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AbstractAbstractAbstractAbstract    

In the 19th century, photography was often employed in attempts to objectively capture evidence of 

paranormal phenomena. With the advent of television, this tradition came to be coupled with the 

apparent mystery of distant communication through electromagnetic waves. The television set has 

often been depicted as intrinsically occult or even haunted. 

 It is therefore natural that television has proven to be an ideal medium to present beliefs, tales, and 

investigations about paranormal phenomena. Most such presentations have been openly ficticious, but 

in television the distinction between fact and fiction is often blurred, and the emergence of shows 

where the crew claims to pursue a serious investigation was inevitable. One of the most successful 

such shows is the British Most Haunted, airing since 2001. In this thesis, the presentation of occult 

phenomena in three episodes of Most Haunted is analyzed and discussed in light of this framework of 

traditions. 

 One main result is that the distinction between fact and fiction is indeed often blurred in Most 

Haunted. Reconstructions and purported evidence are similar to each other as well as to the historical 

ghost pictures, and sometimes the crew’s reactions or lack of reactions is the only means to tell them 

apart. Elements aiming at creating a ”ghost feeling” are abundant throughout both investigative and 

other parts of the show, and include monochrome (and sometimes inverted) imagery, blue or green 

light tones, modified motion speed, and perspectives that let the spectator ”be the ghost”. Black and 

white imagery is also a part of the usage of analogue or pseudo-analogue technology to convey 

connotations of authenticity. Filming the crew’s reactions is the most common means of broadcasting 

a sense of hauntedness, as is often the case in traditional horror motion pictures. 
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1 Inledning1 Inledning1 Inledning1 Inledning    

 

Finns det ett liv efter döden? Kan man i så fall få kontakt med döda människor? Frågorna har fascine-

rat mänskligheten länge, och har bland annat satt avtryck i otaliga fiktionsberättelser. Uppfinningen av 

fotografin på 1800-talet förändrade dock synen på ockulta fenomen. Plötsligt såg man det som en på-

taglig möjlighet att bevisa deras existens med rent objektiva medel. Delvis influerat av denna tradition, 

men också av utvecklingen av ny teknik (vilken, som vi kommer att se, ibland själv upplevdes som 

ockult), ledde filmens och televisionens masskultur till en verklig explosion av ockulta teman i fiktiva 

framställningar. 
 Men samtidigt har utvecklingslinjerna också närmat sig varandra. Redan i dess barndom användes 

den ockulta fotografin ibland i rent underhållningssyfte. Och omvänt har studier visat att även öppet 

fiktiva framställningar som The X-Files kan påverka allmänhetens tro på paranormala fenomen, och 

alltså i någon mån verkar ”bevisande”. Det är därför inte förvånande att det uppstått ett gränsland mel-

lan ”bevisande” och ”underhållande” i dagens TV-utbud. Ett exempel på ett sådant program är det 

brittiska Most Haunted, som utger sig för att vara ett seriöst, undersökande program men samtidigt 

anstränger sig för att vara underhållande och uppvisar många yttre likheter med den ockulta fiktionen. 

Utan att ta ställning till sanningshalten i dess påståenden kommer denna uppsats att undersöka hur 

föreställningar om ockulta fenomen förmedlas genom den audiovisuella framställningen i detta pro-

gram. 

  

Syfte och frågeställningarSyfte och frågeställningarSyfte och frågeställningarSyfte och frågeställningar    

Denna studie ska undersöka hur föreställningar om ockulta fenomen förmedlas genom den brittiska 

TV-serien Most Haunted (2002–), och inplacera resultaten i ett större historiskt perspektiv. Syftet kan 

delas upp i tre huvudfrågeställningar: 

 

• Hur gestaltas/förmedlas ockulta fenomen audiovisuellt i Most Haunted genom fotografering 

eller inspelning av det påstått övernaturliga? 

 

• På vilka sätt samspelar andra metoder, sådana där det påstått övernaturliga inte framträder di-

rekt på ljud- eller bildspåret, för att förmedla en uppfattning om övernaturliga fenomen till 

åskådaren? 

 

• Hur kan serien relateras till en tidigare och förekommande tradition av framställningar av det 

ockulta i fotografi, film och television? 
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Forskningsläge och teoForskningsläge och teoForskningsläge och teoForskningsläge och teoriririri    

Några tidigare filmvetenskapliga analyser av program av denna typ har jag inte att jämföra mina resul-

tat med. Däremot har den amerikanska kommunikationsprofessorn Glenn G. Sparks med flera under-

sökt deras relation till allmänna uppfattningar om det ockulta, och den forskningen kommer jag i kort-

het att presentera och relatera mina resultat till i slutsatskapitlet.1 

 När det gäller de teoretiska utgångspunkterna är det för det första en fråga om att studera ockult 

fotografi. I samband med utställningen ”The Perfect Medium” på Metropolitan Museum of Art i New 

York (2005) diskuterade direktören för Howard Gilman Foundation, Pierre Apraxine, och den franska 

filmskaparen Sophie Schmit förutsättningarna för att betrakta och studera ockult fotografi. De skiljer 

mellan tre olika sätt att närma sig ämnet: ”the Aesthetic Approach”, ”the Believer’s Approach” och 

”the Historian’s Approach”.2 

 Det första tar fasta på att en bild kan ha estetiska kvaliteter utan att vara ett resultat av konstnärliga 

ambitioner. Apraxine och Schmit ansluter till denna tanke men poängterar att man förlorar mycket av 

bildernas betydelse om man endast tar hänsyn till estetiska aspekter. Det andra innebär den raka mot-

satsen: bilderna ses som bevis, eller motbevis, på ockulta fenomen. Apraxine och Schmit identifierar 

två problem med detta, dels att den som vill analysera bilderna på detta sätt först måste ta ställning till 

om dessa fenomen existerar eller inte (vilket de själva vill undvika), och dels att fotografier inte är 

särskilt bra bevis – för den troende vore det bättre att försöka återupprepa själva experimenten.3 

 De, och jag med dem, väljer därför ”the Historian’s Approach”, det vill säga att studera bilderna i 

deras historiska kontext, vilken för Most Haunteds del kommer att presenteras i det historiska bak-

grundskapitlet. Interaktionen mellan fotografins och ockultismens historia var som starkast under åren 

1870–1930, vilket gör att Apraxine och Schmit väljer att fokusera på denna period. De ser tre huvud-

sakliga beröringspunkter, även om de medger att uppdelningen inte kan göras helt tydlig: 

 

• Photographs of Spirits: Försök att avbilda ”levande döda” med fotografiska metoder. Började 

i USA på 1860-talet och spred sig snabbt till Europa. I sin tidigaste form var det en kommersi-

ell verksamhet, särskilt efter stora krig då många förlorat sina anhöriga. Apraxine och Schmit 

kommenterar att detta bruk lever kvar: ”people who believe in ’transcommunication’ are still 

seeking to photograph spirits, using the most up-to-date technologies such as television and 

the Internet”.4 

 

                                                
1 Glenn G. Sparks och Will Miller. ”Investigating the Relationship Between Exposure to Television Programs 
that Depict Paranormal Phenomena and Beliefs in the Paranormal.” Communication Monographs 68: 1 (2001): 
s. 98–113. 
2 Pierre Apraxine och Sophie Schmit. ”Photography and the Occult.” The Perfect Medium. Photography and the 
Occult. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2005: s. 13–14. 
3 Apraxine/Schmit, s. 13–14. 
4 Apraxine/Schmit, s. 15. 
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• Photographs of Fluids: I slutet av 1800-talet uppstod en konflikt mellan spiritualister (som 

trodde att paranormala fenomen berodde på döda andars speciella förmågor) och animister 

(som trodde att de utgick från de levande, särskilt så kallade medier). Animisterna försökte sig 

på experimentell fotografering av fenomen som livskraft, själ, tankar, känslor och drömmar, 

och påstod sig ha stöd i ny vetenskap (röntgenstrålning, radioaktivitet). Aurafotografering 

finns idag som en kommersiell verksamhet, och den andra kategorin har alltså rört sig i mot-

satt riktning mot den första: från experiment till kommersialism.5 

 

• Photographs of Mediums: Den tredje kategorin skiljer sig väsentligt från de båda andra. I stäl-

let för att försöka fånga något osynligt på bild fotograferar man i stället dess synliga effekter, 

till exempel seanser och levitationer. Experimenten är alltså icke-fotografiska men dokumen-

teras på fotografisk väg. Det som avbildas är vad en åskådare förmodades kunna iaktta. Den 

franska ockultspecialisten Guillaume de Fontenay skilde redan 1912 mellan ”research photo-

graphy” (de två första, experimentella kategorierna) och ”control photography” (den tredje).6 

 

Under analysen kommer eventuella exempel på ”photographs of spirits”, ”photographs of fluids” och 

”photographs of mediums”, eller filmiska grepp som påminner om dem, att diskuteras. 

 

Avgränsningar, metod och materialAvgränsningar, metod och materialAvgränsningar, metod och materialAvgränsningar, metod och material    

Anledningen till att jag valt just Most Haunted är att det är en välkänd och långvarig serie. Den står för 

de högsta tittarsiffrorna på den brittiska kanalen LIVINGtv, som förutom många program i denna genre 

också sänder en hel del välkända amerikanska serier,7 och har också visats i exempelvis Sverige. 

Dessutom framgår programmets särskilda ställning av att dess produktionsbolag ser sig som föregång-

are inom den ockulta realitytelevisionen.8 

 Frågeställningen om hur ockulta fenomen gestaltas audiovisuellt i Most Haunted kommer att be-

svaras genom närläsning av de sekvenser där påstått ockulta fenomen direkt fotograferats eller spelats 

in (det vill säga det som Apraxine och Schmit kallar ”photographs of spirits”). Även den andra fråge-

ställningen, som handlar om andra metoder de använder sig av för att förmedla uppfattningar om 

övernaturliga fenomen, besvaras genom studium av serien. Här anläggs dock ett bredare perspektiv, 

där saker som framställning av ”spökjägarnas” emotionella reaktioner på det påstått övernaturliga, 

åberopande av auktoriteter, historiska associationer, användning av teknisk utrustning och så vidare 

kommer att beaktas.  

                                                
5 Apraxine/Schmit, s. 15–16. 
6 Apraxine/Schmit, s. 16. 
7 ”LIVINGtv.” Wikipedia, the free encyclopedia. 13 nov 2006. Wikimedia Foundation. 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=LIVINGtv&oldid=87636644 (2006-11-17) 
8 ”Most Haunted : About The Show.” Antix Productions. http://www.antixproductions.com/most_haunted.htm 
(2006-11-16) 
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 Integrerat i denna analys som presenteras i kapitel tre kommer den sista frågeställningen att be-

handlas genom en jämförelse med den speciella tradition som ockultismen intar i fotografins och tele-

visionens tidiga historia, och med förekommande uppfattningar om det ockulta. För att genomföra 

detta behövs en kort historisk bakgrundsteckning, som kommer att utgöra kapitel två. Kapitel fyra är 

en avslutande diskussion. 

 Det primära studiematerialet utgörs av olika avsnitt av Most Haunted. På seriens produktions-

bolags hemsida finns en retrospektiv klassificering av alla avsnitt med utgångspunkt i teamets erfaren-

heter och den upplevda sannolikheten för hemsökthet.9 Jag har valt att analysera några av de avsnitt 

som fått hög sådan klassificering, eftersom det då finns anledning att tro att teamet anser sig ha funnit 

en större mängd övernaturliga eller oförklarliga fenomen, och därmed också störst förutsättningar att 

studera hur olika sådana fenomen gestaltats och förmedlats. Vidare har jag sett till att sprida ut avsnit-

ten över olika säsonger för att fånga eventuella förändringar över tiden, och tagit med det allra första 

avsnittet för att se hur det hela började. Urvalet har också delvis styrts av tillgång, och resulterat i föl-

jande avsnitt: 

 

• Athelhampton Hall (1:1): betyg 4/5 (”Scary – lots of possible paranormal occurences”) 

• Brannigans (2:1): betyg 5/5 (”Incredibly dark place, frightening experiences”) 

• Michelham Priory (8:1): betyg 5/5 (”Incredibly dark place, frightening experiences”). 

