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Abstract 

 

The paper examines how the slasher genre has developed over the years. The main point of 

this examination focus on differences in the stylistic appearance of the killer, the development 

of the “final girl”, the film sole survivor and if there are some narrative changes in the plot 

structure. The films selected for analysis are scattered over the years, including films like 

Halloween (Carpenter, 1978), A Nightmare on Elm Street (Craven, 1984) and Scream 

(Craven, 1996). The main changes that have occurred over the years according to this 

examination tells us that the stylistic features to hide the killer from the spectators isn’t that 

important and prominent today as it was in the late 70’s and early 80’s, especially the 

lightning feature, that characterized Michael Myers in Halloween. Even the characteristic 

point-of-view shots, who marks the killers presence, is as gone. The biggest development for 

the final girl is that she doesn’t need to be a virgin anymore in order to defeat the killer, who 

was the case early on. The narrative structure haven’t changed significantly over the years, 

but the characteristic opening scene which used to contain a sequence that takes place several 

years earlier where the killer experiencing a trauma of some kind is gone.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

I filmsammanhang, i synnerhet skräckfilm, är år 1968 av vital innebörd. Detta årtal betyder 

utan tvivel inte särskilt mycket för gemene man, men hade inte den regeländring som då 

skedde tagits i bruk hade sannolikt inte skräckfilmsgenren sett ut som den gör idag. Det som 

inträffade var att MPPA
1
 instiftade den såkallade Industry Code of Self-Regulation, vilket 

kortfattat var ett nytt rankningssystem. Skräckfilmer kom efter regeländringen att mestadels få 

en R-stämpel, vilket symboliserar innehåll med extremt våld, mycket blod och sex.
2
 Blev en 

film kategoriserad med bokstaven R skulle allmänheten veta vad det var för sorts film och 

därför kunna undvika den, dessutom fick således filmindustrin tillåtelsen att använda mer 

våld, blod och sex än vad de tidigare fått. Dock fanns censuren naturligtvis fortfarande kvar, 

och skräckfilmerna gick sällan igenom den utan att bli klippta, emellanåt till och med 

skoningslöst klippta.
3
  

 

Produktionen av extremt våldsamma skräckfilmer eskalerade kraftigt sedermera under 70-

talet, filmskaparna hade som bekant en oerhört större frihet än vad de tidigare haft. Filmer 

som The Last House on the Left (Craven, 1972), Exorcisten (The Exorcist, Friedkin, 1973) 

och Hajen (Jaws, Spielberg, 1975) satte tidigt prägel på skräckfilmens 70-tal. Tydligt 

gångbara teman under årtiondet var ockultism, stora mängder blod och våld mot kvinnor. 

Regeländringen medförde även att nya subgenrer dök upp. Filmer som Exorcisten och 

Rosemary’s Baby (Polanski, 1968) placerades i det ockulta facket medan filmer som Night of 

the Living Dead (Romero, 1968) och Dawn of the Dead (Romero, 1978) fick benämningen 

zombiefilmer. Den kanske mest omtalade subgenren under detta årtionde är emellertid den 

som utan någon som helst pardon blandade extremt våld (främst med fokus på kvinnor), blod 

och sex, den subgenre som ligger på självaste botten i skräckfilmsammanhang,
4
 den subgenre 

som efter mängder av olika benämningar idag är mest känd som slasher.      

                                                           
1
 Motion Picture Association of America. 

2
 G. A Waller, American Horrors – Essays on the Modern Horror Film, University of Illinois Press, cop.; Urbana, 

1987, s. 5. 
3
 Ett oerhört tydligt exempel på detta är en svensk VHS-utgåva av Fredagen den 13:e del 3 (Friday the 13th part 

