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Abstract 

Bakgrund: 2000-talet är ett årtionde som i skräckfilmsväg dominerats av uppföljare, 

nytappningar och nyinspelningar på bl.a. 70 och 80-tals slashers, skräck och s.k.”rape-

revenge” filmer. För att passa dagens publik så har många utav dem inslag utav en annan 

dominant genre under 2000-talet som passande nog har sina rötter i den klassiska 

slasherfilmen. Denna subgenre har genom en blandning av slasher och splatter (bl.a.) tagit sig 

in på mainstream marknanden och kallas sedan mitten av 2000-talet för ”tortyrpornografi”. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är dels att reda ut om så kallade våldtäktshämnarfilmer/rape-

revenge kan sägas vara en egen genre, eller en undergenre – och i så fall till vilken genre? Är 

de verkligen tortyrporr? Dels undersöka om våldtäkten och hämnden skildras olika ifall offret 

såväl som hämnaren är en man eller en kvinna. 

Frågeställningar: Hur ser våld ut i de olika filmerna och hur det har förändrats och skruvats 

upp för att väcka filmvana åskådare? Finns det någon koppling mellan tortyrporr och rape-

revenge, tillhör den sistnämnda skräckfilmsgenren och är det en genre eller sub-genre över 

huvudtaget? Vad är det för mening med rape-revenge filmer, om man inte ser dem som 

underhållning? Kan man lära sig någonting om maskulinitet, femininitet och feminism? 

Teori: När det gäller tankar om innehållet i rape-revenge genren så använder jag mig av 

framförallt tre böcker. Dessa heter Super Bitches and Action Babes: The Female Hero in 

Popular Cinema, 1970-2006 (Rikke Schubart, 2007), Screening the Male: Exploring 

Masculinities in Hollywood Cinema (Steven Cohan och Ina Rae Hark, 1996) och The New 

Avengers: Feminism, femininity and the rape-revenge cycle (Jacinda Read, 2000). 

Metod: Jag har i uppsatsen gjort en komparativ litteratur-och filmstudie där jag använt mig av 

litteratur som behandlat framförallt rape-revenge samt tankar och teorier om femininitet 

kontra maskulinitet i filmerna jag har som exempel. 

Resultat: Jag har kommit fram till att de nya filmerna använder sig av en högre dos våld i 

bild än de gamla. Jag har också fått intrycket av att skillanden på våldtäkten på mannen och 

kvinnan inte är alltför stora. I båda fall handlar det om makt samt om att stärka den maskulina 

fasaden. 
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Inledning 

Bakgrund 
Jag gillar skräckfilm. Den isande obehagliga känslan som går igenom kroppen när musiken 

och miljön samspelar för att få oss åskådare att känna oss otrygga och framkalla kalla kårar. 

Dock har jag under den senaste tiden (och jag är säkert inte ensam) identifierat ett mönster 

som jag inte är alltför förtjust i. Det är ett mönster innehållandes ett byte: ut med de kalla 

kårarna och spänningen, och in med mer detaljerat, ”innovativt”, obehagligt och utdraget 

våld. När mönstret började formas var jag lite skeptisk, samtidigt som jag faktiskt tyckte att 

vissa av de tidiga filmerna med dessa innehåll ändå skapade en viss sorts känsla efteråt som 

inte var helt dum.  

Exempelvis var jag inte sen att jubla när de onda karaktärerna från Hostel (Eli Roth, 2005) 

fick vad de förtjänade, eller när det högst oväntade slutet i Saw (James Wan, 2004) 

uppdagades. Det är istället den överdrivna uppföljningen, och sättet som filmerna nästan 

glorifierar detta våld på och dessutom frossar i det, som gör att åskådaren kan känna sig mer 

eller mindre skyldig för att titta på detta som en typ av underhållning, som i efterhand gör mig 

skeptisk. För samtidigt som det säkert är meningen att vi skall förakta det våld som visas 

känns det ändå konstigt att gå till en biograf eller videouthyrare för att se en film där 

människor far illa, utan att vi lärt oss något utav det. Eller kan vi trots allt göra det? 

Människor far illa på grund av andra människors ondska i alla möjliga filmer, men frågan är 

om vi behöver se de mest utdragna formerna av våld för att förstå att det är fel? Om det nu är 

meningen att våldet skall uppfattas som fel vill säga, förutsatt att det överhuvudtaget finns 

någon djupare mening.  

Men långt före Hostel och Saw, närmare bestämt på 70-talet, förekom extremt våldsamma 

filmer, inte minst så kallad slasherfilm. En subgenre som uppkommit och i sinom tid blandats 

ihop med klassisk slasher är den så kallade splatterfilmen, d v s blodstänkarfilmer, som trots 

att de aldrig fått något direkt kommersiellt genombrott ändå haft visst inflytande på de filmer 

och det ämne som denna uppsats är tänkt att handla om. En viktig skillnad är emellertid att 

splatterfilm i hög grad bygger på humor. 

Vad menas egentligen med porr? 
Under det senaste årtiondet har det varit en uppsjö av allvarligare filmer som fokuserat på det 

som kommit att kallas för tortyrfrosseri. Denna typ utav filmer fick i januari 2006 namnet 

”torture porn” (tortyrpornografi) då en av New York Magazines filmkritiker, David Edelstein, 
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myntade genrebenämningen i sin artikel om filmen Hostel (Eli Roth, 2005).
1
 Denna 

benämning har sedan fungerat och använts i beskrivandet av filmer som fokuserar på tortyr av 

människor och som läggs tillsammans med en annan benämning, underhållningsvåld (för hur 

man än vrider och vänder på det så är det ju sådant det blir eftersom människor går och tittar 

på det). Benämningen ”torture porn” har sedan satts också på en del äldre filmer i efterhand, 

då dessa har setts tjäna som inflytelserika i denna nyligen uppkomna subgenre, exempelvis 

hämndfilmen Day of the Woman (1978).  

Begreppet ”tortyrporr” har dock missuppfattats då man trott att det behövt ha något att göra 

med sexualiserade sammanhang. Men som Hostels regissör Eli Roth framhåller i en intervju, 

som kommentar till kritikern David Edelstein:
2
  

Jag tycker att begreppet ”tortyrporr” säger mer om kritikerns begränsade förmåga att 

förstå skräckfilm än om själva filmen.   

Intervjuaren inflikar att termen närmast kommit att bli ett positivt uttryck och Roth håller 

med: 

Så länge folk ser det som en undergenre till skräck och inte som någon undergenre 

till pornografi. När termen först kom togs den emot som en subgenre till pornografi. 

Jag tror faktiskt att det är våldet i dessa filmer som gör folk blinda för det begåvade i 

dem. 

 

Ett typexempel på tortyrporr skulle just en scen ur Hostel kunna sägas vara, där ett offer 

vaknar och finner sig fastbunden vid en stol och blir torterad av en snyftande medfånge innan 

han får en borr genom benet. ”Torture Porn” behöver alltså inte ha någonting med nakenhet 

eller sex att göra, för det är många filmer som getts etiketten utan att ha exponering av nakna 

kroppar som sitt huvudsyfte, t ex Saw-filmerna. 

Andra kallar filmtypen för ”skräckpornografi/horror porn”. Det är därför viktigt att klargöra 

skillnaden mellan ”våldspornografi” i svensk censurlagstiftning och ”tortyrpornografi”. Enligt 

Nationalencyklopedin är 

Torty´r, plågsam och förnedrande behandling av en person. Tortyr kan användas i syfte att 

t.ex. framtvinga en värdefull upplysning. 

Pornografi, porr, skriven eller bildmässig framställning vars huvudsakliga syfte är att verka 

sexuellt upphetsande. 

                                                            
1 Edelstein, David: "Now Playing at Your Local Multiplex: Torture Porn". New York Magazine. Åtkommen 1 juni, 2011. 
2 http://www.aintitcool.com/node/32868   [åtkommen 1/6-11] Capone and Eli Roth discuss horror movies, gore, Stephen 

King, the phrase "Torture Porn" and much more!!! Published on: Jun 03, 2007 

http://nymag.com/movies/features/15622/
http://www.aintitcool.com/node/32868
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På 60-talet användes i Sverige beteckningen ”våldspornografi” som en metafor för alltför 

lustbetonat filmvåld (Sam Peckingpahs slowmotionsvåld t ex), det vill säga var en mer 

moraliserande synonym till ”underhållningsvåld”. ”Socialporr” var ett liknande ord för 

berättelser som framkallade ett (välbehagligt) snyft: ”tur att det inte är jag som har det så illa 

ställt...” Sedan 90-talets början har innehållet förskjutits från ”våld som pornografi” mot ”porr 

plus våld” för skildringar av våld eller tvång i sexuella sammanhang, som på sistone varit det 

enda som censurerats i Sverige.
3
 

Många av filmerna använder sig dock av ett till synes rättfärdigande likt det 

gammaltestamentliga ordspråket ”öga för öga, tand för tand”. Det är då filmer där 

huvudpersonen/personerna råkar illa ut och torteras, för att sedan slå tillbaka med samma 

mynt och hämnas på dem som gjort dem illa. Detta har också bildat en förening med en annan 

liten subgenre kallad ”rape-revenge genren” (våldtäkt och hämnd).  

 

Syfte, metod och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är dels att reda ut om så kallade våldtäktshämnarfilmer/rape-

revenge kan sägas vara en egen genre, eller en undergenre – och i så fall till vilken genre då? 

Till skräckfilm? Till thriller? Till action? Är de verkligen tortyrporr? Dels undersöka om 

våldtäkten och hämnden skildras olika ifall offret såväl som hämnaren är en man eller en 

kvinna. 

Jag har tänkt jämföra våldet riktat mot både män och kvinnor av både män och kvinnor i de 

olika filmerna jag nämner en liten bit ned och vad tanken kan vara med detta om det nu finns 

någon. Frågorna jag ställer mig är bland annat hur detta våld ser ut i de olika filmerna och hur 

det (möjligtvis) har förändrats och skruvats upp för att väcka filmvana åskådare. Finns det 

någon koppling mellan tortyrporr och rape-revenge och tillhör den sistnämnda 

skräckfilmsgenren? Vad är det för mening med rape-revenge filmer, om man inte ser dem 

som underhållning? Kan man lära sig någonting om maskulinitet, femininitet och femininitet? 

Speciellt fokus kommer att läggas på filmen Day of the Woman (Meir Zarchi, 1978), dennas 

nyinspelning I Spit on Your Grave (Steven R. Monroe, 2010) samt Den sista färden (John 

Boorman, 1972). Att jag jämför Day of the Woman med I Spit on Your Grave har att göra med 

                                                            
3 Sjögren, Olle: Inte riktigt lagom? Om "extremvåld, filmcensur och subkultur, (Uppsala: Filmförlaget 1993), sid 202 
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att de skiljer sig så starkt i sitt innehåll gällande det grafiska våldet att det känns logiskt att 

jämföra dem ur en sådan synvinkel. Den sista färden är med som jämförande med Day of the 

Woman då den förstnämnda är en hyllad klassiker och har just en våldtäkt som viktig del i 

handlingen samt en dos hämnd, medan sistnämnda är sedd som en mer eller mindre utskälld 

skräpfilm. 

En hel del andra titlar kommer dock också att figurera omkring i anslutning till dessa filmer i 

ett försök att hitta ytterliggare exempel och ett ”könsfördelat våld” (om man nu kan säga så).  

Jag har i uppsatsen gjort en komparativ litteratur-och filmstudie där jag använt mig av 

litteratur som behandlat framförallt rape-revenge samt tankar och teorier om feminism kontra 

maskulinitet i filmerna jag har som exempel. Vissa teoretiker ifrågasätter varandra och ett 

annat syfte med uppsatsen är att hitta en egen ståndpunkt i det som teoretikerna berör. Jag har 

också tittat på filmerna och därefter jämfört dem på ovan nämnda sätt.   

 

Material 
Till min hjälp har jag förfogat över en hel del internetsidor då fakta om de olika genrerna och 

subgenrerna tas upp. När det gäller tankar om innehållet i rape-revenge genren så använder 

jag mig av framförallt tre böcker om maskilunitet och femininitet som också tar upp rape-

revenge. Filmerna som tas upp har jag i min ägo eller nyligen sett på ett eller annat sätt. 
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Genrer och subgenrer 

Skräckfilm 
Skräckfilm är en mycket gammal genre och en typ av film vars ambition är att väcka rädsla 

och skrämma hos sina åskådare. Dessa filmer utnyttjar och lever på sin publiks värsta 

mardrömmar för att nå den.  

