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Abstract: The purpose of this essay is to examine what changes have taken place in slasher 

film remakes towards their original films. More specific intends this study by a stylistic 

approach examine the representation of the killer in both the original film and in the remake. 

The questions at issue is if the filmmakers of the remakes uses the same style features that the 

filmmakers of the original film did, which function the style features have and if the killer is 

more violence today than he was in the 80’s. This study finds that a change actually have 

occurred in the representation of the killer. The point-of-view-camera that was one of the 

signs of the slasher film in the beginning has vanished almost completely. In the original films 

the filmmaker used stylistic features to hide the killer from the spectator as long as possible, 

in relation to the remakes where the same features rather are used in a stylistic perspective. 

Instead of doing a film that almost only focus on violence, like the original films, the 

filmmakers today focus on a better story which explains why the killer is who he is.      
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1. Inledning 

At the bottom of the horror heap lies the slasher (or splatter or shocker or stalker) film: the 

immensely generative story of a psychokiller who slashes to death a string of mostly female 

victims, one by one, until he is subdued or killed, usually by the one girl that has survived.
1
 

 

Mitt citat från Carol J. Clover ger en bra uppfattning om filmerna som dominerade 

skräckfilmsmarknaden under slutet av 70-talet och början av 80-talet. Slashergenren är, som 

citatet ovan delvis återger, karaktäriserad av extrema våldsinslag där en mördare, inte allt för 

sällan maskförsedd, på de mest bestialiska vis mördar människor, främst ungdomar, som på 

något sätt har begått något fel eller som bara kommer i hans väg. Starkt influerad av Psycho 

(Hitchcock, 1960) producerades Motorsågsmassakern 1974 (Hooper) som antingen anses 

vara den första slasherfilmen eller en föregångare till genren. Termen slasher (eller teenie-kill 

pic, eller någon av de termerna citat ovan återger) myntades dock inte förens 1978 i och med 

John Carpenters Alla helgons blodiga natt som startade den första slashercykeln som varade 

fram till mitten av 80-talet. 

 

Slasherfilmerna idag är varken uppföljare till de gamla serierna eller helt nya titlar, utan 

nyinspelningar av originalfilmerna. Dessa nyinspelningar tog fart 2003 i och med The Texas 

Chainsaw Massacre
2
 (Nispel) och fram till idag har nyinspelningar på Alla helgons blodiga 

natt (Zombie, 2007), Fredagen den 13:e (Nispel, 2009) och Terror på Elm Street (Bayer, 

2010) nått biograferna, bara för att nämna några. Mitt intresse ligger i att jämföra ett antal av 

dessa nyinspelningar med sina originalfilmer för att undersöka vilka förändringar som har 

skett under de dryga 30 år som gått mellan de flesta filmerna.  

 

1.1 Bakgrund 

Under första hälften av 60-talet var skräckfilmen identitetslös. Efter att ha dominerats av 

produktionsbolaget Universals monster, såsom Frankenstein och Dracula, under 30- och 40-

talet och science fiction-filmer med invaderande utomjordingar och galna professorer under 

50-talet var 60-talets skräckfilm än så länge inte karaktäriserad av någonting. Alfred 

                                                             
1 C J. Clover, “Men, Women and Chainsaws – Gender in the Modern Horror Movie”, BFI, cop.: London, s. 21.  
2 För att undvika förvirring av vissa titlar väljer jag att ge en förklaring redan nu. Vissa filmer står med engelsk 
titel i uppsatsen. Det beror på de inte har fått en svensk titel utan den engelska används även i Sverige. Till 
exempel så har nyinspelningen av Motorsågsmassakern den engelska titeln The Texas Chainsaw Massacre i 
Sverige medan nyinspelningen av Terror på Elm Street även den heter Terror på Elm Street. 
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Hitchcocks Psycho började tänja på våldets gränser, men det var inte förrän åtta år senare som 

60-talets identitet hittades. Under det året instiftade Motion Picture Association of America 

(MPPA) ett nytt rankingsystem.
3
 Skräckfilmer hamnade hädanefter under kategorin R vilket 

innebar att extremt våld med avhuggna lemmar och sprutande blod numera var tillåtet.
4
 Tack 

vare det nya rankingsystemet var skräckfilmens framtid utstakad, och från -68 och många år 

framöver skulle genren karaktäriseras av extremvåld.  

 

Samma år som rankingsystemet stiftades producerades två filmer som utmanade de moraliska, 

politiska och sociala antagandena som tidigare skräckfilmer kännetecknades av, dessutom 

avvisade de att skräcken skulle ta form av vanställda monster eller av anfallande 

utomjordingar och placerade istället skräcken mitt i vardagen i samtida USA. Filmerna var 

Night of the Living Dead (Romero) och Rosemarys Baby (Polanski), som båda två fokuserar på 

människans privatliv och kärnfamiljens misslyckande. Båda blev stora kommersiella succéer, 

inte minst den sistnämnda, och hjälpte till att skissa upp vissa riktningar framtida skräckfilmer 

skulle komma att hålla.
5
    

 

1974 nådde extremvåldet sin kulmen. Regissören Tobe Hooper gjorde sin regidebut i och med 

Motorsågsmassakern, en film med i stort sett samma premisser som Hitchcock använde för 

Psycho, och slashergenren började se dagens ljus. Det skulle dock dröja fyra år innan genren 

på allvar slog igenom i USA. Alla helgons blodiga natt hade en budget på $320 000, och efter 

sex år hade den spelat in $75 000 000.
6
 Både Motorsågsmassakern och Alla helgons blodiga 

natt fick många imitationer och varianter. Sean S. Cunningham red vidare på vågen efter de 

båda filmerna. Med en budget på $700 000 regisserade han Fredagen den 13:e som spelade in 

$37 500 000. Produktionsbolagen började se stora möjligheter i den nya genren där filmerna 

kunde spelas in med minimal budget och samtidigt göra en vinst på det femtiodubbla. De 

första uppföljarna spelade in minst lika mycket, i vissa fall mer, än första filmen. Fredagen 

den 13:e Del 3 (Miner, 1982) spelade in $30 000 000 medan tredje uppföljaren till Terror på 

                                                             
3 Industry Code of Self-Regulation. Den stiftades för att många hade uttryckts oro mot våldet i media som blivit 
allt vanligare.  
4 G. A Waller, “American Horrors – Essays on the Modern Horror Film”, University of Illinois Press, cop.; Urbana, 
1987, s. 5. 
5 Waller, s. 4. 
6 Clover, s. 23.  



3 
 

Elm Street spelade in $50 000 000 1988 jämfört med första filmen som spelade in 

$25 500 000.
7
 

 

Under andra halvan av 80-talet gick genren på sparlåga. Väldigt få nya slasherfilmer 

producerades under den här tiden, istället dominerades genren av uppföljare. De filmer som 

gick bra kommersiellt, ofta de som innehöll en iögonfallande och minnesvärd mördare, fick 

inom ett drygt år en uppföljare. Innan 90-tales början hade både Alla helgons blodiga natt och 

Terror på Elm Street (Craven, 1984) fått fyra uppföljare och Fredagen den 13:e (1980) fått 

sju. Det skulle dröja ända till Scream (Craven, 1996) innan genren återupplivades, och även 

uppdaterades. Familjens och lagens misslyckande att skydda ungdomarna som karaktäriserade 

slasherfilmerna under 80-talet var borta och ersatta med ett mer ”verkligt” hot: våld mellan 

ungdomar i high school. Regissör Craven placerade hotet mitt ibland ungdomarna och det 

amerikanska samhället istället för på hemska platser som till exempel skogarna kring Crystal 

Lake där Jason Voorhees håller till eller ut i Texas ödemarker där Motorsågsmassakern 

utspelar sig.
8
   

 

Som jag nämnde i inledningen kom första nyinspelningen av en slasherfilm 2003 i och med 

The Texas Chainsaw Massacre. Efter den har inte en enda slasherfilm från 70- och 80-talet 

fått en enda uppföljare, utan det har bara kommit nyinspelningar. Relationen mellan 

originalfilm och nyinspelning är intressant ur en jämförande aspekt. Scream, och filmerna 

som kom i kölvattnet efter som till exempel Jag vet vad du gjorde förra sommaren (Gillespie, 

1997), har en mer lättbesegrad mördare än de som figurerade under den första slashercykeln.
9
 

Samtidigt som Voorhees i Fredagen den 13:e och Michael Myers i Alla helgons blodiga natt 

gång på gång återuppstår dör Ghostface i Scream och ersätts med nya mördare i varje 

uppföljare. Nyinspelningarna är alltså producerade i en kontext där mördaren ofta framställts 

som mänsklig snarare än som ett monster, men är samtidigt en nyinspelning av en film där 

han tidigare framställts som odödlig. Även våldet i dagens slasherfilmer ser annorlunda ut till 

skillnad mot slasherfilmerna från den första cykeln. I sin artikel med fokus på 

kvinnofientlighet har Rick Lizardi jämfört Motorsågsmassakern och The Last House on the 

Left (Craven, 1972) med sina nyinspelningar, 2003 respektive 2009. Han menar att det inte 

längre bara är kvinnorna som står i centrum för mördaren, utan männen får lida minst lika 

                                                             
7 V Wee, “Resurrecting and Updating the Teen Slasher – The Case of Scream”, Journal of Popular Film & 
Television, vol. 37, no 2, 2006, s. 54-56. 
8 Wee, s. 52. 
9 Wee, s. 51.  
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mycket.
10

 Tidigare har männen ansetts vara ett sorts hinder för mördaren i jakten på sina 

kvinnliga offer, och mördar dem följaktligen snabbt och koncist i förbifarten. Jag anser att 

detta är ett intressant och relativt orört ämne i en genre som ständigt har dominerats av 

forskning kring genus och sexuella perspektiv.   

     

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är med hjälp av en komparativ undersökning ge en tydlig bild över 

hur mördarens framställning har förändrats på de ungefärliga 30 år som gått. Att en förändring 

bör ha ägt rum baserar jag på att nyinspelningarna är producerade i en kontext där mördaren 

och våldet har framställts annorlunda till skillnad mot samtiden originalfilmerna producerades 

i. Filmerna jag valt till min analys är Alla helgons blodiga natt, Fredagen den 13:e Del 2 

(Miner, 1981) och Terror på Elm Street och respektive nyinspelning. För att specificera mig 

är undersökningen gjord utifrån dessa frågeställningar: 

 

 Hur framställs mördarna i de båda filmerna? Vilka stilgrepp används, och vilken är 

deras funktion?  

 Hur gestaltas våldet i nyinspelningen gentemot originalfilmen?  

 

1.4 Avgränsningar 

Jag har valt tre originalfilmer och deras nyinspelningar, det blir sex filmer sammanlagt till 

min undersökning vilket jag tycker är rimligt. Sex filmer möjliggör en djupare och bredare 

analys än vad fyra filmer skulle göra. Fyra tycker jag även är i minsta laget då mördaren i 

största delen av filmerna faktiskt inte är med i bild. Valet att bara koncentrera mig på 

mördaren beror på att det inte bedrivits så mycket forskning med bara mördaren i fokus. 

Dessutom har redan omfattande forskning kring filmens sista överlevande kvinna (hädanefter 

final girl) och genus redan bedrivits av bland andra Clover vilket är de teman, tillsammans 

med mördaren, som genomsyrar genren.  

 

Mitt syfte är inte att kontextualisera filmerna med samhället de båda uppkom i. Men helt 

därhän lämnar jag det inte. I min slutdiskussion kommer jag återkoppla till två stycken artiklar 

som båda diskuterar vilken kontext Scream och Motorsågsmassakern (både original och 

                                                             
10 R Lizardi, ”Re-Imagining” Hegemony and Misogyny in the Contemporary Slasher Remake”, Journal of Popular 
Film & Tv, Vol. 38, no. 3, 2010, s. 119. 
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nyinspelning) producerades i och hur den senare slashercykeln skiljer sig från den tidigare. 

Den återkopplingen gör jag för att kunna se vilken av slashercyklarna nyinspelningarna 

egentligen hör till: den gamla som filmens originalfilm producerades i eller den senare som de 

själva är producerade i. 

 

1.5 Uppsatsens disposition 

För att ge en så tydlig och genomgående förståelse som möjligt för mitt ämne så har jag valt 

att presentera den tidigare forskningen kring slashergenren först, följt av forskning kring 

nyinspelningssfären. Därefter följer ett stycke där jag presenterar mina teoretiska 

utgångspunkter som även de handlar om slasherfilm och nyinspelningar. Sedan presenterar 

jag mitt valda material till min studie där jag motiverar varför jag valde just de specifika 

filmerna och inte några andra. Stycket efter det heter metod och är där jag förklarar vilken 

metod jag kommer använda i min undersökning, en undersökning jag valt att dela in i sex 

olika underrubriker där alla sex filmerna hamnar under varsin underrubrik som inleds med en 

kort presentation av filmen. Resultat jag utvunnit från min analys diskuteras sedan i 

uppsatsens slutsatser, men även under rubriken slutdiskussion där jag återkopplar till tidigare 

forskning kring den nya slashercykeln och vilken inverkan det amerikanska samhället hade på 

filmerna som producerades i den kontexten. Uppsatsen rundas av med en sammanfattning. 

   

2. Tidigare forskning 

2.1 Slasherfilm 

Det har bedrivits en omfattande forskning kring slashergenren, inte minst med fokus på det 

grova våldet mot kvinnorna. Den ledande författaren är Clover vars analys, särskilt sin final 

girl-teori, anses vara banbrytande och har varit till stor hjälp för många skräckfilmsforskare.
11

 

Syftet med boken är att analysera identifikationen och förnekelse av identifikationen män får 

genom att titta på kvinnorna i skräckfilm, kvinnor som lider och är skräckslagna.
12

 Förutom 

att analysera och diskutera identifikationen har hon utformat några komponenter som hon 

anser kännetecknar en slasherfilm. Dessa komponenter utvecklades efter 

Motorsågsmassakern 1974 fram till mitten av 80-talet. En slasherfilm ska innehålla en 

                                                             
11 K Reiser, “Masculinity and Monstrosity: Characterization and Identification in the Slasher Film”, Men and 
Masculinities, vol. 3, 2001, s. 373. 
12 Clover, s. 5. 
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mördare, en fruktansvärd plats som mördaren håller till på, många offer som främst består av 

tonårstjejer, men manliga och äldre offer förekommer även de men ej lika frekvent, olika 

sorters vapen som mördaren använder för att mörda offren, en sista överlevande tjej och 

chockeffekter.  Dessa komponenter formade hon 1987 och hon skriver att filmerna i genren 

mellan 1974 och 1986 kännetecknas av dessa. Richard Novell går i sin bok Blood Money – A 

History of the First Teen Slasher Film Cycle emot Clovers teori om att de flesta offren är 

kvinnor. Han konstaterar utifrån en statistisk undersökning att de flesta offren i filmerna som 

producerades mellan 1978-1982, vilket han definierar som genrens högst topp, faktiskt var 

män. Av de 16 filmer han har med i sin statistiska undersökning dör 77 män och 52 kvinnor, 

vilket ger en procentsats på 59,7 % till männens nackdel.
13

  

 

Slasherfilmerna har förändrats sedan Clover skrev sin essä som karaktäriserade genren. 

