelserik. Det är ett faktum att biobesökarna blir färre, men illegal fildelning har nog tagit över de som 
inte går på bio. 
16 

Sigurdson, Ola & Axelson, Tomas (red.), Film och religion: livstolkning på vita duken, Cordia, Örebro, 2005, s. 
245- 246. 
17 

Sigurdson, Ola & Axelson, Tomas (red.), Film och religion: livstolkning på vita duken, Cordia, Örebro, 2005, s. 
70. 
18 

Framför allt är debatten mest relevant inom TV-spelsbranchen, men den 2:e september 2010 publicerades 
en insändare i skånska Metro som använde samma retorik och argumentering som förespråkare för 
totalförbudet under 1980-talet. Skräckfilmen fortsätter alltså att uppröra genom att öppet visa våld och beröra 
svåra ämnen. 
19 

Hideo Nakata, 1998 



italienska filmen Demons
20 

visar en filmpublik som blir förvandlade till demoner genom att 

de ser en film. Exemplen är många på hur filmgenren lyfter fram sin eget medium och sin 

egen genre som något som genuint kan påverka oss och våra liv. 

 

Tomas Axelson gjorde 2002-2003 en studie över studenters filmvanor och upplevelser av 

filmmediet.  Han  konstaterar  att  film  spelar  en  stor  roll  för  studenterna  och  att  det  som 

filmerna  ger  mest  är  upplevelser  utöver  det  vanliga  samt  att  filmen  ifrågasätter  deras 

världsbild. Det är intressant att se att det förekommer sådana filmer som Matrix och Sagan om 

Ringen som exempel på detta. Han gör även tre intervjuer där han konstaterar att alla tre ser 

på filmerna utifrån livsuppgift, mening, moral och verklighetens väsen. Även om det inte 

diskuteras om skräckfilmer i sig kan man ändå tänka sig att skräckfilmsbrukaren också ser på 

filmerna på samma sätt. 

 

Det Axelsson också lyfter fram är just hur filmerna som nämns i intervjuerna är delar av den 

amerikanska Hollywood-kulturen. Han påpekar att ”dessa populärkulturella produkter utgör 

inte oväsentliga delar av vårt samhälles symboliska universum och kan också som sådan gripa 

djupt in i en människas existentiella reflektioner”.
21 

Alltså är populärkulturella filmer något 

som, likt myter, ingår i vårt kollektiva medvetande och har samma betydelse för våra 

existentiella grubblerier och etiska och moraliska dilemman. Detta är ämnen som religion har 

haft hand om tidigare. Även teologiprofessor Margeret Miles påpekar att film har på sätt och 

vis  ersatt  religionens  roll:  ”Församlingar  och  kyrkogemenskaper  blev  filmpublik  när 

spelfilmen kom att etablera ett nytt offentligt rum med underhållning som förtecken och där 

värden och värderingar stipuleras, cirkuleras, debatteras och omformuleras”.
22

 

 

Det är uppenbart att film är något som är en viktig del i hur vi skapar vår livsåskådning och 

vår världsbild. Filmen ger oss möjlighet att reflektera över gott och ont, moral och etik och 

verkligt och overkligt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
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Sigurdson, Ola & Axelson, Tomas (red.), Film och religion: livstolkning på vita duken, Cordia, Örebro, 2005, s. 
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Filmerna 
 

Hellraiser 

 
 

Hellraiser är skriven av Clive Barker och bygger på hans kortroman The Hellbound Heart. 

Filmen var Barkers första ”riktiga” film och spelades in med en liten budget. Filmens manus 

var i början något annorlunda jämfört med det slutliga resultatet.
23 

Filmen har sedan dess fått 

flera uppföljare och även en serietidning där Clive Barker var med och skrev och fungerade 

som redaktör. Filmerna Hellraiser II: Hellbound, Hellraiser III och Hellraiser IV: Bloodlines 

följer kronologiskt efter varandra, men de senare filmerna är mer inbakade i mytologin än 

direkt kopplade till de första filmerna. Just nu planeras det även en nyinspelning av originalet. 

 

Filmen börjar med att en man, Frank Cotton, erhåller en kub. Kuben är en sorts kinesisk 

pusselask, som han lyckas öppna. Det vi får reda på senare i filmen är att denna kub öppnar 

porten till en annan dimension och att de som öppnar den utlovas upplevelser utöver det 

vanliga.  Dessa  upplevelser  visar  sig  vara  i  form  av  kedjor  och  tortyr  och  Frank  blir 

söndersliten av kedjor, styrda av demonerna som kallas cenobiter. En tid därefter flyttar 

Franks bror Larry in i huset som Frank dött i. Med sig har han sin nya fru, Julia. De hittar spår 

efter Frank, exempelvis Jesusstatyer och ikoner, och detta får Julia att minnas det förhållande 

hon haft med Frank strax innan giftermålet. Vid inflyttningen skadar Larry sig och droppar 
 

 
 
 

23 
http://www.imsdb.com/scripts/Hellraiser.html 
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blod i ett vindsrum, samma rum som Frank dog i. Blodet får Frank att komma tillbaka till liv, 

men bara delvis. Han återskapas utan hud. 

 

Larry bjuder in lite vänner på middag. Dit kommer även Larrys dotter, Kirsty. De har trevligt, 

alla utom Julia. Julia går från bordet och går upp till rummet på vinden. Detta rum verkar 

påverka Julia och där återupplever hon minnena av Frank. Här visar Frank sig för Julia och 

ber henne om hjälp. Han behöver mer blod för att bli hel. Julia hjälper honom, med ett outtalat 

löfte om att de ska fortsätta sin relation då Frank är hel. Julia lockar hem män till vinden och 

dödar dem, varefter Frank suger i sig deras livskraft och blir mer hel. Kirsty kommer på Julia 

och Frank och lyckas i tumultet få tag i kuben. Hon flyr, men hennes historia leder bara till att 

hon blir instängd på mentalsjukhus. Där lyckas hon öppna kuben och möter cenobiterna. 

Dessa får reda på att Frank undflytt dem och Kirsty förhandlar till sig sin frihet i utbyte mot 

Frank. 

 

I huset har Frank dödat Larry och tagit på sig hans skinn. När Kirsty kommer dit, efter att ha 

flytt sjukhuset med hjälp av cenobiterna, avslöjar Frank att han inte är Larry. Han attackerar 

Kirsty men råkar döda Julia istället. Han suger blodet ur Julia och jagar Kirsty upp till vinden. 