 

Andra källor kommer att användas sekundärt, för olika typer av bakgrundsteckningar och jämförelser. 

När det gäller ockultismen i fotografins och televisionens tidiga historia har jag till stor del använt mig 

av The Perfect Medium av Clément Chéroux m.fl.10 och Haunted Media av Jeffrey Sconce.11 

        

                                                
9 ”Most Haunted : Locations.” Antix Productions. http://www.antixproductions.com/mh_locations.htm (2006-11-
16) 
10 Clément Chéroux, Andreas Fischer, Pierre Apraxine, Denis Cangugilhem och Sophie Schmit. (red.). The Per-
fect Medium. Photography and the Occult. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2005. 
11 Jeffrey Sconce. Haunted Media. Electronic Presence from Telegraphy to Television. Durham, N.C.: Duke 
University Press, 2000. 
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2 Historisk bakgrundsteckning2 Historisk bakgrundsteckning2 Historisk bakgrundsteckning2 Historisk bakgrundsteckning    

 

 Filmen har ännu inte förstått sitt sanna väsen, sina verkliga 
uppgifter […] De ligger i dess enastående förmåga att med 
naturliga medel och ojämförlig övertygelsekraft ge uttryck åt 
allt det trolska, underbara, övernaturliga. 

– Franz Werfel (1935)12 

 

Franz Werfel, som fått sin insikt efter att ha sett en filmatisering av Shakespeares A Midsummer 

Night’s Dream (William Dieterle och Max Reinhardt, 1935), såg i den rörliga bilden en potential att 

fängsla åskådaren i en övernaturlig värld som inte hade något motstycke i litteraturen eller teatern. 

Montaget och möjligheten till manipulation av bilderna – och senare skapandet av verklighetstrogna 

bilder helt utan grund i en fotografisk verklighet – leder till oanade möjligheter att framställa något 

orimligt eller otroligt som fullständigt verkligt. Det är därför inte att förundras över att övernaturliga 

fenomen idag intar en mycket central plats i filmproduktionen. Nya storfilmer som The Sixth Sense 

(M. Night Shyamalan, 1999) och The Others (Alejandro Amenábar, 2001) bygger till exempel helt på 

den diegetiska förutsättningen att de döda kan direkt interagera med de levandes värld. 

 Det vore lätt att avfärda denna tradition med att den hör hemma i fiktionens värld, men gränserna 

mellan fakta och fiktion är ofta otydliga, och särskilt så när det gäller televisionen där nyheter, doku-

mentärer och dramatiseringar avlöser varandra och programmens art sällan kommenteras. Den austra-

liska mediavetaren Jane Roscoe och hennes nyzeeländska kollega Craig Hight protesterar mot att en 

tudelning i fakta och fiktion ofta tas för given, och föredrar att tänka sig ett kontinuum med fakta i ena 

änden och fiktion i den andra; program som dokumentärer, mockumentaries och dokusåpor kan i prin-

cip ligga var som helst inom det spektret, men är aldrig helt utpräglade extremfall.13 Naturligtvis är 

detta inget nytt för televisionen – Roscoe och Hight använder radioteatern War of the Worlds (Orson 

Welles, 1938) som ett klassiskt exempel på en föregångare till dagens mockumentaries14 – men den 

visuella, fotografiska närvaron kan tänkas stärka uppfattningen om ren eller påstådd ”äkthet”. 

 Att Most Haunted befinner sig i denna gråzon mellan fakta och fiktion blir tydligt mot bakgrund 

av det utslag den brittiska granskningsnämnden Ofcom kom till 2005 angående elva klagomål mot 

programmet. Trots att programmet innehåller påståenden om att det är en seriös undersökning, och 

trots att kanalen sagt att det använder sig av underhållningskonventioner men också utan tvekan bibe-

håller undersökande element, tog Ofcom fasta på att kanalen också erkänner att de inte i denna form 

                                                
12 Franz Werfel. ”Ein Sommernachtstraum. Ein Film von Shakespeare und Reinhardt.” Neues Wiener Journal 15 
nov 1935. Återgivet i Walter Benjamins ”Konstverket i den tekniska reproduktionens tidsålder.” Sätt att se. 
Texter om estetik och film. Stockholm: T. Fischer & Co, 1994: s. 125. 
13 Jane Roscoe och Craig Hight. Faking It. Mock-Documentary and the Subversion of Factuality. Manchester: 
Manchester University Press, 2001: s. 7, 23. 
14 Roscoe/Hight, s. 78. 
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kan återskapa laboratorielika experiment. Ofcom kom därför fram till att programmet i första hand bör 

ses som underhållning, och att bestämmelsen om lurendrejeri alltså inte var tillämplig.15 

 Enligt Jane Feuer, professor i engelska och filmvetenskap, beror gråzonen på ”live”-begreppets 

centrala betydelse för det mediespecifika i televisionen, och blir därför mer relevant i televisionen än 

den varit i radion. Även om ordet används i en strikt teknisk mening (det vill säga att tidpunkterna för 

inspelning, sändning och mottagning sammanfaller) uppfattas det som positivt värdeladdat, eller som 

Feuer säger ”reverberates with suggestions of ’being there’ . . . ’bringing it to you as it really is’”.16 

Även program som inte sänds i realtid spelar ofta på detta speciella sätt att skapa auktoritet i en fram-

ställning. Program som är uttalat fiktiva kan också använda sig av det, då i syfte att underlätta för 

åskådaren att känna igen sig (till exempel genom att låta årstider och högtider i serien sammanfalla 

med dem som infaller då avsnitten i fråga sänds).17  

 I detta kapitel kommer de ockulta fenomenens relation till denna gråzon i televisionshistorien att 

diskuteras. Denna relation återspeglar också den roll de spelat i fotografins tidigare historia. I själva 

verket är de ockulta fenomenens moderna historia oupplösligt förbunden med den tekniska bild-

upptagningens. Den historiska bakgrunden kommer därför att börja redan på 1860-talet. 

 

Det ockulta i fotografinDet ockulta i fotografinDet ockulta i fotografinDet ockulta i fotografin    

Den person som allmänt anses vara den första ”andefotografen” var amerikanen William H. Mumler 

som var verksam under 1860- och 1870-talen och låg bakom en stor mängd fotografier. Hos honom 

tog andarna formen av konkreta men spöklika mänskliga gestalter i samma bild som levande männi-

skor (bild 1),18 och detta var vanligt även hos andra andefotografer, till exempel hans första europeiska 

efterföljare, Frederick Hudson.19 Ibland förekom dock också rent abstrakta ljusfenomen, som hos John 

Beattie (bild 2).20  

 Dubbelexponering leder lätt till bilder som påminner om den traditionella bilden av ”spöken”, och 

det är ett faktum att åtminstone en del av dessa äldre fotografier kom till genom utnyttjande av detta 

(antingen av misstag eller genom avsiktlig missledning).21 I Frankrike erkände till exempel den kände 

andefotografen Édouard Isidore Buguet detta i en rättegång 1875, men fortsatte praktiken efter sin 

fängelsevistelse, nu i rent underhållningssyfte, utan några falska pretentioner och under beteckningen 

                                                
15 Ofcom broadcast bulletin 49 (2005). http://www.ofcom.org.uk/accessibility/rtfs/bulletins/archive05/bb49.rtf 
(2006-11-08): s. 16–17. 
16 Jane Feuer. ”The Concept of Live Television. Ontology as Ideology.” Ann E. Kaplan (red.), Regarding Televi-
sion. Los Angeles: AFI, 1983: s. 12–22. Återgivet i Sconce, s. 173–174. 
17 Sconce, s. 173–174. 
18 The Perfect Medium, s. 24–28. 
19 The Perfect Medium, s. 37. Dessutom Andreas Fischer. ”’A Photographer of Marvel.’ Frederick Hudson and 
the beginnings of spirit photography in Europé.” The Perfect Medium: s. 30, 32, 34. 
20 The Perfect Medium, s. 31. Dessutom Fischer, s. 33. 
21 Clément Chéroux. ”Ghost Dialectics. Spirit photography in entertainment and belief.” The Perfect Medium: s. 
45–46. 
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”Photographie anti Spirite”.22 I USA hade Mumler sex år tidigare vägrat erkänna liknande fusk och 

också friats från anklagelserna, vilket resulterade i att trovärdigheten för andefotografering fortsatte 

vara större där än i Europa.23 Buguets ”öppet fuskande” rörelse, som många anslöt sig till och som 

använde sig av ständigt ny fototeknologi, tycks inte heller ha skadat spiritualismen nämnvärt. Både i 

Europa och i USA existerade de båda formerna, ”bevisande” och ”underhållande”, sida vid sida under 

många år; som den franska fotografihistorikern Clément Chéroux kommenterar: ”On the one hand, it 

[spirit photography] reinforced the spiritualist hypothesis by demonstrating the possibility of commu-

nicating, if only visually, with the dead. On the other, it gently mocked this belief.”24 

 

 

 

 
Bild 1. Två fotografier tagna av William H. Mumler, 
tidigt 1870-tal. T.v. ”Mary Todd Lincoln with the 
spirit of her husband, President Abraham Lincoln.” 
T.h. ”Master Herrod with the spirits of Europe, Af-
rica, and America.” Källa: Chéroux, The Perfect 
Medium, s. 26. 

 Bild 2. ”Spiritualist séance” av John Beattie, 
juni 1872. Källa: Chéroux, The Perfect Me-
dium, s. 31. 

 

Andefotograferna hade olika förklaringar till att spöken uppstod framför deras kameror. För många 

tycks det ha varit tillräckligt att någon anhörig var i närheten, medan andra använde sig av medier för 

att frambringa sina objekt. Så var till exempel fallet med William Hope, ledande namn i den engelska 

Crewekretsen i början av 1900-talet. Hope och hans medium hade för övrigt Sir Arthur Conan Doyle 

som beundrare och försvarare mot fuskanklagelser.25 

 Denna andra våg av andefotografi kännetecknas annars av att frågan om fotografins bevisvärde nu 

kommit att behandlas mer systematiskt. Vetenskapshistorikern Solveig Jülich har studerat denna ut-

veckling. Under det sena 1800-talet fanns en stark tro på fotografiets ”mekaniska objektivitet”. Efter-

som fotografier framställs på helt automatisk väg ansåg man sig ha eliminerat subjektiva och tolkande 

inslag i naturvetenskapliga undersökningar.26 Då förespråkare av ockulta påståenden vid denna tid 

började göra anspråk på att kunna underställas vetenskaplig granskning kom andefotografiers bevis-

                                                
22 Chéroux, s. 50–52. 
23 Crista Cloutier. ”Mumler’s Ghosts.” The Perfect Medium: s. 20–23. 
24 Chéroux, s. 46. 
25 Sophie Schmit. ”Conan Doyle. A study in black and white.” The Perfect Medium: s. 92–93. 
26 Solveig Jülich. ”Fotografering av det osynliga. Vetenskap, ockultism och röntgenstrålar kring sekelskiftet 
1900.” Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2001: s. 44. 
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värde naturligtvis också att diskuteras. Visuella bevis var i ropet och andefotografierna jämfördes med 

röntgenstrålning, som ju också var ett sätt att fotografera det osynliga.27 Clairvoyanta medier liknades 

också vid kameror, och eterteorin (etern var en substans som antogs finnas överallt i världsrymden) 

sågs som en möjlighet att förena visuellt uppfångande av synligt ljus, osynliga röntgenstrålar och 

osynliga andefenomen i samma förklaringsmodell, och därmed också kunna använda teknisk utrust-

ning för att göra det som medier påstod sig kunna göra.28 I en rapport från Institutet för psykologisk 

forskning i Uppsala, daterad 1911, tycks denna tro på fotografiets ”mekaniska objektivitet” vara på 

väg att ersättas av en mer nyanserad bild där betraktaren avkrävs en kritisk tolkning som kan innefatta 

allt från expertis inom bildanalys till utredning av fotografens tekniska kunnande, socia-

la/vetenskapliga status och allmänna pålitlighet.29 

 