Tidiga skräckfilmer byggde mycket på gamla klassiska litteratur gestalter, vampyrer och 

monster som exempelvis Dracula (Bram Stoker, 1897), Frankenstein (Mary Shelley, 1818) 

och Dr Jekyll and Mr Hyde ( Robert Louis Stevenson, 1886) med flera.  

1960-talet bjöd på filmer som i sin tur gav inspiration till en ny subgenre som dock skulle få 

sitt genombrott ca 20 år senare, nämligen slasherfilmen. 1960-talet bjöd också på rejäl 

zombiefilm med Night of the Living Dead (George A. Romero, 1968) samt Hitchkocks The 

Birds (1963) som på olika sätt speglade en värld som var väldigt rädd för sin egen undergång 

och nyfiken på de många olika sätt undergången kunde gå till. 

Under 1970-talet och 1980-talet slog slasherfilmen igenom ordentligt och under de följande 

årtiondena splittrades skräckfilmen i allt fler subgenrer som jag kommer att ta upp nedan.  

Unde framförallt 2000-talet börjades det också att göra hyllningar till de äldre filmerna genom 

att göra filmer med liknande tema och innehåll fast, med en modernare känsla och 

ingredienser för att ändå ge den nya publiken vad den ville. Väldigt många uppföljare och 

nyinspelningar på klassiska eller bara ekonomiskt framgångsrika filmer började produceras på 

löpande band med skillnaden att de nu var råare och blodigare än förut.
4
   

 

Exploitationfilmer 
Denna typ av filmer är svår att direkt kategorisera då de kan innehålla så mycket olika typer 

av innehåll. Det är filmer som ”exploiterar” eller utnyttjar någon speciell ingrediens som man 

sedan hårt kan marknadsföra till sin spets. Ofta är det som utnyttjas av en ganska chockerande 

och skrämmande karaktär som är till för att väcka uppmärksamhet. Just termen ”exploitation” 

används ofta och filmerna ifråga exploaterar då det som är deras starka kort för att få folk 

intresserade genom reklam, exempelvis en stor stjärna som medverkar, filmens utseende eller 

innehållet i filmerna (som exempelvis sex, droger eller våld).  

                                                            
4 http://www.filmsite.org/horrorfilms.html, (åtkommen 1/6 2011) 

http://www.filmsite.org/horrorfilms.html
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En exploitation-film är väldigt beroende av en reklam som inriktar sig på överdrivna 

sensationer och ämnen som skruvats en aning, hur låg kvalité filmen än verkar ge intrycket att 

ha. Filmerna är ofta utav både en låg budget och kvalité men många av dem lyckas ändå hitta 

publik och attrahera uppmärksamhet (dålig eller positiv, spelar ingen roll) från kritiker och 

utvecklar ibland till och med en kultstatus bland många människor. 

Exploitationfilmer brukar alltså innehålla bland annat explicit sex, bisarra händelser, droger, 

våld, gore och annat som är till för att chocka och uppröra. Filmer som använder sig av detta 

kan spåras ändå tillbaka till 1920-talet men det var först under 1960-talet och 1970-talet som 

det blev mer populärt när den starka censuren och tabuna som länge regerat började släppa 

och öppna upp sig mer och mer i både USA och Europa. Dessa filmer välkomnade och levde 

mycket på det kontroversiella som annars sopades under mattan till förmån för bilden utav en 

ren filmvärld utan några skandaler.  

De tidiga filmerna utnyttjade ofta nyhetshändelser och andra sensationella händelser som ofta 

inte stannade i människornas minne och medvetande särskilt länge och därför tog sig inte de 

stora filmbolagen detta till sig då deras filmproduktion gick långsammare då en storfilm 

skulle göras än den produktion som exploitationfilmarna använde sig utav. Helt enkelt en 

chans att göra sig pengar på ett ämne som snart skulle vara gammalt. Filmer som Reefer 

Madness (Louis Gasnier, 1936) om faran med att röka marijuana var ett exempel på filmer 

som hamnade bland exploitationsproduktionerna (trots att det först var meningen som en 

informationsfilm till föräldrar) och som enligt de stora filmbolagen lockade en sorts publik 

som de inte ville vara associerade med. 

Filmerna visades på ”drive-in” biografer och på ställen kallade ”Grindhouse”. Drive-in- 

biograferna som började förlora publik under 1960-talet började därför ta in 

exploitationfilmer för att återfå lite publik. En hel del filmer gjordes till och med speciellt för 

drive-in- biograferna som ofta var av en våldsam natur i sin handling. 

Regissören Quentin Tarantino har gjort sig känd och populär för sina många hyllningar till 

olika exploitationfilmer och har på senare år gjort detta till en trend där många andra 

filmmakare försöker göra liknande filmer, med blandade resultat. Filmen Grindhouse (2007) 

som han gjorde tillsammans med fyra andra regissörer är en enda lång hyllning till de gamla 

drive-in-filmerna där två längre filmer visas efter varandra med en rad så kallade ”fake 

previews” (förhandsvisningar på filmer som inte finns) emellan. 
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Exploitationfilmer kan delas upp i olika sub-genrer beroende på de ämnen som filmerna 

exploaterar. Av särskilt intresse för denna uppsats är t ex: 

Naziploitationfilmer är t ex en typ av exploitationfilmer som ofta handlar om hur nazister 

torterar fångar i fångläger eller på bordeller. Tortyren är ofta av det sexuella slaget och 

fångarna är ofta kvinnor som är mer eller mindre nakna. Kända filmer är Love Camp 7 (Lee 

Frost, 1969) och kanske framförallt Ilsa: She Wolf of the SS (Don Edmonds, 1975). I redan 

nämnda filmen Grindhouse så är en av de falska förhandsvisningarna en hyllning till 

naziplotation kallad Werewolf Women of the SS (Rob Zombie). 

Sexploitation är filmer vars handling och existens mer eller mindre är ursäkter för att visa hel 

eller halvnakna kvinnokroppar. Det som andra filmer kanske klipper bort eller inte visar ”allt” 

i bild exploaterar denna typ av film i mer utdragna scener och med omotiverad nakenhet. Här 

är filmer som Faster, Pussycat! Kill! Kill! (Russ Meyer, 1965) och Caligola (Tinto Brass, 

1979) exempel. 

Shocksploitation är då filmer tar kontroversiella och chockerande ämnen och ingredienser och 

använder sig av dessa för att helt enkelt chocka. Detta kan vara allt ifrån våldtäkt, 

könsstympning och incest (för att bara nämna några). Filmerna finns i överflöd men som 

exempel kan nämnas House of 1000 Corpses (Rob Zombie, 2003), Baise-moi (Virginie 

Despentes och Coralie, 2000) och Antichrist (Lars Von Trier, 2009).
5
 

Exploitationbeteckningen omfattar också så kallade ”slasherfilmer”, ”rape-revengefilmer”, 

”tortyrpornografiska-filmer” och ”splatterfilmer”. Men då detta är subgenrer som har mer att 

göra med mitt valda ämne kommer jag gå igenom dessa lite mer utförligt än vad jag gjort med 

de olika exploitation-typerna. Dock känns det som vissa av dem har mycket att göra med 

varandra och mer eller mindre innehåller element och en rad anknytningar till varandra, vilket 

gör att vissa filmer inte betecknas som enbart tillhörande just en enda av de många olika 

exploitations typerna utan flera i kombination.
6
     

 

 

 

 

                                                            
5 http://horror.about.com/od/horrormoviesubgenres/a/exploitation.htm (åtkommen 1/6 2011) 
6 http://www.youtube.com/watch?v=EMs6xMGD1s8 (åtkommen 1/6 2011) 

http://horror.about.com/od/horrormoviesubgenres/a/exploitation.htm
http://www.youtube.com/watch?v=EMs6xMGD1s8


Erik Littorin, 860328-5613 Film & Litteratur 

9 
 

Slasherfilm 
Slasherfilmer är en typ av film som var väldigt populär under framförallt 1980-talet då denna 

subgenre till skräckfilmen fick sitt genombrott. Det är filmer som brukar ha ganska så enkla 

handlingsförlopp, nämligen (om man vill vara extremt klyschig): en grupp människor som 

blir förföljda och mördade av en maskerad psykopat. Detta sker ofta ganska brutalt och med 

vassa föremål såsom köksknivar, motorsågar eller andra verktyg.   

De filmer som ofta nämns som den största inspirationen till slasher är dock väldigt tidiga 

filmer som Peeping Tom (Michael Powell, 1960) och Psycho (Alfred Hitchcock, 1960). Dessa 

filmer var de första som använde sig av en så kallad ”point of view” hos mördaren i 

handlingen, det vill säga att det är filmat på ett sådant sätt att vi åskådare ser det mördaren ser 

(den berömda duschscenen i Psycho är ett bra exempel).
7
 

Den första ordentliga slasherfilmer sägs dock vara Black Christmas (Bob Clark, 1974) då den 

innehöll nästan samtliga av de ingredienser som vi idag kallar slasherklichéer, det vill säga 

den psykotiske mördaren, filmat ut mördarens point of view, tonåringar på en avskärmad plats 

utan vuxna som ser över dem som blir mördade en efter en med brutalt våld.
8
 Fler filmer som 

hjälpte till med att starta denna sub-genre ordentligt var bland annat också Scream Bloody 

Murder (Marc B. Ray, 1973), Silent Night, Bloody Night (Theodore Gershuny, 1974), 

Motorsågsmassakern (Tobe Hooper, 1974) och The Toolbox Murders (Dennis Donnely, 

1978).  

Dessa var dock inte några direkta kassakossor och genrens direkta genombrott hos 

biopubliken kom inte förrän Halloween (John Carpenter, 1978)
9
 och Fredagen den 13:e (Sean 

S. Cunningham, 1980)
10

 som tillsammans sammanlagt inte ens hade en miljon dollar i budget 

och tillsammans drog in närmare 100 miljoner dollar. Båda dessa filmer fick på grund av sina 

succéer flera uppföljare och senare också nyinspelningar. Detta var också filmer som satte en 

viss standard för hur filmerna skulle se ut (trots att Black Christmas som sagt innehade några 

tidiga ingredienser), med andra ord klyschorna. Den psykotiske mördaren som är mer eller 

mindre en övermänniska, tonåringarna som ”syndar” (nyttjar droger och har sex före 

äktenskap) och därför blir straffade, de avlägsna platserna där det hela utspelas, den så kallade 

”final girl” som lyckas slå mördaren tillbaka och överleva (oftast helgonet i gruppen) o.s.v. 

                                                            
7 http://www.retrojunk.com/details_articles/709/, (åtkommen 1/6 2011) 
8 http://www.joblo.com/arrow/reviews.php?id=226, (åtkommen 1/6 2011) 
9 http://boxofficemojo.com/movies/?id=halloween.htm, (åtkommen 1/6 2011) 
 
10 http://www.imdb.com/title/tt0080761/business, (åtkommen 1/6 2011) 

http://www.retrojunk.com/details_articles/709/
http://www.joblo.com/arrow/reviews.php?id=226
http://boxofficemojo.com/movies/?id=halloween.htm
http://www.imdb.com/title/tt0080761/business
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Splatterfilm 
Denna typ av film är ännu en subgenre till skräckfilmen men som mest fokuserar på våld i 

bild. Det är blod, inälvor och lemlästning av den mänskliga kroppen i bild för ett 

underhållnings- och chocksyfte. Ett annat namn för detta är ”gore” och de första typerna av 

detta såg man i Frankrike i början utav 1900-talet på teatern Grand Guignol. Där framfördes 

hemska och realistiska exempel på det som nämns ovan och föreställningarna fick också 

premiär i England. 

George A. Romeros zombiefilm Night of the Living Dead (1968) hjälpte också till att 

popularisera subgenren och dess uppföljare Dawn of the Dead (George A. Romero, 1978) 

blev kallad en av de bästa skräckfilmerna någonsin av den framstående filmkritikern Roger 

Ebert.
11

 Detta var dock filmer som inte bara fokuserade på just splatter och gore trots att det 

förstås var en framstående ingrediens i filmerna. Dessa filmer fick också lovord för sina 

effekter och även för sina manus som ansågs gå mer på djupet än det man ser direkt på 

filmbilden. 

