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1. Introduktion 

 

1. 1. Syfte 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka estetiska element som gör sig gällande i den 

amerikanska skräckfilmen och dess underkategori slashers. Huvudföremål för min 

undersökning är Friday the 13th part II. 

 

1. 2 Metod  

 

Min analys kring Friday the 13th part II grundar sig utifrån ett estetiskt perspektiv. 

Filmteoretiska texter och artiklar ligger som grund för mina undersökningar. Här återfinns 

analytiska beskrivningar av den moderna skräckfilmen ur ett estetiskt perspektiv. Jag kommer 

exemplifiera mina teorier rörande estetiska discipliner i skräckfilm tillsammans med det 

filmvetenskapliga begreppet sequalisation. Ur denna diskussion lyfter jag fram aspekter som 

värderas utifrån skräckfilmens uppföljar-praxis. Här bearbetas skräckfilmen/slasherns väg till 

publik framgång genom studerandet av dramaturgi, narrativ och  produktionskontexter.  

Centralt för uppsatsen och tillika det välkända användandet av repetitiva tillvägagångssätt 

slashern använder sig av för att nå filmisk chockeffekt och hur skräckfilmsuppföljare vinner 

estetisk mark, hanteras av Carolyn Jess-Cooke i hennes Film sequels: 

 Horror sequelling now involves a combination of some of the dominant 

 constituents of generic genre´s fan base, as well as the genre´s discursive 

 parameters, the intertextual and extratextual relationships forged during the 

 genre´s development, and system of diegetic repetition that specifically 

 reference cultural forms of repetition and/or seriality, such as the construction of 

 the serial killer in the slasher sub-genre
1
 

Genom mina resonemang kring det estetiska idealet i slashern försöker jag lyfta fram genren 

ur en lågkulturell status. Jag diskuterar det paradoxala sättet skräckfilm använder sig av 

attraherande och repulsiva bilder för att uppnå maximal estetisk effekt. För att ytterligare 

kontextualisera min analys av slashers lyfter jag även fram olika intertextualitetsaspekter.   

 

 

                                                             
1
 Jess-Cooke Carolyn - Film sequels (2009) Edinburgh s57 
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1. 3 Frågeställning 

 

Vilka estetiska element återfinns i en slasher? Hur påverkas slashers av den speciella 

skräckfilmsnarratologin, såsom repetitiva chockeffekter, förhållandet mellan monster och 

protagonist och intertextuella element? Och hur fungerar sådana frågeställningar på uppföljare 

(sequels) i skräckfilmsgenren?  

 

2. Friday the 13th och Part II´s karaktärer och plot.  

För att ge en bredare och enklare inblick i mina huvudsakliga filmer som jag arbetat med i 

uppsatsen och vars fokus mina estetiska teorier utgår ifrån, redogör jag här för mitt 

undersökningsobjekt och dess föregångares viktiga karaktärer och plot.  

 

2.1 Friday the 13th (1980) 

 

Regi: Sean Cunningham  

Viktiga karaktärer:  

Mrs Pamela Vorhees (Betsy Palmer). Mamma till Jason Vorhees och filmens antagonist.  

Jason Vorhees (Ari Lehmann). Ikonisk rollfigur inom slashergenren. Jason skapar under 

1980-talet en populärkulturell instans inom den amerikanska skräckfilmen och frambringar en 

global sensation bland skräckfilmsfans med sin hockeymask och diverse tillhyggen för att 

mörda folk, framförallt ungdomar som är ute i skogen och har sex. Jason Vorhees figurerar i 

en liten men ytterst viktig roll i slutet av filmen. 

Alice Hardy (Adrienne King). "The final girl" (mer om detta koncept på sidan 19) och filmens 

protagonist. 

Plot: Det kretsar kring sommarlägret Camp Crystal Lake. Där ledarna för lägret har sex, 

ovetandes om att en liten pojke drunknar, och blir sedan offer för pojkens mammas (Palmer) 

hämnd. Efter några år besöker Alice Hardy (King) med några vänner lägret och bekantar sig 

med Mrs Vorhees. De börjar anar ugglor i mossen när deras nära och kära, en efter en, börjar 

försvinna från lägret. Det blir till slut en blodig uppgörelse mellan Mrs Vorhees och Alice.  
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2.2 Friday the 13th part II (1981) 

 

Regi: Steve Miner 

Viktiga karaktärer: 

Ginny Field (Amy Steel). The final girl och filmens protagonist. Paul Holt (John Furey). 

Ginnys pojkvän och beskyddare från Jason. Alice Hardy (Adrienne King). Är med i 

inledningen av filmen i en kort men väsentlig roll. Jason Vorhees (Warrington Gillette). 

Filmens antoganist.  

Plot: Vi återser ledare kring ett annat sommarläger i närheten av Camp Crystal lake. Det har 

passerat fem år efter det fasansfulla blodbadet vid Crystal Lake och det är endast legenden om 

Jason Vorhees som återstår. Ända tills Ginny Field (Steel) börjar rota i saker och ting. Filmen 

slutar i en uppgörelse mellan Jason och Ginny.  

 

 

3. Intertextualitet och genre  

 

Friday the 13th part II had quickly been dubbed " the slasher film" and became the staple of 

the horror movie industry
2
.  

 - Peter M Bracke 

 

Som en inledande diskussion för denna uppsats lyfter jag fram begrepp som genreteori och 

intertextualitet.  Bägge perspektiv är viktiga grundpelare att använda som verktyg inför en 

estetisk analys av skräckfilm och slashers. Skräckfilm som genre är ständigt föremål för 

moralpaniksdebatter, estetisk kriticism och censurlagar. Mark Jankovich, författare av Horror, 

The film reader (2002), lyfter fram skräckfilmen som en diskurs som hanterar kulturella 

frågor och kulturpolitik i stort
3
. Enligt Steve Neale fungerar skräckfilmen som medial kanal 

och dess enorma publika popularitet som en sorts avvikelse från andra genres. Skräckfilmens 

tendenser gör att den antingen tas emot motbjudande och blir föremål för massiv kritik, eller 

med öppna armar från en dedikerad fanskara. Antingen hatar du skräckfilm eller älskar det
4
. 

Intertextualitet myntades som term av Julia Kristeva.  

                                                             
2
 Peter M Bracke - Crystal lake memories (2005) Titan books s49 

3
 Jankovich Mark - Horror, the film reader (2002) Routledge s3 

4
 Neale Steve - Genre and Hollywood (2000) Routledge s93 
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I hennes uppsats Bakhtin, le mot, le dialouge et le roman tillämpar hon intertextualiteten 

genom Michail Bachtins begrepp dialogism och framhäver en insikt om relationen mellan ett 

yttrande och ett annat.  

Detta rör sig om förhållandet mellan textens, filmens, kontaktytor med andra filmer och 

konstverk av olika slag
5
.   

 

3. 1 Definitioner och relationer 

 

Jag kommer att i följande avsnitt redogöra för relationen mellan genre och intertextualitet och 

sedan utläsa och definiera begreppen runt mitt undersökningsobjekt Friday the 13th part II. 

Inledningsvis vill jag lyfta fram det bäst passande intertextualitetsbegreppet som är centralt 

för filmen.  

Narratologen Gérard Genette konkretiserade Julia Kristevas term om intertextualitet och 

utnyttjade den övergripande termen "transtextualitet" och delade upp den i fem 

undergrupper
6
. Intertextualitet, paratextualitet, metatextualitet, arketextualitet och 

hypertextualitet. I den förstnämnda och mest flitigt förekommande gruppen i filmanalytiska 

texter avsåg Genette en samtidigt närvaro av två texter, i form av citat, plagiat eller allusion.  

 

I den andra gruppen, paratextutaliteten omfattar begreppet den inomtextliga relationen mellan 

titel, förord, kapitelrubriker med mera. Genettes tredje kategori avser metatextualiteten. Här 

syftar Genette på den kritiska relationen mellan en text/film och en annan.  

 

I den fjärde gruppen arketextualiteten pekar Genette på textens egen manifestation av 

genretillhörighet eller överskridandet av genre och dess aspekter. Och avslutningsvis 

hypertextualiteten som omfattar filmens relation till en tidigare text
7
.  

Friday the 13th part II´s ihärdiga kombinerande av Genettes undergrupper av intertextualitet 

gör det svårt tillämpa filmen till en särskild kategori. Men filmen vilar ganska stadigt på 

intertextualiteten, framförallt aspekten på den återkommande metoden att plagiera sin 

berättelseuppbyggnad, karaktärer och relationen mellan monstret och hjälten/hjältinnan. Mer 

om dessa funderingar angående monstret och protagonisten under kapitlet Skräckfilmens 

narrativa strategier på sid 21. 