Det ockulta i televisionenDet ockulta i televisionenDet ockulta i televisionenDet ockulta i televisionen    

Mot denna bakgrund är det inte förvånande att även televisionssignalernas elektromagnetiska färd 

genom etern liknades vid telepatiska eller fjärrskådande fenomen där den mänskliga hjärnan antogs 

kunna fungera på liknande sätt.30 Televisionen fortsatte på så sätt en ockult tradition som påbörjats 

med tidigare elektroniska medier som telegrafen och radion, men med en fundamental skillnad: de 

äldre medierna hade i första hand tänkts som kanaler genom vilka den ”andra sidan” skulle kunna 

kommunicera med världen, men hos televisionen framstod ofta det ockulta som något inneboende i 

mediet självt. TV-åskådare som själva dras in i TV-världen är till exempel ett vanligt tema i science 

fiction.31 I televisionens tidigaste historia marknadsfördes den faktiskt också som något närmast över-

naturligt, och jämfördes med spådamers kristallkulor och folksagornas magiska speglar.32 Att TV:n 

befinner sig i hemmet leder dessutom till att det blir svårare att lämna en erfarenhet bakom sig än om 

den hade erhållits på biograf (det vill säga TV:n är inte bara hemsökt utan också hemsökande).33 

 I mediets barndom kom också flera larmrapporter om märkliga TV-relaterade fenomen, oftare från 

kvinnor än från män. Kvinnor, som ofta var hemmafruar, såg mer på TV än männen gjorde, och fruk-

tades därför bli avledda från verkligheten till TV-mediets fantasivärld. Den amerikanska professorn i 

film- och TV-vetenskap Jeffrey Sconce ser här en avspegling av den gamla inställningen om kvinnor 

som hysteribenägna: ”Women who watch too much television were bound to see something inexplica-

ble, goes this line of reasoning, not necessarily because the image was truly paranormal, but because 

                                                
27 Jülich, s. 52. 
28 Jülich, s. 53–54, 58. 
29 Jülich, s. 65–66. 
30 Stefan Andriopoulos. ”Psychic Television.” Critical Inquiry. 31 (2005): s. 626–630. 
31 Sconce, s. 126. 
32 Andriopoulos, s. 620–622. 
33 Sconce, s. 165–166. 
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of their lack of masculine rationality.” Masskultur och kvinnlighet kopplas samman med varandra, och 

också med passivitet.34 

 Självklart gjorde denna historia också televisionen till en särskilt lämpad kanal för att visa upp 

paranormala fenomen i fiktiv form. Några tidiga TV-serier spelade på det ockulta, framför allt The 

Twilight Zone (1959–1964) och The Outer Limits (1963–1965). Båda använde sig av för- och eftertex-

ter och voiceovers för att markera övergångarna mellan ”vanliga” TV-program och dessa seriers kusli-

ga, obestämda, halvt verklighetstrogna område.35 

 William Evans, även han professor i film- och TV-vetenskap, ser en förändring i den ockulta fik-

tionen från 1950-talet till idag. Förr framställdes skepticism som en naturlig första reaktion som kan 

brytas ned först när de (öppet fiktiva) paranormala fenomenen blivit obestridliga. Numera framställs 

de paranormala fenomenen ofta som något ”normalt” och skepticismen som helt onödig och oanvänd-

bar. Som främsta exempel nämner han TV-serien The X-Files (1993–2002), som framställer utomjor-

dingar och andra märkligheter med samma TV-serierealism som förekommer i de många polis- och 

detektivserier som behandlar mer klassiska polis- och detektivuppgifter. Även om åskådarna i regel är 

fullt medvetna om att The X-Files är ren fiktion leds på denna väg, enligt Evans, många av dem till 

uppfattningen att fallen är fullt tänkbara som verkliga scenarion. Han poängterar att utnyttjande av 

gråzonen mellan fakta och fiktion ofta är ett strategiskt grepp i TV-världen.36 Paul Kurtz, grundare av 

Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, hävdade mycket riktigt 1985 

att media ofta agerar helt oansvarigt när de behandlar paranormala teman.37 Den omfattande förekoms-

ten av ockult television kan också i sig verka i övertygande riktning, eftersom människor blir mer be-

nägna att acceptera påståenden som sanningar ju fler gånger de upprepas.38 

 Förändringen i de paranormala inslagen hänger också, enligt Evans, samman med en allmän ned-

gång i synen på vetenskapen i film och TV: från 1950-talets uppfattning att vetenskapen var farlig men 

samtidigt nödvändig för att lösa de problem den själv skapat, till dagens tradition där vetenskapsmän 

ofta framställs som onödiga och amatörer löser de problem som vetenskapen stått handlösa inför. Som 

ett typiskt exempel nämner han E.T. the Extra-Terrestrial (Steven Spielberg, 1982), där vetenskaps-

män och regeringsinstitutioner framställs som ett hinder för det lyckliga slutet.39 

  

                                                
34 Sconce, s. 153–154. 
35 Sconce, s. 133–137. 
36 William Evans. ”Science and Reason in Film and Television.” Skeptical Inquirer. 20: 1 (1996): s. 45–48. 
37 Sparks/Miller, s. 99. 
38 Sparks/Miller, s. 102. 
39 Evans, ”Science and Reason in Film and Television”. 
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3 3 3 3 Most HauntedMost HauntedMost HauntedMost Haunted    

 

 We’re about to embark on one of television’s most extensive 
investigations into the paranormal. We guarantee: no tricks, 
no camera illusions, and no practical jokes. If we find noth-
ing, then you’ll see nothing. But if we do manage to catch 
anything at all, we will share it with you honestly, and leave 
it up to you to make up your own mind. 

– Yvette Fielding (Most Haunted, säsong 1, avsnitt 1)  
 

Serien Most Haunted produceras av Antix Productions, som bildades 2001 av Yvette Fielding (tidigare 

välkänd från brittiska barnprogram) och hennes man Karl Beattie.40 Programmet var företagets första 

produktion och första avsnittet sändes i brittiska LIVINGtv den 25 maj 2002. Det har sedan sänts i flera 

kanaler i olika länder, bland annat i USA och i Sverige, där det visas på TV4 Plus under namnet Hem-

sökta hus. Till och med september 2006 har 8 säsonger med totalt 165 avsnitt sänts, varav några är 

speciella liveavsnitt.41 En nionde säsong är planerad.42 Enkelt sagt går serien ut på att ett ”spökjägar-

team” spenderar natten i ett påstått hemsökt hus och letar efter tecken på paranormala fenomen. Detta 

gör de både genom att själva undersöka huset nattetid och genom att kalla dit ett medium som för-

hoppningsvis ska få kontakt med någon från ”andra sidan”. 

 Såhär tolkar produktionsbolaget självt programmets genomslagskraft: ”[...] this award winning 

television sensation has sparked a massive rise in paranormal investigations – and an interest in ap-

plied practical and supernatural theories that still exist today. Viewers continue to follow our own 

intrepid team in search of the ultimate question… is there life after death?” Man påstår också att un-

dersökningarna görs mot en bakgrund av ”strict parapsychology guidelines and extensive historical 

research”. Att underhålla och skrämma är också ett mål: ”Every human emotion is laid bare as viewers 

around the globe share each frightful adventure with Most Haunted investigative team. Hiding behind 

the sofa may be your only savour!”43 Här ansluter man alltså direkt till den syn på televisionen som 

Sconce berättade om: om något visas på TV, befinner det sig också så gott som hemma i åskådarens 

vardagsrum – närhetskänslan blir starkare än hos andra medier.44 

 Programmet har dock också utsatts för kritik. På websidor och Internetforum har Derek Acorah, 

Most Haunteds första medium, kritiserats för att ha fått information om platserna teamet besökt i för-

väg, och man anser sig ha hittat bevis för även andra bluffar i programmet. Samma dag som Dereks 

                                                
40 ”Antix Productions : Company.” Antix Productions. http://www.antixproductions.com/company.htm (2006-
11-16). Dessutom ”Biographies : Yvette Fielding.” Antix Productions. 
http://www.antixproductions.com/biogs_yvette.htm (2006-11-16) 
41 ”Most Haunted Episode List.” TV.com. CNET Networks.  
http://www.tv.com/most-haunted/show/22344/episode_listings.html?season=0 (2006-11-16) 
42 ”Most Haunted Series 9 Coming soon!” LIVINGtv. Flextech Television. 
http://www.livingtv.co.uk/mosthaunted/533.php (2006-11-16) 
43 ”Most Haunted : About The Show.” Antix Productions. 
44 Sconce, s. 165–166. 



 11 

sista framträdande i programmet skulle sändas publicerade den brittiska tabloiden The Daily Mirror en 

intervju med Most Haunteds öppensinnat skeptiska parapsykolog Ciaran O’Keeffe. Där gav han när-

ing åt denna kritik, bland annat genom att anklaga programledningen för att sopa skeptiska argument 

under mattan. Han nämnde flera incidenter där Derek utnyttjat information som han bara kunde ha fått 

ta del av innan inspelningen, när det i programmet framställs som att han från början ingenting vet. 

Till exempel ska Derek i ett avsnitt ha fått information på ”spirituell väg” om en säng som uppvisar 

paranormala fenomen. På platsen fanns också mycket riktigt en säng som påståtts levitera, problemet 

var att sängen han pratade om var fel säng, vilket bevisar att han fått informationen från någon annan 

och inte på ”spirituell väg”. Ciaran ska också ha skapat en fiktiv karaktär vid namn Kreed Kafer, ett 

anagram för ”Derek Faker”. En annan medlem i teamet nämnde detta namn för Derek före inspelning-

en, och han tog tillfället i akt och blev ”besatt” av den fiktiva Kafers spöke.45 

 Efter detta avslöjande började rykten cirkulera, bland annat om att Ciaran påstod sig vara felcite-

rad. I en intervju med Rick Wood i hans skeptiska Internetradioshow Audiomartini förnekade Ciaran 

dock detta, och påpekade att han aldrig sett prov på ”true mediumship”.46 Huruvida det förekommer 

fusk eller inte är en fråga jag inte kommer att försöka besvara i min analys. Däremot är det intressant 

att diskutera programledningens tolkning av ”fusk” mot bakgrund av det citat som inleder detta kapi-

tel. Redan Ofcom-utslaget som nämndes i inledningskapitlet antyder att detta begrepp bör tolkas på ett 

tämligen liberalt sätt. 

 

Athelhampton Hall (1:1)Athelhampton Hall (1:1)Athelhampton Hall (1:1)Athelhampton Hall (1:1)    

Första säsongens avsnitt var bara omkring 23 minuter (i de senare säsongerna är de ungefär dubbelt så 

långa), vilket gör att en stor del av det allra första avsnittet går åt till att presentera programmet och 

förmedla en referensram till åskådaren inom vilken han eller hon förväntas tolka de undersökningar 

som senare läggs fram. Det handlar om att presentera teamet och dess arbetssätt men också om att ge 

åskådaren vissa mer eller mindre väl underbyggda bakgrundsfakta angående ockulta fenomen. 