Många av berättargreppen gäller dock fortfarande än idag. Mördaren återfinns, om än svårare 

att besegra nu än då, hans vapen är fortfarande olika sorters tillhyggen och han har en 

fruktansvärd plats som utgångspunkt. Offren har ökat i antal gentemot mot originalfilmerna, 

men det började de göra redan i uppföljarna under 80-talet. Den av Clovers komponenter som 

är mest förändrad är filmens final girl. I slasherfilmerna från den första cykeln var hon den 

som ensam skulle kunna besegra mördaren, bortsett från Alla helgons blodiga natt och i viss 

mån även Fredagen den 13:e Del 2. I nyinspelningarna som jag analyserat klarar ingen av 

filmernas överlevande kvinnor av att ensam besegra filmens mördare. Den som lyckas bäst är 

Laurie i Halloween, men hon klarar inte att trycka av avtryckaren förrän Michael håller den 

mot sitt huvud. Strax innan vållade han skada på sig själv så Laurie får möjligheten att 

besegra honom. I de äldre slasherfilmerna skulle mördaren aldrig ge filmens final girl en 

gratischans likt den som Michael ger. I Friday the 13th är en man kvar i slutet som hjälper 

kvinnan att besegra Jason vilket även är fallet i Terror på Elm Street. Clover skriver i sin essä 

att filmens final girl kommer utvecklas under åren som går, och snart kommer det även finnas 

final men i genren, som kommer att bära feminina namn. Två exempel är männen Jesse och 

Ashley som överlever i Terror på Elm Street 2: Freddys hämnd (Sholder, 1985) respektive 

Evil Dead (Raimi, 1981), som båda klingar feminint.
14

 Männen som överlever i Friday the 

13th och Terror på Elm Street är ett steg i den riktningen, de överlevande männen heter dock 

Clay och Kyle vars namn inte är ett uns feminina. 

 

                                                             
13 R Nowell, Blood Money – A History of the First Slasher Film Cycle, Continuum; New York, 2011, s. 251. 
14 Clover, s. 63.  
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Även lite nyare forskning kring genren har bedrivits. Valerie Wee har skrivit en artikel som 

fokuserar på Scream och slasherfilmerna som kom efter den. Hon fokuserar på mördaren och 

filmens final girl som hon menar har blivit uppdaterade sedan 70- 80-talet. Hennes artikel 

undersöker hur båda dessa punkter blivit omformade för att reflektera nutida frågor och 

problem som är relevanta för den unga generationen. Hon föreslår att trilogin (numera 

quadrologi) var aktivt engagerad i att kommentera och behandla hoten, skräcken och 

problemen som karaktäriserade 1990-talets amerikanska samhälle, särskilt för ungdomarna.
15

  

 

Angående tillbakagången av filmens final girl menar Wee att det inte alls är så, utan hon har 

snarare utvecklats istället. Till en början kännetecknades en final girl av att hon under flera 

gånger klarade av mördarens attacker, inte att hon var kapabel till att besegra eller döda 

honom. Under 80-talet var hon starkare än under 70-talet, och dessa starka individer är 

föregångare till de som presenterades i och med Scream. I Scream finns det två final girls, 

Sidney Prescott (Neve Campbell) och Gale Weathers (Courtney Cox). Den traditionella final 

girl är en sorts outsider, en rebell mot samhället. Prescott är dock en vanlig high school-

student, populär och har en pojkvän, även fast hon har sex för första gången framåt slutet av 

filmen, och sex har ju alltid varit lika med död i de tidigare slasherfilmerna. Oskuldsrollen, 

som alltid filmens final girl har gestaltat, har nu istället filmnörden Randy. Och när han blir 

attackerad är det Sidney som räddar honom. Gale stämmer inte in på den klassiska film girl 

heller. Hon är karriärorienterad, självisk, ambitiös och amoralisk. Både Sidney och Gale 

överlever inte heller bara i en film (överlevaren i Fredagen den 13:e dör i början av Fredagen 

den 13:e del 2 och överlevaren i Terror på Elm Street dör i tredje delen av serien) utan är med 

i alla Scream-filmerna. På det viset behandlas final girl på ett annorlunda sätt under 90-talet 

än tidigare. De blir inte besegrade, de utvecklas (Sidney som hade sex i slutet av filmen och 

kunde efter det besegra monstret) och fortsätter att göra motstånd mot de återkommande 

mördarna.
16

  

 

Det finns även de som snarare tycker tvärtemot Wee. I sin artikel nämner hon Sarah 

Trecansky som menar på att genren inte alls har uppdaterats, utan menar att Screams mördare 

Ghostface är helt olika sina föregångare Michael Myers och Freddy Kruger eftersom de är 

mycket lättare att besegra.
17

 Skillnaderna mellan mördaren i Scream och i slasherfilmerna från 

                                                             
15 Wee, s. 50. 
16 Wee, s. 57-60.  
17 Wee, s. 51. 
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70–80-talet är att han numera är dödlig och inte överlever attack efter attack, för det är nya 

mördare i varje uppföljare vilket det inte var i slasherfilmens begynnelse. Mördaren är inte 

lika psykiskt sjuk som till exempel Norman Bates i Psycho och han är inte lika stor och stark 

som Michael Myers eller Jason Voorhees. Att han är psykiskt sjuk råder det inga tvivel om, 

men han är inte missanpassad som de tidigare monstren. Han lever här mitt ibland 

ungdomskretsen, bland kompisar och flickvänner, till synes helt normal. Någon direkt 

förklaring till varför de begick morden får man inte som man fått tidigare. Jason hämnas sin 

döda mamma och Freddy hämnas på barnen vars föräldrar deltog i mordet på honom. Mindre 

förklaringar såsom att mördarens mor begick självmord för att hans far blev tillsammans med 

en annan kvinna är en förklaring till mördaren i Scream-filmerna, en annan säger att han 

skulle ”testa” och se hur lång tid det skulle ta innan han åkte fast.
18

  

 

Ryan Lizardi gör i sin artikel ”Re-imagining” Hegemony and Misogyny in the Contemporary 

Slasher Remake en jämförelse utifrån hegemonin och kvinnofientligheten i originalfilmen 

gentemot nyinspelningen, med fokus på Motorsågsmassakern och Last House on the Left. 

Förutom att undersöka vad som skiljer sig filmerna i mellan undersöker han hur filmerna står 

sig till nutida kulturella frågor. Att nyinspelningarna är blodigare än originalfilmerna visste 

han på förhand, originalfilmerna innehåller faktiskt överraskande lite blod mot vad man kan 

tro efter all ramaskri de fått utstå, men har de samma ideologiska betydelser som de andra 

filmerna som var producerade i en helt annan tidsperiod? Slasherfilmerna från 70–80-talet har 

blivit kraftigt teoretiserade för deras ideologiska frågor gällande genus och politik. Genom att 

påvisa skillnader och likheter filmerna mellan kan han visa att dessa nyinspelningar visar en 

beundransvärd ideologisk kontinuitet, fast på ett överdrivet betonat och stillistiskt sätt.
19

 

 

Kollisionen mellan vad som är normalt och onormalt är en viktig faktor att diskutera när man 

jämför på detta sätt menar författaren. I originalet är ungdomarna varnade för det onormala, 

de blir tillsagda att hålla sig på den stora vägen och inte ta några avstickare, ta upp liftare eller 

att inte gå och snoka i andras egendom. I slutet besegrar filmens final girl monstret genom att 

”lura in honom” i civilisationen och vänder således hans onormalhet tillbaka mot honom. 

Säkerheten återfinns för final girl i det ”normala”, i det här fallet en trafikerad väg. I 

nyinspelningen är straffet för att avvika från det normala inte bara fortfarande närvarande, 

utan det har även ökat. Det syns både på var hotet finns och behandlingen av de manliga 

                                                             
18 Wee, s. 54-55. 
19 Lizardi, s. 113.  
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karaktärerna. Huset där monstret håller till är inte längre en avstickare från vägen, utan det 

ligger mycket närmare civilisationen. Dessutom är det sex och droger inblandat i 

nyinspelningen vilket det inte är i originalet. Genom att betona att final girl återvänder till det 

normala från det onormala är en följd av samtidens kulturfrågor. Det har varit samhälliga 

debatter om immigrationslagar, rädsla för nya terrorattacker och ett USA som fått väldigt 

dåligt rykte om sig världen över. De nya slasherfilmerna försöker bryta sig bort från det 

onormala som fanns i originalfilmerna.
20

 

 

Vidare jämför han filmernas tortyrscener. I de gamla slasherfilmerna var tortyrscenerna med 

kvinnor två och en halv gånger längre än för männen. Författaren jämför sedan tortyrscenerna 

i Motorsågsmassakern och dess nyinspelning. Männen i originalfilmen dör fort. De hinner 

knappt uppfatta att det är en mördare där innan de fått sätta livet till. En av männen hinner 

vara i mördarens hus sex sekunder innan han blir slagen i huvudet med en hammare. Den 

rullstolsbundna karaktären dör ute i skogen i mörkret av en överraskande attack.  

Skillnaden är stor mellan hur männen och kvinnorna dör. Den ena kvinnan blir upphängd med 

en krok i ryggen och får hänga där skrikandes medan filmens ena mördare Leatherface går 

ifrån och sågar i hennes pojkväns döda kropp. Filmens final girl får utstå psykologisk terror, 

vilket bland annat inkluderar en middag med mördarfamiljen, under ungefär 20 minuter i 

filmen innan hon lyckas fly därifrån. I nyinspelningen får även männen lida lika mycket som 

kvinnorna gjorde i originalfilmen. En av männen får ett ben avsågat och hängs upp, precis 

som ena kvinnan i originalet, på en krok där han får hänga i någon timme. En stund efter han 

hängts upp trycker monstret upp grovkornigt salt i hans sår. Filmens final girl är den enda av 

filmens protagonister som får veta allt om skräcken kring familjen och huset. Detta kallar 

författaren för ”överdriven realisering/insikt” jämfört med originalet där hennes jämlike inte 

får veta någonting alls om familjen. Hon tror att han rymt därifrån när hon hoppat in i en 

förbipasserande bil, men bilen tar henne tillbaka till huset. Hon blir dessutom tvungen att 

döda en av sina vänner.
21

 

 

Nyinspelningarna båda personifierar och förskönar den psykologiska kvinnofientlighet som 

återfinns i originalfilmerna. Ett annat exempel han tar upp är nyinspelningen av Fredagen den 

13:e där filmens final girl tvingas leva i Jasons tillhåll, en grotta, i flera veckor innan hon blir 

räddad, något sådant återfinns inte i originalfilmerna. Utifrån originalfilmernas, som 

                                                             
20 Lizardi, s. 116-117.  
21 Lizardi, s. 117-119. 
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författaren kallar det, ”politiskt kluvna slut” är det ganska stora skillnader filmerna i mellan. 

Nyinspelningarna försöker inte här härma originalfilmerna, utan istället ge ett hoppfullt slut, 

ett slut som säger att allting kommer bli bra. I Motorsågsmassakern blir förvisso filmens final 

girl räddad, men hon kommer troligtvis inte repa sig på flera år, kanske inte under hela sitt liv, 

från den psykologiska terror som hon fått utstå. Det finns inte heller någon indikation på att 

mördarfamiljen kommer att på något sätt bli straffade för det de gjort. I nyinspelningen lyckas 

filmens final girl få med sig en bebis, familjen har för vana att ta hand om barnen från de 

familjerna som de mördar, och i sitt flyktförsök kör hon på monstret. Sista scenen med henne 

en lycklig sådan då hon tittar ner på barnet och ler förtjust. Det är inga som helst indikationer 

på att hon inte kommer att kunna leva sitt liv på ett vanligt sätt efter att hon kommit hem. 

Sammanfattningsvis skriver författaren att man får tolka de på många viss förändrade temana 

i nyinspelningarna som en sorts omtolkning för att passa in i en förändrad tid och kultur. 

 

2.2 Nyinspelningar 

Nyinspelningar är en betydelsefull del av filmskapandet, både ur ekonomisk synpunkt och ur 

estetisk synpunkt. Jennifer Forrest och Leonard R. Koos ger en kort överblick hur 

nyinspelningar har sett ut under historiens gång. De skriver att nyinspelningar ännu inte har 

hittat sin legitima plats i filmteorin som genrefilmer, cykler, serier och uppföljare har gjort. 

De har sedan 50-talet blivit behandlade med mindre respekt än de nyss nämnda. Hollywood-

nyinspelningar är knappast ett unikt fenomen, men eftersom de har dominerat filmindustrin 

sedan 10-talet är det de som får ta den största delen av kritiken som riktas mot nyinspelningar. 

Till en början var dock nyinspelningar väldigt vanligt. Filmer under 10–20-talen gjordes det 

nyinspelningar väldigt ofta, många gånger berodde det på att originalfilmens negativ gått 

sönder, men senare berodde det även på alla de nya tekniska innovationerna som kom vilket 

gjorde det möjligt att exempelvis spela in samma film igen fast med ljud. På senare år har 

produktionsbolagen gjort nyinspelningar av filmer som mottagits väl av publiken förr  

 i tider då biopubliken sviker.
22

  

 

Genom att göra nyinspelningar på utländska filmer, inhemska filmer har inte fått lika stor 

kritik, har Hollywood blivit kallat för skamlöst och blivit anklagade för kulturell 

piratkopiering och för politisk imperialism. Det de gör är egentligen att spela in 

                                                             
22 J Forrest & L R. Koos, Dead Ringers – The Remake in Theory and Practice, State University of New York Press; 
Albany, 2002, s. 4-6.  
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originalfilmerna på nytt med Hollywood-stilen och slänga ut dem på marknaden igen med en 

amerikansk stämpel på dem. Författarna tar upp Ginette Vincendeau som har analyserat 

nyinspelningar som Hollywood har gjort av franska filmer. Hon väljer att skilja mellan 

amerikanska och franska filmtraditioner genom att kalla den franska för bestämt motiverad, 

både av händelseförloppet och av karaktärerna. En amerikansk nyinspelning på en fransk film 

lovar ett bättre och lättare slut än vad den franska originalfilmen hade. På så vis kan man kalla 

Hollywood för ”barnsliga” och Europa/Frankrike för vuxna eftersom Hollywood väljer att 

förenkla filmerna, särskilt sluten. Forrest och Koos tycker dock att nyinspelningar, trots all 

kritik mot dem, är väldigt centrala i filmhistorien. Många av filmvärldens viktigaste filmer är 

nyinspelningar. En nyinspelning lyser inte bara upp originalfilmen, utan den når även ut till en 

bredare publik än tidigare.
23

 

 

Constantine Verevis undersöker i sin bok Film Remakes vad en nyinspelning verkligen är för 

något. Han kommer inte fram till någon direkt slutsats angående vad det är, utan han skriver 

att det inte finns något simpelt svar angående vad termen ”nyinspelning” betyder, utan boken 

påvisar snarare vad som definierar en nyinspelning.
24

 Verevis hänvisar en hel del till andra 

författare när han redogör för hur man skulle kunna gå tillväga när man ska klassificera 

nyinspelningar. Jag har valt att inte gå till primärkällorna där, för det jag är ute efter är att ge 

en kort beskrivning över hur de olika kategorierna är utformade och det anser jag att Verevis 

återger klart och tydligt.  