Kirsty lyckas få Frank att erkänna vem han är och cenobiterna dyker upp och tar Franks själ i 

besittning igen.  Cenobiterna försöker sedan  även  ta Kirsty,  men hon  lyckas  skicka dem 

tillbaka genom att lösa kuben igen. Filmen slutar med att Kirsty kastar kuben på en brasa men 

räddas ur elden av en demon. Sista scenen är likadan som första scenen. Kuben säljs vidare 

till en ny ägare. 

 

Anna Arnman skrev avhandlingen Hellraiser – Om Clive Barkers film 2005. Hon gör en 

grundlig analys av alla av scenerna i filmen. Detta gör att boken är väldigt spretig i sin 

framställning. I stället för att ge en enhetlig bild av filmen går hon igenom flera olika teman i 

filmen och visar på filmens komplexitet. Arnman hävdar att varje skräckfilm måste ha en 

protagonist och en antagonist. Förenklat kan man uttrycka att skräckfilmen speglar gott mot 

ont.
24 

Denna konflikt är det som är basen för skräckfilmens dramaturgi. Det Arnman visar i 

sin undersökning är att denna definition är mer komplex än vanligt i just Hellraiser. Det 

obligatoriska monstret är svårdefinierbart. Tar exempelvis sin brors plats och cenobiterna, 

demonerna i filmen, har till viss del positiva egenskaper.
25 

Hon diskuterar också hur filmen 

diskuterar  kontrasten  mellan  det  kroppsliga  och  själsliga,  det  köttsliga  och  det  sinnliga. 
 

 
24 

Detta är en ytterst förenklad syn på begreppen protagonist och antagonist. Dock gör jag denna generalisering 
eftersom dessa roller ofta representeras av gott och ont i skräckfilm. 
25 

Arnman, 2005, s. 170 och s. 193. 



16  

Exempelvis så visar hon hur hela filmen är fylld av religiösa symboler och undertoner. Dessa 

blir sedan knutna till något fysiskt och världsligt. Exempelvis finns det mycket kedjor och 

krokar med i filmen (Frank slits i stycken av just detta i slutet), en rekvisita som är hämtad 

från den filippinska ritualen att bli upphängd i krokar.
26 

Arnman ser också andra teologiska 

anspelningar i filmen, exempelvis Franks replik ”Jesus wept” och katolska statyer i filmens 

början.
27

Sammanfattningsvis ser Arnman Hellraiser som en film som problematiserar och 

skapar förvirring och osäkerhet kring saker vi tagit för givet och detta får oss att fundera över 

vår egen världsbild. 

 

Huset som Gud glömde 

 

 
 

Huset  som  Gud  glömde  gjordes  1979  och  bygger  på  en  bok  av  Jay  Anson.  Huruvida 

berättelsen  är  sann  har  debatterats  ända  sedan  filmen  släpptes. 
28  

2005  gjordes  det  en 

nyinspelning av filmen. Filmen börjar med de mord som skedde innan familjen Lutz flyttar in. 

Dessa visas väldigt kort och sedan visas hur polisen och sjukvårdspersonal tar bort kropparna. 

Sedan får vi se hur Katherine och George Lutz visas huset av en mäklare. Detta varvas med 

klipp från morden. Paret diskuterar husets historia, men kommer fram till att detta inte har 
 

 
26 

Arnman, 2005, s. 172. 
27 

Ibid, 2005, s. 194. 
28 

Extramaterial till The Amityville Horror. 
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någon betydelse. Familjen flyttar in och inreder sitt hem. George är styvfar i familjen och 

Kathy har tre barn sedan tidigare. Medan familjen är ute i trädgården och leker kommer en 

katolsk präst, fader Delaney, som ska välsigna huset. Han påbörjar detta, men utsätts genast 

för en ondskefull kraft. Han blir inlåst i ett rum och mår fysiskt illa. Samtidigt fylls rummet 

med flugor som svärmar över hans ansikte. Fader Delaney flyr till slut huset, uppmanad av en 

röst i rummet. Efteråt försöker han kontakta familjen men telefonlinjen är påverkade och det 

hörs bara brus. 

 

Familjen fortsätter sitt liv i det nya huset, men saker och ting verkar inte vara som de ska. 

George upplever att huset är väldigt kallt och blir besatt av eldning. Han hugger ved dagarna i 

ända och eldar konstant i huset. Han uppvisar också personlighetsförändringar, i form av 

irritation och aggressivitet. Dottern i familjen pratar om sin osynlige vän, Jody. Kathy 

drömmer mardrömmar om morden. Kathys faster kommer på besök. Fastern är nunna och hon 

kommer glad i hågen in i huset och hälsar på barnen. Dock stannar hon inte längre än någon 

minut, då hon, likt fader Delaney, upplever ett starkt, fysiskt illamående. 

 

Fader Delany försöker kontakta familjen, men lyckas inte via telefon. Därför ber han en 

kollega att köra honom ditt, eftersom han fått blåsor på händerna sedan besöket i huset. På 

vägen dit tappar fader Bolen kontrollen över bilen och upplever att den är styrd av en osynlig 

kraft. Delaney tar upp detta med sina överordnande i det katolska samfundet, men dessa säger 

att det enbart är Delaneys inbillning och att demoner inte existerar. 

 

Flera andra övernaturliga saker sker i huset. En barnpassare blir instängd i en garderob utan 

lås. Pengar försvinner oförklarligt och familjens hund är besatt av en vägg nere i källaren. 

George försummar sitt arbete under en längre period och därför besöker han, tillsammans med 

sin fru. Hon är väldigt känslig för det övernaturliga och känner av ondskan i huset direkt. Med 

hennes hjälp hittar man ett litet rum under källartrappan, bakom den vägg som hunden varit 

intresserad av. Rummet, som är rödmålat, har även en ”brunn” med en svart smörja i. Efter 

efterforskningar kring husets historia visar det sig att detta är en ”port till helvetet”. 

 

Till slut klarar inte familjen husets påverkan på dem och under en regnig natt flyr de från 

huset. Under denna scen försöker huset hålla dem kvar och det kommer blod från väggar och 

golv. Familjen lyckas till slut fly tillsammans. 

 

Tilda Maria Forselius tar i antologin Våldet mot ögat upp huset som en arketypisk symbol i 

skräckberättelser. Denna symbol har funnits i berättelser ända sedan mitten på 1700-talet, då 
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gotiken växte fram och fick sitt namn just efter arkitekturen på husen i berättelserna. Huset är 

en metafor för världen eller vårt psyke. Huset markerar starten på något nytt och flera filmer 

där hus är centrala börjar med en nyinflyttning.
29 

Samtidigt är det även så att huset ofta 

förstörs när konflikten i filmen upplöses. Problemen och minnen sitter helt enkelt i väggarna 

och huset är således tätt knutet till den fysiska och den psykiska världen. Forselius kallar det 

för att huset är ”besmittat” av ondskan.
30 

Forselius menar också att huset som symbol är en 

användbar symbol i film eftersom vår miljö omkring oss också ger uttryck för vårt psyke. 