 När det gäller teamet poängteras i den visuella framställningen dess undersökande roll. Avsnittet 

börjar med att vi får se programledaren Yvette Fielding stå utomhus vid en åldrad stenmur, hon är 

svartklädd och påminner om den typiska TV-seriebilden av en FBI-agent, vilket ger intrycket av att vi 

ska få ta del av en seriös, spännande undersökning. Det är i denna situation hon fäller det citat som 

återgavs i kapitlets början och försäkrar att det kommer att vara upp till åskådaren att dra sina egna 

slutsatser – något hon också återknyter till i avslutningen där hon sammanfattar undersökningen med 

att säga att det är någonting konstigt som pågår i byggnaden, men är noga med att inte påstå att det 

nödvändigtvis rör sig om spöken. 

                                                
45 Matt Roper. ”Spooky Truth: TV’s Most Haunted con Exposed TV.” The Daily Mirror 28 okt 2005. 
46 Rick Wood. ”Most Haunted… Dead.” Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal. 
http://www.csicop.org/specialarticles/mosthaunted.html (2006-10-23) 
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 Vi får också se hur utrustningen sätts upp, och vid ett tillfälle presenterar parapsykologen Jason 

Karl (från Ghost Research Foundation) sin EMF-mätare (en apparat som mäter elektromagnetisk fält-

styrka) som vi då och då får se honom gå omkring med i huset. Kopplingen mellan elektromagnetiska 

vågor och paranormala fenomen, som bidrog till den tidiga televisionens ockulta status, tas alltså ännu 

i Most Haunted för given. Jason förklarar också vad det är man letar efter: ”We’re looking for hard 

evidence, Yvette, I mean, I’m not looking for anecdotal encounters of people saying they’ve seen so-

mething. I want corroborated evidence, so that’s things on equipment, that’s two or three people see-

ing the same thing at once.” 

 I samtalet mellan Yvette och Jason får vi också en kort bakgrundshistoria om tillfällen då männi-

skor har påstått sig se spöken. Bland annat nämner Jason att de flesta rapporterade fallen har inträffat 

när det har varit mörkt, vilket de tolkar som att spöken inte tycker om ljus. Man tar sedan fasta på detta 

i själva undersökningen, som till stor del genomförs nattetid i mörka utrymmen med hjälp av så kalla-

de nightvision-kameror. Mediet som de använder sig av i programmet, Derek Acorah, berättar också 

om en del olika saker angående paranormala fenomen, till exempel att även djur kan se spöken och att 

orbs (små, oförklarliga ljusklot) utgör det första tecknet på att spöken försöker ta gestalt, påståenden 

som Yvette behandlar och förmedlar till åskådaren som sanningar. Jason konstaterar att Dereks syn på 

orbs är vanlig bland medier och ”spökjägare” och att man sammankopplar dem med spöken, helt en-

kelt för att de bara setts på platser där man påstår att övernaturliga saker hänt. Fotografier av orbs har 

dock tagits på de mest skiftande platser och är dessutom så vanliga att vissa spökjägarorganisationer 

helt vägrar ta emot dem. Det kan för övrigt finnas många naturliga förklaringar till dessa fenomen, till 

exempel att dammpartiklar eller regndroppar reflekterat kamerablixtens ljus, en risk som är särskilt 

stor då man använder sig av små handhållna digitalkameror, där avståndet mellan linsen och den in-

byggda blixten är förhållandevis litet.47
 

 

Påstådda tecken på ockulta fenomenPåstådda tecken på ockulta fenomenPåstådda tecken på ockulta fenomenPåstådda tecken på ockulta fenomen    

Vid två tillfällen under avsnittet förevisas direkt inspelade fenomen som påstås ha övernaturliga orsa-

ker. Det första är ett ”oförklarligt ljud” som Yvette reagerar på medan hon, Jason och Derek står i ett 

sovrum och samtalar. Ljudet kommer från rummet intill och de tre beger sig genast in dit när de hört 

det. Medan detta visas berättar Yvette i en voiceover att det märkliga ljudet kom från en vagga som 

ska ha gungat till av sig själv. Källan till detta påstående var husets invånare, som varit närvarande i 

rummet där ljudet uppstod. Det enda som blev inspelat var dock själva ljudet. 

 Det andra tillfället uppstår i samma rum, när Yvette och Jason vakar under natten i väntan på att 

vaggan ska röra sig igen. Kamerans blick är fäst på vaggan medan en voiceover säger åt oss att vara 

uppmärksamma på bildens nedre del, och strax därefter får vi se ett blinkade ljusklot dra förbi (bild 3). 

Fler och fler ljusfenomen dyker upp under en längre period, men alla blinkar bara till i yttersta korthet. 
                                                
47 ”Orb (paranormal).” Wikipedia, the free encyclopedia. 12 nov 2006. Wikimedia Foundation. 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Orb_%28paranormal%29&oldid=87781872 (2006-11-17) 
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Jason berättar att det är orbs, som de pratade om tidigare, men att han själv aldrig tidigare sett denna 

blinkande form. Både han och Yvette blir väldigt uppspelta av händelserna och hon utropar i extas: 

”Oh my gosh, look at that!” Deras reaktioner kan leda till att åskådaren uppfattar fenomenet som något 

i första hand övernaturligt (som man sedan, om man är skeptisk, söker alternativa förklaringar till) 

snarare än något obetydligt som ljusreflektioner eller fel på kameran och så vidare, och därmed fram-

ställs, precis som Evans talade om, skepticismen inte längre som en naturlig grundinställning.48
 Denna 

bild är naturligtvis ett försök till ”spirit photography”, av den abstrakta typ som tidigare uppvisats i 

bild 2.49 

 

  
Bild 3. Markeringen är gjord i efterhand av upp-
satsens författare. Det inringade området visar en orb. 

Bild 4. Karl filmar sig själv ur ett grodperspektiv, 
någonting som ofta återkommer. 

 

Bortsett från dessa två tillfällen är alla argument i avsnittet av rent sekundär natur, i form av männi-

skor som påstår sig ha upplevt olika saker. Husets invånare intervjuas i början av avsnittet och de be-

rättar om saker som hänt som de upplever som någonting utöver det vanliga. Under ett av dessa in-

ledande samtal uppmärksammas också att husägarnas hund helt plötsligt stirrar rakt fram, på någon-

ting som är utanför bilden. De kan inte fånga hans uppmärksamhet och det är tydligt att hunden har 

fått syn på någonting. Yvette, som sitter precis framför hunden, påstår att det inte är henne eller någon 

som sitter intill henne som han tittar på, hans blick är faktiskt fäst på just ingenting. En livlig diskus-

sion tar vid och de försöker febrilt komma på vad som orsakat hundens märkliga beteende, kanske en 

reflektion av något i en lampa eller en skugga eller något annat, men de hittar inget svar. I samma se-

kvens, innan någonting händer med hunden överhuvudtaget, talar man om möjligheten för djur att se 

spöken, så kopplingen är tydlig. Man filmar dock aldrig åt det håll som hunden tittar åt, och låter oss 

inte se vad som finns där. I sin sammanfattning i slutet av programmet är Jason skeptisk och ser inte 

denna incident som något paranormalt. 

 Även teamet självt rapporterar märkliga händelser och känslor under inspelningen. I samband med 

incidenten med den gungande vaggan får man till exempel se en bild på Yvette som står tyst och ser 

skräckslagen ut. Detta är typiskt: man filmar teamets ansiktsuttryck och reaktioner mer än man försö-

                                                
48 Evans, s. 45–48. 
49 Apraxine/Schmit, s. 15. 
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ker fånga det som skapat reaktionerna på film, ett grepp som är vanligt i fiktion och användes till ex-

empel redan i Psycho (Alfred Hitchcock, 1960) i den klassiska duschscenen där Marion Crane blir 

mördad. Under natten (med nightvision-kamera) filmas kameramannen Rick Fielding där han nervöst 

cirklar omkring och ser rädd ut, trots att ingenting har hänt. Han säger att han bara känner sig olustig 

och inte kan förmå sig att gå in genom en specifik dörr. Alla omkring honom fascineras av detta och 

försöker komma på förklaringar till varför han känner på det viset, och plötsligt säger Karl Beattie, 

producenten, att han har känt samma sak. Jason passar då på att återknyta till sin tidigare kravlista och 

säger att det var intressant att två personer uppfattat samma sak. Han spekulerar dock inte i eventuella 

anledningar, som till exempel förväntningar eller påverkningar från andra i teamet, vilket kunde ha 

varit aktuellt. 

 Av teamets medlemmar står Karl också för den tydligaste närkontakten med något som påstås vara 

ett spöke. Det sker under natten när han och Rick bestämt sig för att ensamma gå ned i källaren. Karl 

och Rick filmar varandra i väntan på att något ska hända så att de kan fånga varandras reaktioner, de 

försöker få spöken att visa sig genom att direkt samtala med dem. Plötsligt säger Karl att han känner 

någonting som blåser honom i örat och andas på honom. Förvånansvärt lugn vrider han kameran mot 

örat för att filma denna närvaro, men kameran fångar ingenting. Han filmar sedan sitt eget ansikte ur 

ett grodperspektiv och pratar med åskådaren genom sin kamera (bild 4). Detta sätt att förmedla en 

känsla utan att något övernaturligt filmats har en slående likhet med filmen The Blair Witch Project 

(Daniel Myrick och Eduardo Sánchez, 1999), där just detta sätt att filma används flitigt. Liknelsen blir 

ännu mer intressant eftersom denna film hade ett liknande tema (häxjakt i stället för spökjakt) och 

eftersom den, i likhet med Most Haunted, tänjer på gränsen mellan fakta och fiktion. 

 Ett annat bevis för spöknärvaro i huset ska vara mediets, Dereks, möjlighet att kommunicera med 

andevärlden. Jason berättar i inledningen att han kommer att leta efter namn, datum, precisa och små 

detaljer, saker som Derek inte kunde ha vetat i förväg men som går att verifiera i efterhand. Yvette 

försäkrar att Derek inte fått någon information i 

förväg, och han påstår sig snart nog få kontakt 

med några spöken och kommer med många detal-

jer. Information infogas i form av text nederst i 

bildrutan, där det står om man kan bekräfta hans 

information eller inte (bild 5). Han bekräftar ock-

så att den ”mystiska” vaggan tillhör ett av spöke-

na samt att orberna är ett uttryck för deras vilja att 

visa upp sig och ta kontakt. 

 

 
Bild 5.  Yvette, Jason och Derek. 
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Stämningsskapande greppStämningsskapande greppStämningsskapande greppStämningsskapande grepp    

Hela avsnittet präglas av ganska otraditionella kamerarörelser.50 Där finns mängder av ofokuserade 

åkningar i fast motion, vid ett tillfälle får vi också en snedställd flygning runt gården i svartvitt där 

man dessutom lagt på spöklika ljud i själva kamerarörelsen (bild 6 och 7). Mycket ofta växlar bilden 

till svartvit och imiterar ibland gammal rullfilm, trots att den helt uppenbart filmats med moderna, 

digitala kameror. Dessa grepp är inte kopplade till några specifikt ”paranormala” situationer – till ex-

empel tar Yvette (i färgbild) upp en handhållen kamera och filmar teamets förberedelser, och när bil-

den växlar till hennes kameras synvinkel visas den i svartvitt. Kanske görs detta för att förstärka den 

dokumentära känslan och påminna om att det som visas faktiskt fångats på film. Likheten med äldre, 

icke-digital film kan också ge undermedvetna konnotationer av äkthet, eftersom möjligheterna till 

manipulation var mindre i det mediet. 

 Vid flera tillfällen används montage av olika slag. Till exempel visas den stora stenbyggnaden i 

bild samtidigt som moln drar förbi framför den. Precis som i de äldre andefotografierna i samma stil 

som bild 1 utnyttjar man alltså den ”spöklika” känslan i dubbelexponerade bilder. Just i fallet med 

molnen försöker man i och för sig inte visa eller påstå någonting, utan endast förmedla en känsla. 