3, Miner, 1982) där sekvensen när filmens mördare Jason Voorhees hängs är helt borttagen medan sekvensen 
när han får en yxa slagen i sitt ansikte, vilket tillfogar honom ett yxmärke i hans hockeymask vilket sedermera 
har kommit att bli ett av hans kännetecken genom åren, är nedklippt till den milda glad att vi inte ens får se 
yxan träffa honom innan han faller ihop livlös på golvet.   
4
 C J. Clover, Men, Women and Chainsaws – Gender in the Modern Horror Movie, BFI, cop.: London, s. 21. 
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Den första slasherfilmen såg dagens ljus under 1970-talets mitt. Vilken som är den allra första 

filmen i genren tåls att diskuteras, men Motorsågsmassakern (The Texas Chainsaw Massacre, 

Hooper, 1974) och Alla helgons blodiga natt (Halloween, Carpenter, 1978) nämns alltid i 

sammanhanget. Utan att lägga allt för stor vikt på vilken som var den allra första i genren bör 

jag ändå reda ut det som hastigast. Föregångaren till genren är i vilket fall Psycho (Hitchcock, 

1960), vilken innehåller de flesta attributen som karaktäriserar en slasherfilm, något som jag 

kommer återkomma till i min forskningsöversikt längre fram i undersökningen. Dock är jag 

nog inte ensam om att påstå att Psycho är mer en thriller/deckare än slasherfilm, trots att 

influenserna finns där. Förutom Psycho bör även Nattens skräcknäste (Dementia 13, Coppola, 

1963) nämnas som en av föregångarna. Den första slasherfilmen enligt mig, och säkerligen 

enligt många andra, kom 14 år senare i och med Tobe Hoopers Motorsågsmassakern där alla 

karaktäristiska element för en slasher återigen går att finna, nu dock utan inslag av 

thriller/deckare. Med risk för att snarare krångla till det ytterligare än att reda ut det så kom 

trots det den första ”riktiga” slasherfilmen 1978 i och med Alla helgons blodiga natt, och med 

riktiga menar jag att det är den filmen som var den första som hade alla stilistiska och 

narrativa grepp som efterföljande filmer i genren tog efter eller kopierade. Kort sammanfattat: 

Motorsågsmassakern var först, men det var Alla helgons blodiga natt som kom att bli mallen 

för genren.  

 

Som jag tidigare snuddat vid var genren till en början väldigt svårdöpt, namn som teenie-kill 

pic, splatter, shocker och stalker
5
 användes, för att nämna några. Den gemensamma nämnaren 

för dessa filmer var hursomhelst att de på det stora hela handlade om ett gäng ungdomar som 

på de mest bestialiska vis blev slaktade av en, vanligtvis, maskförsedd mördare. Ingen mer 

utförlig handling än så, fokuset låg på våldet snarare än på det narrativa berättandet. Filmerna 

hade en oerhörd låg budget, regissören John Carpenter lyckades spela in Alla helgons blodiga 

natt för ynka 300 000 dollar och spelade efter några år in närmare 80 miljoner dollar,
6
 vilket 

öppnade upp en helt ny blomstrande marknad för både filmskapare och producenter. Genren 

blev kommersiellt gångbar med sin låga inspelningsbudget och i sammanhanget stora vinst. 

Mängder av slasherfilmer producerade inom den närmsta tioårsperioden, många som mer eller 

mindre skulle kunna kallas för direkta kopior av Alla helgons blodiga natt.
7
 

 

                                                           
5
 Clover, s. 21. 

6
 V. Dika, Games of Terror – Halloween, Friday the 13

th
, and the Films of the Stalker Cycle, Fairleigh Dickinson 

Univ. Press, cop. 1990: Rutherford, s. 30.   
7
 Clover, s. 24.   
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Det går att tala om slasherfilmen i olika cykler. Om vi ser Motorsågsmassakern som en sorts 

föregångare till genren så går det säga att Alla helgons blodiga natt startade den första 

slashercykeln
8
 som sträcker sig fram till -83-84. Förutom Alla helgons blodiga natt dök även 

filmer som Fredagen den 13:e (Friday the 13th, Cunningham, 1980) och Prom Night (Lynch, 

1980) upp under den här perioden. Den andra cykeln är i mitt tycke en tvådelad historia som 

främst karaktäriseras av uppföljare på filmer som producerades under den första cykeln, men 

också av ett nytänk för att inte tappa den redan sinande publiken. Fredagen den 13:e  hade 

under denna period, som sträcker sig från -84 till 90-talets mitt, fått hela sju uppföljare och 