Man skulle kunna sammanfatta huset i filmer som en länk mellan det psykologiska och det 

verkliga, på flera plan. Man kan exempelvis tolka vinden och källaren som överjaget och det 

undermedvetna. På dessa platser i psyket gömmer vi undan det som vi vill hålla hemligt eller 

saker som vi inte vet om att de plågar oss. Det är därför inte förvånande att ondskan i Huset 

som Gud glömde kommer från källaren. 

 

Forselius pekar på den psykologiska press som ligger på George som ny familjefar och 

styvpappa och menar att husets ondska representerar de demoner som George får tampas med 

själv. Hon ser också samma sak i till exempel The Shining, där huvudpersonen tampas med 

sina uppgifter som en god far och man. Hemsökelsen av husen är alltså en symbol för de 

psykologiska ”hemsökelser” som huvudpersonerna upplever och deras fysiska placering i 

huset representerar det undermedvetna eller andra delar av psyket. 

 

 
 
 
 
 

Filmanalyser 

Filmanalysen kommer att göras utifrån tre aspekter. Först kommer jag titta på hur filmerna 

speglar karaktärernas kontakt och accepterande av det andliga och övernaturliga. Det andra 

kommer vara synen på gott och ont och det tredje kommer vara hur filmerna strukturerar 

världen. Analyserna kommer göras tematiskt, vilket betyder att jag kommer referera till båda 

filmerna kontinuerligt utifrån respektive tema. 

 

Att upptäcka det andliga 

Filmerna visar hur vanliga individer kommer i kontakt med det andliga och det övernaturliga. 

Detta sker även i kontexten av ett specifikt hus. Ser vi på de studier som gjorts av filmerna 
 

 
29 

De två filmer som analyseras i uppsatsen är utmärkta exempel, men detta är också giltigt i The Shining, Det 
spökar på Hill House och The Haunting in Connecticut bara för att nämna några exempel. 
30 

Luoma-Keturi, Seppo & Forselius, Tilda Maria (red.), Våldet mot ögat: filmforskare om film- och videoskräck, 
Författarförl., Stockholm, 1985, s. 91. 
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tidigare refererar båda till huset som en metafor för psyket.
31 

De hemligheter som husen ruvar 

på finns antingen på vinden (Hellraiser) eller i källaren (Huset som Gud glömde). Detta kan 

ses som symbolik för Freuds överjag och det omedvetna. Det är även på dessa platser, både 

fysiska och psykiska, som vi stoppar undan saker vi minns, men kanske inte vill visa för andra. 

 

De karaktärer som direkt upplever det andliga är de som redan innan har ett öppet sinne för 

andlighet. Prästen i Huset som Gud glömde är den som först reagerar på ”närvaron” i huset. 

Familjen Lutz upplever inte alls detta i någon större utsträckning. När familjen flyttar in 

hänger de upp ett krucifix, men deras förhållningssätt till det är att det finns som en 

utsmyckning. Kathy svarar på frågan om var det ska hänga: “Put it in the living room on that 

wall beside the bookshelf, and the light will come through... it'll look beautiful.”
32 

När George 
 

går in för att hänga upp det slänger han lite nonchalant med det. Detta uttrycker väl den attityd 

familjen har till det andliga. Familjen är en rätt normal, modern familj som har religionen som 

en tradition eller estetik i vardagen, men inte som en aktiv trosuppfattning. Prästen, däremot, 

upplever ett fysiskt obehag i huset. När han ska välsigna huset blir han attackerad av flugor 

och mår fysiskt dåligt. Han hör även röster, något ingen annan gör i huset. 

 
 

Det samma gäller även Kathys syster, som är nunna. Hon upplever obehaget ännu snabbare än 

fader Delaney. I samma stund som hon sätter foten innanför dörren börjar hon må fysiskt 

dåligt.   Även Georges arbetskamrats fru känner instinktivt av ondskan i huset. Hon är 

bevandrad i det övernaturliga och är den som leder George till det röda rummet i källaren. 

 
 

I Hellraiser står det sinnliga och andliga som något viktigt att uppnå, men som inte alltid är 

det man tänkt sig. Frank är den som främst visar att den moderna människan är i jakt på det 

sinnliga och andliga. Hans sökande efter det andliga tar sig i uttryck i religion, detta i form av 

katolska kristusstatyer. Larry och Julia kastar i början av filmen ut dessa från huset. Franks 

sökande leder honom till kuben som utlovar upplevelser utöver det vanliga. Han löser pusslet 

och blir tagen av cenobiterna genom en våldsam och plågsam tortyrdöd. Arnman hänvisar i 

sin  bok  till  Andrew  Tudors  bok  Monsters  and  Mad  Scientists,  där  Franks  sökande  och 

cenobiternas sökande efter njutning får rituella  och  andliga aspekter. 
33  

Detta understryks 
 

också av de ritualer som genomförs för att frammana cenobiterna, filmens demoner. Kuben 
 

31 
Arnman, Anna, Hellraiser: om Clive Barkers film, Ellerström, Diss. Lund : Lunds universitet, 2005,Lund, 2005 

och Luoma-Keturi, Seppo & Forselius, Tilda Maria (red.), Våldet mot ögat: filmforskare om film- och videoskräck, 
Författarförl., Stockholm, 1985 
32 
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ska lösas, ett sorts prov på intelligens, och det ska göras under vissa former. I scenen där 

Frank löser kuben sitter han omgiven av ljus, vilket tyder på att det finns en rituell betydelse i 

handlingen. 

 
 

Detta utvecklas ännu mer i nästkommande filmer, där cenobiterna tjänar Leviatan, en 

ondskefull gud. Även benämningen cenobit syftar till religion. Detta är en äldre benämning på 

munkar. Filmens catchphrase: ”Angels to some, demons to others” lyfter fram en andlig 

underton i cenobiternas och framförallt Pinheads existens. 

 
 

Sammantaget illustrerar båda filmerna att det övernaturliga och andliga existerar i vår värld. 

Det manifesterar sig för oss i olika former, men finns tillgänglig enbart för de som söker det 

andliga. Detta syns tydligt i det faktum att alla karaktärer, i bägge filmerna, som upplever det 

övernaturliga har någon kontakt eller koppling till det andliga. Prästen och nunnan i Huset 

som Gud glömde har redan accepterat världens andlighet och kommer därför i direkt kontakt 

med de onda andarna och hur de påverkar oss. Familjen Lutz, däremot, upplever det religiösa 

och andliga som en schablon eller en tom symbol. Deras attityd till kyrkan är att den är en 

tradition och inget annat. Därför undgår det dem att det finns andar i huset. I stället söker man 

rationella och verkliga förklaringar. Det är först när hemsökelserna blir för påfrestande och de 

vet sanningen om huset och dess historia som de ser det andliga på riktigt. 