Roger Ebert var också en av förespråkarna för att starkt censurera filmer av detta slag efter att 

ha bevittnat en film vid namn I Spit on Your Grave (Meir Zachri, 1978) som enligt mig 

tangerar flera subgenrer inom skräckfilmen: både slasherfilmen, splatterfilmen och kanske 

även fler.  

Många skapare av splatterfilmer önskar nog att de lyckats gå vidare likt en av de idag 

arbetande och numera mest framgångsrika filmmakarna gjorde. Kanske fick splatterfilmen 

också nya anhängare då regissören Peter Jackson gjorde succé med Sagan om Ringen- trilogin 

och även hans äldre filmer kom fram i ljuset. Det var nämligen filmer som innehöll så mycket 

överdriven gore att det fungerade mer som en komisk effekt (”splatstick” efter slapstick), 

vilket säkerligen också var meningen. De två mest kända filmerna som Jackson gjorde under 

denna period hette Braindead (1992) som var en romantisk zombie-splatter och Bad Taste 

(1987) som mer låg åt science fiction-splatterhållet. Båda var extrema lågbudgetfilmer där 

Braindead ett tag stolt stoltserade med titeln ”världens genom tiderna blodigaste film”.
12

 

                                                            
11 http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/19790504/REVIEWS/905040301/ 1023  (åtkommen 1/6 

2011)    

 
12 http://www.monsters-movies.com/splatter_movies.htm, (åtkommen 1/6 2011) 

http://www.monsters-movies.com/splatter_movies.htm
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Under 2000-talet började det komma en del hyllningar till genren genom olika regissörer som 

framförde sina speciella versioner och filmer. Dessa kallas lite skämtsamt för ”The Splat 

Pack” liksom några samtida framgångsrika filmkomiker som arbetar tillsammans kallas ”The 

Frat Pack” och 1980-talets stora ungdomsstjärnor kallades ”The Brat Pack”. Denna term 

myntades av pressen under 1960-talet för att särskilja en grupp populära skådespelare som 

arbetade tillsammans vid denna tid med Fran Sinatra i spetsen, de kallades ”The Rat Pack”. 

I ”The Splat Pack” finner vi bland andra Eli Roth (Cabin Fever, 2002, Hostel, 2005), Neil 

Marshall (Dog Soldiers, 2002, The Descent, 2005) och Rob Zombie (The Devil’s Rejects, 

2005, Halloween 2007). 

Tortyrpornografi 
Tortyrpornografi är en relativt ny term som, som sagt, myntades av kritikern David Edelstein i 

hans artikel om filmen Hostel (Eli Roth, 2005) i januari 2006.
13

  

Filmer som får denna stämpel är sådana som innehåller utdragna och explicita skildringar av 

bland annat extremt våld, tortyr, sadism och stympningar. Man skulle kunna kalla det en sub-

genre till splatterfilmen liksom till exploitationfilmen (vilket splatterfilmen till viss del ju 

tillhör). Skillnaden mellan denna nya typ av film och den äldre splatterfilmen är att dessa 

filmer har fått en stor uppmärksamhet, högre produktionskostnader och dessutom lanserats på 

biograferna och ut till människor som inte vet om vad filmernas inspiration kommer ifrån. De 

har på detta sätt blivit extremt framgångrika ekonomiskt och därför återkommit som både 

uppföljare och plagiat.    

Trots att filmen Saw (James Wan, 2004) hade premiär före myntandet av uttrycket så har 

denna film i efterhand fått stämpeln tortyrporr och blivit märkt som en stor grundpelare och 

standardsättare för denna subgenre under 2000-talets andra hälft. Filmmakarna håller inte med 

om klassifikationen då den tortyr som äger rum mestadels inte utförs av en enskild person 

utan av offren själva inbördes. Andra filmer som fått stämpeln i efterhand är bland annat 

Baise-moi (Virginie Despentes och Coralie, 2000) och Ichi the Killer (Takeshi Miike, 2001).  

Filmer som följde trenden på Hostel och även de blivit associerade med tortyrpornografin är 

bland annat den australiensiska filmen Wolf Creek (Greg Mclean, 2005) och Rob Zombies 

uppföljare till House of 1000 Corpses (2003), The Devil’s Rejects (2005). 

                                                            
13 Edelstein, David: "Now Playing at Your Local Multiplex: Torture Porn". New York Magazine. Åtkommen 1 juni, 2011. 

 

http://nymag.com/movies/features/15622/
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Många av filmerna har kritiserats starkt för sina innehåll men hur som helst så kan man inte 

bortse från den ekonomiska framgången. Saw hade en budget på runt en miljon dollar och 

tjänade i slutändan in över hundra miljoner dollar.
14

 Hostel hade en budget på nästan sex 

miljoner och tjänade in runt åttio miljoner.
15

 De ekonomiska framgångarna resulterade inte 

bara i uppföljare och plagiat, utan också i att olika genrer började använde sig av ingredienser 

från denna nya framgångrika formel. Det gällde bland annat psykologiska thrillers som 

Untraceable (Gregory Hoblit, 2008) och I Know Who Killed Me (Chris Sivertson, 2007). 

Det kom också en fransk våg av filmer i samma stil som uppmärksammades på grund av sitt 

brutala innehåll. Filmer som Haute Tension (Alexandre Aja, 2003), Martyrs (Pascal Laguier, 

2008) och Inside (Alexandre Bustillo och Julien Maury, 2007). Pressen vid Cannes 

filmfestival anklagade Lars Von Triers film Antichrist (2009) för att också vara tortyrporr då 

väldigt grafiska scener av könsstympning visades i bild.  

Det blev också uppenbart att de många sena uppföljarna och nyinspelningarna av gamla 

exploitationfilmer som slashers och rape-revengefilmer funnit inspiration i denna typ av film 

då dessa visade upp ett betydligt grövre våld, blod, gore och brutalitet än deras föregångare 

gjort. Filmerna visade att de mer än gärna tar över stafettpinnen ifrån sina inspirationskällor 

under 2000-talet och fortsätter den blodiga traditionen genom att återuppliva och modernisera 

de äldre filmerna genom mer av det som tydligen går hem hos publiken, nämligen höga doser 

utav blod och våld.
16

          

 

Rape-revengefilm 
Rape-revenge-filmen är en subgenre till exploitationfilmen och är lika starkt kritiserad som 

den är enkelt uppbyggd. Den övergripande handlingen i de filmer som man kommer att tänka 

på ser i korthet ut ungefär så här:  

En självständig kvinna våldtas av en man eller en grupp av män och lämnas sedan av dessa att 

dö. Kvinnan överlever dock och återhämtar sig för att sedan i tredje akten utkräva hämnd på 

de män som våldtog henne – och göra det på ett (lika) blodigt och vedervärdigt sätt. 

 I vissa fall så utförs hämnden av exempelvis familjemedlemmar då offret inte är kapabelt till 

att göra detta själv (eller ens vid liv). Så är fallet i bland annat The Last House on the Left 

                                                            
14 http://www.imdb.com/title/tt0387564/business (åtkommen 1/6 2011) 
15 http://www.imdb.com/title/tt0450278/business (åtkommen 1/6 2011) 
16 http://horror.about.com/od/horrormoviesubgenres/a/exploitation.htm, (åtkommen 1/6 2011) 

http://www.imdb.com/title/tt0387564/business
http://www.imdb.com/title/tt0450278/business
http://horror.about.com/od/horrormoviesubgenres/a/exploitation.htm
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(Wes Craven, 1972) och dess nyinspelning med samma namn (Dennis Iliadis, 2009) samt 

Jungfrukällan (Ingmar Bergman, 1960) och i Death Wish – filmerna med Charles Bronson. 

Det sistnämnda exemplet faller också in på en annan typ av exploitationfilm nämligen 

”vigilante” filmer (laglösa hämnare), då Charles Bronsons karaktär i filmerna agerar hämnare 

vid sidan av lagen åt familjemedlemmar som blivit mördade och våldtagna. 

Andra filmer i denna genre är bland annat Straw Dogs (Sam Peckinpah, 1971), Thriller – en 

grym film (Bo Arne Vibenius, 1974), Thelma & Louise (Ridley Scott, 1991), Baise-moi 

(Virginie Despentes och Coralie, 2000) och Irréversible (Gaspar Nóe, 2002).
17

 

Det finns dock två filmer som står ut lite mer än de andra i genren och därför har jag valt att 

nämna dessa till sist. Den ena är högt aktad och blev vid sin premiär hyllad av kritiker som en 

av årets bästa filmer, för att sedan bli nominerad till inte mindre än tre Oscarsstatyetter på 

följande års Oscarsgala. Den andra filmen som kom några år senare blev bemött på rakt 

motsatt sätt. Den blev utskälld och av en utav USA:s ledande filmkritiker kallad: ”den sämsta 

och värsta filmupplevelse jag någonsin haft”.
18

 

Filmerna ifråga heter Den sista färden (Deliverance (John Boorman, 1972) och Day of the 

Woman (a.k.a. I Spit on Your Grave, Meir Zachri, 1978), med den svenska videotiteln Blodig 

hämnd.  

 

Teori 
I Carol J. Clovers bok Men, Women and Chainsaws: Gender in the Modern Horror Film 

(1992) så undersöker hon vad det är hos oss som gör att vi tittar på skräckfilm. Hon 

undersöker slasher (där hon myntade begreppet ”final girl) men också just rape-revenge 

genren ur ett feministiskt perspektiv. Hon hävdar bland annat att filmerna erbjuder annat än 

bara ett sadistiskt nöje och försöker anpassa och få oss åskådare att hålla och identifiera oss 

med offret i filmen som slår tillbaka.   

I Jacinda Reads bok The New Avengers: Feminism, femininity and the rape-revenge cycle 

(2000) nämns och diskuteras innehållet i Carol Clovers bok, framförallt då rape-revenge. 

Clover menar i sin text att rape-revenge är en sub-genre till skräckfilmen medan Jacinda Read 

                                                            
17 Schubart, Rikke, Super Bitches And Action Babes: The Female Hero in Popular Cinema, 1970-2006, 
(McFarland, 2007), s. 83-85 
18 http://www.imdb.com/title/tt0077713/trivia (åtkommen 1/6 2011) 

http://www.imdb.com/title/tt0077713/trivia
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motsätter sig just detta. Hon menar istället att rape-revenge inte kvalificeras till en sub-genre 

utan istället som ett narrativt element eller struktur. Hon skriver att Clover, för att styrka sina 

argument exempelvis försöker sätta in Den sista färden i skräckgenren för att därmed ha en av 

de mest inflytelserika och en av de första rape-revenge filmerna med sig som exempel. Detta 

försöker Clover styrka genom att skriva att handlingen i filmen bottnar i mötet och krockarna 

mellan staden och landsbygden vilket är teman som varit mycket inflytelserika när det gäller 

skräckfilmer och därför är filmen en kultskräckfilm.  

Clover fortsätter sedan med att skriva hur många av de rape-revenge filmer i hennes 

undersökning är i kategorin ”action” eller ”suspense” och att filmes budget ofta har mycket att 

göra med hur de kategoriseras. Hon menar att filmer med högre budget ofta kategoriseras som 

exempelvis ”drama” medan filmer med låg budget beskrivs som ”skräck”. Jacinda Read 

ifrågasätter Clovers tes med att detta skulle betyda att en rape-revenge film för att kunna 

kategoriseras som en skräckfilm enligt Clover måste vara både lågbudget och representera ett 

möte mellan storstaden och landet vilket betyder att bara en film kan räknas in i detta 

nämligen I Spit on Your Grave. Jacinda Read fortsätter ifrågasätta med att många filmer i 

olika genrer innehåller rape-revenge men att de där funkar som endast en del av handlingen 

som inte uppslukar hela filmen.  