                                                             
5
 Andersson Lars Gustaf, Hedling Erik - Filmanalys, en introduktion (1999) Studentlitteratur s16-17 

6
 Andersson, Hedling s33 

7
 Andersson, Hedling s33-36 
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I Friday the 13th part II kan man också hitta influenser från Genettes paratextualitet där man 

kan finna tydliga referenser till titelns grafiska utformning och dess rubriker som är en direkt 

spegling till Friday the 13th som fick sin premiär året innan. Slutligen vill jag även lyfta fram 

arketextualiteten som kanske det mest influensrika textualitetsbegreppet att applicera på min 

valda film. Här är kopplingen till genretillhörigheten den tydligaste infallsvinkeln filmen lutar 

sig emot. Med tanke på föregångarens enorma framgång och dess extensiva del av 

populärkulturen i början på 1980-talet, gick det inte att undgå att Friday the 13th part II skulle 

marknadsföras, filmas, genomföras och objektifieras som en renodlad skräckfilm.         

Att försöka sätta skräckfilmen och slashern under en bestämd genreteori blir problematiskt. 

Mark Jankovich rutar in skräckfilmens genrebestämmelser i två nyckelfrågor. Först är frågan 

om självaste termen skräck och hur den definieras och hur den lyfter fram de väsentliga 

"skräckfilmsdragen"? Den första frågan väcker också en mer fundamental andra fråga. Vad är 

en genre? Och hur använder man sig av terminologin i filmstudier?
8
. Nyare teorier kring 

genrebestämmelser rörande skräckfilmen hittar man hos filmforskaren David J Russel. Hans 

tankegångar kring genren finns publicerade i Jankovich samling texter och är en tydlig 

indikation på att nyare genreteorier kring skräckfilmens uppbyggnad utgår från den 

monstruösa antagonisten och således fungerar också filmens monster som katalysator för 

berättelsens händelseförlopp;  

  

 The basic definition of any horror film may be centered around it´s monster 

 character, and the conflict arising in the fantastical and unreal monster´s 

 relationship with normality
9
. 

 

Monstrets relation kring normalitet är en intressant aspekt att diskutera närmare och vinklas 

på olika sätt i mitt undersökningsobjekt Friday the 13th part II och dess föregångare. Här 

finns framförallt en väsentlig skillnad värd att lyfta fram. I föregångaren Friday the 13th 

ägnas stor del av dramaturgin till att inte visa monstrets ansikte. Och när det sedan uppdagas 

att monstret är en kvinna i övre medelåldern som enbart utförde de hemska morden på grund 

utav hämnd för sin döde son, infinner sig snarare empati för kvinnan (om än kort) än hat och 

besvikelse för åskådarna som bevittnat filmen. 

                                                             
8
 Jankovich s3 

9
 Jankovich s4  
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Monstret ingår då en relation kring normativa och mänskliga beteendestrukturer. Till skillnad 

mot dess uppföljare, Friday the 13th part II, då gestaltas monstret som någonting primalt och 

oansvarigt gentemot sina bestialiska gärningar.  

Här sätter också Friday the 13th Part II en säregen prägel om skräckfilmsuppföljarens allra 

mest viktigaste beståndsdel. Att ändra det dramaturgiska mönstret samtidigt som filmen måste 

låna influenser från sin föregångare.  

 

3. 2 Vidgade mönster 

 

När Friday the 13th part II principiellt använder sig av intertextualitet väcks frågan huruvida 

filmen själv försätter sig i diskussionen kring bestämningen av en genre. Eftersom det myntas 

ett nytt koncept, en ny subgenre till skräckfilmen i början på 1980-talet, fungerar då slashern 

som en egen diskurs? Och hur fungerar intertextualiteten när filmen fungerar som en pionjär 

inom ett nytt fält? Filmteoretikern Robert Stam definierar teorin kring intertextualitet och 

genrebestämmelser i Film theory: an introduction (2000) och hans diskussion kring dessa 

relationer kan göra det lättare att koppla Friday the 13th part II´s tillvägagångssätt att närma 

sig en egen definition. För det första har intertextualiteten några fler fördelar än "symptomet" 

genre. I sitt sökande efter bestämmelser har genre en cirkulär och repetitiv egenskap, en 

skräckfilm är en skräckfilm för att den har karakteristiska drag av en skräckfilm. En 

undersökning ur ett intertextualitetsperspektiv handlar mindre om dessa klassificerade 

nödvändigheter. För det andra besitter genre en mer passiv princip. En film "tillhör" en 

särskild genre på samma sätt en individ tillhör en familj. Här fungerar intertextualiteten mer 

aktivt. Den fungerar snarare som ett verktyg för att hitta influenser och texter producerade i 

tidigare verk. För det tredje tillhör inte, jämfört med genre, intertextualiteten ett enskilt 

medium utan binder sig i dialog med andra, ofta, konstnärliga institutioner
10

.  

I samband med intertextualitetens mer spridande förgreningar och upphämtning av andra 

filmiska influenser ger detta tankesätt en tydligare linje över hur Friday the 13th part II´s mer 

vidgade vyer, både ur ett estetiskt synsätt och dramaturgiskt, förhåller sig till berättelsens 

återupprepande form. Genom detta kan man lättare åskådliggöra och applicera slasherns 

genuina tilltal som en egen kategori inom det västerländska skräckfilmsfältet.  

Carolyn Jess-Cooke applicerar en vision om att slashern vidhåller starkt vidgade mönster 

inom skräckfilmens ramar men är samtidigt i stort behov att ständigt lita på sina repetitiva 

element:  
                                                             

10
 Stam Robert - Film theory, an introduction (2000) Blackwell s202 
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 It is to the slasher sub-genre that the sequel adds a vital interpretive element. 

 Intrinsically preoccupied with the repetitive nature of serial killing, the slasher 

 film reworks repetition, death and resurrection as mutual characteristics of real 

 experience and the horror sub-genre
11

   

 

 

4. Sequelisation 

 

I thought that part II should follow the same structure as Friday the 13th, namely a bunch of 

teens in a camp situation who are being killed off, one by one
12

 

 - Steve Miner 

 

Ursprungligen härstammar ordet sequel från det latinska verbet sequi, som betyder att följa. 

En filmsequel framträder som just det. En följeslagare av det föregående narrativet. Man kan 

också se sequeln som en förlängning av den föregående berättelsen
13

. Men man kan även lyfta 

fram aspekten om att en filmsequel opererar som en egen genre, iallafall som en sub-genre. 

Precis som skräckfilmens subgenre slasher innefattar en filmsequel betydande ekonomiska, 

narrativa och repetitiva strategier för att utmärka sina säregna ståndpunkter inom fältet. För att 

sätta sequeln i en identifikationsprocess och för att koppla samman mitt undersökningsobjekt 

Friday the 13th part II med denna filmvetenskapliga benämning, exemplifierar jag begreppet 

sequalisation ur två synvinklar. Den så kallade blockbuster logiken och det filmhistoriska 

perspektivet rörande sequels. 

 

4.1 Sequelisation och blockbusters 

 

I slutet av 1960-talets Amerika framträdde en rad filmer som fungerade som effektiva 

kommentarer till landets politiska situation. Skräckfilmen var inget undantag.  

Man kunde skönja kulturella och politiska synpunkter, om än något diskret, i Wes Cravens 

Last house on the left (1972) och sönderfallet av den amerikanska drömmen i Tobe Hoopers 

The texas chainsaw massacre (1974).  

 

                                                             
11

 Jess Cooke s57 
12

 Steve Miner intervju för Friday the 13th part II dvd 
13

 Cooke s3 
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Steven Spielbergs banbrytande succé med Jaws (1975) gav ett nytt koncept om ett monster, 

som smög och lurpassade i skuggorna på den amerikanska populationen
14

. Samtidigt som 

skräckfilmen rönte stora framgångar under mitten av 1970-talet, däribland med god hjälp från 

filmer som The Omen (1976), Carrie (1976) och The Hills have eyes (1977), föddes 

blockbuster logiken. Det i sin tur väckte pengastinna Hollywood producenter som kramade ur 

skräckfilmens mest inkomstbringande och mest ihågkomna populistiska element och 

applicerade dessa ingredienser på en uppföljare. Filmteoretikern Carolyn Jess-Cooke 

argumenterar emot detta, som om det skulle vara en förenklad formel att se skräckfilmen ur 

enbart ekonomiska perspektiv. Enligt Jess-Cooke sätter sig snarare skräckfilmen/slashern och 

dess karaktäristiska uppföljare i dialog med en hängiven publikskara inom genrens givna 

ramar. Det som följer blir ett användbart system för repetition, konstruktion av monstret och 

dess relation till filmens protagonist och referenser till aktuell ungdomskultur
15

. Inte alls olik 

de parametrar som den moderna skräckfilmen följer under den första hälften av 2000-talet 

(mer om den moderna slasherns relation till dåtidens alster av samma genre på sidan 22) och 

där man kan utläsa intertextualiteten som en grundläggande komponent för slasherns estetiska 

uppbyggnad i stort.    