 
 

I Hellraiser är det de personer som söker det sinnliga och andliga som får uppleva det 

övernaturliga.  Frank  har  i  hela  sitt  liv  sökt  en  väg  till  det  andliga  genom  religion  och 

hedonism. Därför kan han öppna kuben eftersom hans vilja är stark nog. När Kirsty lyckas 

öppna kuben har hon redan träffat Frank och upplevt det övernaturliga. I hennes fall har hon 

accepterat det övernaturliga och kan därför öppna kuben. 

 

Filmerna förespråkar alltså andlighet, därför att det låter oss se ondskan i världen och låter oss 

förstå hur vi ska bekämpa ondskan. Tittarens sympatier ligger hos de som får uppleva det 

andliga och vi ser deras kamp som vår egen. De som däremot inte tror på det andliga eller inte 

uppnått den insikten far illa eller framstår som dumma och nonchalanta. I Huset som Gud 

glömde ser vi hur fader Delaney kämpar med sina kollegor för att de ska förstå att huset är 

hemsökt. Kollegorna förnekar dess existens och menar att Bibelns budskap är metaforer för 

psykologiska tillstånd. Som publik upplever man att om prästerna varit mer öppna för det 

övernaturliga hade hemsökelsen kunnat bli upphävd. 
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I Hellraiser faller Larry offer för Frank (en sorts representation för det övernaturliga). Larry 

verkar inte alls sträva efter andlighet, vilket gör att han upptäcker det övernaturliga och det 

hot det utgör allt för sent. 

 

Gott och ont 
 

Tittar man på film ur ett teologiskt perspektiv är det nästan nödvändigt att titta på förhållandet 

mellan gott och ont. I religioner världen över står gott och ont som motpoler. I vissa fall är de 

outtröttliga kämpar som slåss mot varandra i evighet. I Bibeln och kristendomen ses djävulen, 

Lucifer, som en rebell som gjort uppror mot Gud och blir därför utvisad från himmelen. Gång 

på gång försöker han sabotera för det goda. Detta syns i Första Mosebok, i berättelsen om 

Adam och Eva och hur de blir lurade av Lucifer. Lucifer som rebell hittar vi även i litteraturen. 

I John Miltons Det förlorade paradiset får vi följa Lucifers planer att störta Gud och återta 

paradiset. Det genomgående är trots allt att Gud segrar i slutänden. Gud är den goda makten 

och han besegrar all ondska. I hans namn driver vi ut onda andar och lyckas hålla ondskan 

stången. 

 

I skräckfilmen är det tyvärr inte lika enkelt. Låt oss titta på några scener i filmerna. Mest 

tydligt är det i Huset som Gud glömde. Fader Delaneys öde är ett tydligt exempel på hur gott 

och ont interagerar i filmen. Redan vid första stund som prästen stiger in i huset blir han 

attackerad av ondskan. Uppenbarligen kan hans Gud inte skydda honom från denna ondska, 

för han måste fly från huset och mår fysiskt dåligt. Delany får blåsor på händerna och i kyrkan 

tappar han dessutom synen och blir blind. Scenen i kyrkan visar att de kristna inte går säkra 

ens i Guds hus. Dessutom finns det en attityd inom kyrkan att det goda och onda bara är 

metaforer för något annat. Ondskan har alltså ett oerhört övertag över oss människor, eftersom 

inte ens vår Gud kan hjälpa oss. 

 

I Hellraiser finns ingen förespråkare för en god, högre makt. Det är även svårt att avgöra om 

det finns en ond högre makt heller. Cenobiterna kan vi se som en sorts personifiering av 

ondskan. De är egoistiska, hänsynslösa och tänker uteslutande på att uppfylla sin uppgift. De 

verkar inte bry sig om vems själ de plågar, så länge denna själ har öppnat kuben. Cenobiterna 

personifierar naturens opersonliga ondska. Naturkatstrofernas och olyckans urskiljningslösa 
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ondska återspeglas i cenobiterna. I Hellraiser kan vi alltså inte riktigt se bevis på någon direkt 

högre makt. Det är individer som står för ondskan.
34

 

 

Filmerna visar alltså att ondska kan bekämpas, men inte med Guds hjälp. Gud är hjälplös och 

kan inte hjälpa ens de som svurit sin trohet till Gud. Man kan till och med gå så långt att man 

kan säga att gott och ont i de termer som religion förklarat dem inte existerar. I stället är det 

människan mot ondskan som står i centrum. Den genomgående dikotomin i den övernaturliga 

skräckfilmen är människan mot ondskan. 

 

I Jonas Danielssons bok Skräckskönt beskrivs ett biobesök Danielsson gjort på Fantastisk 

Filmfestival  1998.  Filmen  han  ser  är  den  ökända  Fales  of  Death 
35 

och  efter  visningen 

sammanfattar han de tankar som yttras i foajén: ”Detta är tankar som filmen väcker. Livet är 

meningslöst och vi människor är perversa och egoistiska idioter utan en tanke på vad vi gör 

mot varandra”.
36 

En av hans informanter säger att hon ”alltid varit jättefascinerad av vad som 

händer  efter  döden”  eftersom  hon  har  en  kristen  uppväxt. 
37  

Danielsson  utvecklar  dessa 

iakttagelser till ett resonemang kring ondska och dess betydelse, både i film och i den 

västerländska kulturen. Han menar att vi kan hitta något inom skräckfilmen som uppfyller 

det ”mål” som informanten uttrycker i sitt uttalande. Danielsson refererar till Anthology of 

Evil, där man definierar ondska utifrån stark och svag betydelse. Ondska i stark betydelse 

hänvisar till ”konkret” ondska, övernaturliga väsen eller en ”aktiv och ödeläggande kraft”
38

. 

Den svaga betydelsen åsyftar en eufemisk syn på ondska, där ondskan står för psykologiska 

orsaker. 