Hon håller med Clover i exempelvis slasherfilmens anknytning till skräckfilmen som ger den 

sub-genre status men fastställer att rape-revenge är mycket svårare att se som sådan med 

tanke på att den har historisk kontext vilket slasher saknar. Clover menar att kvinnor med 

pistoler som skjuter män tillhör fantasin och att hämnden till viss del utgör skräcken men 

Jacinda Read kontrar med filmerna kan representera försök till att visa upp en viss verklighet 

som faktiskt äger rum där kvinnor hämnas på män i olika sammanhang. 

Vidare ifrågasätter Jacinda Read Clovers tes genom att problematisera varför rape-revenge 

skulle vara skräckfilm om Clover menar att just hämnarfilmer inte ensam tillhör 

skräckfilmsgenren utan kan appliceras på andra också, och varför är då inte de 

hämnarfilmerna skräckfilmer? Hon fortsätter genom att ta upp genreforskaren Stephen Neales 

åsikt om att det som utmärker en skräckfilm är att det normala livet är hotat av ett monster 

eller en onormal människa. Det kan också förvisso vara ett element i andra genrer också men 

det är sällan som det spelar en sådan väsentlig roll i de filmerna på samma sätt som de gör i en 

skräckfilm. Jacinda Read tar sedan upp våldtäksmännen i I Spit on Your Grave och menar på 

att Clover motsäger sig själv då hon dels skriver att våldtäksmännen i rape-revenge tillhör ett 
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mycket onormalt folk ute på landsbygden som hotar ordningen men sedan påpekar att männen 

i I Spit on Your Grave inte bär dessa drag som var så utmärkande på våldtäktsmännen i 

exempelvis Den sista färden.
19

  

I Peter Lehmans text Don’t blame this on a girl i antologin Screening the Male: Exploring 

Masculinities in Hollywood Cinema (Stephen Cohan och Ina Rae Hark, 1996) så utforskar 

han en del olika intryck om just Day of the Woman. Han anser att bland annat Roger Eberts 

recension av filmen styrker sig på den respons han och övriga åskådare fick. Lehman anser att 

Ebert helt enkelt tolkade filmen på ett fel och överdrivet sätt. Enligt Ebert så tar våldtäkten i 

filmen fram det sämsta hos männen i publiken och kvinnans hämnd tar fram det sämsta hos 

den kvinnliga delen av publiken. Lehman fortsätter och lägger fram tesen att Ebert helt enkelt 

har misstagit sig i sin tolkning av att männen skulle identifiera sig med våldtäktsmännen i 

filmen och få njutning utav att se på dådet. Han skriver att den ovanligt långa och våldsamma 

scenen ifråga inte alls är meningen att vara erotiskt stimulerande för männen och kvinnans 

sargade kropp är inte heller till för att objektifieras utan tvärtom så skall dessa scener visa hur 

fullkomligt vidrig en våldtäkt är och det är meningen att det skall vara svårt att titta på. 

Lehman menar vidare att de långa och grafiska scenerna också är till för att få åskådaren 

äcklad och tycka att den efterföljande hämnden är rättmätig samt för att få männen i publiken 

att identifiera sig med den kvinnan som hämnas. Han anser också att filmens sadistiska 

njutningar inte består i av vad Ebert så enkelt skriver, det vill säga att männen tycker om att se 

på en kvinnas våldtäkt och kvinnor tycker om att se män bli skjutna av kvinnor utan att det 

delvis istället funkar som manligt masochistisk njutning.  

 

Lehman tar sedan upp en del liknande filmer, som exempelvis Ms. 45 (Abel Ferrara, 1981) 

Sudden Impact (Clint Eastwood, 1983) och Alley Cat (Victor M. Ordonez, Ed Palmos, Al 

Valletta, 1984) och drar fram deras likheter med varandra och noterar bland annat att 

framförallt Ms. 45 fått en del bra kritik av kritikerna vilket Day of the Woman inte fått. 

Samtliga av dessa filmer innehåller våldtäkt och hämnd på ett eller annat sätt. Lehman 

fortsätter med att anse att sub-genren ”rape-revenge” ställer frågor angående maskiluniteten 

och den manliga kroppen. Filmerna ifråga lägger stor vikt vid spektakulärt våld emot 

manskroppen. Filmerna är gjorda utav män och för en manlig publik (Sudden Impact är 

                                                            
19 Read, Jacinda, The New Avengers: Feminism, femininity and the rape-revenge cycle (Manchester University 
Press, 2000), s.23-53 
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exempelvis den fjärde delen i filmerna om den hårde polisen ”Dirty” Harry Callahan). I vissa 

fall luras männen i filmerna till att kvinnan vill ha sex med dem och invaggas i falsk säkerhet 

innan kvinnan tar kål på dem (Day of the Woman och Sudden Impact). Åskådaren bemöts 

sedan av chockerande scener där vi får se hur männen ser ut efter att kvinnan är klar med 

dem. Lehman menar också att filmerna antingen är så självklart gjorda i exploitationskäl eller 

underhållning att de inte är så intresserade utav varken kvinnor eller våldtäkt. Dessutom är 

kvinnorna i filmerna oftast vackra vilket föreslår att den manliga åskådaren gillar att följa 

dessa vackra kvinnor då de skall få sin hämnd. Dessutom verkar männen också gilla att titta 

på just sitt eget kön då det råkar illa ut. Filmerna som marknadsförs för underhållning till män 

och visar hur en kvinna går bärsärkargång på den manliga kroppen. Det spektakulära våldet 

och straffet mot männen i filmerna funkar som njutning för den manlige åskådaren enligt 

Lehman. 

En annan intressant tes som Lehman lägger fram är den homoerotiska gemenskapen mellan 

våldtäktsmännen. I många av nämnda filmer (bland annat Day of the Woman) så är det en 

grupp av män som ”delar” på kvinnan vilket enar dem i en ond gärning. Deras gärning skall 

då enligt Lehman peka mot en homoerotiskt förening hos denna grupp män som tidigt i 

filmerna (i vilket fall i Day of the Woman) identifieras som vänner. De gör allt som 

karaktäriserar en grupp manliga vänner som exempelvis fiskar och pratar om kvinnor utan 

kvinnor i närheten fram tills de då våldtar kvinnan i filmen. Båda dessa kan sägas vara en 

förening mellan männen, ”male bonding” som Lehman uttrycker det. 

De män som porträtteras i Day of the Woman är totala svin allihop och detta är vanligt i denna 

sorts film vilket hjälper till i slagkraften i vad filmen vill få fram, det vill säga att åskådaren 

inte har sympati för männen då de möter döden ifrån kvinnans hand. Just Day of the Woman 

är speciell då inte en enda man är sympatisk utan istället otroligt motbjudande både sexuellt 

och i sin personlighet och den enda som ger tecken på ånger är den förståndshandikappade 

mannen som till en början ger ett sken av att försöka hjälpa Jennifer i Day of the Woman men 

tillslut kuvar under för den manliga gruppen och grupptrycket. Ingen nåd ges till denna 

karaktär och inte heller i nyinspelningen. 

Lehman gör också kopplingar till Sigmund Freuds arbeten gällande paranoia och 

homosexualitet.
20

 

                                                            
20 Cohan, Steven & Hark, Ina Rae, Screening the Male: Exploring masculinities in Hollywood cinema (Routledge, 
1996), Kapitel 5, Lehman, Peter Don’t Blame This On A Girl: Female rape-revenge films, s. 103-116 
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I Rikke Schubarts bok Super Bitches and Action Babes: The Female Hero in Popular 

Cinema, 1970-2006  kopplar hon till Jacinda Read i att rape-revenge inte är någon genre då 

det är för få filmer för att kalla det detta. Dessutom finns det exempel att hämta ur alla 

möjliga genrer. Hon håller med Read istället för Clover om att det helt enkelt inte är en sub-

genre till skräckfilmen utan en narrativ struktur som innehåller följande händelser, våldtäkt, 

transformation och hämnd. I karaktärsväg så finns våldtäktsmän, offret och hämnaren (de två 

sista fungerar oftast som detsamma fast i olika skeden av berättelsen).  

Schubart identifierar Den sista färden som rape-revenge filmens födelsefilm trots att det här 

är män som våldtar män. Den tillhörde också en rad filmer med teman med ”maskiluniteten i 

kris” där stora manliga actionskådisars manlighet är under press vilket de slåss för att vinna 

åter. Med Den sista färdens våldtäktsscen så steg den filmen ytterliggare en dimension 

gentemot de andra filmerna, ”traumatiserade män som slåss för sin överlevnad”. Männen i 

filmen (som jag beskrivit ovan) tror sig våldta naturen genom att besegra den och ta sig 

igenom kanotresan men blir istället ”våldtagna” av den samt inavlade skogsmän i bergen. När 

männen i början av filmen får frågan om varför de skall paddla kanot i floden så blir svaret: 

”För att den finns där”. Detta svar menar Schubart kan också antydas på inbjudan till våldtäkt 

bara genom detta, en man måste helt enkelt visa sin maskilunitet genom att våldta. Schubart 

nämner också en annan teoretiker vid namn Barbara Creed i en kommentar utav filmen Day of 

the Woman. Creed menar på att våldtäkten av kvinnan i filmen bottnar i rädslan männen har 

för kvinnan. De våldtar för att skydda sin maskulinitet. Det sexuella våldet fungerar som ett 

sätt att vinna makt hos den som utför det. Män våldtar för att etablera sin heterosexualitet och 

visa sitt avstånd och avsky för annan typ maskilunitet exempelvis homosexualitet. 

Heterosexualitet motsätter sig det feminina och våldtäkt handlar inte om sex utan om makt, 

förnedring och erövring. Detta citerar Schubart ur en bok kallad Ruling Passions: Sexuel 

Violence, Reputation and the Law (Sue Lee, 1997). 

 

Schubart går vidare i sin lilla analys av maskilunitet i Den sista färden och går in på hur 

naturen i filmen som symboliserar en av våldtäktsoffren inte är maskulin nog utan att 

överlevnaden i den är det som gör en till en man. Burt Reynolds karaktär är ultramacho 

medan resterande inte ligger på samma nivå. Reynolds karaktär har svårt för Beattys karaktär 

och är nedlåtande emot honom, det är en maskulin maktkamp mellan männen. I Day of the 
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Woman är det liknande maktkamp där en utav männen är den mer drivande faktorn i 

händelserna och de gör alla narr av den utvecklingstörda mannen. I Den sista färden är det 

Jon Voights karaktär som tar över ledningen när Reynolds skadas och Ronny Cox karaktär 

blir en förlorare i den maskulina maktkampen då han är den enda som vill gå till polisen med 

det som skett. 

Våldtäkt handlar om inskriven macho maskilunitet och finns det inte kvinnor i närheten så är 

det män som detta skrivs in på. Efter Den sista färden så rör sig rape-revenge in till att handla 

om hur kvinnorna råkar illa ut och Schubart fortsätter sin text med att ställa frågan om varför 

män våldtar. Det hon kommer fram till är att offren i filmerna bad om det ur 

våldtäktsmännens perspektiv. I Den sista färden provocerar de fyra huvudrollerna det folk 

som våldtäktsmännen tillhör och Ned Beattys karaktär våldtas. I Day of the Woman anser en 

av männen att kvinnan i filmen anspelat på sex enbart då hon visat sig för männen utanför 

bensinstationen. 

Schubart tar sedan upp lite andra filmer i genren som har ett något rikare persongalleri än Day 

of the Woman. Hon menar att det är delvis på grund av bristen på egentliga karaktärer är det 

som gör filmen såpass svår att titta på då det i princip är över en halvtimme som filmen ägnar 

åt våldtäkten och nästan lika länge som den ägnar sig åt hämnden och ingenting annat. Filmen 

skall enligt dess regissör inte haft några direkta ambitioner mer än att vara en exploitationfilm 

medan andra filmer som använder sig av rape-revenge strukturen medger att de skyltar med 

vissa budskap i sina filmer. 