 

  
Bild 6. Kameran ”flyger” över fontänen på gården. Bild 7. 

  

  

Bild 8. Oläslig text flimrar förbi. Bild 9. 

 

                                                
50 I förhållande till den klassiska Hollywoodnorm som presenteras i till exempel Kristin Thompson och David 
Bordwells Film History. An Introduction. New York, N.Y.: McGraw-Hill, 2002: s. 43–50. 
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I hela introduktionen av det här avsnittet är det mycket användning av fast motion, ibland får vi också 

se huset filmat ur grodperspektiv. Ibland läggs ett blått filter över bilderna, eller märkliga ljusfenomen 

som gröna linjer och bokstäver som oförklarligt rullar förbi i bild (bild 8 och 9), även detta ett grepp 

som syftar till att efterlikna rullfilm. Ett mystiskt, blått ljus har också lagts på när Yvette sitter i en stol 

vid ett stort fönsterparti, det strömmar in bakom henne likt månljus men är alldeles för intensivt för att 

kunna uppfattas som naturligt (bild 10). Det blå ”månljuset” ligger kvar i bakgrunden medan Yvette 

går omkring i olika rum och berättar om dem. 

 Efter reklampausen visas en märklig, dubbelexponerad bild där eld flammar i nedre delen och ett 

statyansikte i den övre. Montaget för lätt tankarna till djävulen och/eller andra demoner (bild 11). Vad 

som är syftet med detta montage är något oklart, men det är ett utmärkt exempel på hur åskådaren 

antas kunna skilja mellan bilder som används för att bevisa och bilder som, trots att de är ”övernaturli-

ga” till sitt utseende, enbart fungerar som inramning. Skillnaden är oftast fullt uppenbar, men det finns 

naturligtvis en tänkbar etisk fallgrop i att inte markera den tillräckligt tydligt. 

 

  
Bild 10. Det intensiva ”månljuset” strömmar in bak-
om Yvette. 

Bild 11. Ett flammande statyansikte, gjort genom 
dubbelexponering. 

 

Slow motion används ibland för att markera långsam ovisshet, till exempel när teamet går upp för en 

trappa och undrar vad som finns däruppe. Musiken ändras på motsvarande sätt. Som åskådare får man 

en olustig känsla av förväntningar. Dessa grepp påminner om motsvarande i fiktionsfilmer, till exem-

pel Jaws (Hajen, Steven Spielberg, 1975) med den klassiska spänningsmusiken innan hajen slår till. 

 Musiken är under i princip hela avsnittet spöklik oavsett om något förmodat spöklikt visas eller 

inte. De speciella elementen omfattar långa, lågfrekventa toner; dova, olycksbådande trumslag; voka-

liskörer med pålagda ekon och det ihåliga ljudet av rörbladsinstrument, ofta på gränsen mellan musik 

och ljudeffekter. Mer eller mindre oförklarliga ljud samspelar med programmets fokus på det oförklar-

liga. 

 Medan Yvette står i ett rum och berättar om två spöken som lär hålla till därinne klipps det till en 

kamera som befinner sig i taket och filmar Yvette och kameramannen nere på golvet i svartvitt, som 

om det är ett ”spöke” som håller i kameran och sitter däruppe och smyger på dem (bild 12). De utgår 

alltså från (eller låtsas, eller leker med tanken) att det finns spöken där. Detta ”spökperspektiv” åter 
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kommer flera gånger: vid ett tillfälle rör sig kame-

ran ovanför deras huvuden, som om man svävar i 

luften över dem, vid ett annat står kameran stilla i 

ett hörn av rummet (under en nightvision-sekvens) 

och man får smyga på teamet, som inte uppmärk-

sammar den kameran. Perspektiv som ger en 

känsla av att man får se huvudpersonerna ur deras 

”motståndares” synvinkel är inte ovanliga i fik-

tionsfilm, framför allt inte i skräckfilm. 

 Även mise-en-scène, arrangemanget av föremål framför kameran, är ibland speciellt utformat för 

att skapa en särskild känsla. I ett visst rum, som Yvette berättar om på kvällen, finns till exempel tända 

ljus överallt. Antagligen brukar inte rummet se ut på det sättet, men inför inspelningen har de arrange-

rat det så för att förmedla en specifik känsla. Ljud kan ibland användas för att illustrera det någon sä-

ger: när en av husets invånare berättar om ett spöke, ”a child, a little girl”, lägger man förutom den 

sedvanliga spöklika musiken också på ljudet av en osedd flicka som skrattar. I detta avsnitt är det den 

enda rekonstruktionen av påstådda övernaturliga fenomen, och det enda sätt på vilket den markeras 

som rekonstruktion är genom avsaknaden av direkta reaktioner från teamet. 

 Vinjetten är 20 sekunder lång och består av ett dundrande montage av blandade bilder: flimrande 

svartvita bilder av gamla slottsruiner, snabb inzoomning på föremål, abstrakta bilder (svartvita eller 

svarta/ljusblå), levande ljus, åkningar in och ut genom dörrar, bilder från kyrkogårdar/gravar, snabba 

klipp. Man hinner inte riktigt se vad det är, det mesta är diffust och förvirrande och i nästan alla bilder 

vilar en blåaktig, oförklarlig ton. Vinjetten avslutas med att det mot en svart bakgrund står ”Most 

Haunted” med en vit flimrande ”aura” kring bokstäverna. 

 I inledningen får man också se en svart/blå karta över England, med samma blå ton som hos bil-

derna i vinjetten. Kartan är digitalt gjord med mycket blinkande detaljer och staden de befinner sig i är 

markerad. Men bakom och runtom kartan flimrar märkliga ljus, som tillsammans med den blå tonen 

redan här tycks försöka skapa en stämning. Medan Yvette i en voiceover berättar om platsen byts kar-

tan ut mot svartvita foton, vars relevans för berättelsen är högst oklar (ett foto av en okänd familj visas 

till och med när hon talar om medeltiden, trots att åskådaren förhoppningsvis inser att fotot inte kan 

vara så gammalt). Medan bilden växlar mellan olika svartvita motiv flimrar stora ljusa bokstäver förbi 

i bild. 

 

Brannigans Night Club (2:1)Brannigans Night Club (2:1)Brannigans Night Club (2:1)Brannigans Night Club (2:1) 

Efter den framgångsrika första säsongen övergick man till heltimmesavsnitt (43 minuter exklusive 

reklamavbrott). Vinjetten och musiken är praktiskt taget oförändrade sedan det första avsnittet. Det-

samma gäller användningen av svartvita bilder, fast motion, gamla fotografier, dubbelexponeringar, 

 
Bild 12. ”Spökvinkeln” från taket. 
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onaturligt ljus bakom helt icke-spöklika personer (nu grönt i stället för blått) och så vidare, även 

”spökperspektivet” återkommer. Jag kommer därför att bara ta upp de punkter som är speciella för 

avsnittet eller skiljer sig från det första. 

 Den mest uppenbara skillnaden i inledningen är att byggnaden som nu undersöks befinner sig mitt 

i en stad, nämligen Manchester. Staden med dess bebyggelse, trafik och rörelse filmas – i fast motion 

och med olycksbådande musik i bakgrunden. Kameran hittar så småningom Yvette, som står utanför 

platsen för undersökningen, en nattklubb, och presenterar den. Stadslivet, i form av människor som 

dansar i slow motion, slås i en dubbelexponering samman med svartvita, spöklika bilder av klubbens 

interiör. I ett klipp med svartvita fotografier flimrar återigen text förbi i bakgrunden, precis som i för-

sta avsnittet. Bara om man pausar går det att se att det rör sig om detaljer ur Most Haunted-logotypen 

(bild 13). 

 

Påstådda tecken på ockulta fenomenPåstådda tecken på ockulta fenomenPåstådda tecken på ockulta fenomenPåstådda tecken på ockulta fenomen    

Redan innan själva undersökningen börjar talar teamets medlemmar om sina höga förväntningar. Phil 

Whyman, parapsykologen som ersatt Jason, säger att det finns vissa områden i huset som är ”eerie”, 

till och med i dagsljus, och Yvette håller med. Även människorna bakom kamerorna verkar nervösa; 

när någon river ned något från ett bord hoppar folk till och frågar skräckslaget ”Who did that?”. Kock-

en som arbetar på nattklubben intervjuas och säger att han aldrig skulle stanna ensam där, eftersom 

han har så starka känslor för platsen så borde det betyda att det faktiskt finns någonting där att vara 

rädd för. Detta antagande stärks mer och mer under avsnittets gång, då flera av klubbens arbetare be-

rättar kusliga historier om stället, och om hur de ogillar känslan som finns innanför dess väggar. Jag 

kommer dock att börja med de försök till objektiv bevisföring som trots allt finns. 

 I detta avsnitt förekommer endast ett exempel på ”fotografiskt bevis”, och det är inte producerat av 

teamet självt. Det är ett annat ”spökjägarteam” som varit på platsen några år tidigare och som intervju-

as i programmet, där några av deras färgfotografier också visas upp. På en av bilderna kan man se ett 

stort antal orbs. Yvette kommenterar i samband med detta att orbs ”are rarely seen by the naked eye 

[...] usually caught on digital and nightvision camera”. Här ansluter man sig alltså direkt till 1800-

talets tradition med ”spirit photography”, att kameror kan fånga paranormala fenomen som är osynliga 

för blotta ögat.51 Man bortser därmed från de naturliga, fototekniska förklaringar som skulle kunna 

finnas till att saker framstår på fotografiet som faktiskt inte finns i verkligheten. 

 Om bilder används i mindre utsträckning i detta avsnitt, används ljud i desto större. Huset, som 

tidigare använts som metodistkyrka, har flera våningar och ett torn, och medan teamet står och samta-

lar utanför torndörren hörs ett brakande ljud uppifrån. Yvette drabbas av panik och berättar senare att 

det varit otäckt för att något rört sig av sig självt, vilket hon tar för givet. Tanken på att det kan ha varit 

ett vinddrag eller en levande människa som orsakat ljudet slår henne inte för en sekund. De planerar 

                                                
51 Apraxine/Schmit, s. 15. 
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att gå upp och undersöka saken, men avbryts och vänder. När de så småningom beger sig upp i tornet 

diskuteras överhuvudtaget inte vad som kan ha brakat tidigare på kvällen. 

 Senare befinner sig några teammedlemmar i ett mörkt rum med nightvision-kameran påslagen och 

de hör ett ljud som de alla uppfattar som ett människoskrik (även om de har olika åsikter om hur det 

lät mer exakt), men ljudets källa lyckas de inte hitta. Karl filmar åter sig själv ur grodperspektiv och 

säger i sin walkie-talkie: ”Are you all right? We just heard a shout.” De får inget svar i walkie-talkien 

och strax därefter börjar den pipa utan att någon vet varför. Alla reagerar starkt och tycks överlag 

mycket lättskrämda. 

 

  
Bild 13. Most Haunted-logotypen kan ses i bakgrun-
den. 

Bild 14. Extrem närbild på diktafonen. 

 

I tornet används också en lukt som argument. Yvette säger att det luktar ”baby-sick” och hittar den 

plats varifrån det kommer, men ingen förklaring. Phil håller med om att något luktar där, men det för-

svinner snabbt. Även om lukten i sig aldrig når åskådaren vävs den in i ett större perspektiv. Derek 

kopplar den till några barn (spöken) som enligt honom ska finnas i tornet. Teamet placerar en diktafon 

i rummet och när bandet senare spelas upp hörs ett oförklarligt ljud. Hela teamet tycker enligt Yvette 

att det låter som ett barn och kopplar ihop det med lukten och med Dereks berättelse. Personligen 

tycker inte jag att det låter som något alls, bara ett metalliskt ”spökljud” som utomjordingar eller lik-

nande skulle kunna låta i fiktionsfilm. Medan ljudet spelas upp visas en närbild på diktafonen med 

rullande band (bild 14). Precis som genom de svartvita rullfilmseffekterna påminner man alltså genom 

detta uttryckliga användande av analog teknik åskådaren om att det rör sig om ett inspelat fenomen. 