 

I den övernaturliga skräckfilmen får ondskan den starka betydelsen igen. Det som är farligt är 

just andar, demoner och spöken. Psykologiska orsaker finns inte. I Huset som Gud glömde 

står prästerna och säger till fader Delaney att han borde tänka på att demoner och andar är 

psykologiska problem klädda i metaforer. Delaneys övertygelse att han upplevt övernaturliga 

händelser blir hånad. Genom hela filmen vet vi som tittar att så inte är fallet. Andarna finns 

och de hemsöker familjen Lutz. Även Hellraiser förespråkar att det övernaturliga, d.v.s. den 
 

 
 
 

34 
I uppföljarna visar det sig att Pinhead och hans anhängare faktiskt står under en ond guds beskydd. Den 

mytologi som byggs upp kring cenobiterna visar alltså att det finns en kamp mellan gott och ont. Clive Barker 
skrev även ihop en historia till serietidningen som visar hur en god gud rekryterar människor i kampen mot 
Pinhead och ondskan. 
35 

John Alan Schwartz, 1978. Filmen visar både autentiska och iscensatta dödscener i en dokumentär stil. 
36 

Danielsson, 2006, s 114. 
37 

Ibid, s. 114-115. 
38 

Ibid, s. 117. 
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starka ondskan, finns närvarande i vår värld. Cenobiterna är en nutida version av demonerna i 

helvetet, vars enda uppgift är att plåga mänskliga själar. 

 

Att skapa ordning 
 

Skräckfilm handlar alltid om en kamp; en kamp mellan gott och ont och rätt och fel. Slår man 

upp skräckfilm definieras genren ofta som filmer som innehåller monster eller psykopater. Ur 

ett jungianskt perspektiv är det lätt att tolka skräckfilm som en kamp mot det som Jung 

kallade skuggan. Enligt C. G. Jung, psykoanalytiker och från början en lärjunge till Freud, 

finns det olika aspekter av vårt psyke som framträder i våra drömmar och i våra mytologiska 

berättelser. Dessa figurer kallade han för arketyper. Arketypen skuggan är en projicering av 

jagets omedvetna sida. Den kan vara både positiv och negativ.
39 

I filmens värld kan vi se 
 

skuggan  som  en  projicering  av  författaren,  men  vi  borde  också  kunna  se  det  som  en 

projicering av samhällets ”omedvetna” sida, en sida som oftast är negativ. Monstret i filmen, 

här även i betydelsen av psykopatiska ”monster”, visar alltså egenskaper, handlingar och 

värderingar som samhället ser som negativa och oönskade. I slutet av skräckfilmen besegras 

monstret och därmed också det negativa. Den som besegrar monstret blir den som står för 

samhällets positiva. Utifrån detta perspektiv blir exempelvis zombien ytterst obehaglig i det 

ögonblick vi tolkar in något i dess beteende. Danielsson förklarar vad det är som upplevs som 

farligt: ”I fallet zombies kan rädslan handla om det själlösa köttet, identitetsupplösning, det 

omänskliga, kannibalism, klaustrofobi”. Han menar att zombien är farlig utifrån hur vi lärt oss 

att tolka zombien. Det syns också i hur zombien utvecklats från en långsam kannibal till en 

snabb, aggressiv  mördarmaskin. 
40  

Zombien  representerar  alltså  de saker  som  är negativa 
 

enligt det samhälle vi lever i. 
 

 

Problematiken kring monstret är lite mer komplex än så. Yvonne Leffler förklarar att 

skräckfilmens struktur bygger på en inneboende konflikt i monstret. Monstret är en farlig 

motståndare, men väcker också nyfikenheten hos huvudpersonen och tittarna. Skräckfilmer 

handlar alltså i stor del om att förstå och kartlägga monstrets egenskaper och karaktär för att 

sedan kunna utnyttja detta för att bekämpa monstret. Detta är en väldigt tydlig trend i nya 

skräckfilmer med övernaturlig art. Spöken och demoner har alltid ett motiv, en orsak till 

varför de hemsöker huvudpersonerna. I den nya vågen av japansk skräckfilm är det nästan 

uteslutande ett spöke som hemsöker någon och genom detta vill förklara orsaken till sin död. 
 

39 
Jung, Carl G. Människan och hennes symboler, Furgeson Publishing Company, 1964, s. 168 – 176. 

40 
I 28 dagar senare lät Danny Boyle zombierna springa, slåss och vara mest inriktade på våld, vilket skapade en 

viss kontrovers inom zombiegenren. Detta grepp har senare kommenterats i zombiefilmer, exempelvis Fading 
Away. 
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Spöket, och den naturliga ordningen, blir återställd så fort huvudpersonen förstått vad som 

hänt och ställt allt till rätta. I TV-serien Ghostwisperer kontaktas huvudpersonen av spöken 

för att kunna förmedla sina sista oroliga tankar till de efterlevande. Genom att undersöka 

husets historia i Poltergeist lyckas man delvis förstå fenomenen i huset och försöker bekämpa 

dem genom denna kunskap. I de filmer som analyseras i denna uppsats kan vi se att det i 

Hellraiser sker en ”undersökning” när Kirsty öppnar kuben och pratar med cenobiterna. I 

Huset som Gud glömde görs det en undersökning som leder till att familjen får reda på 

ondskans natur. Dock är ondskan så stark att den inte går att bekämpa, trots kunskapen om 

den och ondskan lever kvar i huset efter filmens slut. 

 

Monstren är också en sammansmältning av två kontrasterande aspekter. Än en gång kan vi 

visa på zombien, som är både levande och död, men även vampyren, varulven och spöket är 

representerad av två eller flera element som motsäger varandra. Varulven är ju både människa 

och djur, vampyren levande och död och spöket är mitt emellan liv och död. Detta kan 

appliceras på mindre övernaturliga filmer också. Psykopaten är flera olika motsägelsefulla 

element på samma gång och den onda tvillingen eller dubbelgångaren är också, på sätt och vis, 

en representation av samma individ. En annan liknande gestalt är det elaka barnet. I den 

moderna  skräckfilmen,  med  start  i  Skruvens  vridning,  är  det  elaka  barnet  ett  ofta 

förekommande motiv. Förklaringen är dock olika i alla fall. I Skruvens vridning är det svårt 

att avgöra om det är en psykologisk förklaring, medan i exempelvis Omen är tydligt att barnet 

är djävulens son. I Case 39 dyker en demon upp i barnskepnad och livnär sig på andras olycka 

och i The Children är det ett virus som gör att barnen ger sig på sina föräldrar. Det elaka 

barnet visar tydligt att monstret är som mest effektivt då det är starkast konflikt.
41

 
 

 

I Hellraiser kan vi se att detta sätt att se på monstret också skapar nya vägar in i tolkningen. 