En annan sak som Schubart tar upp med stöd utav Jacinda Read är offrets väg från just offer 

till hämnare. Hon skriver då om två olika typer utav hämnare, ”The femme-fatale rape-

avenger” och ”The rape-avenger-as-a-new-woman”. Den förstnämnda hämnaren är släkt med 

femme fatale kvinnan ifrån den på 1940 och 50-talet populära sub-genren ”film-noir”. Hon är 

en sexig och dödlig kvinna som drivs av begär. Det är själviska kvinnor som i slutändan 

straffas till skillnad ifrån femme fatale kvinnan i rape-revenge historien som är raka motsatsen 

gällande detta. Det de har gemensamt är att de är både vackra och dödliga. Hon är ofta men 

inte alltid en vanlig kvinna som förvandlas till en dödsmaskin efter omständigheterna. I Day 

of the Woman är Jennifer ren och naturlig med utsläppt hår och utan smink då hon våldtas och 

jämförs som ”lika ren som nyfallen snö”. När hon våldtas förstår hon att hon måste slå 

tillbaka på det maskulina samhället som hon är en främling i och inte kan anpassa sig i då hon 

är kvinna. Därför genomgår hon en förvandling och tar fram hjälpmedel i form av knivar, 
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smink och en ny utstyrsel. Det är en utstyrsel som döljer den kvinnliga kroppen på ett 

utmanande sätt. Det blir helt enkelt som en maskeradkostym där männen inte anar det dödliga 

som döljer sig i kostymen.  

Den senare typen utav hämnare ”The rape-avenger-as-a-new-woman” skildrar hur kvinnan 

går från ett karaktärslöst och mjäkigt objekt i en mansdominerad värld till en kvinna som 

tillslut ryter ifrån och bryter sig ut. Schubart menar att denna typ av hämnare dyker upp först 

på 1990-talet och i många fall karaktäriseras som ”the maternal avenger” det vill säga ”den 

hämnande modern”. Hon tar upp filmen Sleeping With the Enemy (Joseph Ruben, 1991) med 

Julia Roberts och  filmen Enough (Michael Apted, 2002) med Jennifer Lopez. I den 

sistnämnda försigår ingen direkt våldtäkt utan en kvinnomisshandel som dock kan räknas som 

en typ av våldtäkt. I den förstnämnda filmen flyr Julia Roberts karaktär från sin våldsamme 

man efter år av fysisk och psykisk misshandel men tvingas tillslut slå tillbaka mot sin 

plågoande efter att han spårat henne. Jennifer Lopez karaktär tränar sig i kampsport för att slå 

tillbaka mot sin man och skydda sin son. Båda kvinnorna är från början svaga och nedtryckta 

kvinnor som valt dåliga machomän att fortsätta trycka ned dem. Tillslut får de nog, tar tag i 

sina liv och slår tillbaka mot det manliga förtrycket.
21

   

  

                                                            
21 Schubart, Rikke, Super Bitches And Action Babes: The Female Hero in Popular Cinema, 1970-2006, 
(McFarland, 2007), s. 83-103 
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Filmerna 

Resumé av filmerna 
Jag kommer detaljerat att beskriva filmerna från början till slutet och vill varna känsliga läsare 

för innehållet då det är utav allra hemskaste sort. För den äldre versionen av I Spit on Your 

Grave kommer jag för klarhetens skull att använda mig av originaltiteln Day of the Woman. 

Den nya versionen identifieras genom titeln I Spit on Your Grave. 

Deliverance (Den Sista Färden, John Boorman, 1972) 

Fyra affärsmän från Atlanta bestämmer sig för att paddla kanot tillsammans i en dal mitt ute i 

den vilda naturen som snart skall översvämmas då en damm skall byggas. De är glada i hågen 

och förväntar sig en riktigt underhållande helg. Det fyra männen är Lewis (Burt Reynolds), 

Ed (Jon Voight), Bobby (Ned Beatty) och Drew (Ronny Cox). Lewis är ingen främling till 

vildmarkslivet och tar snabbt på sig rollen som fronfigur och ledare för gruppen. Ed, som är 

en gammal bågskyttemästare är inte heller någon främling för naturen men till skillnad från 

Lewis är hans karaktär inte av det mer machomässiga slaget. För Bobby och Drew är 

vildmarkslivet en ny upplevelse. De tar sig till en liten by med sina bilar som befolkas av 

misstänkt inavlade människor och deras attityd emot de fyra männen är inte direkt 

välkomnande utan mest besvärad. Bobby är ganska nedlåtande emot byborna som han tisslar 

och tasslar om som inavlade bondlurkar medan Drew hamnar i ett musikaliskt möte med en 

ung grabb med banjo. De spelar en melodi med varandra och stämningen bland byborna blir 

lite festartad men efteråt är stämningen densamma som innan och pojken vill inte ens titta åt 

Drews håll då han försöker berömma honom. De får tillslut ett löfte om att bilarna kommer 

köras ned till deras slutdestination och de ger sig ut med sina kanoter. De paddlar hela dagen 

innan de slår läger för övernattning. Under kvällen tycker sig Lewis höra ljud som han följer 

upp men utan resultat. 

Nästföljande dag kommer de båda kanoterna ifrån varandra och den ena som paddlas av Ed 

och Bobby träffar på två stycken män från trakten (av deras utseende att döma), en av dem 

med ett gevär. Efter ett korthugget samtal så tvingar de Bobby att ta av sig alla kläder och 

binder fast Ed vid ett träd. Den ena av dem (en lång missbildad karl utan framtänder) vaktar 

Ed som bara kan se på då den andre mannen jagar omkring Bobby som ett djur, smiskar 

honom och tvingar honom göra ifrån sig grisljud. Därefter blir Bobby våldtagen av mannen 

framför ögonen på en maktlös Ed. 
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Efter denna hemska händelse så försöker den tandlösa mannen tvinga Ed att utföra oralsex på 

honom under hot från den andre mannen. Men Lewis och Drew har kommit ikapp och Lewis 

skjuter en pil genom en av männens kropp som senare avlider och den tandlöse mannen jagas 

på flykt. Lewis och Drew börjar sedan gräla om de skall anmäla händelserna till traktens polis 

eller inte. Lewis menar på att det inte kommer bli en rättvis rättegång då alla i trakten är släkt 

med alla vilket kommer påverka till de båda våldtäktsmännens fördel. Han föreslår att de 

begraver mannen de dödat då liket ändå inte kommer komma fram då dalen blir översvämmad 

och den tandlösa mannen inte kommer våga träda fram och sedan glömma hela incidenten. 

Bobby håller med Lewis för att slippa få sin våldtäkt känd och Ed hänger på inför 

grupptrycket. Detta gör Drew upprörd. De begraver mannen och beger sig av i kanoterna. 

Under resan tillbaka hamnar de i lite stormiga vatten och Ed ropar till en tillsynes mycket 

upprörd Drew att sätta på sig sin flytväst vilket Drew ignorerar. Plötsligt börjar Drew skaka 

och faller i vattnet vilket leder till att båda kanoterna välter. Lewis bryter benet och 

tillsammans med Ed och Bobby flyter de iland medan Drew försvinner spårlöst. Lewis är 

övertygad om att den tandlöse mannen skjutit Drew och nu förföljer dem. Ed beger sig upp på 

en klippavsats för att spana medan Bobby stannar med den skadade Lewis. Ed övernattar och 

morgonen därpå tror han sig se den tandlösa mannen med ett gevär. Han tar sikte med sin 

pilbåge men tvekar och mannen får då syn på honom och avfyrar geväret vilket får Ed att 

skjuta iväg pilen. Ed ramlar sedan baklänges och skadar sig på en av sina pilar. Mannen med 

geväret tar sig fram till Ed och är beredd att skjuta honom men tydligen lyckades Ed träffa 

honom med pilen dessförinnan och mannen faller död omkull. Han kontrollerar mannens 

identitet och upptäcker att han saknar framtänder men har en avtagbar platta där tänderna 

skall vara vilket gör honom osäker.  

När Ed återförenas med Bobby och Lewis blir han mer än en gång utfrågad av Bobby 

angående mannens identitet. Då Ed inte är säker och dessutom rädd och irriterad ber han 

tillslut Bobby vara tyst och undersöka saken själv. De begraver mannen och beger sig av i 

kanoten och påträffar då Drews döda kropp en bit neråt floden. De söker utan lycka efter 

tecken på skotthål i Drews kropp och bestämmer sig för att begrava även hans kropp. Det är 

nu Ed som är den drivande faktorn i att hålla inne på sanningen och han drillar både Lewis 

och Bobby till att hålla sig till en historia. När de kommer fram frågas de ut av den lokala 

sheriffen i området och även en misstänksam man som säger att hans svåger har försvunnit i 

bergen, vilket leder Ed till att tro att detta kan vara mannen han dödade på berget. Polisen 

börjar fiska efter lik utan att Drew nämns. När polisen sedan frågar om den extra flytvästen 
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börjar Ed misstänka att de hittat Drew men då polisen verkar ana vad som verkligen hänt så 

säger han bara åt dem att sticka därifrån och inte komma tillbaka då han vill bevara staden 

fridfull innan den nu skall översvämmas. Väl hemma i staden börjar Ed drömma mardrömmar 

om lik som flyter upp till ytan och det sista vi ser av filmen är det fridfulla vattnet korsklippt 

med en klarvaken och kallsvettig Ed.
22

  

 

 Day of the Woman (I Spit On Your Grave, Meir Zarchi, 1978) 

En kvinna vid namn Jennifer (Camille Keaton) åker i sin bil på väg till en stuga på landet. 

Hon stannar vid en bensinstation och frågar Johnny (Eron Tabor) som jobbar där om vägen. 

Johnny är trevlig och berättar lite anekdoter och ger sedan en vägbeskrivning. På macken 

finns också Andy (Gunter Kleemann) och Stanley (Anthony Nichols). 

Väl framme i stugan börjar Jennifer arbeta (hon är författarinna) men varvar emellanåt ner 

genom att lägga sig nere vid vattnet och sola. Andy och Stanley åker i en motorbåt flera 

gånger fram och tillbaka för att spana in henne. En lätt efterbliven och blyg man, Matthew 

(Richard Pace) kommer sedan hem till henne med en leverans livsmedel, de samtalar och 

Jennifer förklarar att de är vänner. 

När Matthew återvänder till byn skryter han för Johnny, Andy och Stanley om Jennifer och 

hur han till och med såg hennes bröst. Andy och Stanley fortsätter spana in Jennifer på 

avstånd och smyger även utanför hennes stuga. 

En dag är Jennifer är ute i en kanot och solar. Motorbåten återkommer då och drar henne iland 

där hon stoppas av Johnny då hon försöker fly. Hon inser snart att Andy, Stanley och Johnny 

planerat att föra bort henne för att Matthew (som gömmer sig i buskarna) skall få förlora sin 

oskuld med henne. När Matthew vägrar så våldtar Johnny henne istället. De låter henne naken 

och chockad gå iväg i skogen innan de hinner upp henne och Andy våldtar henne analt. Efter 

detta låter de henne åter gå och hon tar sig tillbaka till stugan där männen dock väntar på 

henne och tillslut tvingar Matthew att våldta henne, samtidigt som de river sönder hennes 

manuskript. Efteråt ger sig Stanley på Jennifer sexuellt med orden ”Suck it Bitch!” Johnny 

ger sedan en kniv till Matthew och säger åt honom att mörda henne för att röja spåren. 

Matthew klarar dock inte av det utan ljuger för de andra om att han gjort det och de försvinner 

därifrån. 

                                                            
22 http://www.imdb.com/title/tt0068473/ 
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Traumatiserad och skadad tar sig Jennifer upp och under följande dagar planerar hon sin 

hämnd på männen. Hon beger sig till en kyrka och ber om ursäkt för det hon skall göra och 

sätter sedan sin plan till verket. Hon ringer till livsmedelsaffären och ber en skräckslagen 

Matthew komma ut med en beställning. Han tar med sig en kniv ut men Jennifer förför 

honom nere vid vattnet och när Matthew minst anar det hänger Jennifer en snara kring hans 

huvud och hänger upp honom i ett träd så han kvävs till döds. Hon dumpar sedan liket i 

vattnet. 

Hon beger sig sedan till bensinmacken där hon ser Johnny prata med sin fru och deras två 

barn. När de har försvunnit kör hon fram och får med Johnny i bilen med sina 

förförelsemetoder. Halvägs till huset stannar hon bilen och tvingar Johnny att ta av sig 

kläderna genom att hota honom med en pistol. Johnny ber om nåd och intalar Jennifer att det 

var hennes fel att de våldtog henne eftersom hon klädde sig utmanande och på det viset bad 

om det. Jennifer verkar tro det han säger och erbjuder honom ett varmt bad i stugan. Där 

börjar hon tillfredställa Johnny med händerna i badkaret för att sedan ta fram Matthews kniv 

och (under vattnet så vi inte ser exakt) skär av hans könsorgan. Hon stänger sedan in Johnny 

som förblöder och dumpar honom sedan i källaren. 