 

4.2 Historiska sequels 

 

Från filmmediets födelse har skräckfilmen integrerat den spektakulära upplevelsen med en 

uppenbar formel, där den konstant söker nya sätt för att locka ytterligare hängivna fanskaror
16

. 

När mediet fortfarande var nytt slutet av 1800-talet bjöd bland annat George Méliè´s (1861-

1938) på konstnärliga gestaltningar av djävulskap, trolldom och illusionistiska företeelser på 

vit duk inför en begeistrad publik. Men det är inte förrän den moderna människan av 1920-

talet välkomnar skräckfilmsgenren som någonting att räkna med. Skräckfilmer från 1910-talet 

och framåt vågar nu ta ett steg längre i sin jakt på protagonister som är dömda att följa det 

nya, repetitiva upplägget. Tidiga skräckfilmsuppföljare som till exempel Wegeners Der 

Golem und die Tänzerin (1917) som var Wegeners sequel till hans egen Der Golem (1914) 

och Lang´s Das Testament des Dr Mabuse (1933) som fungerade som uppföljare till Fritz 

egna Mabuse der Spieler (1922) och Hillyers Dracula´s Daughter (1936) som givetvis 

anspelade på Brownings filmatisering från 1931 och indirekt verkställdes som en sequel, 

                                                             
14

 Cooke s57 
15

 ibid 
16

 Cooke s56 
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aktualiserades alla som ett klassiskt sequel format. Dessa verk undersöker redan i detta tidiga 

skeende av filmens historia, uppföljarens mest vitala beståndsdelar.  

I ovanstående titlar exploateras en oövervinnlig protagonist i olika scenarior som 

demonstrerar hans/hennes förmåga att undkomma döden till varje pris
17

. Det förefaller vara en 

tydlig koppling till den moderna slasherns karaktärsuppbyggnad. I Friday the 13th part II ger 

det en klar inblick i hur den moderna skräckfilmen låter de historiska och narrativa anslagen 

ljuda vitt och brett.   

 

5. Filmens kontext 

 

This was never part of our plan. I mean, you made a sequel of Jaws maybe, but you didn´t 

make sequels to horror films
18

 

 - Sean S Cunningham 

 

Under den senare hälften av 1980 representerade filmen Friday the 13th det nya ansiktet för 

den amerikanska skräckfilmsgenren i stort. I kölvattnet av framgångarna med John Carpenters 

tydligt Hitchcock inspirerande Halloween (1978), skapade regissören och producenten Sean S 

Cunningham Friday the 13th. Filmen blev med sitt exploaterande i ungdomars fascination för 

våld, alkohol och sex, en banbrytande skräckfilm ur många aspekter. Dels hur den med små 

ekonomiska medel nådde en massiv publik med stark marknadsföring från filmbolaget 

Paramount pictures. Dels hur den bröt med den amerikanska skräckfilmstraditionen genom att 

ta steget vidare, från exempelvis Universal studios mer teatraliska och gotiska influenser från 

1930-40-talet, till att lyfta fram skräckfilmen till en mer ungdomlig publik och applicera dessa 

effektiva filmiska komponenter till en populärkulturell kontext.  

Friday the 13th fyllde även tomrummet mellan independent filmen, den regionaliserande och 

distribuerande b-filmen och den respektabla studiobaserade a-filmen. På detta sätt agerade 

Friday the 13th som en pionjär och skapade sitt eget sätt att både vara en del Hollywood 

etablissemanget och stå utanför det
19

. När då Friday the 13th dubbas till epitet slasherfilm blir 

det ögonblickligen en arbetsstämpel på hur dessa skräckfilmer skall produceras, framföras och 

distribueras. En ny subgenre till den amerikanska skräckfilmen var född och ledorden som 

följde dess nya, utstuderade väg till framgång var lika enkla som aningens naiva. 

                                                             
17

 ibid 
18

 Intervju med Sean S Cunningham Friday the 13th part II dvd extra features 
19

 Bracke s49 



13 
 

Instruktionerna var att göra filmerna snabbt, billigt och läskigare än föregångaren. Men 

uppföljaren till Friday the 13th skulle peka på radikala skillnader gentemot sin föregångare i 

såväl produktion, ekonomiaspekter som i estetiska konventioner och dramaturgiska upplägg. 

Friday the 13th part II problematiserade en estetisk agenda som är stark nog att lyfta fram 

som en nyskapande skräckfilm inom subgenren slasher och därigenom startade också filmen 

den viktiga diskussionen rörande de givna reglerna inom skräckfilmsuppföljare och dess 

praxis.  

 

5. 1 Produktionen 

 

Den totala produktionsbudgeten för Friday the 13th part II var 1,2 miljon dollar. Dubbelt så 

mycket som sin föregångare
20

. Detta gav regissören Steve Miner och sina medarbetare 

chansen att öka attraktionskraften, att förhöja effekten av skräckfilmen. Med ytterligare 

ekonomiska medel kunde Steve Miner använda särskild kamerateknik som inte fanns 

tillgänglig vid inspelningen av sin föregångare. Bland annat användes steadicam flitigt vid ett 

flertal tillfällen som ger en mjukare och mer flytande känsla av kameraåkningar. Dessa högre 

ekonomiska anslag bidrog till att Friday the 13th part II såg annorlunda ut, ljudet var bättre 

mixat och filmen paketerades snarare som en klass a studiofilm än en lågbudgetklassad 

långfilm. 

 

5. 2 Ekonomi och sequels 

 

Med hjälp av en högre summa pengar iscensätter härmed Friday the 13th part II en ny 

estetisk diskurs inom slasher filmerna. Men det är inte enbart ur en ekonomisk synvinkel 

Friday the 13th part II vinner mark kring den estetiska diskussionen. Lika fullt viktigt att 

belysa är filmens del av sequalisation begreppet. Det är inte per automatik en sequel uppnår 

högre status, både ur ekonomiskt och ur ett mer upphöjt estetiskt perspektiv, genom ett bättre 

kassaflöde. Ofta så figurerar ett repetitivt dramaturgiskt mönster i en sequel som tilltalar 

åskådaren på ett ögonblick. Igenkänningsfaktorn är av yttersta vikt i en skräckfilmsuppföljare 

och således också till underkategorin slasher. Konceptuellt kan detta liknas vid deja vu. 

Carolyn-Jess Cooke lyfter fram en tänkbar metafor att använda till sequel begreppet:  
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 The film sequel functions as the belated ending of the original, and, for the 

 spectator, offers a protracted reconstruction of a previous viewing experience. 

 Like the concept of déjà-vu presented in the Matrix (1999) which "happens 

 when they change something" the sequel is often a glitch in the reception and 

 memory of an original film
21

   

 

Häri ligger då en viktig del av uppsatsens ändamål. Att genom estetisk analys frambringa det 

faktum att slashern tillhandahåller givna repetitiva och intertextuella mallar för att uppnå 

effekt hos sin publik. Men slashern bevisar även att den kan bibehålla originalets 

karakteristiska narrativa ram för en sådan komplett immersion som möjligt.  

Två aspekter skall därför lyftas fram i nästkommande kapitel. Jag tittar närmare på hur Friday 

the 13th part II kombinerar skräckfilmens uppföljar-praxis samtidigt som den uppbringar en 

ny estetisk formel och diskuterar hur filmen hanterar den estetiska paradoxen.  

 

6. Den estetiska paradoxen 

 

The paradox of fear. I´m afraid, therefore I enjoy
22

 

- Julian Hanich 

 

Genom att analysera skräckfilmen och dess subgenre slasher i denna uppsats, skall studierna 

förhoppningsvis generera i en bättre förståelse kring det attraktiva och det repulsiva. I Noel 

Carrolls text "The paradox of horror", taget från boken The philosophy of horror (1991) kring 

det attraherande och repulsiva temat i skräckfilm, är det av dignitet att förstå sambandet 

mellan de båda uttrycken. Enligt Carroll så fallerar åskådningen och analysen av skräckfilmen 

om inte båda aspekterna ges lika mycket utrymme för utröna någon sorts av konsensus om 

varför vi attraheras av det repulsiva
23

.  

I Friday the 13th part II verkställs detta genom två perspektiv. Detta möjliggör att se filmen 

både ur ett upphöjt, och om man så vill, skönhetsideal och ett motbjudande perspektiv.  