Vid en första anblick kan det vara lockande att se cenobiterna och Pinhead som de riktiga 

monstren, men vid en närmare titt verkar det som att det är Frank som är monstret. Han 

återuppstår från de döda och existerar i ett sorts limbo. Cenobiterna är däremot bundna av sina 

regler och sin uppgift. De är ondskefulla, men är egentligen inte mer än så. Julia kan också 

vara intressant att titta på. Hon är till en viss grad ett monster, vilket visas i de scener hon 

lurar hem män, för att sedan mörda dem, eller i hennes attityd till sitt äktenskap. Därför slutar 

också filmen med att både Frank och Julia blir dödade. I Huset som Gud glömde är det tydligt 

vad som är monstret. De onda andar som hemsöker huset är fast mellan helvetet och vår värld. 
 
 
 

41 
Leffler, Yvonne, Skräck som fiktion och underhållning, Studentlitteratur, Lund, 2001, sid. 48 – 51. 



42 
Douglas, Mary, Renhet och fara, Nya Doxa, Nora, 1966, s. 56. 
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Dock slutar filmen ouppklarad. Dessa andar går inte att jaga bort och familjen måste fly. Det 

går dock att se en alternativ tolkning av filmen, med utgångspunkt i George. Hans förvandling 

blir, ju längre filmen lider, allt mer knuten till den förra ägaren. Hans ser ut som honom, han 

beter sig som honom och blir lynnig och oberäknelig. Man kan alltså hävda att George också 

är monstret i filmen. I så fall får filmen ett tydligt uppklarande, då George blir sig själv igen i 

slutet av filmen. 

 

Enligt Mary Douglas skapar vi struktur på vårt samhälle och vår omvärld genom att definiera 

saker som rent och orent, heligt och profant. Hon utgår från att samhället är strukturerat kring 

en idévärld eller idéstruktur som består av våra föreställningar om olika saker. Exempelvis ser 

vi kakor som något positivt, men dess mindre delar, smulorna, ser vi som smuts och orent. På 

samma sätt skulle vi kunna säga att en kaka är ätbar när den finns på ett fat, men det är direkt 

osmakligt om samma kaka, i exakt samma tillstånd, ligger i en soptunna. Många skulle nog 

tveka att äta kakan, även om soptunnan skulle vara ny och inte innehöll något annat. Mary 

Douglas förklarar så här: 

 
Vi kan i våra egna föreställningar om smuts se att vi använder ett 

slags heltäckande idékomplex som inrymmer alla  tidigare 

kasserade inslag från ordnade system. Naturligtvis är det fråga om 

något relativt. Skor i sig är inte smutsiga, men det är stötande att 

ställa dem på matbordet. Mat är heller inte i sig självt smutsigt, 

men det är stötande att lämna hushållsredskap i sovrummet eller 

matrester på kläderna, liksom det är stötande att lämna 

badrumsattiraljer i vardagsrummet, kläder på stolar, 

trädgårdsverktyg inomhus, saker från övervåningen i 

bottenvåningen, underkläder där ytterkläder borde vara och så 

vidare. Kort sagt, vårt beteende rörande orenande utgör en reaktion 

som fördömer varje föremål och föreställning med benägenhet att 

förvilla eller emotsäga vår invanda klassificering.
42

 

 

Det är alltså när saker förflyttas från dess egentliga plats i vårt idékomplex som det blir orent 

och genom att bryta mot vår struktur av världen känner vi instinktivt att något är fel, smutsigt 

eller farligt. Hur vi delar in detta är helt beroende av vilken kontext vi befinner oss i och inget 

annat. Douglas går igenom de regler som finns i Tredje Moseboken, de regler som ligger till 

grund för den judiska koshermaten. Hon tittar på flera olika förklaringar, men finner att 

mycket tyder på att det är just indelningen och strukturen som varit tongivande i hur djuren 



26  

delats in i orena och rena djur. Det är alltså inte deras egenskaper eller beteende som är 

orsaken till indelningen. När Douglas tittar på texten i sig sägs det inget om djurens beteende. 

Detta bör nog snarare ses som en efterkonstruktion eller en tolkning av Bibelns regelverk, 

som även Douglas ser som troligt. I stället går Douglas till Första Mosebok och ser att 

uppdelningen av djur där överensstämmer med reglerna i Tredje Mosebok. Alltså är det den 

befintliga strukturen från skapelseberättelsen som ligger till grund för vad som anses rent och 

orent.
43 

Än en gång är det strukturen som kommer före innebörden av rent och orent. 
 

 

I den övernaturliga skräckfilmen ställs vi inför monster som är tvivelaktiga i sin identitet. 

Frank är död och levande och har dessutom ingen hud. Cenobiterna är besökare i vår värld, de 

ser ut som människor men omtalas som demoner och änglar. De onda andarna i familjen Lutz 

hus har stannat i huset, trots att de borde vara i himmelen eller helvetet eller någon liknande 

värld för själar. George Lutz förvandlas från trevlig familjefar till en lynnig person som är 

fixerad av ved och eldning. Han byter dessutom skepnad och liknar allt mer husets förre ägare. 

Mary Douglas gör en iakttagelse att det är just en saks identitet som gör att den blir acceptabel 

eller hanterbar. Faran uppstår i det gränsland där något tappar sin identitet eller övergår från 

en identitet till en annan. Det orena är alltså något som existerar i ett gränsland mellan 

exempelvis mat och skräp eller två stadier i livet.
44 

Detta synsätt överensstämmer med vår syn 
 

på filmmonstret. Douglas teori visar oss att vår upplevelse av faran i skräckfilmer är baserad 

på vår syn på identitet. Skräckfilmen bekräftar vår syn på identitet och världen utanför 

skräckfilmens värld blir mer strukturerad och ordnad. Ur en teologisk aspekt är detta mer eller 

mindre samma sak som myter och ritualer har hjälpt oss strukturera världen tidigare. Douglas 

menar  att  de  ”primitiva”  kulturernas  ritualer  faktiskt  är  samma  tillvägagångssätt  som  vi 

använder när vi pratar om smuts.
45

 
 

 

Slutsats 
 

 
 

Utifrån tre områden har jag nu gjort djupanalyser på två stycken övernaturliga skräckfilmer. 

Vilka slutsatser kan vi dra utifrån dessa analyser? Genom Tomas Axelssons undersökning kan 

man tänka sig att film är ett sätt att bekräfta eller upptäcka sin livsåskådning. Denna 

livsåskådning består av flera faktorer: synen på etik och moral, livsuppgift, det övernaturligas 

existens  och  det  onda  och  godas  natur,  för  att  nämna  några  exempel.  De  områden  jag 
 

 
 

43 
Douglas, 1966, s. 80 – 85. 

44 
Ibid, 1966, s.224 - 225. 

45 
Ibid, 1966, s. 101. 
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undersökt fokuserar på andlighet och det övernaturliga, synen på gott och ont samt hur 

skräckfilmen strukturerar vår värld. Båda filmerna, trots vissa skillnader, visar upp en värld 

där det övernaturliga är ständigt närvarande. Hur det övernaturliga ser ut skiljer sig, men dess 

existens är ett faktum. De som tittar på övernaturliga skräckfilmer får alltså ta del av en 

världsbild som är uppdelad i en kroppslig värld och en andevärld. Filmerna kritiserar det 

nutida samhället för att ha tappat kontakt med denna världsbild, men visar också att det är 

möjligt att se det övernaturliga igen. Filmerna förklarar alltså vikten av att tro på det 

övernaturliga, eftersom det övernaturliga kan vara farligt och orsaka kaos och oreda i den 

kroppsliga världen. 