 Derek intar en mycket central roll i avsnittet. Precis som i det första berättar han olika saker han 

ska ha informerats om från andevärlden, och en del av dem kan bekräftas. Även texter som säger att 

några av informationerna inte kunnat bekräftas förekommer dock, och historikern Richard Felix berät-

tar om ett sådant fall, där han inte kunnat hitta något om ett mord som Derek påstår ska ha begåtts på 

platsen. Man är dock noga med att aldrig insinuera att Derek haft fel – att mordet inte satt avtryck i 

arkiven bevisar ju strängt taget ingenting. 

 Derek bjuder på mycket mer fysiskt agerande under detta avsnitt än i det första. Dessutom är hans 

påstådda kontakter med andevärlden av mer påtagliga slag. Han säger flera gånger att ett av spökena är 
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medvetet om teamets närvaro och planer, och uttryckligen säger åt dem att hålla sig borta från hans 

torn (vilket de inte bryr sig om). Han hävdar också att någon osedd varelse tar på hans näsa och säger 

åt denna att sluta. Man filmar hans näsa men det är inget konstigt som händer med eller runt den. 

 Derek lyckas också bli besatt av det spöke som vill bli lämnat ensamt. Han pratar först helt vanligt 

i tredje person och berättar om spöket, ”he wishes to be ...” och skriker sedan till med en helt annan 

ton/röst, ”left alone!”. Han fortsätter efter detta att vara besatt, skriker ”Get out!” och liknande till 

medlemmar av teamet (men ingen lyder). Under hela sekvensen filmas teamets skräckslagna reaktio-

ner lika mycket som Derek. Phil, parapsykologen, sade i sin sammanfattning i slutet av programmet att 

han blivit rädd för besattheten. Även Richard, historikern, tyckte att det verkade äkta. Derek själv sade 

att han inte vetat vad han gjorde under besattheten och att han för första gången i en undersökning 

varit riktigt rädd, och hans hustru som varit närvarande konstaterade att hon aldrig sett något liknande 

hända honom förut. Enligt Yvette blev till och med de mest skeptiska medlemmarna i teamet (oklart 

vilka hon syftar på) rädda och påverkade. Dessa vittnesmål kan syfta till att förekomma åskådarens 

eventuella tvivel på besatthetens äkthet. 

 Delar av teamet håller också en seans i ett mörkt rum för att försöka få spökena att visa sig. De 

tilltalar spökena ett efter ett med de namn de fått från Derek (som alltså inte ifrågasätts) och ber dem 

göra något för att visa sin närvaro. Vid ett tillfälle hörs ett ljud som de uppfattar som ett avlägset 

skratt. Man filmar ut i rummet med nightvision-kameror men inget fångas. De hör sedan fler ljud, 

bland annat ett som Karl tycker kommer bakifrån och som Yvette säger låter som små fotsteg. Detta 

kopplas samman med oinspelbara förnimmelser som frusenhet och att någon ska ha rört en team-

medlem på axeln, och det verkar som att alla är snart överens om att någon eller något har sprungit 

förbi dem. I den här sekvensen försöker man alltså med exakt samma medel som på 1800-talet (se till 

exempel bild 2) få spöken att visa sig för att därefter kunna fånga dem på bild. Några särskilt nya me-

toder för att åstadkomma detta förekommer för övrigt aldrig i programmet utan traditionella, närmast 

ålderdomliga grepp som medier och seanser, nedsläckning och direkt tilltal antas vara tillräckliga för 

att de eventuella spökena skall manifestera sig. 

 

RekonstruktionerRekonstruktionerRekonstruktionerRekonstruktioner    

En väsentlig skillnad mellan första avsnittet och detta är att man nu i stor utsträckning använder sig av 

visuella rekonstruktioner av övernaturliga fenomen när någon berättar om dem. I första avsnittet före-

kom detta endast i ljudform (ett barnskratt). Nu används greppet nästan hela tiden. När en av Branni-

gans anställda berättar om glas som ska ha rört sig själva, visas en bild på ett ölglas som står på bar-

disken och plötsligt börjar sväva (bild 15). Glaset visas i korta sekvenser under flera intervjuer och 

först tredje gången vi ser det står det i ett hörn av bilden att det är en rekonstruktion. Senare flyger 

glaset iväg och krossas mot golvet i slow motion och med eko på ljudspåret – även att saker gått sön-

der är något som nämnts av personalen. Ibland ligger det här också ett ”elektriskt ljud”, som påminner 
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om ett förstärkt lysrörsljud, i bakgrunden. Åter görs en koppling mellan elektrisk energi och onaturliga 

fenomen, som för tankarna till filmen Poltergeist (Tobe Hooper, 1982) där de båda fenomenen vävs 

samman, inte minst i samband med televisionen. 

 

  
Bild 15. Rekonstruktion av ett svävande ölglas. Bild 16. Rekonstruktion av ett ”spöke” i trappan. 

 

På samma sätt visas andra poltergeistfenomen som personalen berättar om, till exempel vattenkranar 

som slår på sig själva. Poltergeist är tyska och betyder direkt översatt ”bullerande”, dessa spöken tar 

sig enligt den traditionella uppfattningen uttryck genom direkt, fysisk påverkan av föremål, till exem-

pel dörrar som slår igen av sig själva eller möbler som flyttar på sig eller välts omkull.52
 

 När man återger berättelser om att en ”osynlig närvaro” ska ha befunnit sig i en trappa visas denna 

närvaro i form av ett ”spöke”, en okänd man i en svartvit, inverterad bild (bild 16). I vanlig bild får 

man se en man gå nedför trappan och efter en snabb växling till den inverterade bilden visas ”spök-

mannen” som knuffar någonting, varefter bilden snabbt växlar tillbaka och mannen flyger åt sidan som 

om han blivit knuffad – det är alltså montaget som ger en uppfattning om att mannen blivit knuffad av 

spöket. Vid ett tillfälle får vi också se en orgel utan organist samtidigt som vi hör en orgel spelas i 

bakgrunden (ingen orgelmusik förekommer i ljudspåret annars). Detta behöver man inte tolka som en 

rekonstruktion av spökfenomen, men ljudsättningen ger märkliga associationer. 

 

Åberopande av auktoriteterÅberopande av auktoriteterÅberopande av auktoriteterÅberopande av auktoriteter    

Historikern Richard Felix är, som tidigare nämnts, nu också med i teamet. Han antas förstås tillföra en 

vetenskaplig dimension, men tycks redan i inledningen utgå ifrån att det faktiskt finns ett spöke på 

Brannigans. Han berättar om metodisten som ägt byggnaden innan den blev nattklubb och säger ”he’s 

probably not happy with it”, och säger uttryckligen att det är fullt möjligt att byggnaden är hemsökt. 

Det tidigare spökjägarteamet, det som framställt orbbilden, talar också om en ”stonewall theory”, som 

går ut på att energier har inpräntats i själva byggnaden snarare än att egentliga spöken är närvarande. 

                                                
52 Poul Fersling. Naturligt – övernaturligt. En uppslagsbok om: parapsykologi, hypnos, akupunktur, zonterapi, 
spiritism, exorcism, ockultism, magi, grafologi, UFO-fenomen, mediation, yoga, astrologi. Stockholm: Forum, 
1984: s. 36–37. 
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Most Haunted-teamet använder dock inte detta som alternativ förklaringsmodell till de märkliga hän-

delserna de är med om, utan håller sig till spökteorin, som går bäst ihop med Dereks berättelser. 

 Dereks beteende ifrågasätts dock på ett rationellt sätt av Dr Matthew Smith, psykolog och para-

psykolog, som inte själv varit med i undersökningen men i efterhand sett det inspelade materialet (nå-

gon motsvarighet till honom var inte med i första avsnittet). Han konstaterar rent objektivt att det kan 

finnas tre olika förklaringar till besattheten: att Derek bara spelar, att han själv tror att han är besatt, 

eller att han faktiskt är besatt. Matthew tar dock inte ställning till vilken förklaring som är troligast. 

Däremot kommenterar han också teamets enorma förväntningar som leder till paranormala för-

klaringar till allting. Man kan inte veta vad som åstadkommit alla dessa ljud, men när någon till exem-

pel sagt att det låter som ett barn på diktafonbandet är det svårt att höra det som något annat. Ingen i 

teamet kommenterar Matthews analys. 

 

StämningssStämningssStämningssStämningsskapande greppkapande greppkapande greppkapande grepp    

I en sekvens i inledningen är tid och rum upplösta genom ett märkligt montage där Yvette går in i ett 

rum och berättar om fenomen folk varit med om på klubben. Ljudspåret, bestående av hennes berättel-

se, är kontinuerligt och helt ospektakulärt, men på bildspåret är korta klipp från flera tagningar monte-

rade på ett sådant sätt att hon går samma delsträcka två eller flera gånger, så att hennes förflyttning 

sker i en upplöst tidsrymd, samtidigt som hennes läpprörelser stämmer överens med det kontinuerliga 

ljudspåret. Trots att detta är märkligt är det ingen risk för att åskådaren uppfattar det som ”spökerier” 

eftersom man inte förväntar sig något sådant så tidigt i avsnittet. 

 En sista märklig sak förekommer i eftertexterna. Ibland bryts de av och olika klipp från program-

met (klipp vi inte fick se i själva avsnittet, lite som ”bakom kulisserna”) visas i stället. Man får här se 

glada, roliga, färgglada slow motion-bilder på teamet, inklusive en skrattande Derek, som är inne och 

dansar på Brannigans, och hela tiden ligger den typiska Most Haunted-musiken i bakgrunden. Hela 

sekvensen känns en aning surrealistisk, men det kan förstås finnas en mängd förklaringar till varför 

den är där, som att man vill visa en annan sida av Brannigans (som kanske är oroligt för att förlora 

kunder), eller att lägga in ett roligt inslag i ett annars – som man ser det – allvarligt program. 

 

Michelham Priory (8:1)Michelham Priory (8:1)Michelham Priory (8:1)Michelham Priory (8:1)    

Vi gör nu ett hopp till säsong 8, vilket bland annat märks på att Englandkartan förändrats: sekvensen 

börjar nu med en inzoomning från en bild på hela jordklotet, som för att markera att Most Haunted nu 

inte enbart är ett brittiskt fenomen (under säsong 6 hade flera avsnitt spelats in i USA53). I detta av-

snitt, som är nummer 100 (exklusive liveavsnitt och extrasändningar), återvänder teamet till en plats 

de varit på förut, i slutet av första säsongen, och som de anser vara en av de mest hemsökta platser de 

undersökt, med mycket ”unfinished business”. Det rör sig om ett gammalt kloster på landet i Sussex, 

                                                
53 ”Most Haunted : Locations.” Antix Productions. 
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Michelham Priory, som även vid den första undersökningen fått betyget 5/5 (”Incredibly dark place, 

frightening experiences”).54 

 Man börjar med att visa klipp från första gången de var där och infogar texten ”Recorded in sum-

mer 2001” i ett hörn. Dessa klipp är svartvita, kanske för att ytterligare markera avskildheten i tid, och 

innehåller bland annat en dörr som öppnar sig av sig själv. I och för sig så får vi åskådare inte se detta 

hända, men teammedlemmarna berättar om det. Yvette berättar sedan att folk fortfarande upplever 

märkliga saker på klostret och teamets förväntningar på undersökningen är skyhöga. Det gäller också 

för parapsykologen, Ciaran O’Keeffe, som presenteras med sin EMF-mätare på samma sätt som sina 

företrädare (ett icke-diegetiskt elektriskt ”spökljud” hörs också medan han testar mätaren). Ciaran var 

inte med 2001 men hoppas få uppleva och filma det de andra var med om första gången. I ett samtal 

mellan honom och Yvette diskuteras dock möjligheten att teamet den gången var oförberett och lätt 

fick för sig att allt som lät hade en övernaturlig förklaring. Ciaran anser att teamet nu är mer erfaret 

och mer kritiskt, så att man bland annat kan koncentrera sig på att rikta kameran mot de märkliga fe-

nomenen i stället för att som tidigare vara för uppspelt för att fånga några bevis. 