Men ur dessa perspektiv är ändock påföljden att filmens dragningskraft inte förlorar mark ur 

någon aspekt utan är snarare beroende av de båda lika mycket. 
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6. 1 Friday the 13th part II´s estetiska paradoxer   

 

I den inledande sekvensen ur Friday the 13th part II ser vi ett estetiskt mönster olikt det 

upplägg som presenteras i föregångaren. Här illustrerar filmen en ny och hittills obeprövad 

disciplin rörande slashers. Istället för att förlita sig på skräckfilmens ofta klassiska    

uppfattningar som hanterar sin dramaturgi, karaktärer och kringliggande miljöer ute i naturen, 

utspelas inledningen av filmen i stadsmiljö. Vad gör det då för upplevelsen? I början av 1980-

talet hade de flesta amerikanska skräckfilmer utspelats ute i obygden. Det finns otaliga 

berättelser fångat på film hur dysfunktionella familjer/personer terroriserade ungdomar som 

var på flykt ifrån civilisationen. Ofta så karakteriserades antagonisterna av den hotfulla 

ödemarken kring dem.  

Exempel på detta är Tobe Hoopers The Texas chainsaw massacre (1974) och Wes Cravens 

båda våldsorienterade filmer The Last house on the left (1972) och The Hills have eyes 

(1977).  

 

Det här upplägget alienerade huvudrollfigurerna gentemot den outforskade ödemarken och 

gjorde de mer sårbara för ett möte med ondskan ute i det fria. Men när John Carpenter släpper 

Halloween (1978) flyttar han den här relativt vanliga funktionen i 1970-talets skräckfilm till 

en alldaglig och småsömnig förort och då skildras det repulsiva med en större dos av realism. 

I Friday the 13th part II sker samma sak. 

De inledande sekvenserna i filmen erbjuder en intertextuell koppling till just nämnda 

Halloween. Och här använder Friday the 13th part II sig av staden som kulisser och blir 

föremål för en högre estetisk immersion. Filmforskaren Julian Hanich konkretiserar 

immersion begreppet sin bok Cinematic emotion in horror films and thrillers (2010). Där 

ligger den kognitiva och känslosamma självexponeringen som grund för hans analyser kring 

den estetiska upplevelsen;  

  

 Through an act of personal thoughts, emotions and body schemas the viewer 

 concretizes and completes the characters and the world offer by the film.  

 The spectator transcends his or her own limited identity and thus pleasurably 

 stage himself or herself as someone else and somewhere else for a short period 

 of time
24

.  
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För att konkretisera de två filmernas intertextualitet och förmåga att spegla varandras 

inledande upplägg, bifogar jag bildillustrationer som representerar vardera film:  

 

   

Antagonistens point of view i Halloween 1978.  Och tre år senare, samma point of view i 

               Friday the 13th part II.    

            

I nedanstående bildexempel påvisar mitt undersökningsobjekt att dessa intertextuella 

kopplingar återfinns som ett genomgående tema under filmens gång. Friday the 13th part II 

lånar friskt från Halloween och är en kraftfull indikation på att slasher-genren ogenerat 

kopierade sitt tematiska upplägg från filmer från samma genre.  

 

  

Precis innan våldet drabbar i Halloween     Samma utformning av stegrande intensitet i part II 

 

I många avseenden kompletterar åskådaren själva, precis som Hanich lyfter fram, 

händelseförloppet i de inledande minuterna av Friday the 13th part II.  

Ett annan aspekt att titta närmare på är hur filmskaparna leker med intertextualitet och 

förutfattade meningar inom skräckfilmsfältet.  

Friday the 13th part II har en viktig sekvens, helt utan klipp, också den inom ramen av de 

första minuterna, där vi får ta del av (den troliga) mördarens point of view. Vi följer honom in 
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till badrummet där vår kvinnliga protagonist står i duschen. Den stämningsfulla musiken ökar 

drastiskt inför crescendot innan hon står öga mot öga inför mördaren.  

Duschdraperiet dras undan med ett knyck. Men ingenting händer. Hon stirrar blint på oss 

åskådare i cirka 2 sekunder. Sedan klipps scenen till att telefonen ringer och den krypande 

stämningen med hotfull musik trappas upp ännu en gång. Här är då ett exempel på hur 

intertextualitet och immersion begreppet lånar friskt ifrån varandra. De påtagliga influenserna 

från en kanon av västerländsk skräckfilm kan skönjas i sekvensen med duschen.  

Framförallt är det en flört och vinkning till Alfred Hitchcocks Psycho (1960) och även till 

Brian De Palmas sätt att arbeta med viktiga nyckelscener helt utan klipp, som till exempel i 

Blow out (1981) eller Scarface (1983) men också att det finns ett underliggande budskap från 

filmskaparna bakom Friday the 13th part II. Genom den här sekvensen vrider och vänder 

filmen på klassiska skräckfilmskonventioner och skapar någonting nytt, någonting oprövat.  

Således återanvänder alltså filmen sig av redan beprövade grepp inom genren men bryter ny 

mark och presenterar en film som innehar bred kunskap om den rådande populärkulturens mer 

insiktsfulla generation av skräckfilmsbesökare. För att göra en återkoppling till den estetiska 

paradoxen angående det repulsiva och attraherande i filmerna, så speglar detta speciella 

upplägg också en paradox. Att presentera en skräckfilm som tillhör en förhållandevis ganska 

ny kategori och senare också en ny genre, med sådana uppenbara intertextuella förbindelser 

till andra filmer, gör att filmen skapar sin egen myt. Friday the 13th part II inleder i och med 

detta en mer självmedveten och vidsynt inblick på hur slashers använder sig av komik, 

självinsikt och populärkulturella referenser, samtidigt som mediets första och viktigaste 

intention, nämligen att skrämmas, aldrig kommer i andra hand. Dessa effektfulla applikationer 

blir mer och mer påtagliga i Friday the 13th´s alla uppföljare under större delen av 1980-talet. 

 

6.2 Estetik och narrativ  

 

Enligt forskaren Philip Brophy tillför inte den västerländska skräckfilmen någonting nytt efter 

1975. I hans text "Horrality - the textuality of contemporary  horror films" från 1985, 

publicerad i Ken Gelders - The Horror reader (2000), fokuserar Brophy på hur den 

kontemporära skräckfilmen obarmhärtigt kopierar och ritar samma narrativa upplägg som sina 

föregångare. Han pekar även på två utmärkande drag som symboliserar den moderna 

skräckfilmen.            
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1. Betydelsen av specialeffekter och dess publika påverkan i obehagliga och ofta blodiga 

scener.        

 

2. En historisk överexponering av genrens ikonografi, mekanik och effekter
25

  

 

Brophys inlägg rörande skräckfilmen och slasherns uppbyggnad är något skev och till synes 

naivt presenterad. Det skall dock påpekas att denna text är skriven i slutfasen av slasherns 

enorma framgångar i mitten på 1980-talet. Därför kan denna text spegla en kritikers negativa 

inställning till en genre som använt sig av plattityder genom hela dess existens, men det finns 

andra, mer intressanta läsningar och till viss del motpoler att applicera på Brophys två 

klassificeringar.  

Att rangordna Friday the 13th part II´s specialeffekter som någonting upphöjande för 

narrativet är väl att ta i, men det finns absolut en estetisk effekt i det. Brophy har rätt i det 

faktum att betydelsen av specialeffekter är av vikt i en slasher men i mitt 

undersökningsobjekts inledande sekvenser lyser chockscener med blod och obehag med sin 

frånvaro.  

 

Istället ligger en klar fokus på klassisk berättarstruktur liknande den David Bordwell/Kristin 

Thompson hanterar i Film art: an introduction. Precis som Bordwell/Thompson antyder är 

narrativet i filmen en berättelse av en kedja av händelser beroende av orsak och verkan som 

utspelar sig i tid och rum
26

, och så är också intrigen i Friday the 13th part II  uppbyggd på 

likartade premisser. Men samtidigt är filmen en väsentlig del av Cookes utmärkande och 

repetitiva sequalisations drag. Lika mycket som filmen är beroende av sin plot och story är 

den i högsta grad en aktiv kommunikatör gentemot sin föregångare och dess utmärkande 

estetik och tematik. Till exempel så visar Friday the 13th part II hur den moderna 

skräckfilmens mest inflytelserika och stilistiska grepp återkommer. Det första exemplet är när 

våra protagonister samlas kring lägerelden och när ledaren för sommarlägret berättar om när 

Jason Vorhees drunknade en sommardag för fem år sedan och bilderna växlar mellan nutid 

och dåtid i tillbakablickar.  

Här återfinns den samlade gruppen som ett perspektiv. Ofta så simulerar skräckfilmen och 

även starkt betonat i slashern, kollektivet som enad trupp inför mötet med monstret. Friday 

the 13th part II lånar friskt ifrån skräckfilmgenrens alla betydande verk. Här ges 
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återkopplingar till Ridley Scott´s Alien (1979) som med sin sammansvetsade grupp 

människor, blir utelämnade till ett skräckinjagande monster i rymden.  