 

Författaren menar att för producenter är nyinspelningar en garanti för bra försäljning. En 

nyinspelning är redan försåld, åskådarna har redan sett den tidigare och vet om de gillar den 

eller inte eller hört från andra att originalfilmen ska vara bra. Utländska filmer är för 

producenterna i Hollywood ”egendomslösa” därför att de innehåller lokala delar för just det 

landet och politiskt innehåll och har därför inte någon direkt möjlighet att utnyttja den 

amerikanska marknaden. Det är inte bara ett bevis på att Hollywood är en imitatör, utan att de 

även är giriga som inte tillåter originalfilmer från andra länder att försöka slå sig in på den 

amerikanska marknaden. Att göra nyinspelningar av filmer är en trend som pågått under flera 

år som uppmuntrats Hollywoods konglomerat. Studiorna försöker duplicera tidigare 

succéfilmer för att minimalisera förlusten som kan tänkas komma från en helt ny film som 

ingen känner till tidigare. Genom att till exempel göra en nyinspelning på Apornas planet 

                                                             
23 Forrest & Koos, s. 7-14.  
24 C Verevis, Film Remakes, Edinburgh University Press: Edinburgh, 2006, s. 29. 
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(Schaffner, 1968), som var och är en B-film, och i nyinspelningen lägga till stjärnskådespelare 

som Mark Wahlberg, Helena Bonham Carter och låta den mycket kända och omtyckta 

regissören Tim Burton regissera filmen öppnas plötsligt en möjlighet att återuppliva 

franchisen. Apornas planet har nått kultstatus och älskas av många människor världen över, 

med en väldigt dyr blockbusterfilm innehållandes både stjärnor och uppdaterade 

specialeffekter finns möjligheten för åskådarna att återuppleva en nyversion av denna film. 

Många forskare, som till exempel Mark Kermode, menar att detta är ett exempel på industrins 

estetiska lathet och förkärlek till redan sålda produkter.
25

  

 

Hur man kan eller ska kategorisera nyinspelningar har forskare tvistat om. Verevis upp tre 

olika tillvägagångssätt man kan välja när man kategoriserar. I det första tillvägagångssättet 

fokuserar man på produktion, industri (handel och distribution) och regissörer, andra är en 

textuell kategori, där diskuterar och analyserar han texter (story och struktur) och 

klassificering, och i tredje delen, som är en kritisk kategori, behandlar man frågor kring 

reception som både inkluderar publik och andra institutioner.
26

 Jag väljer att bortse helt från 

det sista tillvägagångssättet eftersom det inte är intressant för min undersökning.  

  

Inom det första tillvägagångssättet har en forskare vid namn Druxman utformat tre olika 

kategorier som man kan placera nyinspelningar från Hollywood i. Första kategorin kallar han 

för ”the disguised remake”, där hamnar nyinspelningar som är väldigt lätt uppdaterade eller 

som man bara bytt titel på. Den försöker inte på något sätt dra uppmärksamhet till 

originalfilmen. Ett exempel är Norr om Rio Grande (Walsh, 1949) som är en maskerad 

västernnyinspelning av deckaren Sierra (Walsh, 1941). Kategori nummer två heter ”the direct 

remake”, och där hamnar nyinspelningar som genomgår några stycken förändringar eller som 

antar en ny titel, men den undanhåller inte att den är baserad på en tidigare produktion. Sista 

kategorin heter ” the non-remake”, och där hamnar filmer som går under samma titel som en 

tidigare produktion, men de har en helt ny story. Verevis tycker inte att Druxmans kategorier 

är bra, för till exempel så hamnar Titanic (Cameron, 1997) både under ”non-remake” och 

”disguised remake”. Enligt mig är det ett bra klassificeringssätt. Ifall en film, som Titanic 

enligt författaren, hamnar under två kategorier kan man lägga in den under den kategorin där 

                                                             
25 Verevis, s. 1-10.   
26 Verevis, s. 23-25 
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den passar bäst. Det är likadant med genrer, en film kan vara en skräckkomedi men hamnar 

oftast i skräckgenren även fast den egentligen är lika mycket komedi som skräck.
27

 

 

För ett bättre omfång väljer jag även att nämna Greenberg, som även han utformat olika 

kategorier för nyinspelningar. Under ”the acknowledged, close remake” hamnar 

nyinspelningar där väldigt lite eller ingenting alls är ändrat i narrativet från originalfilmen. 

Kategori två kallar han för ”the acknowledged, transformed remake” och där hamnar filmer 

som ändrat karaktärer och tidsperiod, men originalfilmen är fortfarande delvis igenkänd. Ofta 

får originalfilmen kredit i marknadsföringen av filmen. Sista kategorin heter ”the 

unacknowledged”, och där hamnar de nyinspelningar som har mindre eller större förändringar 

i karaktärer och tidsperiod, men publiken är inte medvetna om att det är en nyinspelning.
28

  

 

Vidare skriver författaren att Timothy Corrigan menar på att auteurer som Steven Spielberg 

och James Cameron är viktiga i Hollywood ur kommersiell synpunkt eftersom publiken 

känner till de regissörerna väl. Skulle de göra en nyinspelning av någon film så är det snarare 

en ”individuell vision/perspektiv” av originalfilmen. Han nämner även Catherine Grant som 

menar att en auteur gör anspråk på tidigare verk till deras egna och skriver över dem med 

deras igenkännbara stil. Tim Burtons nyinspelning på Apornas planet är alltså inte en 

nyinspelning utan en ”nyföreställning”.
29

  

 

Det andra tillvägagångssättet, det textuella, föreslår att man ser nyinspelningar i olika texter, 

eller strukturer, som är producerade enligt tidigare narrationer i olika filmmodeller. Verevis 

hänvisar till Thomas M. Leitch som menar att filmerna har ett triangulärt förhållande 

(nyinspelning, originalfilm, litteratur/manus) och har efter den teorin utformat ett 

klassificeringssystem. Första kategorin kallar han för ”readaption”, och i den kategorin 

hamnar nyinspelningar som ignorerar eller behandlar originalfilmen som oviktig för att kunna 

påvisa att man är så trogen mot egendomen (manus, litteratur) som det bara går. ”Update” 

heter andra kategorin, och där hamnar filmer som direkt konkurrerar med sin originalkälla 

genom att öppet påvisa att många förändringar har gjort gentemot originalkällan. Tredje 

kategorin heter ”homage”, en kategori där filmerna försöker leda åskådarnas uppmärksamhet 

till originalkällan. Dessa filmer är på det klara med att de kommer sekundärt gentemot 

                                                             
27 Verevis, s. 7-8. 
28 Verevis, s. 8-9.  
29 Verevis, s. 9.  
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originalfilmen eller litteraturen. Sista kategorin kallar han för ”true remake”, och där hamnar 

filmer som hävdar att de är bättre än originalfilmen, den är inte bara lik originalfilmen utan 

den är även mycket bättre. Verevis kritiserar Leitch klassificering eftersom han menar att det 

finns nyinspelningar som inte alls tävlar med sina originalfilmer utan snarare hyllar dem. 

Cape Fear (Thompson, 1962)/(Scorsese, 1991) som enligt Leitch är en ”true remake”, har till 

exempel släppts tillsammans i en och samma DVD-utgåva. När Martin Scorseses 

nyinspelning hade premiär på bio gick originalfilmen några dagar tidigare på tv. Författaren 

tycker att Leitch har förbisett tv:ns betydelse.
30

 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Clovers teori om vad som kännetecknar en slasherfilm är en av mina utgångspunkter. Den 

väljer jag att använda för att de flesta komponenterna hon tar upp berör mördaren som jag valt 

att undersöka närmare. Hon har vaskat fram sex stycken komponenter som hon tycker 

kännetecknar en slasherfilm, hon skriver inte att de på något sätt måste finnas med, men på 

det stora hela återfinns dessa komponenter i alla slasherfilmer från 70- och 80-talet.  

  

Filmerna ska innehålla en mördare som på något sätt är bortstött från samhället genom ett 

trauma i barndomen och/eller är sexuellt förvirrad. Detta fanns redan med i Psycho där 

mördaren, Norman Bates, både är sig själv och sin döda mamma. Han begick filmens enda 

mord för att han kände sig upphetsad av den kvinnliga motellbesökaren och då tog hans 

mammas sida över och mördade henne. Bröderna Leatherface och Chop Top i 

Motorsågsmassakern-filmerna saknar en modersgestalt i sitt liv. De är närmare 30-årsåldern 

fast beter sig som barn, speciellt Leatherface. I Alla helgons blodiga natt är mördaren, delvis, 

ett barn. Michael ser sin syster ha samlag i deras föräldrars säng när han är sex år, och hugger 

därefter ihjäl henne. Senare i filmen beskrivs hans som en 21-åring med ett barns sinne. I 

filmerna av Psycho-typen, I nattens mörker (De Palma, 1980) är ett annat exempel, är 

monstret en insider. Ena halvan fungerar felfritt, men andra halvan är en kallblodig mördare. I 

Motorsågsmassakern och Alla helgons blodiga natt har filmens mördare ingen normal halva, 

de är helt missanpassade.
31

 

 

                                                             
30 Verevis, s. 10-17.  
31 Clover, s. 26-29. 
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Dessa mördare har en fruktansvärd plats som sin utgångspunkt, ofta ett hus av något slag. 

Några exempel är Bates herrgård, den galna familjens gård i Motorsågsmassakern och 

Michael Myers gamla övergivna hus i Alla helgons blodiga natt. Dessa platser har något 

hemskt förflutet. I Psycho och Motorsågsmassakern återfinns två mumifierade kvinnor i 

husen medan Michael Myers mördade sin syster i det övergivna huset i Alla helgons blodiga 

natt. För att skörda sina offer använder mördaren olika sorters tillhyggen som vapen. 

Skjutvapen är uteslutet. Mödarens favoritvapen i en slasherfilmer är knivar, hammare, yxor, 

högafflar och dylikt, allt som ger en möjlighet för honom att vara tyst när han mördar dem så 

ingen annan märker honom. Slasherfilmen har även en fascination för kött och blod, vilket ett 

knivhugg erbjuder snarare än ett skotthål. Genom närbilder och specialeffekter kan vi själva 

få se hur vår kropp ser ut inuti.
32

  

 

I varje film skördar mördaren en del offer. Från att ha bara varit ett i Psycho, ökade det till 

fem i Alla helgons blodiga natt för att sedan öka till 14 i Fredagen den 13:e Del 3. 

Filmskaparna resonerade att det enda som är bättre än att se en vacker kvinnas död är att se 

flera vackra kvinnors död. Offren är oftast i tonåren, därav termen ”teenie kill-pic”. De 

tonåringar som smyger ifrån för att utöva sexuella aktiviteter dör tidigt i filmen, allt som 

oftast direkt efter, eller rent av under, samlaget. Detta händer både kvinnor och män. En 

väsentlig skillnad mellan könen är att kvinnor dör för att de är kvinnor medan männen dör för 

att de kommer i mördarens väg eller gör något misstag.
33

  

 

I varje film finns det en final girl som hittar kropparna av sina döda vänner. Hon blir jagad 

och skadad, hon skriker, ramlar, reser sig och skriker igen. Skillnaden mellan henne och 

filmens offer är flera. Offren får oftast känna av terrorn i några få sekunder strax innan de dör, 

filmens final girl får under många långa minuter eller timmar veta om att hon är hotad till 

livet. Hon har till skillnad mot de tidigare offren styrkan att slå tillbaka mot mördaren så 

antingen håller hon sig vid liv tills hon blir räddad eller besegrar mördaren själv.
34

  

 

Sista komponenten kallar författaren för chock. Den numera klassiska duschscenen i Psycho 

är ett typexempel på en chockscen där Bates attackerar den kvinnliga motellgästen när hon 

duschar med ett antal knivhugg med en snabb klippning som visar kniven, duschen och 

                                                             
32 Clover, s. 30-32. 
33 Clover, s. 32-34. 
34 Clover, s. 35-36. 
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kvinnans ansikte, arm, fötter och till slut det blodiga badkaret. Det var en mer seriös ton än i 

70-talets slasherfilmer där skräcken är lite mer komplicerad. Varje gång åskådarna känner 

rädsla är det snarare av avsky än av ”seriös” skräck.
35

   

 

En annan framstående forskare kring genren som jag har som teoretisk utgångspunkt är Vera 

Dika som med sin bok Games of Terror – Halloween, Friday the 13th and the Films of the 

Stalker Cycle undersöker varför filmerna dök upp under den specifika tidsperioden som de 

gjorde och vad det var i filmerna som tilltalade ungdomarna, som var den största målgruppen. 

Hon har gjort ett urval baserat på hur framgångsrika filmerna var under tidsperioden 1978-

1981, vilket hon menar är genrens guldålder. Hon väljer att kalla genren för, i varje fall 

filmerna i hennes undersökning, för stalkerfilmer vilket hon baserar på användandet av 

”point-of-view”-kamera, eller ”I-camera” (hädanefter förkortar jag det till POV), vilket är en 

kameravinkel från mördarens perspektiv när han förföljer (stalking) sina offer. Denna 

kameravinkel är det största kännetecknet för slasherfilmer enligt henne och återfinns i alla 

filmerna i hennes undersökning.
36

 Clover är även hon inne på att POV brukar användas för att 

representera mördarens syn. Ofta får man även höra honom andas. Ett POV-klipp är lika med 

identifikation med mördaren för åskådarna. Ofta kommer ett POV-klipp från mördaren innan 

åskådarna sett mördaren och lärt känna filmens final girl. Under filmens gång avtar 

åskådarens närhet med mördaren samtidigt som den växer för filmens final girl. I slutet 

kommer inga POV från mördarens synvinkel, utan helt uteslutande från final girl.
37

 Många 

menar att denna kameravinkel är en sorts njutning för åskådarna när mördaren närmar sig sina 

offer. Robin Wood skriver att det finns en annan anledning till denna vinkel: det är ett sätt att 

bevara mördarens identitet för att slutet av filmen låta det bli överraskning för åskådarna. 

Känslan av ovisshet, oidentifierade och om mördaren skulle vara övernaturlig göder 

åskådarens fantasi ända fram till slutet av filmen.
38

 

 

4. Material och urval 

Mitt material består av tre stycken slasherfilmer som jag valde utifrån deras popularitet. Att 

göra urvalet på något annat sätt fann jag inte lämpligt eftersom alla slasherfilmer innehåller en 

                                                             
35 Clover, s. 40.  
36 V. Dika, “Games of Terror – Halloween, Friday the 13th, and the Films of the Stalker Cycle”, Fairleigh Dickinson 
Univ. Press, cop. 1990: Rutherford, s. 10-14.   
37 Clover, s. 45.  
38 R Wood, “Returning the Look – Eyes of a Stranger” i “American Horrors – Essays on the Modern Horror Film” 
University of Illinois Press, cop.: Urbana,1987, s. 83.   
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mördare, därför tycker jag ett urval efter popularitet är mest relevant. Jag har två förklaringar 

till varför de här tre filmerna är de populäraste. Först och främst så spelade filmerna in många 

gånger mer pengar än vad de kostade att producera, vilket Wee tar upp i sin artikel. För det 

andra så går populariteten också att utvinna från alla uppföljare filmerna fått. Fram till idag 

har Alla helgons blodiga natt fått sju uppföljare, Fredagen den 13:e nio och Terror på Elm 

Street sex jämfört med andra slasherfilmer som bara fått ett fåtal eller inga alls. 

Motorsågsmassakern och Prom Night (Lynch, 1980) har båda fått tre stycken uppföljare 

medan Blodiga Hjärtans Dag (Mihalka, 1981) och Hell Night (DeSimone, 1981) inte fått 

någon. Jag valde även dessa tre eftersom alla producerades under olika omständigheter. 

Varför jag väljer Fredagen den 13:e Del 2 istället för första delen i serien är av den enkla 

anledningen att mördaren Jason Voorhees inte medverkar i den, utan det är hans mamma som 

är mördaren. Och eftersom jag inte jämför filmerna med varandra, utan mördarna i filmerna 

så skulle en jämförelse mellan Jason och hans mamma bli irrelevant för mitt syfte. 