Alla helgons blodiga natt fyra. Ett exempel på nytänk i genren är Terror på Elm Street (A 

Nightmare on Elm Street, Craven, 1984) som använder sig av övernaturliga fenomen då 

filmens mördare Freddy Kruger (Robert Englund) mördar sina offer i deras drömmar, dör de i 

drömmen dör de även i det verkliga livet. Intresset för genren försvann gradvis alltså redan i 

mitten på 80-talet och under 90-talet var genren nästan helt utdöd.
9
 Detta skulle ändras -96 när 

Wes Craven, mannen bakom Terror på Elm Street, lyckades återuppväcka genren med 

braksuccén Scream. Denna cykel består till största del av helt nya filmer, förutom Scream bör 

man i sammanhanget också nämna Jag vet vad du gjorde förra sommaren (I Know What You 

Did Last Summer, Gillespie, 1997), men till viss del även av uppföljare till de gamla, numera 

klassiska, filmerna. Det senaste cykeln startade -03 och pågår i viss utsträckning än idag. 

Synonymt för de filmerna är att de är nyinspelningar av filmerna från de tidigare cyklerna. 

The Texas Chainsaw Massacre (Nispel, 2003), Halloween (Zombie, 2007), Prom Night 

(McCormick, 2008) och Terror på Elm Street (A Nightmare on Elm Street, Bayer, 2010) är 

några exempel på detta. Nyinspelningarna på The Texas Chainsaw Massacre och Halloween 

har till och med fått egna uppföljare.  

 

Slasherfilmen har i sin blott 39-åriga historia varit ökänd och omtalad sedan dag ett för sitt 

extrema våld, i synnerhet mot kvinnor. Bespottad och avskydd har genren trotsat alla 

motgångar och bakslag och överlevt i snart fyra decennier, detta, tillsammans med en 

personlig fascination, ligger till grund för att genren i fråga blev mitt val av uppsatsämne. 

 

                                                           
8
 Filmvetaren Vera Dika kallar denna period för ”stalkercykeln”, ett namn hon gett filmerna där mördaren 

förföljer sina offer, vilket inte direkt är fallet i exempelvis Motorsågsmassakern. Jag återkommer till hennes 
tankar kring genren i avsnittet tidigare forskning.     
9
 Clover, s. 23. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om det skett några stilistiska och narrativa 

förändringar i slashergenren under åren. Tanken med uppsatsen är inte att undersöka vad som 

kännetecknar genren. Jag ser genre som ett sorts kommunikationssystem där filmer med flera 

gemensamma nämnare kan placeras i samma fack. I denna undersökning tar dessa nämnare 

utgångspunkt i vad tidigare forskare anser karaktäriserar slashergenren. För att kunna besvara 

samt precisera mitt syfte har jag framtagit följande frågeställning: 

 

 Vilka stilistiska förändringar går att urskilja i framställningen av filmernas mördare? 

 Vilka förändringar går att urskilja i framställningen av filmernas final girl?  

 Har det skett några narrativa förändringar? 

 

 

1.3 Material, urval, avgränsningar och metod 
 

Materialet i min undersökning består av sju stycken slasherfilmer mellan åren 1974-2011. 

Tanken är att använda minst en film från vardera cykel jag tog upp i bakgrundsavsnittet. Detta 

anser jag ge en bra spridning på mitt urval då varje cykel skiljer den andra åt på ett eller sätt.   

Från ”föregångarcykeln”, som spänner sig mellan -74-78, föll valet på Motorsågsmassakern. 