Brian De Palmas collegerysare Carrie (1976) kan också kopplas som en tydlig referens och 

även till George A Romero´s Dawn of the dead (1979), där gruppen symboliserar den enade 

fronten mot ondskan. I Friday the 13th part II återinför också filmskaparna gruppen som vi 

känner igen från dess föregångare. Inte bokstavligen, eftersom de alla förutom en blev offer 

för mördaren, men som symbol. Upplägget blir därför signifikant för slashern som genom en 

effektiviserad berättelsemetod skapar ett metodiskt och strukturellt narrativ för hela genren.   

Det andra exemplet härstammar egentligen ur en mer vidsynt diskussion rörande genusfrågan 

men ett fragment av ämnet passar här. I slashers figurerar ofta diskussionen kring "the final 

girl". En ensam ung tjej som står som segrare över monstret när eftertexterna rullar.  

 

I Friday the 13th part II  lånar filmen ungefär samma upplägg som sin föregångare, och 

många andra skräckfilmers gemensamma tematik men samtidigt så ges "the final girl" chans 

till en fördjupning av narratologin och en beskrivning av berättelsens kärna. Det mycket 

återkommande temat om "the final girl" styrker bilden av skräckfilmens repetitiva element. Ur 

ett narrativt perspektiv är betydelsen av "the final girl" viktig och återfinns bland 

skräckfilmhistoriens allra mest framstående filmer. Bland annat när vi får följa Jamie Lee 

Curtis rollfigur Laurie Strode i Halloween (1978), Sigourney Weavers karaktär Ellen Ripley i 

Alien (1979), eller Marilyn Burns som spelar Sally Hardesty i The Texas Chainsaw Massacre 

(1974) där den sistnämnda insatsen myntade epitetet "the final girl".    

När Friday the 13th part II spär på myten om "the final girl" konceptet har filmen pågått i 

cirka femtio minuter. Då leds åskådaren in i Ginny Fields (Amy Steel) kompletta 

historiebeskrivning av Jason Vorhees förehavanden till sina manliga kamrater sittandes i en 

bar. Men inte nog med det. Här involveras också en psykologisk aspekt av Friday the 13th 

part II´s berättelseform. Med Ginnys känslomässiga tal om Jasons kärlek till sin mor medför 

det även en empatisk, låt oss säga moderlig effekt i berättelsen och på så sätt skapar det en 

unik förbindelse med "the final girl" och monstret. Detta dramaturgiska upplägg är inte 

ovanligt i skräckfilm. Så tidigt som i Merian C Coopers King Kong (1933) bevittnades 

liknande strategier. Sedan har vi sett samma skeende med lockelse och känslomässig 

anknytning som följd mellan kvinnan och monstret i otal filmer under samma genrekategori. 

Det finns dock synvinklar som ännu mer åskådliggör slasherns förmåga att applicera ett 

genuint förhållande mellan "the final girl" och monstret och så även i Friday the 13th part II. 
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Forskaren Carol J Clover behandlar ämnet närmare, där hon exemplifierar sin teori kring 

slashers med bland annat med Friday the 13th filmerna.  

I hennes text "Her body, himself" taget från Horror - the film reader (2000) bidrar hon med 

en klarsynt vision om slasherns komplexitet och dess psykoanalytiska nivåer:  

  

 The killers of Psycho, The eyes of Laura Mars and Friday the 13th part II-VI are 

 explicitly figured as sons in the psychosexual grip of their mothers. The 

 difference is between past and present and between failure or success. The final 

 girl enacts in the present, and successfully, the parenticidal struggle that the 

 killer himself enacted unsuccessfully in his own past-a past that constitutes the 

 film´s backstory
27

. 

 

6.3 En avbruten lättnad.  

 

Kampen mellan monstret och filmens protagonist kulminerar ofta i en kamp på liv och död i 

filmens slutskede. Här inträder då ytterligare ett estetiskt perspektiv värt att lyfta fram. När 

slashern har tömt sig på extatiska scener från en sista våldsam kamp mellan ont och gott, blod 

och gore och åskådaren får en minut att pusta ut, förekommer en frekvent användning av vad 

Julian Hanich kallar "disrupted relief". Ett estetiskt element som uppträder när filmens troliga 

kulmen har nåtts men där berättelsen spinner ytterligare ett varv på exempelvis ett möte 

mellan monstret och filmens protagonist
28

. En direkt översättning till denna strategi skulle 

kunna vara "avbruten lättnad" och är ett mycket effektiviserat grepp inom skräckfilmen där 

man spelar på åskådarens förhoppning om att slutet är gott, allting gott. Denna taktik nyttjas 

frekvent av slashern där förhållandet mellan monstret och the final girl ofta når en djupare 

innebörd och ett mer psykoanalytiskt perspektiv presenteras. Man kan till exempel tänka sig 

att det sista och våldsamma mötet mellan protagonisten Ginny och antagonisten Jason i  

Friday the 13th part II är en direkt koppling till Oidipuskomplexet där sonens fixering vid 

modern manifesteras av Jasons dragning till Amy.  

Den här "avbrutna lättnaden" används som ett estetiskt tillvägagångssätt i många filmer från 

samma genre. I de två nedanstående bildillustrationerna är bägge filmerna i sitt slutskede.  
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I Alien har Ellen Ripley (Sigourney Weaver) överlevt monstret och är på väg hemåt i en 

rymdkapsel. Föga anande vad som väntar tillsammans med henne.  

 

I Friday the 13th part II har Ginny Field (Amy Steel) precis klarat sig undan Jasons 

svingande machete och ska återse sin älskade hund, när plötsligt fönsterrutan bakom henne 

krossas av monstrets vrede;  

 

  

En avbruten lättnad i Alien (1979)            Samma upplägg i Friday the 13th part II (1981)

  

 

7. Skräckfilmens narrativa strategier 

 

Being scared is a relatively easy emotion to reach for. It´s not that hard to imagine when 

somebody coming after you with a knife!
29

 

- Amy Steel 

 

I nästkommande kapitel tittar jag närmare på hur skräckfilmen och dess subgenre slasher 

tillhandahåller två stycken narrativa strategier för att uppnå en högre standard inom genren. I 

Julian Hanich bok Cinematic emotion in horror film and  thrillers skapar Hanich ett nytt 

perspektiv på hur skräckfilmen vilar på genomtänkta estetiska grunder för att skapa effekt. 

Därför blir hans analys ett användbart sätt att vidareutveckla resonemangen på slasherns 

konkretisering av estetiska och narrativa mönster. I Hanich analys av två framträdande 

narrativa strategier exemplifierar han med filmer som Evil dead II (1987), Reservoir dogs 

                                                             
29

 Amy Steel intervju för Peter M Bracke från Crystal lake memories s67 



22 
 

(1992) och Hannibal (2001) och jag tänker applicera Hanich synsätt rörande estetik på mitt 

undersökningsobjekt Friday the 13th part II och låna referenser från hans narrativa strategier. 

Skräckfilm är en genre som man kan definiera utifrån som ett intensivt förhållande mellan 

publiken och mediet. De två utmärkande strategierna för en skräckfilm är; 

 

1. Offret i skräckfilmen måste vara en karaktär som vi åskådare har utvecklat en stark 

tillhörighet till och någon som vi gillar. Detta kan kopplas ihop med ikonografi, att stjärnan i 

filmen är attraktiv eller att karaktären i filmen besitter mänskliga drag som vi dras till.  

Detta kan yttra sig i ras, klass, etnicitet, kön, ålder eller religiösa åsikter. Bandet mellan oss 

åskådare och vår protagonist kan stärkas ytterligare om hon/han utsätts får våld samtidigt som 

vi utvecklat en sympatisk relation med karaktären.  

 

2. Skräckfilmen kan även effektivisera sin berättarform genom en ökning av omoraliska och 

grymma våldsgärningar gentemot den mänskliga kroppen. Två exempel på detta finns 

återberättat i Quentin Tarantinos Reservoir dogs (1992) när en polisman i en brutal scen blir 

avskuren sitt ena öra av Michael Madsens rollfigur i samma film. Ett annat exempel är när 

Anthony Hopkins serverar Ray Liottas egen hjärnsubstans vid en galant middagsbjudning i 

Ridley Scotts Hannibal (2001)
30

. 