 

Mitt scenurval till analyserna är baserade på vilka scener jag anser är de mest karaktäristiska 

för varje stilgrepp. I Alla helgons blodiga natt är till exempel kameraarbetet viktigt för att 

undanhålla Michael för åskådarna, då väljer jag ut ett antal nyckelscener där kameraarbetet är 

mest påtagligt. I Friday the 13th är ljussättningen ett framstående stilgrepp, och där väljer jag 

således ut de mest påtagliga scener med ljussättning. Många gånger återkommer samma 

stilgrepp flera gånger i filmen, och med risk för en hel del upprepningar har jag helt enkelt 

valt ut några exempel istället för alla, återigen baserat på vilka jag anser vara de mest 

karaktäristiska delarna. Men bara för att ljussättningen är det mest karaktäristiska greppet i 

Friday the 13th kommer jag inte lämna andra stilgrepp därhän, utan andra karaktäristiska 

stilgrepp för mördarens framställning kommer återfinnas i analyserna.  

 

Urvalet till mordsekvenserna är snarlikt ovanstående urval. Somliga filmer innehåller många 

mord som påminner om varandra, i Halloween använder Myers sin kniv på många av sina 

offer, varpå jag valt ut några enstaka. Andra filmer innehåller en större spridning på hur och 

med vad för tillhygge morden begås, och då har jag tagit med fler exempel. Antalet mord 

varierar även från film till film. Båda Terror på Elm Street innehåller bara tre mord vardera 

medan Halloween innehåller 13. Då har jag valt att ta med alla morden från Terror på Elm 

Street-filmerna medan jag använt mig av urvalet jag redogjort för här ovan på Halloween.          
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4.1 Metod 

Jag kommer tillämpa ett neoformalistiskt tillvägagångssätt i min analys. Varför jag valt den 

metoden är för att den både inrymmer de stilgrepp jag är intresserad av för att undersöka hur 

mördaren framställs samt att den tillåter att undersöka filmerna narrativt. Flera av greppen jag 

undersöker kan användas både på ett stillistiskt sätt och på ett narrativt sätt. Exempelvis 

fungerar filmers ljussättning både för att återge en skrämmande effekt och för att dölja 

någonting för åskådarna. När jag undersöker hur mördaren framställs kommer jag använda 

mig av olika sorters stilgrepp som man kan använda för att undersöka en films stil, men när 

jag analyserar morden använder jag inte stilgrepp, utan de analyserar jag främst ur ett narrativt 

perspektiv. Jag förklarar snarare hur morden genomförs än hur de ser ut stilistiskt.  

 

Enligt Bordwell och Thompson kan man dela upp stilgreppen i fyra olika kategorier: mise-en-

scene, foto, klippning och ljud.
39

 Alla fyra kategorierna kommer fylla en viss funktion i min 

undersökning, inte minst mise-en-scene och foto, Nedan följer en redogörelse för de olika 

stilgreppen jag kommer använda i mina analyser.  

     

Inom mise-en-scene är det ljussättningen jag kommer använda mig av. Ljussättningen i film 

brukar användas för att lysa upp specifika delar av bilden som ska få åskådarnas 

uppmärksamhet medan en skugga i bilden skymmer en viss detalj eller bygger upp spänning 

för vad som komma skall. Bordwell och Thompson delar upp ljussättningen i fyra kategorier: 

kvalitet, riktning, källa och färg. Ljuskvaliteten kan bestå av hårt ljus som skapar skarpa 

skuggor och/eller konturer. Riktningen bestämmer var ljuset ligger på bilden, ett exempel är 

bakljus som kommer bakom objektet som filmas och tenderar att skapa siluetter när inga 

andra ljuskällor används, vilket används flitigt i de filmerna jag har valt. I spelfilmer används 

ljuskällor jämt för att skapa det extraljus som behövs medan man i dokumentärer måste ta 

hänsyn till omgivningarna medan ljusets färg menas med de olika färgerna som bidrar till 

bilden, t.ex. så bidrar brinnande ljus till en lite mer orange ton i bilden. Förutom bakljus 

används även low key som bidrar med mörkare skuggor och skarpare kontraster. Denna 

används flera gånger och lyser upp mördaren som mestadels blir mörk men man kan urskilja 

en del av masken, en arm etc. Sidoljus används också vilket bidrar till att ena delen av 

                                                             
39 D Bordwell & K Thompson. (2009), Film Art – An Introduction, McGraw-Hill: London. 
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exempelvis ansiktet är mörkt medan konturerna blir extra tydliga på den ljusare delen av 

ansiktet.
40

  

 

Kameraarbetet och klippningen bestämmer vad som ska filmas och hur det ska filmas. I 

skräckfilm är det betydelsefullt att hålla mördaren hemlig långt in i filmen, både genom 

kameraarbete och genom ljussättning. Det finns många olika kameravinklar som låter 

mördaren vara närvarande men fortfarande hemlig för åskådaren. Det mest karaktäristiska för 

att hålla mördarens identitet hemlig i slasherfilmer är, som Clover, Dika och Wood påpekar, 

är genom POV-kamera från mördarens synvinkel. Åskådarna får se det mördaren ser utan att 

han avslöjas. Detta är dock ett narrativt grepp eftersom det bestämmer hur mycket 

informationen som ska nå åskådarna genom att hålla mördarens identitet hemlig större delen 

av filmen.    

 

I framställningen av mördaren kommer jag annars analysera vilka kameravinklar som 

används. Nära helbild och helbild är två kameravinklar som återkommer. I nära helbilden 

utelämnas allt som oftast masken, det som är synligt är oftast från midjan upp till axlarna. 

Denna vinkel tillåter både att visa karaktärer och omgivningarna. När mördaren syns i helbild 

är kameran ofta placerad så pass tillvida långt bort ifrån mördaren att man nätt och jämt kan, 

och hinner innan det klipps, skapa en uppfattning om hur mördaren ser ut. Efter mördaren har 

avslöjats används även nära närbilder på axlarna och uppåt samt närbilder. I nära närbilder 

syns överdelen av kroppen samt ansiktet medan en närbild visar karaktärens ansikte.
41

   

 

Ljudet i film består av tre olika delar: dialog, musik och effektljud. Musiken är oftast 

underordnat dialogen och fyller de delar när dialogen saknas. Men det är inte alltid dialogen 

som är allra viktigast, i actionsekvenser är det effektljuden som är det viktigaste ljudet.
42

 

Ljudet är det jag kommer är det stilgrepp som får minst plats i min analys. Effektljud används 

en del, i synnerhet under de sekunderarna innan mördaren begår mordet då offret ofta hör 

fotsteg eller en kvist som går av. Dialogen är nästan obefintlig, det är bara Freddy av 

mördarna som pratar. Musiken är även den mindre viktig, det är bara Alla helgons blodiga 

natt som vid vissa tillfällen har återkommande musik när Michael förekommer i bild.    

                                                             
40 Bordwell & Thompson, s. 124-126. 
41 Bordwell & Thompson, s. 191.  
42 Bordwell & Thompson, s. 264 ff.  
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5. Analys 

5.1 Alla helgons blodiga natt 

När Michael Myers (Tony Moran) var sex år mördade han kallblodigt sin syster med en 

kökskniv i den lilla staden Haddonfield. 15 år senare lyckas han rymma från mentalsjukhuset 

han suttit inspärrad på och återvänder till sin hemstad, nu med siktet inställt på tonårsflickan 

Laurie Strode (Jamie Lee Curtis).  

 

Både Clover och Dika skriver att 70- och 80-talets slasherfilmer karaktäriserades av POV i 

kameraarbetet. Filmen inleds med ett cirka fyra minuter långt POV-klipp från sexåriga 

Michaels synvinkel, i vilket man även hör honom andas som ju också är vanligt när POV 

används. Han smyger utanför huset på sin syster och hennes pojkvän. När de beslutar sig för 

att gå upp på övervåningen smyger Michael in till köket och hämtar en kökskniv. Han ställer 

sig i mörkret i vardagsrummet när hans systers pojkvän kommer ner för trappan och går ut 

genom ytterdörren innan han smyger upp för trappen. Uppe i hallen hittar han en clownmask 

på golvet som han tar på sig, och kameravinkeln får nu istället två hål där ögonen kikar ut 

genom masken. Han smyger in i rummet där hans syster sitter med bar överkropp, och direkt 

efter att hon vänder sig om och skriker hans namn hugger han henne flera gånger innan hon 

faller ihop livlös på golvet och han springer ner för trappan och ut på gården.  

 

Förutom scenen ovan är det glest med POV i filmen. Istället används en nära helbild. Den 

kameravinkeln följer flera gånger Michaels ryggtavla. Första gången den används är när 

Laurie ska lämna en nyckel vid Myers gamla hus. En kamera inne ifrån huset som filmar 

Laurie används, samtidigt som man hör någon som andas. När Laurie lämnat nyckeln ställer 

sig Michael med sitt bakhuvud framför kameran. I sekvensen efter används en likadan 

stillastående kamera som filmar Laurie som sjungande går på trottoaren bort ifrån kameran. 

Efter en stund ställer sig Michael framför kameran tungt andandes, det som syns i bild är 

ryggen och hans vänsterarm. Kameravinkeln används även i en senare scen där Michael går 

och inspekterar ett av sina framtida offer.  

 

Hur mycket av Michael som visas i bild trappas upp under filmens gång. I scenerna efter när 

han förföljer Laurie filmas han med en nära helbild varpå man kan uppfatta att han har en vit 

mask på sig. Första gången en närbild på honom används syns dock aldrig ansiktet i bild, utan 

bara kroppen. Det dröjer lite mer än en timme innan en närbild på hans ansikte/mask kommer, 
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alla andra gångerna masken har synts har antingen varit med tillsammans med en helbild eller 

att det delvis varit skymt av någonting. En annan återkommande kameravinkel är att filma en 

av karaktärerna samtidigt som man ser Michael i bakgrunden, till exempel så ser man honom 

flera gånger genom olika fönster. Eftersom fokus ligger på karaktären framme vid kameran 

syns Michael ännu mindre eftersom han är i oskärpa. 

 

Ljussättningen fyller en funktion i framställningen av Michael. Första delen av filmen utspelar 

sig mitt på dagen och karaktäriseras uteslutande av kameraarbetet. Under kvällen blir 

ljussättningen viktig eftersom den framhäver Michaels kritvita mask i mörkret. I en scen står 

han bredvid ett träd och inspekterar ett av sina offer, vänstra sidan av trädet som han står på är 

upplyst, när det kommer människor mot honom gömmer han sig på högra sidan av trädet och 

blir då till en svart gestalt istället. När Laurie hittar kropparna från sina döda vänner i filmens 

slutskede ställer hon sig gråtande intill en mörk dörröppning. Efter en kort stund uppenbarar 

sig Michaels vita mask sakta i öppningen bakom henne.  

 

Det finns några återkommande ljudkomponenter när Michael är med i bild. Förutom att man 

får höra honom andas tungt vid en del POV- och FPV-klipp gör man det också i slutscenen 

när han försöker strypa Laurie. Två olika höga pianotoner återkommer även flera gånger. 

Första gången är under anslagets POV-tagning när Michaels syster och hennes pojkvän 

släcker ljuset på övervåningen. De hörs även när han dyker upp bakom Annie (Nancy Keys) i 

baksätet på hennes bil och när han långsamt framtonas i den mörka dörröppningen bakom 

Laurie. Jag tolkar de ljuden som en indikator på fara. I första exemplet släcks lampan, och det 

blir fritt fram för Michael att gå in i huset. I de andra två exemplen attackerar han samtidigt 

som ljudet dyker upp. 

 

I Alla helgons blodiga natt begår Michael fem stycken mord, varav ett man inte får se. I tre av 

de andra fyra morden är en kökskniv inblandad. Sin syster Judith (Sandy Johnson) hugger han 

som sexåring runt tio gånger i torson. Hon hinner precis vända sig om och ropa hans namn 

innan han attackerar henne. Två av de andra tre blir kvävda innan han avslutar med att skära 

halsen av den ena och sätta kniv i magen på den andra. Sista offret stryper han med en 

telefonsladd. Det gemensamma med morden i vuxen ålder är att de under en relativt lång 

stund (tio sekunder är lång tid när man vet att man ska dö vilken sekund som helst) vet att de 

ska dö i och med att de alla blir långsamt kvävda. Två av offren hinner få en liten aning om att 

det är någon där innan de dör. Annie märker att bilen hon sätter sig i har immiga rutor strax 
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innan Michael dödar henne och Bob (John Michael Graham) hör att det står någon i 

garderoben i köket, men han tror att det är hans flickvän eller hennes kompis.  

 

5.2 Halloween (2007) 

Tioåriga Michael Myers (Tyler Mane) mördar sin syster och två andra personer på Halloween 

och spärras in på ett mentalsjukhus. 15 år senare lyckas han rymma från sjukhuset och 

återvänder till Haddonfield för att hitta sin lillasyster.  

 

I nyinspelningen är Michael med mycket mer framför kameran än i originalfilmen. Första 

halvtimmen utspelar sig under hans barndom, och då är han filmens huvudperson. Det dröjer 

egentligen cirka en timme in i filmen innan huvudrollen övertas av hans lillasyster Laurie 

(Scout Taylor-Compton). När han är ung får vi se morden från hans synvinkel snarare än från 

offrens. Vi får se hur han närmar sig sina offer, inte hur offren närmar sig honom som det 

brukar vara. Alla hans tre offer i hans barndom mördar han i sitt hus. Vi får se hur han tejpar 

fast sin sovande styvfar i fåtöljen och hur han närmar sig sin syster och hennes pojkvän. 15 år 

senare när han sitter inspärrad på mentalsjukhuset får man även se honom en del framför 

kameran, även fast benämningen huvudrollsinnehavare gradvis börjar försvinna. Nu är hans 

långa hår i vägen för hans ansikte, så man får bara en liten skymt av hur han ser ut som vuxen. 

Vi får se när han dödar alla vakter på sjukhuset, hur han hittar nya kläder och när han går in i 

sitt gamla hus och gräver fram kniven han använde till morden för 15 år sedan och en mask. 

Efter han hittat kniven övertas huvudrollen av hans syster, men vi får ändå stundtals se från 

Michaels synvinkel. Efter ett mord får vi till exempel se honom bära ner kroppen till 

undervåningen på huset.  

 

När han förföljer sin syster ser man honom ofta i bakgrunden när fokus ligger på systern. Att 

han står i bakgrunden, och inspekterar är ett mycket återkommande grepp. Ett exempel är när 

ett barn sitter och tittar på tv, Michael står då precis bakom soffan och tittar på henne. När 

hennes barnvakt kommer in i rummet har han flyttat sig. Bortsett från det så ser man honom i 

korta sekvenser när han till exempel står i ett fönster bakom offren. Ibland visar kameran 

honom med offren i bakgrunden istället. Skådespelaren som spelar Michael är över två meter 

lång, många gånger används grodperspektiv för att göra honom ännu större gentemot sina 

offer.  
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Varken ljussättning eller ljud fyller någon viktigare funktion i framställningen av Michael. 

Ljussättningen används varken som att gömma honom för åskådarna eller på ett stilistiskt sätt 

framställa honom som skrämmande. Ljudet som återfinns är likt originalfilmen i form av 

tungt andande några få gånger. Våldet fyller dock en viktig funktion. De flesta morden går till 

på liknande sätt, så jag väljer att enbart ta upp ett fåtal exempel. 

 

Michael begår i filmen 13 mord, varav tre när han tio år. Många av morden går väldigt snabbt. 