 

Skräckfilmerna visar också hur kristendomen är tandlös och ibland falsk religion. De 

övernaturliga  skräckfilmerna  sätter  starkt  fokus  på  hur  ondskan  har  en  större  makt  än 

godheten och att det inte är Gud eller någon liknande god kraft som hjälper människorna. 

Huset som Gud glömde visar hur kristendomens ritualer är närmast verkningslösa. Prästerna 

lyckas inte trycka tillbaka ondskan. Det verkar snarare som att ondskan är omöjlig att besegra. 

I Hellraiser kan man se att kristendomen inte gett de svar som Frank söker. Istället har han 

ratat detta som en väg till upplysning och meningsfullhet och vänder sig till andra lösningar. 

Utifrån hur vi tolkar vem som är monstret får vi olika tolkningar av ondskan. Om vi ser Frank 

som monstret är ondskan definitivt möjlig att besegra, men om vi tolkar cenobiterna som 

monstret så är ondskan i allra högsta grad omöjlig att besegra. Cenobiterna är demoner som 

kommer komma tillbaka gång på gång för att plåga mänskliga själar som öppnar kuben. Den 

övernaturliga skräckfilmens syn på gott och ont är inte den traditionella dualistiska synen, där 

Gud och Lucifer eller någon annan form av goda och onda krafter ställs emot varandra. 

Människan får kämpa ensam mot en konstant och mäktig ondska som tränger in i vår värld 

och hemsöker oss. Filmerna kritiserar alltså religionen, både för sin oförmåga att se det 

övernaturlig och för att den inte är en sann representation av världen. 

 

Den övernaturliga skräckfilmens syn på andlighet och övernaturligt och gott och ont skapar en 

struktur åt världen. Världen är uppbyggd kring föreställningen om det fysiska och andliga och 

skräckfilmen skapar scenarier där dessa två smälts samman till ett hot. Hotet består i att den 

strikta ordningen rubbas och det kan bara lösas genom att ordningen återställs. Huset som Gud 

glömde ger oss inte den lösningen, medan Hellraiser uppnår den jämvikt som skapar ordning i 

världen. Detta betyder dock inte att skräckfilmen misslyckas med att förmedla ett budskap. 

Den ger oss tydliga förklaringar till vad som är gott och ont och ger därför tittaren en 

strukturerad världsbild. 
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Därmed kan vi besvara frågeställningen i min uppsats: Vilken världsbild presenteras i den 

moderna skräckfilmen? Lägger vi samman dessa slutsatser får vi en världsbild där det 

övernaturliga och andliga alltid är närvarande. Det kan man se om man själv är öppen för det 

andliga, men inte annars. Filmerna kritiserar tro, i synnerhet kristendom, för dess avsaknad av 

andlighet eller för att den rent utav är falska representationer av verkligheten. Genom 

skräckfilmens tematik kan vi skapa en struktur för vad som är gott och ont, framför allt genom 

monstrets sammansmältning av det goda och onda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Avslutande diskussion 
 

 
 

I min uppsats har jag sett hur världsbilden i två skräckfilmer visar upp gemensamma drag. 

Denna världsbild ger tittaren dels berättelser om andlighet, dels ger den en struktur åt tittarens 

omvärld. Vilken betydelse har detta egentligen? Min åsikt är att skräckfilmen är en oerhört 

viktig del av skräckfilmsbrukarens förhållning till sin omvärld och sin egen andlighet. Om vi 

ska utgå från Tomas Axelssons resonemang bör skräckfilmens ideologi och budskap stämma 

överens med brukarens. Det betyder att skräckfilmen erbjuder en sorts mytologiska berättelser 

för en publik som inte känner att religion är något de kan ställa sig bakom. I min uppsats har 

jag bara kunnat titta närmre på två filmer, men på min fritid tittar jag på mycket på skräckfilm 

och jag ser att samma världsbild återkommer i flera filmer. I framtida forskning hade det varit 

intressant att titta på andra genrer, exempelvis slasherfilm, zombiefilm eller vampyrfilm, för 

att undersöka vilka funktioner dessa filmer. Slasherfilmer handlar mycket om etik och moral, 

zombiefilmen handlar om existentialism och vampyrfilmerna är i ständig förändring. Min 

uppsats har handlat om övernaturlig skräckfilm, men flera andra trender har dykt upp och är 

antagligen mer tidsbundna än det övernaturliga. 

 

Det finns också en öppning för att titta vidare på andra populärkulturella fenomen för att 

undersöka deras roll i den nya andligheten. Tvspelsbranschen, speciellt i Japan, använder 

äldre mytologi och äldre shintoritualer för att skapa moderna skräckspel. Allt tyder på att de 

behov som dagens ungdom har för att bearbeta sina andliga funderingar tas upp i 

populärkulturen. Frågor kring livets mening, ett liv efter döden och frågor kring rätt och fel 
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får stort utrymme inom populärkulturen. I sådana undersökningar hade det också varit 

intressant att prata med ungdomar om deras upplevelser av populärkultur och andlighet. Hur 

upplever ungdomar skräckfilmer? Hur tänker någon som lyssnar på black metal, musik som 

handlar om djävulen och satanism? 