 

Med dessa två exempel som grund för narrativa strategier i en slasher kan man urskilja vissa 

aspekter på mitt objekt Friday the 13th part II. När Amy Steels rollfigur Ginny Field figurerar 

som filmens självklara stjärna, ensam kvar inför det ödesdigra mötet med monstret Jason 

Vorhees, skapar filmen ett av de första ikoniska mötena mellan protagonisten och 

antogonisten i slasher-eran. Innan Friday the 13th part II var dessa konvergeringar av monster 

kontra hjälte/hjältinna i en slasherfilm svåra att sätta i en filmhistorisk kontext. Det finns 

exempel då mötet mellan monster och protagonisten framhåller en högre filmisk status och 

det återges bland annat i Halloween (1978), I spit on your grave (1978) och Alien (1979). Nu 

är ju de sistnämnda filmerna inga renodlade slashers utan bär snarare på frukten av det 

narrativa upplägget mellan monster och hjälten som Halloween var en pionjär inom. Men det 

är i Friday the 13th part II denna strategi förankras i slasherfilmens framtida utveckling. 

Denna metod ser vi repeteras i de nästkommande Friday filmerna med samma tematiska 

upplägg. Detta återkommer inte enbart i Friday the 13th-serien utan även i andra verk under 
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slasher-eran. I filmer som Cujo (1983) Nightmare on elm street (1984) och Hellraiser (1987) 

ger de sken av likartade narrativa premisser mellan hjälten och monstret. 

I Friday the 13th part II är det inte enbart ikonografin, moraliska principer eller den 

noggranna karaktärsutvecklingen som bidrar till filmens popularitet och dess inflytelserika 

estetik för framtida skräckfilmsgenerationer.  

Filmens höga status inom effektmakeri präglade även filmens estetiska agenda. Här sattes 

standarden inom specialeffekter högt efter föregångaren. Den första filmen Friday the 13th 

förankrade en av filmindustrins mest inflytelserika specialeffektsarbetare Tom Savini som en 

mästare på orgier av blod och äckel. Och det är här Julian Hanich andra strategi kommer till 

tals.  

I Friday the 13th part II frossas det, naturligtvis, av blodssprutande scener och kroppar som 

briserar under Jason Vorhees svingande tillhyggen. Scenerna uppfattas som ondskefulla, 

omoraliska och våldsamma men det finns ett, hittills outforskat, ärende som skräckfilm och 

synnerhet dess subgenre slasher möjliggör och det är filmens underliggande hotbild. Julian 

Hanich exemplifierar strategin om det omoraliska våldet och lyfter ämnet till en ny och 

nödvändig diskussion som hamnar utanför  genrens, ibland, lite för snäva ramar; 

  

 The horror film cannot merely show an act of violence or a monster, but must 

 present the filmic content in such a vivid and impressive way that the content 

 comes across as threatening. That is, in order to be effective cinematic horror 

 must seamlessly combine content and form, semantics and aesthetics. If one 

 component lags behind, there will be no horror
31

.  

 

Om man nu binder samma dessa upplägg inför den narrativa strategin som förekommer i mitt 

undersökningsobjekt Friday the 13th part II, finns det ytterligare en filmisk aspekt som bör 

lyftas fram och det är användandet av humor. Det finns en strategisk tanke bakom 

slasherfilmernas fokusering på humor under hela 1980-talet. Bland annat blir det tydligt att 

det överdrivna och komiska våldet i Sam Raimis Evil Dead II (1987), collegehumorn i April 

Fool´s day (1986) och den bisarra komiken i Gremlins (1984) fungerar som förlösande former 

av berättande under de mest skräckinjagande och hemska scenerna i samma film. Under några 

år efter Friday the 13ths enorma framgångar föddes en mer komisk vinkling till slasher-eran. 

Det mest talande exemplet är Friday the 13th part VI där bland annat hårdrockaren Alice 

Cooper gör filmens soundtrack och där våldscener integrerar med klassisk slapstickhumor.  
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Det var ett exempel på hur filmskaparna försökte lyfta Friday serien ur sin skräckfilmskontext 

och ge filmerna en mer humoristisk ton. Friday the 13th part II är ett tydligt fall på hur 

narrativet, estetiken, musiken och fotot aldrig återges under den komiska fanan utan ger 

snarare sken av att anspela på slasherns mest effektiva skrämselgrepp.  

Här ligger specialeffekter, våldet, monstret och samspelet mellan karaktärerna i det främre 

rummet och det ges aldrig en tillstymmelse till skratt. Detta var någonting som applicerades 

på slasher-genren långt senare  

 

8. Slashern under 2000-talet 

 

They don´t make them like they used to
32

 

 - Steffen Hentke 

  

När Wes Craven landsätter Scream-trilogin i slutet av 1990-talet vänder han upp och ned på 

de förut så inrutade tematiska skräckfilmskonventionerna och markerar ett nytt paradigm 

inom genren. Med hjälp av skickliga specialeffekter, humor, populärkulturella referenser och 

intertextualitet med andra verk inom samma genre, blommar skräckfilmens mest beprövade 

berättargrepp med full kraft.  Med Scream följer också en tid av skräckfilmer som spinner på 

gamla värden inom genren. Efter år 2000 sköljs den västerländska filmindustrin över av 

remakes på gamla skräckfilmsklassiker. Exempel på dessa är The Texas chainsaw massacre 

(2003) och When a stranger calls (2006). Under dessa perspektiv skall nästkommande kapitel 

diskuteras.  

 

8.1 2000-talets slasher, en fråga om anonymitet   

 

Under den första hälften av 2000-talet återkommer en utstuderad formel för hur skräckfilmen 

bryter ny mark i en förut förbipasserad och nästintill bortglömd filmgenre. Här lyser, till en 

början kan tyckas, karaktäriseringen av monstret, hjälten/hjältinnan och slasherestetik med sin 

frånvaro. I våldsorienterande filmer som Saw (2004), Hostel (2005) och Cabin fever (2003) 

erbjuds en ny estetisk formel för att introducera en mer explicit utövning av grymma 

gärningar inom skräckfilmens ramar.  
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Här skalas relationen mellan utövaren (mördaren) av våldet och rollfiguren som drabbas av 

det, snarare ner till en fokusering som nästan uteslutande handlar om den enskilde individens 

ensamma kamp mot den yttre och ofta bestialiska brutaliteten.  

Häri ligger då 2000-talets syn på slashern som en egen diskurs, långtifrån 1980-talets 

intentioner om att skapa ett genuint förhållande mellan protagonisten och antagonisten.  

Ett tydligt exempel på detta nya dramaturgiska upplägg är nyinspelningen av 1979-års 

skräckfilm When a stranger calls (2006). I originalet så anammar filmen samma förhållande 

mellan dess huvudroller som i tidigare nämnda filmer i uppsatsen. I verk som Halloween, 

Friday the 13th, och till viss del även Black Christmas (1974), lyfts mördarens identitet och 

gärningar fram för att urskilja känslomässiga, politiska eller kulturella drag mellan protagonist 

och antagonist.  

 

Men i 2000-talets version av When a stranger calls innehar mördaren ingen av dessa 

dispositioner. Här visar alltså 2000-talets slasher ingen av dess betydande speglingar till 

dåtiden, utan befäster subgenren till en ny, obeprövad kontext inom skräckfilmen. Detta 

användande av anonymitet säkerställer slashern under 2000-talet, vill jag påstå, till en mer 

politisk ståndpunkt som speglar Amerikas rädsla för det osynliga hotet efter 9/11.  

Andrew Patrick Nelson kopplar samman slasherns reflektioner till landets politiska läge under 

1970-talets slut i texten "The uncanny of the slasher remake" i Steffen Hentkes The America 

horror film, the genre at the turn of the millennium (2010) . Med denna läsning kan man tolka 

vissa antydanden till filmindustrins användande av slashern som ett debatterande inlägg 

gentemot människors kollektiva rädslor i landets politiska situation, framförallt under 2000-

talets mitt. Andrew Patrick Nelson lyfter också fram frågan om monstret som under 1970-

talets skräckfilmskanon representerar en ideologiserad bild av Amerikas skrämselpropaganda 

som hamnade i kölvattnet av folkets kritik gentemot landets involvering i Vietnam kriget. 

Fokuset i Nelsons anförande ligger dock på slasherns förmåga att applicera en politisk 

spegling till det rådande samhällsklimatet. Kopplingarna mellan årtiondena är tydliga.  

Jämförelsevis med slashern under det sena 1970-talet, till kulmen för genren under det tidiga 

1980-talet, återskapar den moderna skräckfilmen och denna subgenre samma plattform för 

beräknad politisk diskussion, hetlevrad moralpanik och tonåringars sätt att konsumera våld på 

film som sina föregångare. Och Nelson ger, enligt mig, ett bra belägg för sin analys:  

 

The monster that explicity threatens the community within a particular horror 

picture is a vengeful representation of whatever the dominant ideology deems a 
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subversive threat to American society – empowered women, communists, 

teenage sexuality, terrorists – and it is thus trying to “repress” in order to 

maintain control and stability
33

.  