 Den allmänna känslan i Most Haunted har dock inte ändrat sig mycket under dessa år. Fast mo-

tion, svartvitt, åkningar, zoomningar, simulering av äldre rullfilm, grodperspektiv och det gröna ljuset 

(nu också kompletterat med rött ljus i samma bild) är saker som alla återkommer. Karls filmning av 

sig själv påminner fortfarande om The Blair Witch Project och Yvettes klädsel i inledningen om den 

typiska FBI-agenten. Det ”elektriska” ljudet läggs på vid flera tillfällen, när bilden skakar till och vid 

vissa snabba åkningar. Några få nya grepp finns, till exempel översiktsbilder med rundade svarta kan-

ter som om vi såg dem genom en kikare. Dessa grepp verkar inte tjäna något särskilt syfte, utan är 

snarare där för att helt enkelt skapa en stämning. 

 Vinjetten är också som tidigare, dock med nya bilder. Det som skiljer sig markant är att mitt i vin-

jettens monokroma bilder infogas en färgbild med Yvette som går över en så gott som svartvit kyrko-

gård men iförd en starkt röd jacka. Denna enda färgyttring i en i övrigt svartvit framställning för ofel-

bart tankarna till Schindler’s List (Steven Spielberg, 1993), men syftet med den är oklart, kanske vill 

man visa upp vår värld och den svartvita ”spökvärlden” som två skilda företeelser som ändå existerar 

på samma plats. 

 Tidigare har klockor fällts in i ett hörn då och då, men nu får vi också information om väderlek, 

temperatur ute och inne och aktuell månfas, anledningen till detta förklaras aldrig. Men månens faser 

har länge trotts påverka både mänskliga beteenden som kriminalitet och självmord, och övernaturliga 

fenomen, i synnerhet lykantropi (en människas förvandling till varulv). Hypotesen om denna så kalla-

de ”lunar effect” återges ofta i media och fiktionsfilm, även om den trots många kontrollstudier inte 

har kunnat påvisas på vetenskaplig väg.55 Så information om den aktuella månfasen skulle oklanderligt 

                                                
54 ”Most Haunted : Locations.” Antix Productions. 
55 Robert Todd Carroll. ”full moon and lunar effects.” The Skeptic's Dictionary. 3 mar 2006. 
http://skepdic.com/fullmoon.html (2006-11-22) 
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kunna kopplas till eventuella paranormala fenomen om man så ville, vilket Most Haunted faktiskt inte 

gör, så anledningen till denna informationsförmedling förblir oklar. Vidare är själva månljuset också 

märkligt eftersom det påverkar förhållandet mellan näthinnans tappar och stavar på ett annat sätt än 

sol- eller lampljus. Detta leder till en nästan monokrom uppfattning av världen, ofta med en blå ton – 

alltså precis den typ av ljus som används i stämningsskapande syfte i Most Haunted.56 

 Som tidigare illustreras berättelser om platsen på olika sätt. Bilder av statyer används i stället för 

gamla fotografier för att illustrera berättelser om platsens historia och tidigare invånare, men fortfa-

rande är det oklart hur reell kopplingen mellan berättelse och illustration är. Man filmar ofta den plats 

där något ska ha hänt, till exempel en vallgrav där en flicka ska ha drunknat och hennes mor som spö-

ke stå och titta ned i vattnet. På samma sätt får vi till exempel se en bild på en trappa när Yvette berät-

tar att ett spöke ska ha setts gå nedför en trappa. 

 De rena rekonstruktionerna är dock borta, med ett undantag. Yvette berättar om en man till häst 

som upprepade gånger ska ha setts rida mot klostret, ”but it vanishes, never quite reaching its goal”, 

och passar därför bättre in på den klassiska uppfattningen om gengångare snarare än egentliga spöken. 

Enligt Poul Fersling, som skrivit en bok om paranormala fenomen, är skillnaden mellan ”vanliga spö-

ken” och gengångare att gengångarfenomen inte är öppna för någon form av kommunikation med 

omvärlden utan snarare påminner om en gång på gång upprepad film, knuten till en viss plats.57 När 

Yvette berättar om detta fenomen rekonstrueras mannen och hästen, nästan helt genomskinliga, i en 

ofokuserad bild av den plats hon befann sig på men ur en annan vinkel. I denna sekvens har man också 

lagt på detaljer typiska för gammal rullfilm, samt ljudet av hästhovsklapper (bild 17). Att det är rekon-

struktion förutsätts åskådaren förstå utan hjälp från programskaparna, det berättas inte på något sätt att 

det är just en rekonstruktion vi tittar på. 

 

  
Bild 17. Mannen på ”spökhästen” i en rekonstruktion. Bild 18. Dubbelexponering, en bild från seansen och 

en utomhusbild. 
 

                                                
56 Tony Phillips. ”Strange Moonlight.” Science@NASA. 28 sep 2006. NASA. 
http://science.nasa.gov/headlines/y2006/28sep_strangemoonlight.htm (2006-11-22) 
57 Fersling, s. 159. 
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”Spökeffekter” används också i helt andra syften än rekonstruktion. Till exempel visas i inledningen 

en inverterad bild med Yvette på en trappa, och vi får senare se en dubbelexponering med seansen och 

en utomhusbild (bild 18). Alldeles i slutet av avsnittet, efter Yvettes avslutningsfras, hörs också ett 

skräckslaget kvinnoskrik vars syfte är okänt: vi får inte veta varifrån det kommer eller om det har nå-

gon direkt koppling till avsnittet. Varför de vill lägga på ”spökeffekter” när programmet redan är slut 

kan man fundera kring, det kan vara ett sätt att utnyttja Sconces tes om televisionens hemsökande po-

sition i hemmet. Bara för att programmet är slut och TV:n stängts av betyder det alltså inte att ”hem-

sökandet” är slut – TV:n själv som ett paranormalt fenomen finns fortfarande kvar.58
 

 

Påstådda tecken på ockulta fenomenPåstådda tecken på ockulta fenomenPåstådda tecken på ockulta fenomenPåstådda tecken på ockulta fenomen    

I detta avsnitt intar medierna (Derek har ersatts av David Wells, och man har också med Ian Shillito 

som ”guest psychic”) en mer undanskymd roll, men gör ”readings” av samma slag som Derek gjort. 

Ian har en lite annan synvinkel än David (och Derek), han pratar mer om auror och liknande, men 

också om att någon blivit mördad i området. Davids och Ians berättelser bekräftar varandra, och de 

visas aldrig i bild samtidigt under sina readings vilket antyder att de gjort dem oberoende av varandra, 

det nämns i och för sig aldrig uttryckligt. Ian hör någon säga ”get out”, och berättar senare att spökena 

minns Yvette och Karl från förra gången. 

 Paret bestämmer sig nämligen för att tillbringa kvällen före själva undersökningen i klostret med 

bara en handhållen nightvision-kamera som sällskap. Karl börjar med att tala direkt till spökena och 

säger, stick i stäv med sin hustrus ansiktsuttryck, ”come on, we’re not scared of you”. Båda tycker att 

de hör ett ljud och filmar ut i rummet, Karl påpekar samtidigt att han tycker atmosfären i rummet är 

konstig, men kameran fångar ingenting. Yvette är livrädd för förväntningarna och vill gå därifrån. När 

de upplever att någonting händer bakom dem grips båda av panik men deras yviga kamerarörelser gör 

det svårt att skapa någon mening i det som filmas. I detta skede försäkrar Karl lugnande att spöken 

inte kan skada människor, men Yvette tror inte på honom och vägrar sova över i huset. Karl gör då ett 

sista test och ber spökena göra ett ljud om de är där. Mycket riktigt så hör både Yvette och Karl ännu 

ett ljud och flyr därifrån i panik (och under uttalande av en uppsjö bortcensurerade ord). Yvette är efter 

denna upplevelse helt övertygad om att spökena kommer ihåg dem, något som alltså senare bekräftas 

av Ian. Fortfarande tas mediernas berättelser i regel som sanningar, även om Ciaran (precis som Jason 

och Phil gjort) försöker hitta detaljer som går att bekräfta eller motbevisa. 

 Ljudet i försekvensen kommer att följas av en oerhörd mängd oförklarade ljud. Som tidigare rea-

gerar teamet starkt på alla ljud, men försöker nu hela tiden hitta naturliga förklaringar. En del av ljuden 

hörs knappt på ljudspåret, och de som gör det är ofta otydliga. Ett klart lysande undantag är dock lju-

det av ett piano som spelas. Första gången det hörs är det väldigt svagt på ljudspåret, men teamet 

springer iväg mot dess källa och hittar ett rum utan människor men väl med en gammal cembalo. Cia-

                                                
58 Sconce, s. 165–166. 
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ran belyser tangenterna med någon utrustning men säger ingenting, medan övriga teammedlemmar 

tycker att infångandet av detta ljud var ”brilliant”. Ciaran inser att någon faktiskt kan ha suttit och 

spelat vid pianot och lämnat platsen innan teamet hunnit dit, och placerar därför en mp3-spelare och en 

kamera i rummet för att kunna utesluta den möjligheten om ljudet skulle upprepas. Det gör det också, 

medan hela teamet befinner sig i ett annat rum och undersöker ett annat mystiskt ljud. Redan under 

språngmarschen till pianorummet får vi genom cross-cutting med Ciarans pianokamera veta att utrust-

ningen inte fångat någonting. Förmodligen används cross-cutting här för att det ska verka kronologiskt 

sammanhängande. De tycker det är märkligt att mikrofonerna på övervåningen fångat ett pianoljud 

som lät som om det kom från pianorummet men bevisligen (om det nu inte var något fel på mp3-

spelaren) inte gjorde det. Ciaran kan inte utesluta paranormalitet, men det behöver inte vara frågan om 

ett spöke som spelar på pianot utan det kan vara ”that the sound of the piano actually exists in the 

ether, it’s part of the Michelham Priory”. Han verkar alltså ansluta sig till ett slags ”stonewall theory” 

(som vi nämnt tidigare), där paranormala fenomen inte nödvändigtvis behöver betyda spöken, och 

kopplar detta (troligen omedvetet, men det gör det inte mindre intressant) till ordet ”eter”, en koppling 

som påminner om våra tidigare berättelser från televisionens barndom. Ett annat tydligt ljud är som av 

ett glas som krossas mot golvet, det hörs två gånger under en mörkersekvens men de lyckas inte filma 

någonting. 

 Känseln har man tidigare varit försiktig med att använda som bevis (även om frusenhet, vidrörda 

axlar och liknande rapporterats vid seanserna), i insikten om att dessa intryck i likhet med lukter inte 

kan nå åskådaren. I detta avsnitt är det något annorlunda: man har funnit sätt att omsätta känselin-

trycken till bilder. Det första fallet gäller kameramannen Stuart Torevell som två gånger påstår att han 

känt en skarp smärta i ryggen, som en nål som körts in i huden. Första gången lyfter man på hans tröja 

och filmar huden men ser ingenting märkligt, och frågar sig om han kanske bara blivit psykologiskt 

påverkad av stället de är på. Andra gången syns dock blod och några rivmärken, som inte fanns förut, 

under tröjan. Detta är alltså ett utmärkt exempel på ”control photography”,59 där man filmar något i 

och för sig naturligt (rivmärken) som ska vara ett tecken på att något onaturligt har hänt (trots att Karl 

tidigare i avsnittet sagt att spöken inte kan skada levande människor). Ciaran utesluter en del tänkbara 

naturliga förklaringar, som att kameramannen skulle ha långa naglar och råkat riva sig själv. David 

säger att han inte kan känna av någon energi som skulle kunna ha skadat Stuart. I sin sammanfattning 

konstaterar Ciaran att han inte funnit någon förklaring. 