Han dödar sin systers pojkvän genom att slå honom ont anande med ett basebollträd i 

bakhuvudet. Lauries styvfar får sin hals avskuren och dör direkt. Lite mer betydande offer, 

som hans syster Judith (Hanna Hall), och Lauries styvmor, som vet var Laurie är någonstans, 

går en långsam död till mötes. Judith blir knivhuggen i magen, Michael låter henne gå en 

stund innan han hugger henne till döds medan Lauries styvmor blir inkastad i bord och dylikt 

innan han bryter hennes nacke. Han försöker inte mörda sina offer lugnt och tyst utan han går 

till attack med ursinne, som förutom när han knäcker nacken på styvmodern även visar sig när 

han slänger in en man som håller i en kniv över tio gånger in i ett bås tills han tappar kniven. 

Båset viker sig för Michaels styrka.  

 

5.3 Jämförelse 

34 år har gått sedan Michael Myers skrev in sig i skräckfilmshistorien. Den gången var han en 

maskbeklädd man som gömde sig i skuggorna och attackerade ljudlöst när tillfället gavs. I 

Rob Zombies nyinspelning är han en välvuxen herre som attackerar sina offer med hänsynslös 

styrka. Att göra det ljudlöst är ingenting han tänker på. När han mördar sin systers pojkvän 

som ung ligger hans syster och lyssnar på musik genom hörlurar och hör således inte vad som 

händer nere i köket. Samma scenario utspelar sig senare i filmen, mannen går ut i hallen dör 

han mördas, kvinnan hör ingenting eftersom hon höjde volymen på stereon när han gick.  

 

POV används faktiskt två gånger i nyinspelningen medan den bara används en gång i 

originalet. Originalets POV är dock fyra minuter lång medan de i nyinspelningen är några få 

sekunder sekunder långa. Ena sekvensen är lite svår att urskilja om det är en POV eftersom 

kameran inte är skakig och att man inte hör någon andning, men eftersom man hör andning 

och att vinkeln kommer från den riktningen Michael syntes i senast tolkar jag det som en 

POV-tagning. Nära helbild används flitigt i originalet men bara ett fåtal gånger i 

nyinspelningen. Ljussättningen fyller även den en mycket viktigare funktion i originalet. I 
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nyinspelningen är han med så mycket i bild redan så han behövs inte gömmas eller skymmas 

för åskådarna, vi har redan sett hur han ser ut. När han tar av sig masken så skyms han av sitt 

långa hår. Inga speciella ljud återkommer heller i nyinspelningen som det gör i originalet.   

 

Michael begår åtta fler mord i nyinspelningen än i originalet. Redan där skulle man kunna 

konstatera att han är våldsammare i den senare filmen. Men hur våldsam han är har med hur 

han mördar sina offer att göra. I originalet smyger han på sina offer och tar dem när de är intet 

ont anande medan han flera gånger ursinnigt attackerar dem i nyinspelningen. Många gånger 

hugger han ihjäl dem snabbt utan de hinner uppfatta vad som hänt medan han mördar alla sina 

offer sakta i originalet. Men kvantiteten av mord väger över till nyinspelningens fördel, och 

eftersom han bokstavligt talat slår ihjäl flera offer med sina bara händer konstaterar jag att han 

är hårdhäntare i nyinspelningen även fast 100 % av offren i originalfilmen går en långsam död 

till mötes, vilket även enligt min definition gör honom till mer våldsam i nyinspelningen än i 

originalet.     

 

5.4 Fredagen den 13:e Del 2 

En grupp ungdomar åker till den lilla sjön Crystal Lake för en lägerutbildning. På kvällen 

berättar en av lägerledarna legenden om pojken Jason (Warrington Gillette) som ska ha sett 

sin mamma blivit halshuggen av en lägerledare i deras egen ålder många år tidigare, och nu 

hämnas han på alla ungdomar som beger sig in i skogarna runt sjön.   

 

Filmens inleds med en sekvens där Jason hämnas på kvinnan som mördade hans mamma i 

första delen av filmserien. Det första man ser är en låg kamera och ett par ben som kommer 

framför den. Denna kameravinkel växlas mellan en POV-kamera som går mot ett hus, i slutet 

av sista POV-tagningen vänds kameran mot ett tänt rum på husets övervåning. När han begår 

mordet på kvinnan är det enda vi ser en skjortbeklädd arm som läggs runt kvinnans hals. I 

sekvensen direkt efter tjuter tevattnet på spisen, och samma skjortbeklädda arm flyttar bort 

den från spisen. POV-klipp används flitigt under första timmen av filmen. Många gånger 

tillsammans med tunga andetag och en kroppsdel. Ett exempel är när tre av filmens karaktärer 

stannar på väg till lägerledarutbildningen de ska till vid Crystal Lake. Kvinnan i sällskapet går 

in i skogen, och kameran växlar till ett POV-klipp som inspekterar kvinnan. När de går in i 

bilen igen kommer det fram en hand som flyttar bort några grenar som var i vägen för sikten. 

Två gånger under filmen används POV för att påvisa att Jason måste skynda för att gömma 
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sig så han inte blir upptäckt. Ena gången stöter han på lägerledargruppen ute i skogen och 

måste ta skydd bakom ett träd. Andra gången blir han jagad av en polis ute i skogen.   

 

Kamerainställningen i inramningen som bara visar en viss kroppsdel av Jason används även 

den flitigt. Förutom i anslaget visas exempelvis enbart Jasons ben när han smyger efter ett par 

som smitit iväg från lägret för att besöka det gamla lägret där morden begicks i filmen innan. 

Från att bara ha varit benen, armar eller rent av bara en hand som synts i bild ökas det 

successivt genom filmen. Efter en trekvart visas skuggan av honom, och det går att urskilja att 

han har någon sorts mask på huvudet. Innan mordet på Scott (Russell Todd) syns hela torson i 

bild. Första gången man får se honom, förutom i en kort sekvens när han i profil springer över 

en väg och polisen börjar jaga honom, är efter en timme när han lagt sig i en säng och en av 

kvinnorna tror att det är en av ungdomarna som ligger där. Han reser sig då upp och man ser 

att han har något vitt tyg över ansiktet, förmodligen en säck eller ett örngott.   

    

Åtta mord begås i filmen. Det första är på kvinnan som mördade Jasons mamma. När hon 

öppnar sitt kylskåp ligger mammans huvud där som Jason under många år behållit. När hon 

börjar skrika kommer Jason bakom henne och kör in en syl i tinningen på henne, allting går 

relativt snabbt. Det är egentligen bara ett mord i filmen som går något långsamt. Hon går inte 

en relativt plågsam död till mötes, men hon får under flera sekunder veta att hon kommer att 

dö.  En kvinna går in och letar efter två vänner i ett rum när Jason reser sig upp från sängen 

och snittar henne över låret med en kniv. När hon inte kan springa iväg för knivhugget går 

han sakta emot henne med höjd kniv, kameran följer Jasons hand som håller kniven, innan 

han hugger henne.  

 

Bortsett från exemplet ovan går morden relativt snabbt. En man står och spionerar på två av 

ungdomarna när han hör en kvist som knäcks, och nästan omedelbart därefter blir han strypt 

med en taggtråd mot ett träd. Även det mordet går snabbt. Polisen som jagar Jason i skogen 

råkar av en slump komma till Jasons tillhåll, en slarvigt bygd stuga mitt ute i skogen. Väl där 

inne får även han se Jasons mammas avhuggna huvud på ett slags altare. När han står och 

stirrar på det dyker Jason upp bakom honom och slår en hammare i bakhuvudet. I sex av åtta 

mord hinner offren inte ens uppfatta att Jason är där. Förutom kvinnan som var det enda offret 

som dog långsamt i filmen finns det en till kvinna som får veta att Jason är där innan hon blir 

attackerad. Hon hittar en av de döda kropparna och springer därifrån, kameran (förmodligen 

en POV eftersom hon tittar rakt in i kameran), filmar henne skrikandes, och när hon kommer 
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närmare kameran skriker hon ännu högre. Hur hon dör visas inte, men av allt att döma var det 

Jason hon såg när hon skrek högre.     

 

5.5 Friday the 13th 

En grupp ungdomar åker till en stuga i skogarna runt Crystal Lake för att festa. Samtidigt letar 

en man efter sin syster som varit försvunnen i flera månader. Människorna i trakten säger att 

hon likt alla andra som försvinner i skogarna är död. Byborna åker aldrig ut dit, för han som 

bor i skogen vill inte bli störd.   

 

Ljussättningen är en framstående del av gestaltningen av Jason (Derek Mears) i den här 

filmen. Första gången man ser honom ser man hela överkroppen, men bakljus används så att 

han bara framstår som en mörk gestalt som har ansiktet täckt av någonting. Nästa gång man 

ser honom är i form av en skugga på utsidan av ett tält innan han skär upp tältet och tar 

kvinnan som sitter där i. I samma sekvens hinner man även se hans ansikte som är täckt av 

vitt tyg. I en senare scen ser man honom i bakgrunden i en lada med solen som lyser in mellan 

de glesa brädskivorna på väggen, vilket bidrar till att det är svårt att få en klar bild över hur 

han ser ut. I samma sekvens lyckas ett man rycka loss masken från hans ansikte, men det 

sporadiska ljuset mellan brädskivorna bidrar till att Jasons vanställda ansikte delvis 

fortfarande är dolt för åskådarna. Även fast man flera gånger sett Jason i närbild fortsätter 

ljussättningen många gånger att dölja honom. Enligt mig beror det på att filmskaparna på ett 

stilistiskt sätt vill framställa honom som skrämmande. Åskådarna har redan sett honom klart 

och tydligt, så att fortsätta gömma honom för handlingens skull är inte längre relevant, men 

man kan fortfarande framställa honom som skrämmande och mystisk. I en scen gömmer sig 

två av ungdomarna i ett stugområde när de hör någon som kommer emot dem. Kameran 

klipper då till Jason som kommer bärandes på en kropp. Bakom honom är skogen upplyst av 

månen vilket gör att han ser ut som en mörk gestalt. I en senare scen är det en blinkande 

taklampa i ett skjul som delvis döljer honom. Offret reser sig sakta upp och när lampan 

blinkar ser man att Jason står precis bakom honom. En närbild på Jasons huvud kommer, men 

lampan fortsätter blinka sporadiskt och fortsätter att delvis gömma hans ansikte.        

 

Man får se Jason tidigt i filmen, även fast han delvis är skymd av ljussättningen till en början 

som jag tog upp ovan. Efter att mannen som ryckte av honom hans mask hittar han av en 

slump ishockeymasken som förknippats med honom från och med Fredagen den 13:e Del 3 
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och fram tills idag. Efter han tagit på sig den går han fram till en spegel och inspekterar sin 

nya mask. Spegeln är krossad så han är fortfarande halvt dold. Efter Jason skjutit en pil på ett 

offer i en båt används ett kort förmodat POV-klipp där Jason bevittnar kvinnan som åkte 

vattenskidor efter båten, men byts snabbt till en närbild på Jason. En kameravinkel från 

kvinnans håll visar Jason som i skogskanten vid vattnet och stirrar på henne. 

 

Två gånger används en kameravinkel som filmar Jason som inte har en aning om att han bli 

iakttagen. Första gången är när en kvinna gömmer sig under en brygga och han går ovanför 

och letar efter henne. Nästa gång är när två gömmer sig för honom i ett stugområde. Kameran 

filmar Jason som hittar väskan som den ena av de som gömde sig hade med sig och fortsätter 

växla mellan att följa Jason som frenetiskt letar efter dem och de två som ligger gömda, men 

när han tror att de redan har hunnit därifrån så han går lugnt därifrån så de båda kan smyga 

iväg. Ett bättre exempel på när kameran följer Jason snarare än filmens huvudpersoner är när 

vi får se i hans tillhåll under jorden. I början av filmen var det fem som kom till skogen och 

campade, en av dem överlevde och hon sitter nu fången i hans grotta. Kameran filmar henne, 

men klipper över till Jason när han kommer bärandes på en kropp. Kameran växlar mellan 

kvinnan som är fången och att följa Jason som ställer ner väskan han hittade i en tidigare scen, 

lägger undan kroppen och sätter sig vid en slipsten med sin machete. Här får vi även se ett 

minne som Jason har, macheten var i själva verket den som högg av hans mammas huvud när 

han var liten pojke.      

 

Jason begår tolv mord i filmen. Första offret attackerar han med en machete, men det är inte 

förrän kroppen hittas en stund senare som man får se att machetehugget träffade i huvudet. 

Första kvinnliga offret går en långsam död till mötes då hon blivit upphängd i sin sovsäck 

över en eld. Även de två följande manliga offren åker på ett liknande öde. Den ena fastnar i en 

rävsax som han sitter fast i åtskilliga minuter innan Jason hugger en machete i huvudet på 

honom. Den andra blir genom golvet huggen av Jasons machete flera gånger i armar och ben 

innan Jason drar ner honom till källarvåning som han högg ifrån. Ett annat offer får också veta 

under en tid att det skulle kunna gå illa. Han blir omkullkastad och inkastad i väggen innan 

han tar en syl och försöker hugga mot Jason, men det slutar med Jason vänder sylen mot 

honom i stället och genomborrar hans hals. Mannen som hittar kroppen till det nyss nämnda 

offret går även han en långsam och plågsam död till mötes. Han tar strid med Jason i skjulet 

och lyckas springa därifrån, men utanför tar Jason upp en yxa som han kastar mot honom och 

träffar hans rygg. Han ligger och skriker i bortemot en minut innan Jason gör slut på lidandet. 
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Den som dör långsammast är en av de som lever längst. Han får en machete inkörd genom 

hans rygg och blir upplyft under cirka tio sekunder. Inte nog med det så blir han spetsad på ett 

vasst föremål på flaket av en pickup. Han lever fortfarande när kameran klipper. 

 

Det är bara två offer som dör snabbt och helt ovetande om Jason. Den ena får halsen 

genomborrad av en bil när han åker en båt, medan den andra, en polis, hinner skymta Jason 

under en enstaka sekund innan han får huvudet genomborrat av ett spetsigt föremål  

5.6 Jämförelse 

Det är en stor skillnad filmerna i mellan vilka stillistiska grepp som är viktigare än andra. I 

originalet är kameraarbetet viktigast medan ljussättningen inte har någon direkt funktion 

överhuvudtaget. I nyinspelningen är det ljussättningen som är den viktigaste faktorn medan 

kameraarbetet får stå i bakgrunden. Originalet arbetar med att bara visa korta glimtar av 

Jason, vilket trappas upp under filmens gång. Från att bara se benen eller en arm får man en 

stund in i filmen se hela honom under en väldigt kort sekvens. Det tar över en timme innan 

man får se honom i bild i flera sekunder, och efter det struntar de i att gömma honom längre 

och visar hela Jason i bild. I nyinspelningen är det inte bara hans arm eller ben som syns 

första gången han dyker upp, utan hela han är med i bild. Här spelar dock ljussättningen en 

viktig funktion som döljer honom båda från åskådarna och offren genom att lysa upp honom 

bakifrån. Det tar dock inte lång tid innan man får se honom ändå, redan vid tredje mordet i 

filmens inledning hinner man se hans ansikte även fast en skakig kamera används. Det är 

direkt efter han hittar ishockeymasken som han är med i bild flera gånger utan att 

ljussättningen döljer honom. Men även fast vi har sett honom flera gånger fortsätter 

ljussättningen att spela en betydande roll, fast på ett stilistiskt plan istället för narrativt. Till 

exempel när han står bakom ett av offren medan lampan i taket blinkar och delvis skymmer 

honom från åskådarna, även fast vid flera tillfällen sett honom i närbild. 