Andy och Stanley får reda på att Johnny är försvunnen och tar sig ut till stugan med 

motorbåten. Andy tar sig iland med en yxa men Jennifer är redan på väg ut i vattnet, klättar 

ombord på båten och puttar i Stanley. Hon får sedan tag på Andys yxa och när han försöker 

simma ut för att hjälpa Stanley så hugger hon yxan i ryggen på honom. Hon backar sedan 

tillbaka motorbåten till Stanley som försöker kliva ombord medan han ber henne att inte döda 

honom. Jennifer yttrar samma ord som Stanley gjorde till henne några dagar tidigare (”Suck it 

Bitch!”) och vrider igång båtmotorn vilket gör att Stanley går i bitar. Hon åker sedan leende 

iväg med båten och filmen är slut.
23

 

 

I Spit On Your Grave (Steven R. Monroe, 2010) 

Filmen inleds precis som sin föregångare. En författarinna vid namn Jennifer (Sarah Butler) 

från storstaden åker ut på vischan där hon hyrt en stuga av Earl (Tracey Walter). Hon hämtar 

nycklarna till stugan men åker sedan vilse och kör in på en bensinmack för att fråga om 

vägen. På macken jobbar Johnny (Jeff Branson), Andy (Rodney Eastman) och Stanley 

(Daniel Franzese) och Johnny försöker direkt att charma Jennifer som han tycker ser bra ut. 

                                                            
23 http://www.imdb.com/title/tt0077713/ 
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Hon avvisar honom och råkar av misstag spilla bensin på honom vilket får de andra att börja 

skratta åt honom och trots Jennifers ständiga ursäkter känner sig Johnny förnärmad och 

utskämd. 

Efter att Jennifer kommit fram till sin stuga börjar hon arbeta med sin bok men börjar också 

höra konstiga ljud utanför sin dörr vilket gör att hon känner sig obekväm. Efter att ha fått 

stopp i toaletten kommer den lätt efterblivne och blyge Matthew (Chad Lindberg) till stugan 

för att fixa det. Hans belöning blir en puss på kinden och han tar sig genast till sina ”vänner” 

Johnny, Andy och Stanley för att berätta. De börjar tissla och tassla om Jennifer och speciellt 

Johnny har något mörkt i blicken.  

Nästföljande kväll tar sig gänget till Jennifers stuga för att få henne att ta Matthews oskuld. 

De misshandlar henne och tvingar henne utföra oralsex på både en flaska och en pistol medan 

Stanley filmar allting. Hon lyckas fly ut i skogen och träffar på Earl och Sheriffen (Andrew 

Howard) som är ute och jagar. Sheriffen tar henne tillbaka till stugan för att se om männen är 

kvar men det visar sig att han är i maskopi med dem när de återvänder. De håller fast henne så 

Matthew mot sin vilja kan våldta henne (han spyr sedan vid orgasm). Under tiden får 

sheriffen ett samtal ifrån sin dotter där han säger att han inte kommer kunna komma med 

henne till kyrkan just idag. De släpper sedan Jennifer som går naken och chockad ut i skogen 

men männen hinner ifatt henne, håller henne under vatten och sheriffen våldtar henne analt. 

Andy och Stanley turas sedan om att våldta henne medan Stanleys kamera filmar allt. Efteråt 

går Jennifer iväg mot en bro och innan sheriffen hinner skjuta henne så faller hon ner i 

vattnet. Männen letar efter henne utan resultat och börjar istället att förstöra alla bevis. 

Ungefär en månad senare dyker Jennifer upp igen efter att ha bott i en stuga i skogen och 

överlevt på bland annat småkryp medan hon planerat sin hämnd på de fem männen. Hon 

börjar terrorisera männen som tror det är Matthew eftersom han försvunnit. Sheriffen dödar 

Earl eftersom han var den enda som sett Jennifer i stan. 

Matthew har efter händelserna gått omkring i skogen full av ånger över det som inträffade. 

När han plötsligt träffar på Jennifer hjälper ånger föga och Jennifer drar en snara runt hans 

hals och drar iväg honom in i den stuga hon bott i.  

Hon lurar sedan ut Stanley och Andy i skogen då hon snott Stanleys kamera med 

bevismaterialet i. Stanley fastnar i en björnfälla och Andy blir slagen i huvudet med ett 

basebollträ. Hon binder fast Stanley vid ett träd och använder krokar för att hålla hans ögon 
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öppna. Hon smetar sedan fiskinälvor runt hans ögon vilket gör att kråkor kommer och pickar 

ut dem, allt framför kameran. Andy låter hon hänga endast med hjälp av sin egen kraft över 

ett badkar med frätande vätska. Tillslut orkar Andy inte längre, ramlar i och fräts sönder. Han 

lyckas dock ta sig upp några gånger innan han ramlar i helt, varje gång mer sönderfräten än 

den andra. 

Jennifer lockar sedan in Johnny i sin bil genom att klä sig utmanande (Johnny ser inte vem det 

är förrän efteråt). Hon klubbar ner honom och tar honom ut till stugan. Där spänner hon upp 

honom naken i taket, drar ut alla hans tänder, tvingar honom till oralsex med en pistol inan 

hon klipper av hans könsorgan med en häcksax och trycker in hans penis i hans mun. Sedan 

lämnar hon honom och han förblöder. 

Sheriffen lockas ut till stugan i tron att Jennifer kidnappat han dotter vilket inte är fallet. Hon 

klubbar ned honom och när han vaknar är han fastbunden vid ett bord med ett gevär i anus 

som Jennifer börjar våldta honom analt med. Framför honom i en stol sitter en avsvimmad 

Matthew med ett rep runt sin vrist som är kopplat till gevärets avtryckare. Jennifer lämnar 

sedan stugan medan sheriffen ber om nåd samtidigt som han förbannar henne. Matthew 

vaknar och geväret avlossas vilket dödar dem båda. Efter en bild på sheriffens vanställda 

ansikte får vi se Jennifer sittandes vid ett träd med ett flin på läpparna och därefter är filmen 

slut.
24

 

 

Kritik 
Den sista färden är blev väl bemött av kritiker och som sagt nominerad till bland annat tre 

Oscarstatyetter (bästa klippning, bästa regi och bästa film).
25

 Kritikern Roger Ebert hyllade  

skådespelet och cinematografin men kritiserade det påstående filmen eventuellt framställde 

och kallade det orealistiskt.
26

 Stephen Farber i tidningen New York Times skrev positivt om 

temat om hur maskuliniteten hotas och sätts på prov. Detta blev ett erkänt tema som filmen 

generellt fick mycket beröm för. Från vissa håll fick filmen å andra sidan kritik för i princip 

detsamma: ”En enkel och trög historia med ett virrvarr av manlig mytologi som blir lite 

mycket” skrev bland annat tidningen The New Yorker.
27

  

                                                            
24 http://www.imdb.com/title/tt1242432/ 
25 http://www.imdb.com/title/tt0068473/awards 
26 http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/19721009/REVIEWS/210090301/1023 
27 Schubart Rikke, Super Bitches And Action Babes: The Female Hero in Popular Cinema, 1970-2006, (McFarland, 
2007), s. 85-86 
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Day of the Woman hade ingen intention om att vara något annat än för exploitationfilm-

marknaden men hamnade ändå i starkt negativt fokus, framförallt då den efter att ha presterat 

dåligt ekonomiskt fick sitt nya namn I Spit on Your Grave och en ny chans på biograferna 

1981. Regissören Meir Zarchi sade i en intervju att han fått inspiration till filmen då han stött 

på ett naket våldtäktsoffer i verkliga livet.
 28

 Kritikerna Roger Ebert och Gene Siskel varnade 

för filmen och ansåg att den inspirerade till våld mot kvinnor. Roger Ebert kallade filmen: ”en 

helt igenom deprimerande och smutsig upplevelse” och nämner den än idag som den sämsta 

film han någonsinn sett.
29

 Filmen blev en symbol för dessa kritikers kamp för att förbjuda 

denna typ av film. Andra kritiker var i princip lika hårda. James Walcott från The Voice var 

kritisk mot Siskel och Ebert i deras citat: ”Korståg mot genren” men höll med om att de långa 

och utdragna våldtäktsscenerna fick honom att må illa och ställde frågan hur människorna 

som var involverande i skapandet av filmen kunde med att göra den. På vissa håll har filmen 

ansetts mer skrattretande som exempelvis i The Variety där det skrevs kort och gott: ”En dålig 

och oövertygande exploitationfilm”.
30

    

Nyinspelning från 2010 till I Spit on Your Grave (kallad detsamma) blev inte heller direkt 

rosad av kritikerna. Filmen beskrevs av Roger Ebert som ”en vedervärdig och föraktlig 

nyinspelning till ett likadant original”. Han skrev också att filmens moral kändes falsk och att 

filmen var stötande av många aspekter bland annat då våldtäkten på filmens huvudroll kändes 

mycket mer realistisk och trovärdig än själva hämnden på männen som följer. Samma sak 

sades av många fler kritiker i både tidningar och på internet. Filmen har dock på vissa håll 

kallats en effektiv och välgjord skräck med uppgraderade skådespelarinsatser jämfört med 

dess original.
31

 

   

                                                            
28 http://www.imdb.com/title/tt0077713/trivia 
29 http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/19800716/REVIEWS/7160301/1023 
30 Schubart Rikke, Super Bitches And Action Babes: The Female Hero in Popular Cinema, 1970-2006, (McFarland, 
2007), s. 92 
 
31 http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20101006/REVIEWS/101009983/-1/rss 
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Jämförande analys 

Likheter och skillnader – Den sista färden och Day of the Woman 
Båda filmerna innehåller våldtäkt och alla utförs de av män. I Den sista färdens fall är offret 

en man men i Day of the Woman är det en kvinna. I Den sista färden är hämnarna män men i 

Day of the Woman är det en kvinnlig hämnare (och då själva offret som utför hämnden). Den 

sista färden är byggd på en litterär förlaga vilket Day of the Woman inte är utan inspirerad 

utav regissörens erfarenhet av att ha hjälpt en våldtagen kvinna i New York. 

I bägge filmerna så är våldtäktsmännen lite utav ett ”white trash” folk och bondläppar och 

minst en utav dem i varje grupp har ett mentalt handikapp både lätt och grovt. Skillnaden är 

att det är två män i Den sista färden och fyra stycken i Day of the Woman.  

Enligt teoretikern Rikke Schubart så kan man anspela på två våldtäkter i Den sista färden. Det 

är de fyra huvudrollernas våldtäkt på floden som får symbolisera kvinnan de vill ha makt över 

och det är bondläpparnas våldtäkt på Ned Beattys karaktär, Bobby. Den sistnämnda kan ses ur 

ett straffande perspektiv då Bobby uttryckt sig illa om folket längs floden. Den andra delen i 

”rape-revenge” strukturen för denna film blir dels naturens hämnd på de fyra huvudrollerna 

vilket leder till att en skadas svårt och en avlider och dels de fyra männens försök till hämnd 

på de som våldtog Bobby. 

Transformationen från offer till hämnare är väldigt olik på det sättet att i Den sista färden är 

det Bobby som våldtas men det är Ed som är hämnare och genomgår transformationen från 

något utav en försiktig och osäker man till gruppens ledare, räddare och beslutsfattare som 

först inte ens kan skjuta ett rådjur under en jakt men som senare måste ta sig i kragen då han 

ställs framför en liknande situation som kan betyda död eller överlevnad. Jennifers 

transformation i Day of the Woman är mer klassisk till denna typ av film. Hon går ifrån en 

mjuk och hjälplös kvinna till en känslokall och självständig hämnare utan någon som helst 

medkänsla. Hon gör vad som helst för att få igenom sin hämnd, hon utför till och med 

sexuella tjänster på några av de män som tidigare våldtagit henne för att invagga dem i falsk 

säkerhet innan hon slår till.    