 Även frusenheten fångas nu på bild. Yvette börjar plötsligt frysa under en seans, och denna gång 

får vi se hennes ben genom en värmekamera under bordet, som tydligt visar att hennes ben faktiskt är 

kallare än de andras (bild 19). Teamet reagerar på minsta känselimpuls men söker i alla fall naturliga 

förklaringar, som när Richard inser att det nog, kanske, bara var trappräcket han stött emot. 

                                                
59 Apraxine/Schmit, s. 16. 
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 Det sista som påstås vara övernaturligt är en stol som ska ha rört sig. Teamet hör ett ljud som 

kommer från ett rum där stolen står mitt på golvet, och Ian säger efter att ha satt sig på stolen att det 

var ett spöke som flyttat på den. Karl ber senare under natten spökena att göra om det, och de hör ett 

ljud, alla är överens om att något rört sig igen. De filmar runt i rummet och medan de filmar en av 

stolarna rör den på sig en ansenlig sträcka samtidigt som man hör rörelsen på ljudspåret. Två kameror 

har fångat rörelsen (bild 20). Detta är det andra utmärkta exemplet på ”control photography” i avsnit-

tet, som däremot helt saknar ”spirit photography”. Såvida rent fusk kan uteslutas är enligt Ciaran na-

turligtvis både rivmärkena och stolens rörelse oerhört svårförklarade. Man talar dock inte så mycket 

om detta som stora bevis på övernaturliga fenomen. När vi får höra Ciarans sammanfattning av under-

sökningen nämns inte ens stolen. 

 

  
Bild 19. Markeringen är gjord av Most Haunted. Det 
inringade området visar Yvettes smalben. 

Bild 20. Vi får se samma händelse ur två olika vinklar 
samtidigt. 
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4 Sammanfattande diskussion4 Sammanfattande diskussion4 Sammanfattande diskussion4 Sammanfattande diskussion    

I Most Haunted framhävs teamets undersökande roll både indirekt, genom likhet med den typiska TV-

seriebilden av FBI-agenter, och direkt, genom parapsykologernas arbete med teknisk utrustning och 

mer eller mindre skeptiska inställning. Försök till objektiv ”photography of spirits” förekommer också 

ymnigt, och vid flera tillfällen framkommer det att teamet har inställningen att vissa paranormala fe-

nomen (i synnerhet orbs) kan fångas med kamera (analog eller digital tycks inte spela någon roll här) 

utan att vara synliga för blotta ögat, en inställning som varit vanlig ända sedan 1800-talet (se s. 6–8). 

Denna uppfattning förstärks av det faktum att mycket av undersökningarna utförs i mörker med night-

vision-kameror. Endast vid ett tillfälle under de tre avsnitten påstår man dock att försöken till ”photo-

graphy of spirits” faktiskt lyckats, och då rör det sig om så kallade orbs. Ibland (som vid incidenten 

med hunden) försöker man inte filma de märkliga fenomenen alls (eller klipper bort försöken), utan 

koncentrerar sig på att filma reaktioner, även om man senare i serien uppmärksammar detta och säger 

sig sträva efter större objektivitet och noggrannhet.  

 Ännu i det sista analyserade avsnittet förmedlas dock genomgående, precis som så ofta är fallet i 

fiktiv skräckfilm, en ”spökkänsla” genom framställning av teamets förväntningar och reaktioner. An-

siktsuttryck och skrik förenas med slow motion, närbilder och grodperspektiv för att ladda helt oan-

märkningsvärda motiv med ”spöklika” konnotationer. De svartvita bilderna från nightvision-

kamerorna, påläggningen av månliknande ljussken (möjligen kopplat till månens roll i klassisk vid-

skepelse) och det vanligt förekommande filmandet ur märkliga ”spökperspektiv” är andra grepp som 

används för att förmedla en känsla där några egentliga bevis inte föreligger. Även vinjetten med sina 

svartvita bilder med svaga blå ljussken används på detta sätt, liksom musiken genom hela avsnitten. 

Användningen av dessa känsloskapande element kan vara betingad av att den egentliga argumentatio-

nen utan dem skulle visa sig alltför tom och ointressant. 

 Svartvita bilder förekommer dock även vid andra tillfällen, ibland till synes helt utan anledning. 

Ofta kopplas de samman med effekter som syftar till att efterlikna äldre rullfilm, för att förstärka den 

dokumentära känslan eller påminna om att det som visas faktiskt fångats på film. Överhuvudtaget är 

det tydligt att likhet med äldre, analog teknik av teamet/producenterna uppfattas som förmedlande av 

”äkthet”, kanske för att det är svårare att manipulera bild och ljud analogt. Svartvita fotografier an-

vänds ständigt som illustrationer till berättelser om platsers historia, trots att deras relevans för berät-

telserna sällan framgår, och vid ett tillfälle används en analog diktafon för att spela in ”spökljud”, vil-

ket har fördelen att man kan filma det rullande bandet, återigen en påminnelse om att ljudet faktiskt 

spelats in. 

 Ljudinspelningar är generellt mycket vanligare än försöken till ”photography of spirits”, men na-

turligtvis också mer flertydiga. Även lukt- och känselintryck diskuteras, trots att de bara indirekt kan 

nå åskådaren. ”Control photography”, det vill säga fotografering av indirekta tecken på paranormal 

närvaro i stället för att fotografera närvaron (spökena) själv, används ibland, men teamet tycks tvivla 
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på dess möjligheter att övertyga, även i så extrema fall som när man filmat en stol som rör sig oför-

klarligt. I detta fall kan det helt enkelt vara så att teamet, oavsett om inspelningen var äkta eller inte, 

inser att det är sannolikt att åskådaren misstänker falskspel (man får till exempel aldrig se stolens ben i 

bild). 

 Andemedierna behandlas för det mesta som allvetande och sällan ifrågasätts deras förmåga att 

kommunicera med spöken. Detta gör att spökförklaringar, som går bäst ihop med deras berättelser, för 

teamet ständigt ligger närmare till hands än andra ockulta förklaringar (till exempel ”stonewall theo-

ry”) och ofta också närmare till hands än naturliga förklaringar. Alla inspelade och oinspelade upplev-

da fenomen och förnimmelser kopplas i möjligaste mån ihop med varandra och med mediernas berät-

telser. Varje tillfälle att låta två eller fler vittnesmål bekräfta varandra tas till vara på, oavsett om det 

andra tillkommit i medvetenhet om det första. Den stora tilltron till medierna gör att undersöknings-

objektet inte så ofta uppfattas som frågan om det finns spöken eller om man i så fall kan kommunicera 

med dem, utan snarare som frågan om man kan fånga fenomenen på bild. De flesta av teammedlem-

marna framstår som tveklöst ”troende”. 

 I första avsnittet förekommer rekonstruktioner av övernaturliga fenomen sparsamt, men senare 

används de i stor utsträckning. Det kan röra sig om allt från mystiska ljud på ljudspåret till levitationer 

och bilder på halvgenomskinliga gestalter. Svartvita och/eller inverterade bilder används ofta för att 

markera ”spökvärlden”, men ibland också utan några sådana avsikter alls (vid ett tillfälle visas Yvette 

Fielding inverterad i samband med en helt vanlig monolog), så man kan inte dra några direkta slutsat-

ser om skillnaden mellan svartvitt och färg eller skillnaden mellan inverterad och vanlig bild som 

markörer. Dubbelexponering och liknande effekter, som lätt ger en ”spöklik” känsla, fyller också den-

na dubbla funktion: ibland används de för rekonstruktioner av de fenomen man berättar om, och ibland 

bara som stämningsskapande element. Vissa rekonstruktioner markeras överhuvudtaget inte genom 

speciella filter eller effekter, så ofta är det bara teamets reaktioner eller brist på reaktioner, mer sällan 

uttryckliga texter, som berättar när det rör sig om rekonstruktioner. När Yvette Fielding i inledningen 

lovar ”no tricks, no camera illusions, and no practical jokes” måste det alltså tolkas under antagandet 

att åskådaren själv inser att sådant faktiskt förekommer i programmet men inte (enligt produktionsbo-

laget) som en del av själva ”bevisningen”. 

 Förutom kopplingen mellan kameran och det ockulta görs också en tydlig koppling mellan elekt-

riska och magnetiska fält och det ockulta. Det ses redan i användandet av EMF-mätare för att påvisa 

paranormal aktivitet, något som är vanligt bland dagens ”spökjägare”, men det framgår också av fram-

ställningen både av rekonstruerade fenomen och av själva undersökandet. Förutom märkliga blå eller 

gröna ljussken har också ”elektriska” ljud lagts på i bakgrunden, och Ciaran O’Keeffe talar vid ett 

tillfälle om en energi i form av ett ljud som kanske finns integrerat i ”etern” på den plats de befinner 

sig på. Därmed anknyter man till en tidigare vanlig uppfattning om elektromagnetiska vågfenomen 

som i sig ockulta. Särskilt intressant blir detta eftersom programmet sänds genom TV-mediet, som i 

och för sig allt oftare är digitalt men vars historia trots allt är oupplösligt förbunden med elektromag-
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netiska vågor och eterteorin – och med de kopplingar till ockulta fenomen som gjordes i televisionens 

barndom och som bidragit till att möjliggöra TV-serier som The Twilight Zone, The Outer Limits och 

The X-Files. Det antyds också ibland att synen på televisionen som inte bara hemsökt utan också hem-

sökande fenomen finns kvar i Most Haunted. 

 I de amerikanska undersökningar som företagits angående sambandet mellan exponering för ock-

ult television och tro på paranormala fenomen har det framkommit att denna tro påverkas kraftigt av 

de eventuella disclaimers som visas i samband med programmen,60 samt att framställningarna fungerar 

bäst som förstärkare av paranormal tro hos personer som redan hade sådan (till exempel för att de själ-

va påstod sig ha varit med om liknande fenomen), medan de är sämre på att övertyga skeptiker.61 Om 

Most Haunted tagit fasta på detta faktum kan det vara en förklaring till att medierna så sällan ifråga-

sätts, medan det tycks passa sämre ihop med det bristande intresset för den filmade stolen, vilket i 

stället tycks antyda att man vänder sig till en skeptisk publik. Sannolikt försöker man helt enkelt uppnå 

höga tittarsiffror genom att i möjligaste mån tilltala alla olika smaker. 

 Sammanfattningsvis ansluter sig Most Haunted till befintliga traditioner både när det gäller synen 

på det ockulta, synen på möjligheterna att fånga ockulta fenomen med kamera, användningen av ”con-

trol photography” och andra sekundära bevisningsgrepp och slutligen också när det gäller allmänt 

stämningsskapande grepp, som ofta påminner starkt om motsvarande i traditionell skräckfilm. TV-

mediets särskilda förhållande till ockulta fenomen avspeglar sig också i serien, liksom framför allt 

dess upplösning av den skarpa skiljelinjen mellan fakta och fiktion. Rekonstruktioner markeras inte 

alltid som sådana, utan det är ofta upp till åskådaren att inse vad som påstås vara bevis och vad som 

inte påstås vara någonting alls, liksom det också är upp till åskådaren att avgöra om programmet skall 

ses som en seriös undersökning, som ren underhållning eller som en mer eller mindre balanserad 

blandning. 

                                                
60 Sparks/Miller, s. 100. 
61 Sparks/Miller, s. 107–108. 
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