Filmen har alla element som enligt Carol J. Clover kännetecknar en slasherfilm, men den 

skiljer sig en aning från Alla helgons blodiga natt, som i min undersökning representerar den 

första, ”riktiga”, slashercykeln. Redan här ska en förändring således ha skett eftersom det 

enligt Dika är Alla helgons blodiga natt som är den första slasherfilmen, medan exempelvis 

Clover antyder att Motorsågsmassakern var först. Från nästkommande cykel föll mitt val på 

Terror på Elm Street som har kommit att bli en av de mest kända slasher- och skräckfilmerna 

genom alla tider, mycket tack vare filmens mördare Freddy. Enligt James Kendricks är det 

svårt att kategorisera Terror på Elm Street som en slasher överhuvudtaget,
10

 vilket pekar på 

att förändringar gentemot de första slasherfilmerna har skett och stärker mitt val. För att inte 

göra glappet alldeles för stort tills den stora återupplivningen av genren i mitten av 90-talet 

har jag valt att ta med Den onda dockan (Child’s Play, Holland, 1988) i min undersökning. 

                                                           
10

 J Kendricks, “Razors in the Dreamscape: Revisiting A Nightmare on Elm Street and the Slasher Film”, i Film 
Criticism, vol. 33, 2009, s. 28. 
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Likt Terror på Elm Street, och flera andra filmer i genren under sent 80-tal, är övernaturliga 

fenomen i centrum. Scream är ett naturligt val till undersökningen då den både parodierar och 

hyllar de äldre filmerna i genren samt att flera forskare pekar på att förändringar skett med 

både mördaren och final girl, filmens hjältinna, mer om henne längre fram. Med tanke på att 

2000-talets främst dominerats av nyinspelningar på originalfilmer från första, men också från 

andra, cykeln bör jag även undersöka en av dessa. Valet föll då på The Texas Chainsaw 

Massacre som var den första i nyinspelningscykeln med produktionsår -03. För att göra min 

undersökning än mer aktuell har jag valt att använda en film som producerats någon gång 

under de senaste åren, vilken kom att bli Husk (Simmons, 2011). Detta val var sannerligen 

problematiskt då jag haft oerhört svårt att hitta slasherfilmer som gjorts under 2000-talet som 

inte varit nyinspelningar, så efter att ha sökt på internet fann jag Husk som beskrivs som en 

”old school slasher”
11

. För att förtydliga mitt urval ställer jag upp filmerna i listan nedan: 

 

 Motorsågsmassakern (1974) 

 Alla helgons blodiga natt (1978) 

 Terror på Elm Street (1984) 

 Den onda dockan (1988) 

 Scream (1996) 

 The Texas Chainsaw Massacre (2003) 

 Husk (2011) 

 

Metoden jag använder mig av i analysavsnittet är av neoformalistisk karaktär. Valet av metod 

motiveras med att det är en idealisk variant när man likt undertecknad vill närma sig stilistiska 

och narrativa element i en film. De stilistiska elementen i ett neoformalistiskt 

tillvägagångssätt går att dela upp i mise-en-scene, foto, klippning och ljud som alla är 

gångbara i mina analyser.
12

 När jag undersöker den stilistiska framställningen av monstret är 

tanken att välja ut ett visst antal scener som jag kommer ge en bildlig beskrivning av. Med 

risk för att det blir allt för beskrivande och repetitiva analyser låter jag det stanna vid ett fåtal 

sekvenser. Första scenen jag använder mig av är filmens inledningssekvens, varför jag valt 

den är för att slasherfilmer vanligtvis brukar inledas med en tillbakablick som monstret 

figurerar i. Andra scenen jag valt är filmens första mord, som vanligtvis dock brukar 

sammanträffa redan i inledningsscenen. Om så är fallet slås inledningsscenen och första 

                                                           
11

 http://www.gorestruly.com/2011/01/12/husk-trailer-modern-old-school-slasher/ 
12

 D Bordwell & K Thompson, Film Art – An Introduction, McGraw-Hill: London, 2009.   

http://www.gorestruly.com/2011/01/12/husk-trailer-modern-old-school-slasher/
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mordet ihop, annars blir det två separata scenbeskrivningar. Sista scenen jag valt ut är final 

girls första möte med mördaren, vilket vanligtvis brukar ta plats i filmens sista fjärdedel. Min 

hypotes är att monstrets medverkan i bild trappas upp gradvis under filmens gång och når sin 

kulmen när de båda huvudkaraktärerna korsar varandras väg, och ju längre in i filmen vi 

kommer desto mindre används stilistiska grepp för att hålla mördaren gömd för åskådarna. 