 

8.2 En kritikers röst 

 

1981 ser två av skräckfilmshistoriens mest framemotsedda verk dagens ljus. Det är två 

stycken uppföljare vars föregångare var enorma kassasuccéer. De har premiär nästan 

samtidigt. Friday the 13th part II och Halloween part II (1981) mottas av publiken med ett 

halvårs mellanrum och under samma år myntas uttrycket slasherfilm av kritikerkåren. Det blir 

en genre att räkna med under de nästkommande åren på biorepertoaren. En av dessa 

filmkritiker som höjde sin röst angående denna relativt nya diskurs inom filmmediet var 

Roger Ebert (1942-2013).  

I Eberts recension av Friday the 13th part II publicerad i Chicago times följer en rad av 

missnöjda tankar och åsikter rörande den här nya subgenren som den (ofta) unga publiken 

verkade gilla så intensivt.  

  

 The woman tiptoes into the kitchen. Through the open window, a cat springs 

 into the room. The audience screamed loudly and happily: It´s fun to be scared. 

 Then an unidentified man sunk an ice pick into the girl´s brain, and for me, the 

 fun stopped. The audience however, carried on
34

. 

 

I slutet av recensionen, som enligt Ebert skulle kunna vara hämtad från vilket alster som helst 

under slasher-eran, exemplifierar Ebert tonåringarnas karaktärer och deras handlande i filmen 

som någonting försumbart och nedsättande. Liknande de premisser som Julian Hanich 

hanterar i kapitlet om skräckfilmens narrativa strategier (s21), är Eberts bearbetning av 

slasherns förmåga att genom förhållandevis enkla och repetitiva funktioner skapa igenkänning 

och attraktion inför skräckmomenten. Detta var någonting som även premierades i 

recensionen kring Halloween part II i samma magasin av samme Ebert.  

Men när filmforskaren Blair Davis hanterar samma ämne i hans analys av våldet i 

slasherfilmen i hans artikel "American horror cinema, gore and box office" publicerad i 
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Hentkes American horror film jämför han slasherfilmens dåtid med nutid och hittar 

intressanta vinklingar.  

Där Roger Eberts recensioner fungerar som grund för Davis publikationer, lyfter han 

framförallt fram diskussionen kring slasherfilmens förmåga att kombinera nya estetiska 

uttryck och att koppla det till en historisk kontext.  

I analysen visar Davis hur Ebert även ger nyare uttryck för genren. Ebert använder 

benämningar som splatter och geek show för att applicera på slasherfilmen. Genom att skapa 

dessa uttryck på genren, framförallt under benämningen geek show, sätter Ebert mediet under 

en mer exploaterande och karneval liknande våldsyttring
35

. Med detta sagt skall det ej 

förringas att cirka tjugo år senare var det exakt dessa mönster som uppdagades i 2000-talets 

skräckfilm som jag exemplifierat med tidigare i uppsatsen. Några fler exempel på dessa 

yttringar finns i filmer som House of 1000 corpses (2003), Inbred (2011) och till viss del även 

Battle Royale (2000) där fokuseringen kring åskådarnas (massmedia, licensbetalarna, 

överklassen) reception av det explicita våldet ligger i förgrunden.  

Enligt Ebert finns alltså här en subgenre till den amerikanska skräckfilmen som spär på myten 

om våld, stympande av kroppsdelar och den totala avsaknaden av empati. Samtidigt som Blair 

Davis menar att slasherfilmen presenterar en historisk referens till cirkusshower och 

karnevaler.  

 

8.3 Ett historiskt och estetiskt element, en tillbakablick 

 

Drar man tankegångarna längre bak i filmhistorien upprepar sig mönstret om cirkusshower 

och karnevaler. I tidiga produktioner ser man tydligt att under filmmediets första årtionden 

figurerade dessa aspekter i skräckfilmsgenren. I filmer som Les Vampires (1915), Dr Caligari 

(1919), Häxan (1923) och Freaks (1932) arrangerar filmskaparna illusionen av påkostade 

shower, ofta med en tydlig ingrediens av demoner, skräck och surrealism. I blickfånget för 

skräckupplevelsen runt 1920-talet stod ofta klaustrofobiska kulisser, mystisk belysning och en 

omslutande atmosfär. Inte alls olikt den tematik som används i vissa moderna skräckfilmer 

under 2000-talet. Här kan kopplingen ske genom ett historiskt perspektiv, såväl applicerbart 

på slasherfilmens estetiska agenda under 1980-talet som i den våldsdominerande skräckfilmen 

från senare år.  

Men det finns även estetiska relationer mellan 1920-talets användande av chockeffekter i 

skräckfilm som kan speglas till mitt undersökningsobjekt Friday the 13th part II.  
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I Benjamin Christenses Häxan (1923) dyker djävulen upp från underjorden vid ett flertal 

tillfällen.  

Detta kommer till tals genom bilder på djävulen som konfronterar människan genom 

ohyggligt utseende och användandet av det estetiska elementet "avbruten lättnad" som jag 

behandlat på sidan 20.  

Kopplingarna är tydliga, även om det skiljer sextio år mellan verken är tematiken densamma. 

Jag ger två bildillustrationer från vardera film för att ge en bättre grund till mina resonemang;  

   

Ondskan personifierad i Häxan       Liknande upplägg i part II 

 

I båda filmerna manifisteras ondskan som ett väsen som uppkommer från underjorden med 

blixtens hastighet. I de ovanstående bildexemplen är vinklingen angående det underliggande 

hotet extra tydligt. När de två antagonisterna uppträder är det från ett omslutande mörker där 

de själva utgör centreringen av rummet. Utan vetskapen för protagonisten om att de befinner 

sig i rummet, synliggör monstren sig för hjälten utan förvarning och det estetiska elementet 

förändras från lättnad till avbruten lättnad. 

 

8.4 Friday the 13th part II och Hatchet - en fråga om deformitet 

 

I Adam Greens repriserande slasher-upplägg i Hatchet (2005) bearbetar filmen en 

betydelsefull punkt inom genren under 2000-talet som jag tänkte redogöra för i 

nästkommande kapitel.  

Hatchet är en skräckfilm som använder sig samtliga beståndsdelar som är avgörande för 

slasher-genren. Här återges den samlade gruppen, final girl konceptet och samspelet mellan 

monstret och hjälten/hjältinnan.  

I Hatchet presenteras också monstret som någonting avskyvärt och motbjudande, likt 

upplägget som behandlats i tidigare kapitel om cirkusshower och karnevaler. Men det som 

skiljer Hatchet från 2000-talets första hälft av nyutkomna slashers är att dess fokus inte ligger 
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på vare sig gore aspekten eller omfattas av den så kallade ultravåldsfilmen som återges i till 

exempel Hostel (2005) och Saw (2003). Det är först när filmer som Wrong turn (2003), 

remaken på The Texas chainsaw massacre (2003) och Wolf creek (2005) dyker upp som 

slasherfilmen anammar det tidiga 1970-talets fascination för glesbygdens inavlade och 

våldsamma population gentemot den civiliserade ungdomen. Och det är under denna 

plattform Hatchet finner sitt syfte. Diskussionen kring huruvida Hatchet omfattas av ett nytt 

och hittills outforskat estetiskt perspektiv i filmvetenskapen skall jag försöka att bena ut här.  

I skräckfilmslitteraturen belyses det sällan förekommande temat om deformitet i amerikansk 

skräckfilm. Jag har inte dykt på denna diskussion i någon av min listade litteratur, förutom 

enstaka kapitel som hanterar filmer som remaken på The hills have eyes (2005) och High 

Tension (2003) i Steffen Hentkes American horror film och där resonemangen lutar åt 

självaste utförandet av våldet på kroppen och inte den kroppsliga deformiteten i sig.  

Jag anser att det är av yttersta vikt att lyfta fram detta perspektiv rörande deformitet som ett 

nytt tema i en estetisk analys av en slasherfilm.    

 

Likväl i Friday the 13th part II som i Hatchet är frågan om deformitet i fokus. Vare sig det 

gäller riktningen kring antagonistens missbildade och vanskapta kroppsdelar eller det rubbade 

bildspråket i det senare filmexemplet, är deformiteten ett centralt perspektiv i slashers. 

Gällande mitt undersökningsobjekts förmåga att påvisa deformiteten som en kommentar till 

dåtidens intresse för de vanskapta och deformerade är lätt att hitta i filmer som John 

Boormans Deliverence (1972) och i David Lynch The Elephant man (1980). I Hatchet är 

deformiteten avgörande ur en annan aspekt. Här finns intertextualitet med andra verk under 

samma genre, men Hatchet spär lika mycket på "myten" kring slasherns framställning och 

tematiska uppbyggnad från 1980-talet som den ger, bokstavligen, nytt blod till diskussionen. 