 

Hur  man  än  vänder  och  vrider  på  ämnet  bör  man  se  på  populärkultur  som  en  viktig 

komponent i hur de yngre generationerna skapar sin andliga identitet. När man inte har 

möjlighet att sätta etikett på sin tro eftersom de som finns känns fel är populärkulturen ett 

viktigt medium för att hitta vägar till sin egen identitet. Skräckfilmen är ett bra exempel på 

detta. Den ger inga direkta svar på vad man ska tro på, den snarare problematiserar de olika 

identiteterna. Det är lika troligt att publiken uppskattar Pinhead lika mycket som de uppskattar 

Kirsty. Detta leder till en konflikt hos publiken: Varför upplever jag Pinheads cynism så 

tilltalande och varför vill jag samtidigt att Kirsty ska klara sig? I och med denna fråga har 

tittaren börjat sitt sökande efter sin egen identitet inom det religiösa och andliga. För 

skräckfilmsbrukaren sker inte det andliga sökandet i heliga skrifter eller i mötet med religiösa 

förespråkare. Sökandet börjar i biomörkret, när man möter sina rädslor. 
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Sammanfattning 
 

 
 

I min uppsats har jag fokuserat på att titta på skräckfilm med övernaturliga inslag. Det är 

filmer som behandlar spöken, andar och demoner och skiljer sig från andra subgenrer i sin 

form. Jag har valt att titta på två filmer: Hellraiser och Huset som Gud glömde. Dessa två 

filmer har jag gjort djupanalys av utifrån tre aspekter: andlighet, gestaltningen av goda och 

onda krafter samt hur skräckfilmen ger struktur åt publikens omvärld och värderingar. Jag har 

framförallt utgått från Mary Douglas bok Renhet och fara. I min analys har jag kommit fram 

till att de övernaturliga skräckfilmerna vill visa att det övernaturliga finns och att de som kan 

uppleva den är de som har funnit eller söker andlighet.  I filmerna är det de som är öppna för 

det andliga som får uppleva det övernaturliga och kan då också bekämpa det hot som det 

utgör. Det onda gestaltas ofta av något som är starkt och oövervinnerligt, medan den goda 

kraften, ofta kristendomen, är maktlös och svag. Därmed kan man läsa in en religionskritik i 

filmerna. Samtidigt ger filmerna oss en struktur åt vår omvärld och våra värderingar. Utifrån 

Mary Douglas teorier kan man se att skräckfilmens monster är den fara som Douglas pratar 

om. Den existerar mitt emellan två identiteter. Genom att bekämpa monstret skapas ordning i 

världsstrukturen igen. 
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Bilaga I – Genrer 
 

 
 

Giallo: Italiensk filmgenre som skapades främst under 1970-talet. Filmerna byggde ofta på 

kioskdeckare. Dessa hade gula omslag, där av namnet giallo (italienska för gul). Historierna 

var enkla mordgåtor som sedan präglades av extremt våld, ofta med psykosexuella undertoner. 

Den mest framgångsrika regissören var Dario Argento. Exempel på filmer inom genren är 

Deep Red, Tenebre samt The New York Ripper. 
 

 

Slasher: Genren kan ses som en förlängning av giallo-filmerna. En av de första utpräglade 

slasherfilmerna var Alla helgons blodiga natt (Halloween), gjord av John Carpenter. 

Filmernas upplägg är väldigt simpla, med en okänd mördare som dödar ungdomar. Ofta 

cirkulerar filmerna kring en plats eller en karaktär. Genren var som störst under 1980-talet, 

men har fått nytt liv under 1990-talet och 2000-talet. Exempel på andra filmer: Fredagen den 

13:e, Scream 1- 3. 
 

 

Zombiefilm: Zombiefilmer har funnits länge, men den form som existerar idag skapades av 

George Romero 1968, när han gjorde Night of the Living Dead.  Zombiefilmerna fick stort 

genomslag i Italien under 1970-talet. Numera har genren fått ett uppsving i och med Danny 

Boyles 28 dagar senare. Det görs också flera zombiekomedier, exempelvis Shaun of the Dead. 

 

Terror: Denna genre bygger på att karaktärerna blir plågade eller torterade. Denna genre har 

blivit väldigt stor i och med Saw-serien och Hostel. Ett annat exempel på denna genre är 

Michael Hanekes Funny Games, som handlar om två främlingar som kidnappar, torterar och 

förnedrar en familj. 

 

Kannibalfilm: Som namnet säger är detta filmer som handlar om kannibalism. På 1970-talet 

gjordes flera italienska kannibalfilmer. Deras väldigt grafiska framställning av denna aktivitet 

har gjort att dessa varit fokus för censurdebatten både under 1980-talet och 1990-talet. 

Exempel på kannibalfilm är Cannibal Holocaust och Eaten Alive. 

 

Splatter: Dessa filmer visar ett överdrivet våld som ofta fokuserar på att äckla eller roa sin 

publik. Den numera stora regissören Peter Jackson är en av de största splatterregissörerna. 

Under 1990-talet blev hans film Braindead en av de första riktigt våldsamma filmerna som 

gick igenom svensk censur oklippt. Andra exempel är Evil Aliens, Evil Dead och Feast. 
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Bilaga 2 – Regissörer 
 

 
 

Dario Argento: Dario Argento är nog den mest inflytelserika regissören under 1970-talet. 

Hans giallofilmer lade grunden för den tematik som senare dominerade den amerikanska 

skräckfilmen. Även hans sätt att filma på har påverkat skräckfilmsgenren mycket. Exempelvis 

utnyttjade Argento kameran som ett sätt att visa mördarens synvinkel, ofta i väldigt svepande 

filmsekvenser. Detta utnyttjas väldigt mycket i slasherfilmer. I slutet av 70-talet blev hans 

filmer mer impressionistiska och fokuserade mer på estetik och känsla än story. Hans filmer 

har alltid innehållit väldigt våldsamma scener, vilket gjort att han i Sverige blivit hårt 

censurerad. 

 

Wes Craven: Wes Craven hamnade i blåsväder när han gjorde sin ökända tolkning av Ingmar 

Bergmans Jungfrukällan. Filmen, Last House on the Left, var en djupstudie i människans 

mörka inre och visar explicit våld och cirkulerar kring ett gäng mördare som våldtar och 

mördar två flickor. Senare kom Craven att bli mer accepterad i och med Terror på Elm Street. 

Craven kan ses som en av de största nu aktiva regissörerna, framför allt tack vare sin 

självironiska film Scream. 

 

John Carpenter: Alla helgons blodiga natt har blivit urtypen för slasherfilm och gjorde John 

Carpenter till ett stort namn. Han har gjort flera klassiska skräckfilmer, de flesta under 1980- 

talet. Han har inte hållit sig till en genre, utan gjort både science fiction (The Thing) och 

traditionella skräckfilmer (Christine). 

 

David Cronenberg: David Cronenberg är den skräckfilmsregissör som nått störst framgång 

utanför genrens gränser. Under 1970-talet gjorde han filmer som alla handlade om kroppens 

förändring i ett modern samhälle. Många av hans filmer innehåller scener där kroppen 

förvrids, förändras eller går sönder. I Videodrome skapar en filmkanal tumörer i hjärnan på 

som tittar och huvudpersonen får tack vare tumören hallucinationer av att han stoppar in ett 

pulserande videoband i magen på sig själv. Cronenbergs tolkning av 60-talsfilmen Flugan 

fokuserar på forskarens förändring, i alla dess motbjudande stadier. 
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