Dimensionerna är fler i Den sista färden då gränsen mellan rätt och fel suddas ut men de 

moraliska frågorna stannar kvar hos åskådaren då filmen inte avsäger sig dom tack vare 

skådespelarnas fina prestationer bland annat. I Day of the Woman blir det helt enkelt en fråga 

om öga för öga tand för tand och någon problematisering uppkommer inte. De som gjort 
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kvinnan ont får helt enkelt sota för det och ingen annan myndighet blandas in i handlingen 

som det kanske hade gjorts i verkligheten. I Den sista färden väljer karaktärerna att undvika 

myndigheterna med det som hänt i filmen medan myndigheterna inte verkar existera i Day of 

the Woman. 

Slutet i de båda filmerna ger också olika dimensioner. Slutet i Den sista färden är menat som 

ångestladdat då Jon Voights karaktär drömmer mardrömmar, inte om själva upplevelsen men 

att deras beslut om att gömma liken skall upptäckas. I Day of the Woman slutar det i princip 

lyckligt efter de omständigheter vi har och hur det är meningen att vi skall känna då Jennifer 

med ett leende på läpparna åker iväg med motorbåten efter att ha dödat den siste av de män 

som våldtagit henne. 

 

Likheter och skillnader - Day of the Woman och I Spit on Your Grave  
Ur ett tortyrpornografiskt perspektiv så kan man se att båda filmerna följer exakt samma 

mönster då karaktären Jennifer tar sig till sin stuga efter att ha mött de framtida 

våldtäktsmännen på en bensinmack. Nyinspelningen är dock filmad på ett sätt som gör den 

mer ångestladdad från start, vilket verkar vara en gemensam estetiskt känsla i denna typ av 

film (det är en ständigt grå och tung bild) medan originalet är mycket ljusare filmat vilket gör 

det som händer mer oväntat och kanske gör det hela mer otäckt också på det sättet (kan också 

ha att göra med budgeten). 

I den första filmen får Jennifer väganvisningar av männen på bensinstationen medan de i 

nyinspelningen stöter ganska ordentligt på henne vilket hon avvisar. Vi introduceras också för 

en äldre man som Jennifer hyr stugan av. 

Jennifer tappar sin mobiltelefon i toaletten i nyinspelningen (för att få bort den ur 

handlingen). Originalet hade inte besväret att behöva visa en sådan scen då mobiltelefon inte 

fanns vid den tiden. Det är också toaletten som går sönder och får Jennifer introducerade till 

den efterblivne Matthew som i denna film är reperatör istället för varubud som han var i 

originalet.  

I båda filmerna sitter männen och pratar om kvinnor medan de fiskar och planerar under tiden 

en attack på Jennifer. I nyinspelningen är det mer självklart att deras konversation kommer 

utmynna i en attack (en av dem har smygfilmat Jennifer en hel del och smygit utanför stugan) 

medan originalet inte direkt ger några indikationer på attacken förrän den väl inträffar. I 
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originalet kidnappar männen Jennifer från sin kanot och drar in henne i skogen medan de i 

nyinspelningen tar sig in i stugan.  

I originalet blir Jennifer först våldtagen av Johnny i skogen för att sedan ta sig därifrån, bli 

upphunnen i en annan del av skogen och våldtagen igen, nu av en annan utav männen. Sedan 

lyckas hon ta sig till huset och blir där våldtagen två gånger till, bland annat av Matthew som 

inte vågade i skogen men till slut kuvar under för grupptrycket. Matthew får sedan uppdraget 

att mörda Jennifer men vågar inte göra det utan ljuger för de andra männen. I nyinspelningen 

lyckas hon ta sig ifrån huset och möter sheriffen som tar henne tillbaka till huset. Han är i 

maskopi med de andra männen (i denna version är det fem män istället för fyra) och blir 

våldtagen av Matthew som gör det under grupptryck. Under tiden så ringer sheriffens dotter 

och undrar om han skall med till kyrkan, detta för att visa ondskan hos denna människa som 

är gift, familjefar och även lagens väktare (därav Jennifers misstro till rättvisan senare i 

filmen?) Hon sticker sedan ut i skogen men blir upphunnen och våldtagen av de andra 

männen. Innan sheriffen sedan hinner skjuta henne lyckas hon hoppa från en bro (med en 

fullkomligt tom blick) och försvinner spårlöst. 

Våldtäkterna i de olika filmerna är ganska lika (de är båda lika fruktansvärda från början till 

slut för att få det sagt och ur systemet) med skillnaden att nyinspelningen lägger till mer 

misshandel innan våldtäkten, vapenhot (från pistol till basebollträ) och de håller även 

Jennifers huvud under vatten samt filmar alltihop. 

När det sedan är dags för själva hämnden så är det där de stora skillnaderna i de olika filmerna 

kommer fram.  

Jennifer syns nu inte till på ett tag utan vi får istället se hur männens paranoia växer och 

Matthews skuldkänslor likaså. Han tror sig hela tiden se Jennifer i skogen där han håller till 

som mest. Tillslut dyker hon upp när Matthew hittar ett trasigt skjul i skogen där Jennifer 

hålllit till ett par månader. Matthew lägger huvudet i Jennifers famn och ber om ursäkt. 

Jennifer möter ursäkten med ”det är försent”, drar en snara runt hans hals och drar iväg 

honom. I originalet hänger hon upp Matthew i ett träd efter att ha haft sex med honom och vi 

får se hur han stryps till döds i trädet med byxorna nere. 

Efter en tid tar sig Andy och Stanley ut i skogen för att leta efter Jennifer och Matthew. 

Stanley trampar i en rävsax och båda blir slagna medvetslösa med ett basebollträ. Stanley blir 

bunden runt ett träd och vi får se hur Jennifer trycker in döda råttor i hans mun. Sedan sätter 
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hon krokar genom hans ögonlock och binder dem bakom trädet så ögonen hålls öppna. Hon 

smetar sedan in fiskinälvor i hans ögon så kråkorna lockas dit och pickar ut hans ögon. Andy 

binder hon fast vid ett badkar och trycker ner hans huvud under vattnet några gånger innan 

hon häller i ett frätande medel i det. Andy sitter i en position där han tvingas hålla upp sin 

egen vikt för att inte hamna med huvudet i vattnet men tillslut orkar han inte längre utan 

hamnar med huvudet under vattnet. Han tar sig upp med huvudet igen och detta repeteras 

några gånger med följden att vi får se hans ansikte med olika graders frätskador samt hur han 

spottar ut sina nedsmälta tänder (som bara flyter runt som en sörja i hans mun). I originalet 

blir Stanley huggen med en yxa i vattnet och Andy blir kastrerad(?) av en båtmotor. Det enda 

vi ser då är lite blod innan han sjunker under vattnet. I första filmen inträffar detta i slutet av 

filmen, så inte i nyinspelningen. 

I originalet plockar hon upp Johnny först efter mordet på Matthew. Hon lockar honom med 

sex och kör mot stugan. Precis innan de kommer fram hotar hon honom med pistol och 

tvingar honom att ta av sig kläderna.  

Johnny börjar berätta hur själva våldtäkten var hennes eget fel då hon lockade dem till den 

under sitt första besök på bensinstationen samt då hon låg och solade. ”Du svansade runt och 

visade dina ben och din figur” fortsätter Johnny att mena. Jennifer skonar Johnny och tar med 

honom till stugan och tappar upp ett bad. Där börjar hon tillfredsställa honom med händerna 

tills hon tar fram en kniv och skär av hans penis. Detta sker dock under vattenytan så det enda 

man ser är blod som flyter upp till ytan.  

Hon låser dörren och Johnny förblöder. I nyinspelningen åker Jennifer till bensinmacken och 

lockar till sig Johnnys uppmärksamhet genom att visa sig i kort skjol (utan att Johnny ser 

ansiktet). Hon slår honom sedan medvetslös. Han vaknar upp naken i skjulet i skogen, bunden 

med båda händerna i taket, benen fastbundna i golvet och en sele i munnen. Jennifer kommer 

in och anspelar på några citat Johnny dragit under våldtäkten tidigare, samt att han är en 

hingst som måste tämjas. Hon drar sedan ut några av hans tänder med en tång som vi får se ur 

ett inzommat perspektiv, Johnny kissar på sig.  

Efter några förolämpningar från Johnnys sida tar Jennifer en häcksax och kasterar honom, 

drar av munselen och stoppar in den avklippta penisen i Johnnys mun. Vi får aldrig se 

avlägsnandet av penisen i bild med däremot allt blod och när Jennifer trycker in den i Johnnys 

mun samt hur Johnny tillslut spottar ut den. Det kvarvarande såret pulserar ut blod på golvet 

och Johnny förblöder. 
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Vi detta laget är originalet slut men nyinspelningen har en man till att hämnas på, nämligen 

sheriffen. Denne man dödar det enda vittnet på att Jennifer har vistats i byn men får sedan 

reda på att hans dotter kidnappats av Jennifer. Han luras dock och vaknar snart upp även han i 

det gamla skjulet ute i skogen. I sin rumpa har han ett gevär som Jennifer börjar köra ut och in 

(som hämnd för sheriffens anala våldtäkt på Jennifer). Hon avslöjar sedan att Matthew ligger 

avsvimmad framför honom med en mekansim runt handleden vilket betyder att om Matthew 

reser sig så avfyras geväret. Jennifer lämnar sedan sheriffen åt sitt öde och när Matthew sedan 

vaknar skjuts han till döds av samma kulor som går igenom sheriffens kropp. Det hela 

avslutas med en närbild på sheriffens ansikte, blodsprängda döda ögon, blodig runt munnen 

och rök ur munnen, med andra ord en riktigt vidrig bild. 

Det man får ut av att göra en jämförelse ur ett tortyrpornografiskt perspektiv utav dessa två 

filmer är inte så extremt överraskande. Nyinspelningen är råare på alla punkter och har en 

stark influens utav andra nyinspelningar på äldre filmer i skräckgenren. Detta verkar bottna i 

de filmer jag nämnt som influenser till själva uttrycket ”tortyrpornografi” som David 

Edelstein som sagt gjorde innan dess i sin artikel från 2006, då med bland annat Saw, Hostel, 

The Devil’s Rejects och Wolf Creek  som exempel. Han skriver att filmerna är klart 

inspirerade utav slasherfilmen med skillnaden att denna typ av films typiska ”final girl” 

istället för att överleva och besegra monstret går en grym död tillmötes. Det är med andra ord 

en mer oförutsägbar genre. David Edelstein beskriver filmen Irreversible (som ligger ganska 

nära Day of the Woman i sitt ämne) med att han förstår regissören Gaspar Noés vision med att 

låta åskådaren shockas och äcklas av våldet i filmen för att få oss att avsky det ordentligt. 

Dock menar Edelstein ur egen synvinkel att filmens nio minuter långa anala våldtäkt av en 

gravid kvinna gjorde honom nog äcklad innan det gått ens nittio sekunder och han frågar sig 

vad det utdragna skall vara bra för när chocken redan är ett faktum från början. För det är ju 

just det som tortyrporr är vad jag har förstått, utdragna närbildsscener av något chockerande 

som lika gärna skulle kunna förklaras utanför både bild och scen. 

“Consider a nightmarish film that many critics regard as deeply moral, Gaspar Noé’s 

Irreversible, which delivers a nine-minute anal rape (of a pregnant woman). Noé means to 

rub your nose in the violence and make you loathe it, but my nose had been pretty well rubbed 

after the first two minutes. For a while I stared at the EXIT sign, then closed my eyes, plugged 
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my ears, and chanted an old mantra. I didn’t understand why I had to be tortured, too. I 

didn’t want to identify with the victim or the victimizer.”
32

         

  

                                                            
32 Edelstein, David: "Now Playing at Your Local Multiplex: Torture Porn". New York Magazine. Åtkommen 1 juni, 2011. 

http://nymag.com/movies/features/15622/
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Diskussion och slutsats 
Jag börjar denna diskussion med att fråga mig själv frågan ”vad är meningen med en rape-

revenge film?”. Det känns som filmer som skall stärka feminismen men bara en sådan sak 

som att Day of the Woman bytte namn till I Spit On Your Grave för att försöka göra en större 

ekonomisk vinst säger en del. Original titeln ger iallafall ett sken utav att handla om 

feministisk upprättelse medan den nya titeln mer indikerar det filmen i slutändan är, nämligen 

en film dominerad utav hat från båda könen riktade till varandra. För trots att det är männen 

som är bovarna i filmerna så är ändå båda könens inställning att de skulle kunna spotta på 

varandras gravar. Männen på kvinnornas för att de helt enkelt inte respekterar dem och 

fördömer deras hämnd och kvinnorna på männen för deras övergrepp emot dem. 