Utifrån de på förhand utvalda scenerna kommer jag ge exempel på hur de stilistiska greppen 

används under filmens gång, dock utan att ge en allför bred beskrivning av sekvenserna i sig. 

När jag återger en beskrivning av filmens hjältinna tar jag utgångspunkt i Clovers teori kring 

karaktären och tar upp likheter och skillnader. Tredje punkten i min frågeställning handlade 

om det skett några narrativa förändringar genom åren, och för att besvara den frågan tar jag 

avstamp i Vera Dikas plotstruktur som jag återkommer till mer ingående i 

forskningsöversikten nedan. Jag kommer inte gå igenom strukturen till punkt och pricka, utan 

jag har formulerat egna punkter utifrån den som ser ut som följande: 1) filmens inledning, 

tillbakablick enligt Dikas formel, 2) monstret lokaliserar de skyldiga ungdomarna, 3) dyker 

det upp några varningar eller återfinns det någon siare?, 4) mördaren dödar hjältinnans vänner 

och 5) hjältinnan tar upp kampen med mördaren.   

    

1.4 Uppsatsens disposition 
 

Jag kommer börja uppsatsen med att ge en sammanfattande utläggning om vad forskare som 

tidigare undersökt genren kommit fram till för resultat. I samma stycke presenterar jag även 

mina teoretiska utgångspunkter för undersökningen. Resterande delen av uppsatsen består av 

analyser av filmerna från mitt filmurval samt ett avsnitt där jag redovisar slutsatserna jag kan 

dra av mina analyser. Jag rundar sedermera av uppsatsen med en kortare sammanfattning.   

 

2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
 

Forskningen kring genren är inte överväldigande bred, trots all ramaskri den fått utstå. Clover 

och Dika är dock två frontfigurer som har bidragit avsevärt mycket till forskningen kring 

genren, där främst den förstnämnda blir flitigt citerad i vilken artikel eller essä man än läser 

som på något sätt behandlar genren. Dessa två författare är mina teoretiska utgångspunkter, 

och det främst på grund av att de båda lagt fram de premisser som kännetecknar genren. Deras 
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verk skrevs i slutet av 80-talet och början av 90-talet, och fokus där i ligger därför på den 

första slashercykeln, vilken generellt sett fått störst uppmärksamhet genom åren. För att inte 

snöa in mig helt på de första sex åren i genrens historia har jag även använt en del artiklar som 

behandlar lite senare filmer, där störst fokus ligger på Scream och vilken betydelse den haft 

för återupplivningen av genren.  

 

Om man ser till den tidigare forskningen är det främst två teman som fokus legat på i de 

tidigare undersökningarna, och det är de två temana som utgör grundstommen i min 

forskningsöversikt. Första temat behandlar filmernas monster (mördaren),
13

 medan andra 

temat handlar om filmens hjältinna, även kallad för final girl. Jag har valt att strukturera 

avsnittet utefter de här två temana samt ett tredje som vidrör filmernas plotstruktur och andra 

narrativa funktioner. 

   

2.1 Monstret 
 

Filmprofessorn Carol J. Clover är den som bidragit mest i forskningen kring genren, och det 

grundar jag inte på egen åsikt utan även för att i det närmaste varenda forskare jag läst 

någonting ifrån refererar till henne. Hon var en av de allra första som gjorde en noggrann 

undersökning av genren i och med sin berömda och välciterade essä Her Body, Himself.
14

  

Hennes forskning om final girl-karaktären, mer om henne längre fram, har beskrivits som 

banbrytande.
15

 Utöver den karaktären har hon även skrivit en del om filmernas antagonist; 

monstret, eller mördaren. Hon menar att mördaren i slasherfilmer vanligtvis drivs av ett sorts 

psykosexuellt raseri, vilket något enklare omformulerat menas med att han är en man som 

lider av könslig förvirring. Detta syntes redan i Psycho då filmens mördare Norman Bates 