 

Jasons beteende skiljer sig också lite grann filmerna i mellan. I originalet skulle man kunna 

kalla honom för ganska fumlig. Han springer över en väg mitt framför en polis, blir jagad av 

densamme och blir ”tvingad” till att döda honom. I filmens slutskede ska han hugga filmens 

final girl med en grep, precis innan han ska hugga rasar stolen ihop som han står på och 

grepen går av i två delar när han landar på golvet. I nyinspelningen är han inte fumlig, men 

har även inte full kontroll på saker och ting. När två av karaktärerna gömmer sig i 

stugområdet letar han febrilt efter dem utan resultat. Han ger till slut upp och går iväg vilket 
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gör att karaktärerna kan smyga därifrån. Filmens final girl lyckas smita iväg från Jasons 

grotta. Precis när hon ska springa in till huset resten av filmens karaktärer är i lyckas Jason 

fånga henne. I originalet har han å andra sidan inte full kontroll heller. Vi får se en sekvens 

när Jason letar efter filmens final girl i en stuga. Hon ligger under en säng som han inte tittar 

under, när han är på väg ut kommer en råtta fram till kvinnan, varpå hon blir rädd och kissar 

på sig. Kameran filmar då Jason i dörröppningen som vänder sig om och ser det blöta på 

golvet som rinner ut från sängen. I en annan sekvens gömmer sig offret bakom en buske. 

Jason såg inte var hon tog vägen och när han ska springa förbi busken hoppar hon fram och 

sparkar honom i magen. Att han inte har full kontroll blir enligt mig mest påtagligt i 

nyinspelningen, eftersom han inte hittar människorna som han letar efter samt att filmens final 

girl lyckas rymma från honom.   

      

5.7 Terror på Elm Street 

Fyra ungdomar i Los Angeles har samma mardröm om att de är jagad av en brännskadad man 

i en hatt. Mannen har kommit tillbaka för att hämnas på barnen till de föräldrar som brände 

honom levande.    

 

Första gången man får en skymt av Freddy (Robert Englund) är direkt i anslaget när man får 

se hans ansikte. Ansiktet är upplyst med hjälp av low key så större delen av överkroppen är 

mörkbelagd . Men man kan ändå uppfatta ett brännskadat, monsterliknande ansikte. En kort 

stund därefter ser man honom i en extrem närbild, men han är även belyst med bakljus vilket 

bidrar till att kroppen kastar en stor skugga utöver golvet. När han är med i närbild för första 

gången, nära halvbild, är han belyst underifrån, och direkt när man hinner lokalisera nedre 

delen av hans brända ansikte blir även det mörkbelagt. Kameran växlar till offret, men växlar 

snabbt tillbaka till Freddy. Samma procedur följer: bara undre delen av ansiktet syns, men blir 

även det mörk direkt. Kameran klipper ytterligare en gång till offret och tillbaka till Freddy, 

som fortfarande är belyst med low key, nu ser man dock lite mer av hans ansikte än i de 

tidigare sekvenserna.   

 

Förutom att arbeta intensivt med ljussättningen för att gömma Freddy visas han inte mycket i 

bild. De gångerna man får se honom inledningsvis är han skymd av ljussättningen, när man 

får se honom är det bara vissa kroppsdelar som syns. Detta trappas upp under filmens gång. 

När vi får se hela hans ansikte utan att ljussättningen spelar in är ansiktet dolt av två rör. När 
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hela han syns i bild för första gången i ett fängelse från en kamera snett uppifrån skymmer 

först hans hatt ansiktet, och när han tittar upp mot kameran är gallret i cellen delvis i vägen.  

 

Några förmodade POV-klipp används. Det första är när han jagar sitt första offer, hon slänger 

då igen en dörr i ansiktet på honom varpå han stönar till. Den andra gången är lite mer diffus. 

Ett till synes POV används, kameran är skakig och man hör honom andas och skratta, men 

kvinnan han jagar tittar en bit bredvid kameran som om Freddy skulle stå lite längre bort.   

 

Ljudet, mer specifikt dialogen, fyller i Terror på Elm Street en viktigare funktion än i de 

andra filmerna jag har med i min analys då Freddy är den enda av mördarna som pratar. 

Rösten låter som om den ibland är pålagd i efterhand för att stärka känslan av att det är en 

mardröm och att han är ett monster, hans röst är väldigt djup. Vi får dessutom höra honom 

skratta flera gånger när han jagar sina offer och höra honom andas tungt. Här är det snarare en 

överdriven andning för att skrämma sina offer än en besvärad andning som ansträngning eller 

en mask medför. Han brukar även skrapa med sin knivhandske vilket ger ifrån sig ett 

karaktäristiskt ljud för att skrämma sina offer. Han lockar även på sina offer genom att prata. 

Till exempel så viskar han första offrets namn flera gånger för att locka henne till sig. 

 

Det är tre offer i filmen som alla dör på helt olika sätt. Första offret blir under en stund jagat 

innan Freddy skär upp hennes mage med sin knivförsedda handske. Han trycker upp henne 

mot väggen/taket ett tag innan han släpper ner henne i sängen och hon dör i en pöl av blod. 

Det första manliga offret sitter i ett fängelse när han får ett lakan virrat runt halsen och blir 

sakta uppdragen mot celltaket innan hans nacke bryts. Även det andra manliga offret får en 

långsam död, han blir sakta nerdragen i sin säng. Hur han dör får vi inte se. Det som visas är 

en fontän av blod som sprutar upp ur sängen. 

 

5.8 Terror på Elm Street 

En tonåring dör under mystiska omständigheter. Polisen rubricerar dödsorsaken som 

självmord, men offrets kompis som såg det hela tyckte det såg ut som om någon ”tvingade” 

honom skära halsen av sig. Kort därefter får hon och hennes kompisar mardrömmar om en 

brännskadad man som hela tiden upprepar ”kommer du ihåg mig?”.   
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I scenen där Freddy (Jackie Earle Haley) är med i bild första gången ser man högra delen av 

hans höft och hans knivförsedda handske. Här används frontad belysning, så det som syns i 

bild är mörkt, men man skymtar en liten del av hans karaktäristiska grön/röd-randiga tröja. 

Några sekunder senare i samma scen hugger han med sin handske mot sitt offer. Kameran 

följer offret när han vänder sig om och man hinner se Freddy stå bredvid honom innan 

kameran klipper till en vinkel bakom Freddy så man inte hinner se hans ansikte. En liknande 

lång tagning används senare i filmen när kameran först filmar offret bakifrån innan kameran 

sakta panorerar och vi får se Freddy stå bakom honom. I scenen när han mördar sitt första 

offer föregås av en intensiv klippning så man inte hinner se honom bortsett från några få 

glimtar. I slutet av scenen strax innan han mördar offret används en närbild på Freddys 

ansikte utan att ljussättningen skyddar honom.    

 

Att använda low key, precis som i originalfilmen, som det man ser är en del av hans tröja och 

konturerna i ansiktet är ett återkommande grepp i filmen. Istället för att berätta om varenda 

scen detta återkommer i väljer jag att ge några exempel. Första exemplet är när Freddy visar 

sig första gången för filmens andra offer. Hon vänder sig om och kameran klipper till en 

närbild på Freddys ansikte som kommer fram ur mörkret varpå kvinnan ramlar omkull och 

Freddy lägger sig ovanpå henne. Kameran filmar honom från ena sidan medan ljuset ligger på 

andra sidan om honom. Andra exemplet är när samma offer somnar på en lektion och 

drömmer att Freddy står framme vid tavlan. Både offret och Freddy syns i bild, på motsatt 

sida om de båda är det två fönster som dagsljuset lyser in igenom vilket bidrar till att Freddy 

blir sidobelyst medan offret, som sitter mitt i där ena fönstret lyser upp, blir helt upplyst. 

Framåt slutet fastnar filmens final girl i en lång korridor, varpå Freddy står bakom henne 

längst bak i korridoren. Bakom honom finns ett fönster som månen skarpt lyser in igenom 

vilket ger bakljus på honom.  

 

I några få scener får åskådaren se Freddy i bild samtidigt som offren inte ser honom. Ett 

exempel är gången när andra offret drömmer att Freddy står framme vid tavlan i klassrummet. 

När hon springer ut ur rummet klipps det till Freddy som går från tavlan och ut mot hallen. Ett 

annat är när filmens tredje offer blir jagad i en fabrik. När han springer förbi kameran dyker 

efter en stund Freddy upp längst bort i bild. FPV används två gånger, och båda används när 

han närmar sig filmens final girl.   
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Kameran brukar visa Freddy som kommer fram bakom eller bredvid sina offer. Förutom 

inledningsscenen där kameran panorerar 180 grader återkommer detta flera gånger under 

filmens gång. När filmens tredje offer är i fabrikslokalen filmar kameran först offret snett 

bakifrån och gör sedan en liknande rörelse som exemplet ovan, och vi får se Freddy stå 

bakom sitt offer. Ett annat exempel är när filmens final girl gömmer sig i en garderob medan 

Freddy är utanför och letar efter henne. Kameran pendlar mellan att filma kvinnan från sidan 

och en POV-vinkel från henne. Efter en stund uppenbarar sig Freddys ansikte snabbt i 

mörkret bredvid offret.   

 

Det är tre offer i filmen. Första offret hamnar i en kort handgemäng med Freddy innan den 

sistnämnda får ett grepp runt offrets hals bakifrån. Offret försökte hugga honom med en kniv 

som Freddy istället trycker in i hans hals och skär upp den. Andra offret attackeras när hon 

lägger sig i sängen. Freddy hoppar på henne och sen klipps det till mannen som är i samma 

rum och man får se allt ifrån hans synvinkel. Han ser inte Freddy, det enda han ser är att hon 

kastas runt inne rummet innan torson skärs upp av Freddys handske och hon faller död ner i 

sängen. Tredje offret dör även han av Freddys handske. Han kör in den genom ryggen på 

honom så den kommer ut i magen. I sekvensen efter, när han dött på riktigt, hänger han upp 

och ner varpå Freddy berättar att efter hjärtat slutar slå så fungerar hjärnan i över sju minuter, 

vilket innebär att de har sju minuter kvar att ”leka”.  

 

5.9 Jämförelse 

Ljussättningen är viktig i de båda filmerna. Eftersom Freddy mer är ett regelrätt monster till 

skillnad mot Michael och Jason, de blir dock även de monster i uppföljarna när de vägrar dö 

och tillbaka i film efter film, är ljussättningen en viktig och smart funktion för att dölja 

honom. I nyinspelningen får vi se ansiktet flera gånger redan i anslaget, om än under några få 

sekunder. I originalet tar det längre tid innan vi får se honom i närbild. Bakljus som gör 

honom till en svart, mystisk gestalt kombinerat med kameravinklar där han syns långt bak i 

bild är ett återkommande grepp i båda filmerna. 

 

Eftersom Freddy pratar och kan göra vad han vill i sina drömmar är beteendet intressant att 

analysera. Han leker med sina offer, och framförallt kanske final girl, en hel del innan han 

försöker döda dem. I originalet hugger han av sina fingrar framför sitt första offer, lite senare 

när filmens final girl kommer in i hans dröm skär han upp sin egen mage. I nyinspelningen 
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gör han ingen skada på sig själv, utan på sina offer istället. Första offret skär han i handflatan 

på innan han vaknar och filmens final girl hugger han vid axeltrakten innan hon vaknar. Han 

är även skämtsam i de båda filmerna, om än lite mer i nyinspelningen. I originalet säger första 

offret ”snälla Gud”, varpå Freddy visar sin knivförsedda handske och säger ”det här är Gud”. 

I nyinspelningen säger ett av offren samma sak varpå Freddy svarar ”nej, det är bara jag”.  

 

6. Slutsats 

Genom att komparativt ha jämfört tre stycken nyinspelningar med deras originalfilmer kan jag 

dra slutsatsen att framställningen av mördaren har förändrats. Stilgreppen, både ur ett 

stilistiskt och narrativt perspektiv, skiljer sig mellan originalfilmerna och nyinspelningarna. I 

originalfilmerna används stilgreppen snarare till att dölja mördarens identitet för åskådarna så 

länge som möjligt än att stilistiskt framställa honom som skrämmande och hotfull, därav 

användandet av POV och de nära helbilderna som följer mördarens ryggtavla. I 

nyinspelningarna får åskådarna se mördaren relativt tidigt, och stilgreppen behövs inte för att 

hålla honom hemlig längre, och således används stilgreppen i nyinspelningarna främst ur ett 

stilistiskt perspektiv. Därför visas Jason i blinkande ljus och Freddy i sidoljus och bakljus fast 

åskådarna redan sett dem tidigare i filmen. Alla helgons blodiga natt är den enda av 

originalfilmerna som fortsätter att gömma mördaren för åskådaren efter man har sett honom. 

Skillnaden där gentemot nyinspelningarna är att Michael aldrig riktigt syns helt i bild i hela 

filmen som alla andra mördarna gör, utan när man ser kroppen ser man inte ansiktet, när man 

ser ansiktet ser man inte kroppen och när man väl ser båda två döljer ljussättningen honom. I 

Fredagen den 13:e Del 2 och Terror på Elm Street används varken ljussättning eller 

kameravinklar för att dölja mördaren efter man sett honom helt för första gången.  

 

POV-tagningar, som exempelvis enligt Clover och Dika är ett grepp som kännetecknar 

slashergenren, är nästintill helt frånvarande i nyinspelningarna. De få gångerna 

kameraperspektivet används är endera under en mycket kort sekvens eller så är det svårt att 

uppfatta om det är en POV eller inte då kameran inte skakar och ingen andning hörs. POV är 

ett sätt att bevara mördarens identitet för att slutet av filmen låta det bli överraskning för 

åskådarna. Känslan av ovisshet, oidentifierade och om mördaren skulle vara övernaturlig 

göder åskådarens fantasi ända fram till slutet av filmen.
43

 Clover kallar POV för åskådarens 

identifikation med mördaren och brukar enligt henne dyka upp tidigt i filmen, oftast innan vi 
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sett mördaren och blivit introducerade till filmens final girl. Under filmens gång minskar 

identifikationen med mördaren samtidigt som identifikationen med filmens final girl ökar.
44

 

Det stämmer på originalfilmerna jag analyserat. I Terror på Elm Street kommer dock första, 

och enda, POV-tagningen direkt efter man sett mördaren första gången, men den kommer 

ändå innan åskådaren identifierar sig med final girl. Filmen producerades dock under 

tidsramen som somliga kallar för andra slashercykeln,
45

 och greppen som kännetecknade 

slasherfilm började regissörerna laborera med för att skapa en film som stack ut ur mängden. 

 

I nyinspelningarna identifierar man sig, speciellt med Michael, med mördarna genom att lära 

känna dem snarare än genom POV. Michael får man se under hela hans uppväxt och för Jason 

och Freddy spelas gamla minnen upp. I nyinspelningarna ser man också mördaren mycket 

mer i bild. Att hålla dem gömda under hela filmen är ingen prioritering idag som det var i 

Fredagen den 13:e Del 2 när det tar över en timme innan man får se Jason första gången. 

Mördaren behöver inte gömmas, vi har redan sett honom tidigare i åtskilliga filmer.  

 

Att gömma mördaren för åskådarna är alltså ingenting som regissörerna till nyinspelningarna 

har fokuserat på. Någonting däremot som de har utvecklat är bekämpningen av mördaren. I 

originalfilmerna var Michael, Jason och Freddy tre mördare som kunde besegras relativt lätt. 