Hatchets antagonist Victor Crowley (Kane Hodder) bor, precis som Jason Vorhees i Friday 

the 13th filmerna, i en raserad stuga ute i skogen. Han har blivit övergiven av sin mamma, 

utstött från samhällets normer och född med en deformitet i ansiktet. Crowley, likt Jason, tar 

ut sin hämnd på alla som närmar sig stugan och det kringliggande området. I de avgörande 

och mest skrämmande scenerna i Hatchet ligger alltså inte, exakt som i Friday the 13th part 

II, på gore eller blodsutgjutelse av människokroppen, utan snarare på användandet av effektiv 

tysthet innan monstrets sanna ansikte avslöjas. Deformiteten i ansiktet som de två 

antagonisterna från de bägge filmerna har, utnyttjas på två plan.  

Dels som en slagkraftig påminnelse om antagonistens smärtsamma barndom med mobbning 

och utanförskap som följd, dels som ren och skär cineastisk chockeffekt för publiken.  
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Hatchets motiv är här således, precis som Friday the 13th part II´s premisser, att skapa en 

intressant lucka mellan klasskillnader, moraliska principer och förutfattade meningar 

angående missbildningar och alienation. Hur skrämmer slashern på det mest övertygande 

sättet? Genom att svinga en machete mot en bröstkorg eller visa ett deformerat ansikte?                        

 

9. Sammanfattning:  

 

I den här uppsatsen behandlas frågor om estetiska element i slashers. Huvudobjekt för mina 

diskussioner har varit Friday the 13th part II. Tillsammans med mitt undersökningsobjekt har 

jag försökt lyfta fram frågan om hur slashern använder sig av narrativa strategier, dramaturgi, 

tematik och estetik och sätta dessa diskussioner i en filmhistorisk kontext. Med hjälp av 

vetenskapliga texter, filmteoretiska artiklar och litteratur i ämnet har jag närmat mig hur 

slashern ger ett mer vidsynt och akademiskt förhållningssätt till att nå en högre kulturell 

status. För att bena ut skillnader och likheter mellan skräckfilm och subgenren slasher, har jag 

även satt Friday the 13th part II i en förhållandevis ny filmvetenskaplig diskurs, nämligen 

Carolyn Jess-Cookes bearbetning av sequelisation begreppet i hennes Film sequels. Med hjälp 

av ovanstående analyser och litteratur finner jag därför uppsatsens två förhållningssätt. Jag har 

närmat mig ämnet, dels genom analys av äldre texter där skräckfilmen figurerar som ett fält 

sedd ur ett lågkulturellt läge, dels genom att integrera nya estetiska angrepp på genren med 

bland annat Julian Hanich avhandling Cinematic emotion in horror films and thrillers och 

även Mark Jankovich Horror, the film reader.  

 

Ur uppsatsens diskussioner har det även vuxit fram en psykoanalytisk agenda som hämtats 

från Noel Carrolls The philosophy of horror. 

Jämfört med dåtidens (här syftar jag på texter publicerade runt 1980, samtidigt som slashern 

myntades som filmiskt begrepp) vetenskapliga artiklar beträffande slasherns låga status i 

kulturen, finner jag Tania Modieskis artikel "The terror of pleasure" från 1985 väldigt talande 

för hur slashern befann sig ständigt i skottgluggen för intensiv kritik från föräldrar, 

filmkritiker och politiker. Ofta med en doft av moralpanik spred sig diskussioner om slasherns 

förmåga att enbart sprida det explicita våldet till den trygga förortsvillan och barn och 

ungdomar. Tania Modieski attackerar slashern i texten som en undermålig och repeterande 

symbol för hela skräckfilmsfältet.  
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Modieski bidrar med en ganska entydig bild för hur slashern hanterar sitt filmiska flöde av 

berättelsestruktur, narrativa mönster och estetik. Den fungerar utmärkt som motpol till min, 

förhoppningsvis, kulturella höjning av genren. 

  

 Friday the 13th and its sequels go even further in reduction in plot and 

 character. A group of young people are brought together to a summer camp and 

 are randomly murdered whenever they go off to make love. The people in this 

 films are practically interchangeable, since we learn nothing about them 

 as individuals, and there is virtually no building of climax - only variations on 

 the theme of slashing, creating a pattern that is more or less reversible
36

. 

 

10. Konklusion 

 

Huruvida Friday the 13th part II använder sig av utstuderade narrativa strategier och estetiska 

element tillhörande slashergenren råder det inga tvivel om. Men där dess föregångare var 

stilbildande inom chockeffekter och gore fullföljer min valda film schemat för hur en slasher 

skall produceras, framföras och marknadsföras. I fokus ligger de repetitiva anslagen såsom 

karaktäriseringen av "final girl" konceptet, den samlade gruppen, och monstrets enträgna 

kamp mot hjälten/hjältinnan.  

Friday the 13th part II´s förmåga att kombinera det tidiga 1980-talets publika fascination för 

ungdomar som råkar illa ut i den amerikanska glesbygden med 1970-talets rädsla för det 

outforskade landskapet, placerar det filmen i en egen filmhistorisk kontext. Där de numera 

"outtalade reglerna" inom slasher genren, såsom repetitiva narrativa strukturer där vi kan 

urskilja ett händelseförlopp inom några minuter, låg Friday the 13th part II i framkant. I mitt 

undersökningsobjekt återfinns även en pionjärisk anda med intentionen att placera slashern i 

en högre kommersiell och kulturell status. Detta kunde förverkligas, till viss del iallafall, med 

högre produktionsbudget, en skicklig regissör med sinne för fotografiska bilder och att låna 

från andra verk inom skräckfilmsgenren, samt ett starkt filmbolag som backade upp 

produktionen ekonomiskt. Friday the 13th part II resulterade följaktligen som en slasher som 

satte en ny estetisk standard inom denna subgenre inom skräckfilmen och var stilbildande för 

de hundratals filmer som följde dess fotspår. I övrigt vill jag nämna att Friday the 13th part II  

hanterar skräckfilmens standardiserade konventioner och lånar friskt från en diger 
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västerländsk kanon från filmer av samma genre. Men, under epitetet slasher tillhandahåller 

filmen en banbrytande stil och estetik som blev en måttstock för hur en skräckfilm under 

slasher kategorin skall presenteras för nästkommande generationer.  

 

Avslutningsvis i uppsatsen diskuterar jag 2000-talets skräckfilm och hur den hanterar 

slasherns viktigaste estetiska element. Här är avvägningen och den tillhörande analysen 

mellan renodlad slasher som till exempel Hatchet (2005) och 2000-talets fascination för 

våldscener i filmer som Hostel (2006) och Saw (2004), problematisk eftersom den moderna 

skräckfilmen handskas med både nya och gamla grepp inom genren. Det blir en mödosam 

uppgift att skilja de två subgenrerna emellan, eftersom filmerna är just detta. De tillhör en 

genreattribut nämnd subgenrer och filmerna bidrar med små narrativa förändringar i sina 

anslag. Det är intertextuella ingredienser som estetiska återblickar till 1980-talets skräckfilm 

och influenser från den västerländska skräckfilmskanonen som ger ringar på vattnet i varje 

slasherfilm värd namnet under 2000-talet. För att konkretisera den nya slasherns användning 

av estetiska element är det kring ovanstående omständigheter jag finner filmernas mest 

utmärkande egenskaper och där föreställningar som sequalisation och intertextualitet går hand 

i hand.        
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Hatchet (Adam Green, 2005) 

 

Häxan (Benjamin Christensen, 1923) 

 

Hellraiser (Clive Barker, 1987) 

 

Hostel (Eli Roth, 2005) 

 

House of 1000 corpses (Rob Zombie, 2003) 

 

Inbred (Alex Chandon, 2011) 
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Jaws (Steven Spielberg, 1974) 

 

King Kong (Merian Cooper, 1933) 

 

Les Vampires (Louis Feuillade, 1915) 

 

Psycho (Alfred Hitchcock, 1960) 

 

Reservoir dogs (Quentin Tarantino, 1992) 

 

Saw (James Wan, 2004) 

 

Scarface (Brian De Palma, 1983) 

 

The Hills have eyes (Wes Craven, 1977) 

 

The Last house on the left (Wes Craven, 1972) 

 

The Nightmare on elm street (Wes Craven, 1984) 

 

The Omen (Richard Donner, 1976) 

 

The Texas chainsaw massacre (Marcus Nispel, 2003) 

 

The Texas chainsaw massacre (Tobe Hooper, 1974) 

 

When a stranger calls (Simon West, 2006)  

 

Wolf creek (Greg Mclean, 2005) 

 

 