(Anthony Perkins) klär ut sig till sin döda mor när han begår sina våldsdåd. Även i I nattens 

mörker (Dressed to Kill, DePalma, 1980) är mördaren en transvestit. I filmer som 

Motorsågsmassakern och Fredagen den 13:e visar inte mördarna prov på någon 

könsförvirring, men mördarna härstammar från vad Clover kallar för en sjuk familj där 

                                                           
13

 Termen ”monster” är mer laddad än ”mördare”. Clover använder främst monster när hon diskuterar 
slasherfilmens antagonist, men benämningen mördare förekommer även det. I denna undersökning har båda 
orden samma innebörd, så jag kommer därför använda mig av båda mest för att variera språket en aning.  
14

 Hon skriver att vid tidpunkten för hennes essä (1987) fanns det bara två publicerade studier, William 
Schoells, med Clovers ord, ohjälpsamma Stay Out of the Shower – the Shocker Film Phenomenon och John 
McCartys Splatter Movies.   
15

 K Reiser, “Masculinity and Monstrosity: Characterization and Identification in the Slasher Film”, i Men and 
Masculinities, vol. 3, 2001, s. 373. 
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modern på ett eller annat sätt inte är eller har varit närvarande.
16

 I Motorsågsmassakern är 

farmoderns uppstoppade lik det närmsta familjen kommer en kvinna medan Jason såg sin mor 

bli halshuggen.
17

 

 

Filmprofessorn James Kendrick menar i sin artikel Razors in Dreamscape: Revisiting A 

Nightmare on Elm Street and the Slasher Film att Freddy Kruger, en av de mest (ö)kända 

mördarna inom både slasher- och skräckfilm, inte är det typiska monstret i genren eftersom 

han inte drivs - utifrån vad åskådarna får veta eftersom det inte visas någonting om Freddys 

uppväxt eller dylikt - av ett psykosexuellt raseri.
18

 Det tåls att påpeka att Clover inte menar att 

mördaren måste drivas av ett sådant vansinne, utan att det varit ett hållbart koncept genom 

åren.
19

 Freddy skiljer sig även i hur han presenteras då han olikt de tidigare monstren i genren 

medverkar en hel del framför kameran, vilket går tvärtemot filmvetaren Vera Dikas tankar 

kring vad som kännetecknar en slasherfilm. Hon menar att filmens monster ska hållas utanför 

bild för åskådarna så länge som möjligt, allra helst ska åskådarna inte få en klar bild av 

honom överhuvudtaget.
20

 Han skiljer sig även genom det faktum att han talar med sina offer 

till skillnad mot till exempel Michael Myers, monstret i Alla helgons blodiga natt-serien, och 

Jason som är stumma, vilket enligt Kendricks gör Freddy mer mänsklig än sina kollegor.
21

 

Bortsett från att Freddy skiljer sig från de tidigare mördarna i genren menar Kendricks även 

att det är svårt att kategorisera Terror på Elm Street som en slasherfilm överhuvudtaget 

eftersom den innehåller inslag av besatthet då Freddy som tidigare nämnts är död och 

hemsöker offren i deras drömmar.
22

  

 

Filmvetaren Valerie Wee tänker att även de båda mördarna i Scream-filmerna avviker en del 

från de tidiga monstren. För det första är mördarna inte odödliga, utan det är nya mördare i 

alla fyra filmerna i serien. I de tidigare slasherfilmerna fortsätter de komma tillbaka i film 

efter film även fast de till synes verkar dö när de blir skjutna av ett oräkneligt antal skott eller 

rent av blir sönderhackade med en machete. Clover skriver att mördarna i slashergenren oftast 

                                                           
16

 Clover, s. 27. 
17

 En av ytterst få kvinnliga monster genom genrens historia. Andra exempel på kvinnliga mördare återfinns i 
Scream 2 (Craven, 1997) och Scream 4 (Craven, 2011). Jason blev inte mördaren förrän i Fredagen den 13:e del 
2. 
18

 Kendricks, s.28. 
19

 Clover, s. 27. 
20

 Dika, s. 54. 
21

 Kendricks, s. 28f. 
22

 Ibid. s.31f 
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är utstötta eller outsiders.
23