De kunde besegras ifall filmens final girl var smart och kylig. I nyinspelningarna räcker inte 

det. Michael är i Halloween en stor koloss som i grund och botten är omöjlig för en kvinna att 

ensam besegra. I filmen vållar Michael sig själv skada genom att hoppa ut genom ett fönster 

med filmens final girl som leder till att kvinnan till slut kan besegra honom. Hon tvekar dock 

att trycka av när hon siktar mot hans huvud, för hon har fått vetskap om att Michael är hennes 

bror vilket är ytterligare en punkt som gör det svårare att besegra mördaren, något som Laurie 

inte får veta förrän i uppföljaren till Alla helgons blodiga natt. I Friday the 13th har Jason 

tagit filmens final girl tillfånga vilket innebär att det inte bara är att besegra honom, utan att 

man måste rädda henne också. I nyinspelningen av Terror på Elm Street räcker det inte med 

att vara vaken hur länge som helst för att gömma sig för Freddy som bara kommer när man 

sover. Efter 70 timmar drömmer den sömnlöse fast den är vaken, och är den vaken mycket 

längre än så kan den hamna i en sorts koma, ett permanent sömntillstånd förklarar en av 

filmens karaktärer. De kämpar här mot klockan vilket de inte gör i originalet då liknande 

vetenskapliga förklaringar till sömn och drömmar inte återfinns. Jag menar att det tillkommit 
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mer förklaringar i nyinspelningarna. Filmerna är inte längre karaktäriserade av det ena 

våldsamma mordet efter det andra, utan filmskaparna vill hellre förklara varför mördaren är 

som han är, och lägger följaktligen till bättre och mer handling än tidigare. Därav halvtimmen 

i Halloween som visar Michaels bedrövliga uppväxt och tillbakablickarna i Friday the 13th 

och Terror på Elm Street där vi får se att Jason såg sin mamma dö och Freddy som mördades 

av ungdomarnas föräldrar för att han anklagades, vilket stämde, för att vara en pedofil.      

 

Förutom svårighetsgraden att besegra mördaren har ökat har även mördarens beteende 

förändrats en del. I nyinspelningarna mördar han inte alla som kommer i hans väg. I 

Halloween skadar Michael bara Dr. Loomis. Några sekvenser senare när Loomis försöker 

stoppa Michael från att komma fram till Laurie genom att hänga fast i Michaels ben går han 

bara rakt fram tills Loomis släpper. Tidigare i filmen låter han även en kvinna leva och 

använder henne som lockbete till Laurie. Jason har filmens final girl som fånge i sin grotta 

under flera veckors tid medan Freddy bara skadeskär sista överlevande mannen i Terror på 

Elm Street och går istället till filmens final girl. Mannen hinner på så vis vakna och hjälper 

sedan Nancy att besegra honom. I originalfilmerna lämnas inga som kommer i mördarens väg 

levande, förutom i Fredagen den 13:e Del 2 där Jason attackerar filmens final girl och hennes 

pojkvän i slutet varpå kvinnan vaknar upp dagen efter medan mannen är borta. Hon var ju 

trots allt filmens final girl, så hon var ju tvungen att överleva för att inte bryta mot 

slasherfilmens konventioner.    

 

Våldet och antalet offer har trappats upp en aning under åren som gått. 16 mord begicks i 

originalfilmerna
46

, varav hälften var kvinnor, medan 31 mord, tio kvinnor, begås i 

nyinspelningarna.
47

 I nyinspelningarna dör varenda kvinna långsamt. Och med långsamt 

menar jag att de antingen under några sekunder vet om att de ska dö eller att mördaren till 

exempel tar ett strypgrepp en kort stund innan han hugger henne med till exempel en kniv. 

Alla tio kvinnorna dör långsamt medan nio och 13 av männen dör snabbt respektive långsamt. 

Detta visar att kvinnorna fortfarande är könet mördaren, eller filmskaparna, fokuserar på 

medan flera av männen fortfarande mördas i förbifarten som Clover skriver. Men det påvisar 

också att männen inte bara dör i förbifarten numera. 12 av 21 män dör långsamt i 

nyinspelningarna gentemot de tre av åtta männen som dör långsamt i originalfilmerna. 

 

                                                             
46 Fem mord i Alla helgons blodiga natt, åtta i Fredagen den 13:e Del 2 och tre i Terror på Elm Street.  
47 15 i Halloween, 13 i Friday the 13th och tre I Terror på Elm Street.  
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I vilket vapen mördaren använder ser jag också en förändring i. I Alla helgons blodiga natt 

mördas offren uteslutande med kniv och/eller strypning medan svängarna togs ut i Fredagen 

den 13:e Del 2 där allt från taggtråd till grep användes. Freddy mördar bara en av tre med sin 

karaktäristiska knivhandske. I nyinspelningarna har filmskaparna gått tillbaka till det vapnet 

som karaktäriserat mördaren genom seriernas gång. Michael mördar sju av 15 offer med kniv, 

Jason mördar sex av 13 med sin machete och Freddy mördar två av filmens tre offer med sin 

knivhandske.   

7 Slutdiskussion 

När Scream drog igång den senaste slashercykeln har det debatterats kring huruvida filmerna i 

den cykeln har hållit fast vid de inslag som kännetecknat slasherfilmerna under de tidiga åren. 

I sin artikel tar Wee upp Trecansky som menar att mördaren i Scream är helt olik sina 

föregångare eftersom det är nya mördare i varje film.
48

 Både Friday the 13th och Terror på 

Elm Street lämnar en cliffhanger i slutet då båda filmerna hintar om uppföljare eftersom Jason 

och Freddy faktiskt inte dog när de blev besegrade. Detta är egentligen en orättvis jämförelse 

eftersom filmerna är nyinspelningar av filmer där mördaren under seriernas gång blev 

odödliga, men det påvisar det faktum att mördaren faktiskt fortfarande är relativt odödlig och 

inte är den tillbakagång som Trecansky antyder.  

 

Ryan Lizardi diskuterar i sin artikel ett antal punkter som skiljer nyinspelningen och 

originalfilmen inom slashergenren. Han menar exempelvis The Texas Chainsaw Massacre 

lämnar ett hoppfullt slut gentemot originalet. Filmens final girl rymmer från mördaren och får 

även med sig en bebis därifrån. Hon är glad och skrattar vilket hon även i allra sista sekvensen 

av originalfilmen, men det skrattet är av ren skräck. Slutet i nyinspelningen symboliserar att 

det finns hopp för kvinnan trots det hon fått utstå. Halloween avslutas med att Laurie skjuter 

Michael i huvudet och den allra sista sekvensen filmar en skrikande Laurie. Både Friday the 

13th och Terror på Elm Street hintar om ett hoppfullt slut då Clay lyckats finna sin syster och 

tillsammans med henne besegrat mördaren i Friday the 13th medan Nancy (Rooney Mara) 

och hennes kompis även de tillsammans besegrar Freddy i Terror på Elm Street. I de båda 

filmerna återuppstår dock mördarna i filmens slutsekunder. I förstnämnda kommer Jason upp 

från sjön som syskonparet dumpat honom i och tar tag i mannen medan Freddy återvänder 

genom en spegel och tar tag i Nancys mamma. Ingen av dessa tre filmer lämnar ett hoppfullt 

slut som The Texas Chainsaw Massacre gör, utan de har valt att hinta om uppföljare istället 
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precis som uppföljarna till originalfilmerna brukade göra. Vidare diskuterar han att männen 

börjar få lida lika mycket som kvinnorna ha gjort under åren som gått. Han tar upp exemplet 

från The Texas Chainsaw Massacre där en man med ett avsågat ben hängs upp på en krok där 

han får hänga i någon timme och menar att det var ombytta roller förr. Ett annat exempel från 

filmerna i min analys är när en man fastnar i en rävsax där han får sitta i åtskilliga minuter 

innan Jason hugger ihjäl honom. 37,5 % av männen i originalfilmerna och 57 % i 

nyinspelningarna går en långsam död till mötes vilket vittnar om att männen faktiskt börjat dö 

lika långsamt som kvinnorna i genren.   

 

Clover skriver i sin bok att de tidigare slasherfilmerna är fulla av mord som begås under eller 

efter sex.
49

 Det är knappast majoriteten av morden som sker under eller efter en sexuell akt. I 

Alla helgons blodiga natt sker tre av morden direkt efter en sexuell akt, två dör mitt under 

akten i Fredagen den 13:e Del 2 medan en dör efter akten i Terror på Elm Street. I 

nyinspelningarna är det nio stycken som dör mitt under eller efter sexakten vilket i procent 

blir 33 % för originalen och 29 % för nyinspelningarna vilket tyder på att det inte är riktigt 

lika viktigt längre för filmskaparna att sammanlänka sex med död i genren. Dock är det ingen 

som har sex och överlever i nyinspelningarna vilket faktiskt filmens final girl i Fredagen den 

13:e Del 2 gör, att offren enligt Clover oftast är kvinnor stämmer inte heller det längre.   

 

Dessa nyinspelningar, eller nyföreställningar, av originalfilmer som jag analyserat i min 

uppsats är producerade i den andra slashercykeln (eller tredje om man så vill) medan 

originalfilmerna uppstod i den första cykeln, så till vilken cykel hör egentligen 

nyinspelningarna? Enligt min bedömning hör mina tre nyinspelningar mest till den första 

cykeln. Det baserar jag på att de faktiskt är nyinspelningar av en tidigare film och har således 

kopierat de största delarna av originalfilmernas narrativ och plats filmerna utspelar sig på som 

inte gör det möjligt att till exempel placera mördaren mitt i det amerikanska samhället som 

exempelvis Scream-filmerna utspelar sig i. Uppdateringar som till exempel att det ligger 

större tyngd på filmens narrativ gentemot filmerna i den första cykeln har dock skett. I 

Scream får man sitta hela filmen och försöka lista vem det är som är filmens mördare och det 

bidrar till att det är större fokus på handlingen än på att bara visa upp mord. På det planet har 

nyinspelningarna jag analyserat tagit efter lite genom att exempelvis visa mer från Michaels 
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barndom i Halloween och att Jason har tagit en kvinna till fånga i Friday the 13th som måste 

räddas. 

8. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att komparativt jämföra tre stycken slasherfilmer med deras 

nyinspelningar. Frågorna jag ville ha svar på var ifall mördarens framställning har förändrats 

och vilka funktioner stilgreppen har samt hur våldet gestaltades i nyinspelningarna gentemot 

originalfilmerna. 

 

Som teoretiska utgångspunkter använde jag mig av två stycken framstående forskare inom 

slashergenren. Carol J. Clover är den ledande forskaren inom slasherfilm och har 

kategoriserat olika faktorer som kännetecknar slasherfilmer. Flertalet forskare kring 

skräckfilm, slasherfilm i synnerhet, hänvisar till Clover och kallar hennes teorier för 

banbrytande. Den andra forskaren jag hade som teoretisk utgångspunkt var Vera Dika som 

undersökt slasherfilmer som producerades mellan 1978-1981, och enligt sin undersökning 

kommit fram till att slasherfilmerna är karaktäriserade av POV-tagningar.    

 

Filmerna jag valde till min undersökning var Alla helgons blodiga natt, Fredagen den 13:e 

Del 2 och Terror på Elm Street samt deras nyinspelningar. Metoden jag använde var en 

neoformalistisk sådan för att både kunna undersöka filmerna på ett stilistiskt och narrativt sätt.   

 

I min slutsats kom jag fram till att framställningen av mördaren har förändrats. Point of view-

tagningarna som kännetecknade originalfilmerna lyser med sin frånvaro i nyinspelningarna. 

Att hålla mördaren gömd för åskådarna större delen av filmen med hjälp av klippning och 

ljussättning är inte lika viktigt längre, utan stilgreppen används nu ur ett stilistiskt perspektiv 

snarare än ett narrativt perspektiv som var fallet i originalfilmerna. Antalet offer har även ökat 

markant. Nyinspelningarna har även valt bort att bara fokusera på våldet som originalfilmerna 

och fokuserar istället på att återge bättre förklaringar, som till exempel varför mördaren begår 

morden.      
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Segmentering av Alla helgons blodiga natt. 

1. Inledningen.  

a) Michael Myers mördar sin syster i ett enda långt POV-klipp. 

2. 15 år senare.  

a) Dr. Sam Loomis anländer till mentalsjukhuset där Michael suttit för att hämta honom. 

Michael rymmer dock och stjäl Loomis bil. 

3. I Haddonfield, förmiddag.  

a) Laurie Strode går förbi familjens Myers gamla hus innan skolan för att lämna en nyckel åt 

sin far som är fastighetsmäklare. Inne i huset står Michael och inspekterar henne.  

b) Michael förföljer Laurie till skolan och står utanför och tittar på henne när hon tittar ut 

genom ett fönster.  

4. Tommy, som Laurie ska vara barnvakt åt på kvällen, slutar skolan. 

a) Michael förföljer honom. 

5. Dr. Loomis har förföljt Michael.  

a) En bit utanför Haddonfield hittar han en övergiven bil som han kopplar till Michael.  

6. Lauries väg hem från skolan. 

a) Bilen som stod utanför skolan dyker upp igen, när Lauries kompis ropar efter bilden 

stannar den till, för att sedan åka iväg igen. 

b) Precis efter ena kompisen lämnat följe ser Laurie samma maskförsedda man längre fram på 

gatan, men han hinner gå in bland buskarna innan Annie hinner se honom. 

c) När Laurie kommit hem och tittar ut genom fönstret ser hon Michael stå bland tvätten på 

bakgården, efter en stund är han borta. 

7. På kyrkogården. 

a) Dr. Loomis och vaktmästaren upptäcker att Judith Myers, Michaels syster, gravsten saknas. 

8. På väg till kvällen barnvaktssittande.  

a) Under vägen dit förföljs Laurie och Annie av Michael i bil. 

b) De träffar Annies pappa som är polis. När de åkt därifrån kommer Dr. Loomis dit för att 

prata med Annies pappa. Oturligt nog vänder han sig med ryggen mot vägen samtidigt som 

Michael åker förbi i Loomis stulna bil.  

c) Väl framme vid barnvaktssittandet har Michael fortfarande följt efter dem. Han förföljer nu 

Annie.  

9. Michaels gamla hus. 

a) Dr. Loomis har bestämts sig för att vänta på Michael inne i hans gamla hus. 

10. Annie förföljs. 



 
 

a) Michael står utanför fönstret och inspekterar Annie. 

b) Annie spiller någonting på sin tröja och springer ut till tvättstugan, Michael förföljer henne 

dig. 

c) Hon går in och pratar med Laurie i telefon, Michael står utanför glasdörren och tittar på 

henne. 

11. Mordet på Annie.  

a) Hon sätter sig i sin bil som är helt igenimmig varpå Michael kommer upp från baksätet och 

stryper henne innan han skär halsen av henne. 

12. Tommy ser Michael. 

a) När Laurie inte är närvarande ser Tommy Michael komma bärande på Annies kropp. 

13.Lynda och Pauls död. 

a) Efter de haft samlag går Paul ner till köket. Han hör någon som andas, och när han öppnar 

en av dörrarna kommer Michael fram och hugger en kniv i magen på honom. 

b) Michael drar på sig ett lakan och sätter Pauls glasögon på huvudet och går upp till Lynda. 

När han inte svarar henne ringer hon till Laurie varpå Michael stryper henne med 

telefonsladden.  