Kan dessa filmer verkligen kalla sig rape-revenge som inte bara innehåller just dessa två 

element på samma sätt som Day of the Woman?  

Är  rape-revenge en sub-genre till skräckfilmen eller är det bara en narrativ struktur som kan 

appliceras på filmer som inte bara innehåller just våldtäkt och hämnd? Efter att ha läst Jacinda 

Reads åsikter och forskning är jag försiktig med att kalla det sub-genre och använder det 

hellre som en del av exploitationfilmen som jag har lättare att kalla sub-genre. Detta till trots  

så måste jag säga att Day of the Woman verkligen kvalificeras att kallas rape-revenge då 

filmen inte handlar om något annat än just dessa två saker medan andra filmer som har detta 

mer som en viktig händelse i handlingen också har andra saker som händer vid sidan av detta 

(exempelvis i Den sista färden), så inte i denna films fall. Frågan är om fler filmer som 

kommit upp till denna form av uppmärksamhet som Day of the Woman gjorde innehåller just 

bara dessa två element.  

Nyinspelningen håller sig trogen originalet på detta sätt och kan därför kallas rape-revenge i 

min bok. Att hitta fler exempel kräver mer tid men det är ett projekt jag inte är helt 

främmande för trots att ämnet är vedervärdigt. Samtidigt så faller rape-revenge in i 

skräckfilmsgenren på vissa sätt och även i slasher sub-genren. I skräckfilmen faller den in då 

dess innehåll utnyttjar vår rädsla och mardrömmar och har någonstans ändå ambitionen att 

skrämma oss. Både män och kvinnor har ju en rädsla för att bli våldtagna (även då kvinnorna 

är mest utsatta) och både i Day of the Woman och Den sista färden går mardrömmen i 

uppfyllelse. I Den sista färdens fall ligger en skrämmande faktor i överraskningsmomentet då 

manlig våldtäkt kanske inte är det första man tänker på då man hör det hemska ordet.  
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I slasher-filmen finns det vissa likheter. Sub-genren blev inte ordentligt populär förrän några 

år senare men jag vill mena att rape-revenge ändå har lite slasher i sig och kanske till och med 

inspirerat senare slasherfilmer. Jennifer i Day of the Woman funkar både som ”stalker” och 

”final girl”, de två element typiska för slasherfilmen. Efter våldtäkten transformeras hon och 

blir som en blandning utav dessa två. Hon har kriterierna för att vara ”final girl” redan innan 

våldtäkten (oskuldsfull, smart, självständig) och utvecklas till detta under filmens gång. Hon 

sätts på (väldigt) hårda prov innan hon i slutändan står segrande över sina ”stalkers” som hon 

mördat en efter en vilket också gjort henne till en ”stalker”. I vilket fall så vill jag mena att 

slashergenren kan ha inspirerats utav denna kvinna som i pressade situationer tvingas slå 

tillbaka mot monstret (monstren).    

På frågan om de tre filmerna ifråga har någon koppling till tortyrporr så blir svaret ”ja”. Den 

Sista Färden kanske inte ligger på samma nivå som de andra två filmerna och Day of the 

Woman ligger inte riktigt på samma nivå som I Spit On Your Grave som skruvar upp de 

tortyrpornografiska elementen vilket jag i min tidigare analys redan nämnt.   

De homoerotiska relationerna som Lehman tar upp är intressanta sådana då motivet till 

våldtäkten kan vara just att undermedvetet hävda homosexualiteten genom att våldföra sig på 

kvinnan och därför tysta misstankarna om sådana relationer mellan männen. Dock är det ju 

enligt Lehman också det som styrker detta också. Hur som helst kan jag hålla med om dessa 

poäng. Att bli utpekad som homosexuell är något väldigt känsligt för många män och det 

verkar ligga i alla åldrar. Vad gör man då? Man kallar då varandra för homosexuella i 

vanligaste fall för att själv undvika stämpeln. Förhoppningsvis går man inte omkring och 

gruppvåldtar kvinnor för att bevisa att man är heterosexuellt lagd. Tyvärr har kanske filmen 

ändå en poäng i detta då jag kan tänka mig att psykiskt svaga personer som Matthew säkert 

skulle kuva under i grupptrycket för att få tillhöra gänget. 

Den nya utstyrseln som Schubart är inne på gällande femme-fatale-rape-avenger och rape-

avenger-as-a-new-woman är utav en avslöjande sort både i det faktum att den visar hud på ett 

utmanande sätt för att locka mannen och i det färgsymboliska faktumet. Jennifer i Day of the 

Woman bär innan övergreppet färgglada kläder som skulle kunna symbolisera en utmanande 

oskuld medan hon efter övergreppet klär sig först i helsvart vilket skall symbolisera 

karaktärens mörka förändring och sedan i vitt då hon förför Matthew, det vita blir åter en 

symbol för oskulden som är en av effekterna som gör att Matthew vaggas in i en falsk 

säkerhet. Det är alltså en femme-fatale-rape-avenger vi pratar om som klär sig i en utmanande 
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förklädnad med en dödlig tanke.  I nyinspelningen är detta utav en mindre utmanande sort och 

mer i rape-avenger-as-a-new-woman. Jennifer i denna film är till en början klädd i åtsittande 

kläder, korta kjolar eller shorts. Efter övergreppet är det hängiga jeans och långärmad tröja 

som gäller (förutom då hon lockar Johnnys uppmärksamhet och bär en kjol som slutar där 

låren börjar). Jennifer i nyinspelningen är alltså en form av rape-avenger-as-a-new-woman. 

Om man skulle vara tvungen att välja någon utav dessa två termer så ligger den sistnämnda 

iallafall närmast. Jennifer är sannerligen inte samma kvinna som i början av filmen men 

frågan är om hon är en människa överhuvudtaget.      

Männen i rape-revenge är oftast inga sympatiska figurer. Day of the Woman och Den sista 

färden är inga undantag. I Day of the Woman finns det inga som helst indikationer på att 

männen inte är svinaktiga om man inte räknar med Matthew som är den ende som ångrar det 

han gjort Jennifer i princip direkt efter att han hetsats av de andra männen till våldtäkt. 

Samtliga utav männen säger att de ångrar sig under hot om en ond bråd död och skyller sedan 

samtliga på varandra, inklusive Matthew. Just Matthew är en femininiserad och svag man 

som symboliserar det männen är rädda för vid sidan av den självständiga Jennifer, nämligen 

en man som till viss del respekterar kvinnan. I nyinspelningen är det samma visa med 

ändringen att vi har två stycken feminiserade män som båda måste oskadligöras, dessa blir lite 

som Jennifer alltså offer. Det är den mentalt handikappade Matthew och den gamle 

stugägaren Earl (Tracey Walter). Matthew för att han är svag och Earl för att han helt enkelt 

är på Jennifers sida ifall han vetat vad som hänt. Den sista färden innehåller Ed och Drew 

som de feminiserade männen men då Ed lyfter sig upp i maskiluniteten under filmens gång så 

stannar Drew kvar i det svaga och feminina vilket leder till att han blir ett offer och även till 

hans undergång. Slutsatsen utav detta blir att i rape-revenge filmerna verkar det vara så att det 

maskulina slåss mot det feminina i all dess form under sin yta och just det maskulina segrar 

hur man än vrider och vänder på det i dessa filmer.  

Vad jag har svårt för i rape-revenge förutom det grafiska våldet mot (oftast) kvinnor och 

överhuvudtaget är själva förvandlingen av offret till hämnare. Samtidigt som man säkert sitter 

och hoppas att gärningsmännen skall få vad de förtjänar utav den de gjort illa så kan man inte 

sluta tänka på hur kvinnan på ett eller annat sätt maskuliniseras för att utföra sin hämnd. Är 

det meningen att en historia som tillsynes skall stärka och till och med kanske hylla 

feminismen skall utvecklas till att den svaga kvinnan i princip blir en man? I Den sista färden 

funkar detta eftersom det är en ”svag” man som lär sig bli en ”riktig” man när 

omständiheterna tvingar honom till det. Men när omständigheterna i Day of the Woman blir 
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detsamma så kan det omöjligt bli en seger för feminismen då kvinnan tvingas utföra det som 

genom tiderna identifieras som rent maskulint, nämligen den brutalt utförda hämnden. Visst 

så är hämnden kanske berättigad  men om filmen har intentionerna av att vara en hyllning till 

feminismen så misslyckas den i mina ögon sett. I nyinspelningen till Day of the Woman 

förvandlas Jennifer till en blandning utav Michael Myers från Halloween och Jigsaw från 

Saw. Hon har gått ifrån en självständig men svag kvinna till en övermänsklig dödsmaskin 

med en högst genomtänkt hämndaktion involverandes tortyrredskap. Det kritikerna fokuserar 

mest på gällande den här filmen är också saker jag håller med om. Hur kommer det sig att 

man skildrar en så otroligt vidrig sak som en våldtäkt på ett så utdraget och realistiskt sätt som 

möjligt och sedan skildra kvinnans hämnd på ett så orealistiskt sätt som de gör? Den sista 

färden klassar jag som en maskulin kraftmätning där allt är tillåtet, Day of the Woman kan jag 

klassa som feministisk rape-revenge och nyinspelningen I Spit On Your Grave är feministisk 

rape-tortureporn-revenge. 

Skilladen på våldtäkterna i filmerna är stora. Likheterna ligger mer i maktlösheten som vi 

åskådare står inför. I Day of the Woman är vi åskådare på andra sidan tv-rutan medan vi i Den 

Sista Färdens fall identifierar oss med karaktären Ed som är bunden och inte kan göra något. 

Båda våldtäkterna kommer mycket oväntat men kanske mer i den sistnämnda filmen då man 

inte riktigt som åskådare förväntas se män våldta män. Våldtäktsmannen i filmens vidriga 

karaktär förstärks delvis i hans förolämpningar om offret samt hur han tvingar honom låta 

som en gris vilket för en del ofrivilliga tankar till vad som försigår på våldtäktsmannens 

bondgård. Offret (Bobby) är nu knäckt och har fått sin manliga fasad och psyke förstört och 

kränkt. Han vill inte att detta skall komma ut för att det skall skada hans manlighet ännu mer. 

Jennifers våldtäkt i Day of the Woman är mer vidrig då det här inte finns en chans att hon 

skall klara sig, hon är helt enkelt överrumplad av fyra män som är starkare än henne och kan 

hålla fast henne. Här vill männen bevisa sin manlighet genom att våldta Jennifer. I båda 

filmerna är det också en fråga om den makt våldtäktsmännen vill visa att de har genom att de 

kan göra som de gör.       

Jacinda Read tar upp våldtäksmännen i I Spit on Your Grave och menar på att Carol Clover 

motsäger sig själv då hon skriver att våldtäksmännen i rape-revenge skall tillhöra ett mycket 

onormalt folk ute på bland annat landsbygden som hotar ordningen i mötet med stadsfolket 

men påpekar också att männen i I Spit on Your Grave inte bär på samma sorts 

personlighetsdrag som var så utmärkande på våldtäktsmännen i exempelvis Den sista färden. 

Dessutom så är det offren i just dessa två filmer som framställs som onormala i ögonen på de 
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onda våldtäktsmännen, är det då istället hjälten/hjältinnan (offret) som rubbar det normala och 

maskuliniseras genom händelserna och sina hämnarhandlingar?  

Kan det helt enkelt vara så att rape-revenge filmerna är till för en manlig publik då de ofta 

iallafall är gjorda av män? Är det kanske meningen att filmerna skall fungera mer som en 

rädsla för feminismen och det männen tror att feminismen är? Nämligen en kokande gryta 

som vid press skär av din manlighet, bokstavligt talat. 

I slutändan får vi nog helt enkelt konstatera att vi inte lär oss speciellt mycket om varken 

maskulinitet eller feminism genom att titta på filmer av typen ”rape-revenge”. Möjligtvis 

kanske mer om människans psyke och filmvärldens värderingar.   
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