 I Scream är mördarna en del av det amerikanska samhället. När de 

inte har maskerna på sig är de två populära och respektabla ungdomar som studerar på 

highschool. Genrens mördare har här ändrats från att vara ett övernaturligt och odödligt 

monster till en helt vanlig människa med personliga, alldagliga problem. Wee kallar dem för 

insiders av den enkla anledning att de till vardags är medlemmar av det kompisgäng som de 

senare ämnar mörda.
24

 

 

Ett annat av mördarens kännetecken är att han mestadels har en något traumatiserad barndom 

som ligger till grund för hans våldsamma eskapader.
25

 Detta hänger ihop med det eventuella 

psykosexuella raseri monstret lider av. Michael Myers såg sin syster ha samlag med hennes 

pojkvän i deras föräldrars säng och blev så rasande att han högg ihjäl henne med en kökskniv, 

blott sex år gammal. En av de båda mördarna i Scream upplevde en skilsmässa i sina unga år 

som slutade med att hans mor begick självmord. Ligger inte mördarnas barndom i direkt 

fokus i filmerna är de istället, eller också, sexuellt rubbade. Freddy i Terror på Elm Street är 

en odödlig före detta pedofil medan Leatherface, monstret i Motorsågsmassakern-filmerna, 

”upptäcker” sex i den andra filmen i serien när han håller sin motorsåg mot en kvinnas 

underliv. Helt sonika är inte en motorsåg och mord lika intressanta längre.
26

 Leatherface kan i 

filmserien ses som en vuxen man fast i en åttaårings kropp.  

 

Ett välkänt drag i genren är att åskådarna vid särskilt utvalda tillfällen får se från mördarens 

perspektiv, genom en såkallad point-of-view-(hädanefter förkortar jag det till POV)tagning, 

eller I-camera.
27

 Hela inledningssekvensen i Alla helgons blodiga natt består av en enda lång 

POV-tagning, vilket säkerligen satte kameravinkeln som ett kommande standardgrepp i 

genren. Som inspirationskälla till detta fenomen brukar Peeping Tom – en smygtittare 

(Peeping Tom, Powell, 1960) nämnas.
28

 Filmen handlar om en fotograf som fotograferar 

nakna kvinnor, och flera gånger får åskådarna se från huvudpersonens egen vy när han tittar 

genom sin kamera. Enligt Dika är detta grepp det som är mest synonymt med hennes 

såkallade stalker-filmer som hon analyserar mellan åren -78-81. Benämningen stalker är 

egentligen bara en annan benämning på slasher, men Dika påvisar att det som är allra mest 

                                                           
23

 Clover, s. 30. 
24

 V Wee, “The Scream Trilogy, “Hyperpostmodernism,” and the Late-Nineties Teen Slasher Film” i Journal of 
Film & Video, vol. 57, 2005, s. 54f. 
25

 Clover, s. 28.  
26

 Ibid, s. 28f. 
27

 Dika, s. 53. 
28

 Clover, s. 168. 
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synonymt med just stalkerfilmer är, som jag nyss nämnde, POV-tagningar utifrån mördarens 

perspektiv, hålla monstret utom synhåll för åskådarna under nästintill hela filmen och en 

särskild plotstruktur som jag kommer återkomma till längre ned i det här avsnittet.
29

 Filmer 

som Han vet att du är ensam (He Knows You’re Alone, 1980, Mastroianni) och Fredagen den 

13:e del 3 och framåt är inte stalkerfilmer enligt Dikas definition därför att man i den 

förstnämnda får se mördaren klart och tydligt i bild, vilket man inte ska få göra i stalkerfilmer, 

medan den senares plotstruktur skiljer sig en aning från hennes egna stalkerformel.
30

  

 

Nu är det läge att ta upp någonting som kallas för den ”manliga blicken”, som POV-

tagningarna gör gällande. Clover menar att en slasherfilm börjar med en sorts 

identifikationsprocess. De manliga åskådarna söker en manlig karaktär som de kan identifiera 

sig med, och det kan även vara de mest våldsamma karaktärerna, filmens monster i detta 

fall.
31

 Genusforskaren E. Ann Kaplan menar att män för jämnan stirrar på kvinnor i film. 