14. The final girls kamp mot mördaren. 

a) Laurie går över till huset eftersom hon inte hört från någon av sina vänner. 

b) Hon ser en gravsten står på övervåningen, samtidigt ser hon kropparna från sina döda 

vänner. 

c) Michael kommer ut ur mörkret och hugger henne i armen så hon ramlar ner från trappan. 

d) Hon springer tillbaka till huset hon var barnvakt i med Michael tätt bakom sig. 

e) Inne i huset gör hon några taffliga försök till att döda Michael. Hon kör en sticknål genom 

halsen på honom, hon kör en vass spets på en galge genom hans öga och hugger honom i 

magen med hans egen kniv. 

f) När Michael återuppstått för andra gången försöker han strypa henne, varpå Dr. Loomis 

kommit in i huset och skjuter Michael med sex skott på nära håll så han ramlar ner från 

balkongen. När han tittar ut är han borta. 

 

Segmentering Halloween.  

1. Michaels uppväxt. 

a) Michael dödar sitt husdjur, en råtta. Han säger till sin mamma att det var en 

olyckshändelse. 



 
 

b) I skolan börjar ett gäng bråka med Michael, varpå Michael skickas till rektorn där henne 

mamma får hämta honom. De visar henne bilder Michael hade på döda djur i sin väska vilket 

mamman har svårt att tro då Michael älskar djur. 

c) På vägen hem misshandlar han en av sina mobbare svårt med en stor gren. 

d)Under Halloween-kvällen tejpar han fast sin sovande styvfar i fåtöljen och skär halsen av 

honom med en kniv. 

e) Han dödar sin systers pojkvän genom att slå ett baseboll-träd upprepade gånger på honom. 

f) Sin syster dödar han genom att upprepade gånger sticka henne med en kniv. 

2. Mentalsjukhuset. 

a) Michael blir mer och mer förtegen ju längre han suttit där. 

b) Han mördar en sjuksköterska som retat honom genom att köra in en penna i hennes hals. 

c) Michael har inte sagt ett enda ord på 15 år. Dr. Loomis går nu i pension och lämnar 

Michael. 

d) Michael rymmer från sjukhuset genom att mörda tre fångvaktare och en anställd.  

3. På väg från sjukhuset stannar han till i en verkstad där han hugger ihjäl en man och tar hans 

overall.  

4. I Haddonfield, förmiddag. 

a) Michael beger sig till sitt gamla hus där han letar fram sin gamla mask och kniv. 

b) Laurie, Michaels syster som var ett litet barn när han mördade sin familj, går förbi huset, 

varpå Michael följer efter henne till skolan. 

c) Laurie tittar ut från ett fönster och ser Michael stå och stirra på henne. 

d) På väg hem från skolan förföljer han Laurie och hennes kompisar. 

e) Dr. Loomis och kyrkogårdsvaktmästaren upptäcker att det sitter ett djurkadaver på 

Michaels systers grav. 

5. Paul och Lyndas död. 

a) Michael dödar Paul när han varit ute och hämtat öl genom att sticka in en kniv i magen på 

honom. 

b) Han tar på sig ett lakan och Pauls glasögon innan han går upp till Lynda. När han inte 

svarar blir Lynda arg och ska gå därifrån, Michael tar och stryper henne till döds. 

6. Lauries fosterföräldrars död. 

a) Så snart Laurie åkt hemifrån kommer Michael dig. Han skär halsen av pappan medan han 

själv går in i huset. 

b) Inne i huset misshandlar han mamman svårt innan han bryter hennes nacke.  

7. Michael förföljer Annie. 



 
 

a) När Lindsey, som Annie är barnvakt till, tittar på tv står Michael direkt bakom henne, så 

fort Annie kommer in i rummet går han ut. 

b) Annie lämnar Lindsey hos Laurie och blir upplockad av hennes pojkvän, Michael följer 

efter. 

c) Annies pojkvän blir mördad under samlaget. Annie blir knivhuggen. Michael använder 

Annie som lockbete till att få dit Laurie. 

8. Lauries kamp mot mördaren. 

a) Laurie går över till huset och hittar Annie svårt skadad.  

b) Hon blir jagad tillbaka till huset hon är barnvakt i av Michael. 

c) Hon och barnen låser in sig på toaletten tills polisen anländer. Michael mördar båda 

poliserna och kidnappar Laurie. Han tar med henne till sitt gamla hus. 

d) Laurie försöker rymma. Dr. Loomis anländer till huset och skjuter Michael åtskilliga 

gånger innan han ramlar ihop. 

e) Michael återvänder och slår Dr. Loomis medvetslös. Laurie gömmer sig i huset. 

f) Michael hittar Laurie och hoppar på henne så båda två ramlar ut från husets andravåning. 

Laurie får tag i en revolver och skjuter Michael i huvudet.  

 

Segmentering Fredagen den 13:e Del 2 

1. Inledningsscenen.  

a) En dröm från en kvinna visas, den förtäljer att hon är den enda överlevande kvinnan från 

första filmen. 

b) En man tar sig in i henne lägenhet och mördar henne med ett spetsigt föremål. 

2. På väg till Crystal Lake. 

a) Några ungdomar är på väg till Crystal Lake för en utbildning. En gammal man kommer 

fram och varnar dem om att det finns en fara runt sjön. 

b) De tvingas stanna för att det ligger ett träd på vägen. Ett POV-klipp inspekterar 

ungdomarna från skogen. 

3. På lägret.  

a) Lägerledaren berättar en historia om en man vid namn Jason som ska ha sett sin mamma bli 

halshuggen för några år sedan. Samme man ska nu hämnas på alla som kommer till området. 

b) Jason inspekterar ungdomarna inne i huset utifrån ett fönster. 

c) Den gamle mannen från byn har smugit sig ut. Jason stryper honom till döds. 

4. Nästa dag. 



 
 

a) Jason återges ur ett POV-perspektiv. Han tvingas gömma sig när ungdomarna går ute i 

skogen.  

b) Två ungdomar smiter iväg till den förbjudna delen av området. Jason följer efter dem. En 

polis hittar dem och eskorterar bort dem. 

c) När polisen är på väg hem ser han Jason springa över vägen. Han jagar honom till ett skjul 

ute i skogen där Jason slår ihjäl honom med en hammare.  

5. På kvällen.  

a) Scott fastnar i en fälla och blir hängandes upp och ner. Jason skär sedan av hans hals. 

b) När en kvinna hittar Scott så avslutas sekvensen med att hon skriker, hon ser förmodligen 

Jason. 

c) Han mördar en rullstolsbunden man genom att hugga en machete i hans ansikte. 

d) Han dödar ett par direkt efter dem har haft samlag genom att hugga ett spjut genom de 

båda. 

e) En kvinna blir knivhuggen till döds. 

6. Ginnys kamp mot mördaren. 

a) Ginny och Paul anländer till området.  

b) Paul blir slagen medvetslös. 

c) Jason jagar Ginny. Hon försvarar sig genom att slå honom olika tillhyggen. 

d) De anländer till Jasons skjul i skogen där han sin mammas huvud liggandes.  

e) Ginny försöker lura Jason genom att säga att hon är hans mamma. Jason går på det till en 

början, men förstår bluffen och hugger henne i benet med en hacka.  

f) Paul kommer tillbaka och flyger på Jason. Ginny hugger en machete i Jasons axel. 

g) Väl tillbaka i stugbyn kommer Jason tillbaka och hoppar in genom ett fönster och tar Ginnt 

med sig. 

h) Dagen efter vaknar Ginny upp hos ambulanspersonal medan Paul är saknad.  

 

Segmentering Friday the 13th 

1. Inledningsscenen.  

a) En flashback från när Jasons mamma blev halshuggen. 

2. I skogarna kring Crystal Lake några månader innan resten av filmen. 

a) En av de fem i gänget som ska campa vandrar iväg själv. Han stöter på Jason som hugger 

honom med en machete. 

b) Ena kvinnan blir upphängd över en eld där hon sakta dör medan hennes pojkvän fastnar 

med foten i en rävsax. 



 
 

c) Killen i det andra paret blir nerdragen av Jason genom golvet i en stuga. Kvinnan lyckas 

fly. 

d) Killen som satt fast i rävsaxen blir mördad av Jason medan kameran klipper precis innan 

han ska hugga kvinnan som rymde. 

3. Ett nytt gäng är på väg till en stuga runt Crystal Lake.  

a) De träffar på Clay som letar efter sin syster, en av kvinnorna som var där några månader 

tidigare.  

b) Clay åker runt och här med människorna i byarna. En kvinna säger att han som bor i 

skogen ska låtas bli att bli störd. 

c) Clay åker vidare och träffar en bonde som sedermera blir mördad av Jason. I samma 

sekvens hittar Jason sin klassiska ishockeymask. 

4. Under dagen 

a) Ett par åker vattenskidor. Mannen som styr båten blir skjuten i huvudet av en pil. När 

kvinnan simmar in mot land och gömmer sig under en brygga där hon hinner gömma sig 

några få sekunder innan Jason hugger en machete i huvudet på henne. 

b) Clay och en kvinna från huset letar efter Clays syster vid en gammal anläggning när Jason 

kommer bärandes på en kropp.  

c) Vi får veta att hans syster lever och är fången i Jasons tillhåll, en grotta. 

d) En flashback spelas upp, Jason tänker på när sin mamma blev halshuggen.  

5. I huset. 

a) En av ungdomarna går ut till en verktygsbod där Jason hugger ihjäl honom. 

b) En annan av ungdomarna går ut och letar efter honom men faller även han offer. 

c) Jason har smugit sig in i huset och mördat en kvinna. 

d) En polis anländer till stugan, han hinner dock inte plinga på förrän Jason dödar honom.  

e) De tre överlevande från huset flyr. En av männen hinner Jason ifatt och mördar medan de 

andra två kommer till Jasons grotta där Clays syster är fången 

6. Jasons grotta. 

a) Kvinnan som var med Clay dör innan de hinner ut ur grottan. 

b) Clay och hans syster flyr. 

7. Sista kampen mot mördaren. 

a) Clay slås ner så hans syster får ta upp kampen själv. Clay kommer dock tillbaka och de 

båda flyr från Jason. 

b) De kommer till ladugården Clay var vid tidigare i filmen. Där lyckas de tillsammans 

bekämpa Jason. 



 
 

c) De rullar ner Jasons kropp i sjön, men i filmens sista sekvens kommer Jason upp ur vattnet 

och tar tag i Clays syster. 

 

Segmentering Terror på Elm Street 

1. Inledningsscenen.  

a) Freddy snickrar ihop sin knivhandske. 

2. Mardröm 

a) Tina har en mardröm om en man som jagar henne i ett pannrum. 

3. Nästa dag. 

a) På kvällen samlas två kompisar till Tina och hennes pojkvän hemma hos dem. 

b) Under natten drömmer Tina om Freddy igen, varpå hon blir mördad. 

c) Hennes pojkvän fler då det finns möjlighet att han kan vara mördaren. 

4. Följande dag. 

a) Nancy somnar på lektionen och hamnar till slut i samma pannrum Tina var i där hon ser 

Freddy.  

b) Nancy går och träffar Tinas pojkvän som nu blivit tagen av polis. Även han har drömt om 

Freddy. 

c) På kvällen somnar Nancy i badkaret, varpå hon drömmer att Freddy drar ner henne under 

vattnet. 

d) Senare på kvällen drömmer hon att hon går till fängelset där Tinas pojkvän sitter och ser 

honom bli mördad. När hon vaknar och springer till polisstationen har han till synes hängt sig 

i cellen.  

5. Sjukhuset. 

a) Nancy blir tagen till ett sjukhus. När läkaren söver henne börjar hon drömma och när hon 

vaknar har hon fått tag i Freddys hatt.  

6. Hemma i huset. 

a) Nancys mamma berättar att Freddy var en barnamördare som hon och några andra föräldrar 

brände till döds.  

7. Sista kvällen. 

a) Nancys pojkvän somnar och blir mördad i sömnen. 

8. Nancys kamp mot mördaren.  

a) Hon börjar gillra fällor till Freddy.  

b) Hon lägger sig och ställer sitt alarm. 

c) När drömt ett tag befinner hon sig i Freddys pannrum återigen.  



 
 

d) Hon lyckas få med sig Freddy tillbaka till sitt hus där han går in i fälla efter fälla. 

e) Freddy går upp och mördar Nancys mamma. 

f) Nancy lyckas besegra honom genom att vända ryggen till när han attackerar henne. 

9. Dagen efter. 

a) När Nancy går ut genom dörren är det helt plötsligt en ny dag och henne mamma och 

vänner lever. 

b) När de åker iväg mot skolan dyker Freddy upp bakom henne mamma och sliter in henne 

genom fönstret i dörren.  

 

Segmentering Terror på Elm Street 

1. Caféet.  

a) En man sitter i ett relativt tomt café. Han undrar vara alla människor är så han går in i köket 

där han stöter på Freddy som snittar honom med sin handske över hans hand. 

b) En kvinna äntrar caféet och sätter sig hos mannen. När hon går på toaletten somnar mannen 

och i drömmen blir han mördad av Freddy. 

2. Begravningen. 

a) Under begravningen ser samma kvinna ett barn vid gravplatsen, men när hon tittar igen är 

barnet borta.  

3. Mardröm. 

a) I en mardröm går hon upp på vinden och tittar på gamla kort och kläder, det slutar med att 

Freddy flyger på henne strax innan hon vaknar.  

b) Andra mardrömmen är dagen efter när hon somnar på skoltid. Hon blir då jagad av Freddy 

som på något sätt verkar känna igen henne.  

c) Tredje mardrömmen har hon samma natt och i den blir hon mördad.  

4. Flykten. 

a) En kompis till henne sov över men han flyr för att det finns chans att polisen kan misstänka 

honom. Han springer hem till en gemensam vän, Nancy, där han berättar vilka drömmar han 

har haft. Kvinnan har även hon haft de drömmarna. Efter han lämnat henne blir han tagen av 

polisen. 

5. Undersökningen 

a) Kvinnan kontaktar en kompis, och sen börjar båda två undersöka sömnbesvär och dylikt. 

6. Fängelset. 

a) Mannen som är misstänkt för mordet på hans kompis somnar och i drömmen mördas han 

av Freddy. 



 
 

7. Nancys hus. 

a) Nancys mamma ringer till Nancys kompis pappa och berättar att Nancy ”vet”. 

b) Nancy somnar i badkaret och drömmer. Hon träffar Freddy vid en övergiven skola. 

8. Undersökningen. 

a) Undersökningen om vad de båda har för sorts samband med Freddy fortsätter.  

b) Nancys mamma berättar att barnen blev sexuellt utnyttjade av en vaktmästare på skolan när 

de var väldigt unga, och föräldrarna har under alla år försökt få barnen att glömma. 

9. Mardrömmen. 

a) Mannen somnar och drömmer. Han får se hur det gick till när hans föräldrar och andra 

föräldrar brände ihjäl Freddy.  

10. Övergivna skolan. 

a) De båda hittar till slut den övergivna skolan som de åker till.  

b) De hittar ett rum med massa bilder på lättklädda barn och dylikt.  

11. Nancys kamp mot mördaren. 

a) Nancy försöker somna så hon kan jaga Freddy och få ut honom till verkligheten. 

b) Mannen somnar även han, så det finns ingen som kan väcka Nancy när hon hittat honom.  

c) Mannen lyckas vakna och väcker Nancys samtidigt som hon har Freddy. 

d) De båda lyckas besegra honom genom att först gå till attack med olika tillhyggen och sen 

bränna ner skolan. 

12. Återkomsten. 

a) När Nancy pratar med sin mamma under en kväll någon dag senare ser hon Freddy i en 

spegel bakom mamman som han kommer ut ur och hugger ihjäl henne ifrån.  

  

 