Kvinnorna blir därför objekten som är i blickpunkten, medan männen blir åskådare. De 

manliga åskådarna identifierar sig med den manliga blicken i filmerna och objektifierar 

kvinnorna, och därför blir kameraarbetet synnerligen viktigt för denna manliga blick.
32

 I detta 

fall spelar POV-tagningarna av största roll för männens objektifiering av kvinnorna. De 

manliga åskådarna identifierar sig följaktligen först och främst med filmens mördare inom 

slashergenren, eftersom det nästan uteslutande är då POV används. Även om dessa tagningar i 

vissa filmer är få, ibland saknas de helt, och stundtals väldigt korta är trots allt POV synonymt 

med identifikation enligt Clover. Eftersom en POV-tagning oftast sker i filmens inledning blir 

de manliga åskådarna tidigt hoplänkade med monstret, vanligtvis innan man fått se honom i 

bild och innan man fått lära känna, eller rent av ens fått en skymt av, filmens final girl. 

Identifikationsprocessen kan skifta en del under filmens gång, för en stund kanske 

ungdomsgängets enda singelkille får åskådarnas sympatier medan andra till och med hyser 

sympati för monstret och hans traumatiserande barndom. I slutskeendet av filmen ändras dock 

perspektivet helt åt ett håll och åskådaren får se från filmens final girls synvinkel istället. Då 

används dock inga POV-tagningar, men åskådarna får vara med när hon gömmer sig i 

garderoben för mördaren som letar i rummet utanför eller i bilen medan mördaren försöker ta 

sig in genom bilrutan.
33

  

                                                           
29

 Dika, s. 123.  
30

 Ibid, s. 123ff.  
31
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32
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33
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Filmens monster har allt som oftast sin utgångspunkt från en, som Clover kallar det, 

fruktansvärd plats. Det visades redan på prov i Psycho då Bates motell utgjorde filmens 

skådeplats. I Alla helgons blodiga natt har Michael sin utgångspunkt i sitt barndomshem 

medan monstren i Hell Night (1981) lever i en hemsökt herrgård. Vad som gör dessa platser 

till just förskräckliga platser är för att alla har någon form av en blodig historia bakom sig.
34

 

Exempelvis mördade Michael sin syster i sitt barndomshem medan den tidigare godsägaren 

till den hemsökta herrgården i Hell Night mördade sina barn på just den platsen. En 

gemensam nämnare för många filmer i genren är att denna fruktansvärda plats till en början 

verkar vara en fristad för offren som kommer dit, allt som oftast för att gömma sig för 

mördaren. Men de väggar som till en början tros hålla ute mördaren förvandlas till de väggar 

som håller offret fången.
35

  

 

Monstret i slasherfilmer bär aldrig som tidigare nämnts skjutvapen av något slag, utan 

använder olika sorters tillhyggen, som exempelvis kniv, machete eller motorsåg, på sina 

offer.
36

 Skjutvapen i offrens händer å andra sidan brukar likt hissar, telefoner och bilar inte 

fungera överhuvudtaget när det gäller som allra mest. Skjutvapen är med andra ord inte gjorda 

för att besegra mördaren, även fall undantag finns. I Alla helgons blodiga natts slutscen blir 

Michael skjuten med sex skott och ramlar ner från en balkong. När Dr. Sam Loomis (Donald 

Pleasence), Michaels gamla psykiatriker, tittar ner är han borta. Det är främst final girls 

fysiska och psykiska styrka som är attributen som antingen överlever eller besegrar monstret. 

Ett ytterligare kännetecken för monstret är hans till antalet många offer. Från att till en början 

var tre i både Motorsågsmassakern och Alla helgons blodiga natt, trappades antalet offer upp 

till hela 14 i Fredagen den 13:e del 3. Offren är främst tonåringar och enligt Clover främst 

kvinnor,
37

 men även om en hel del manliga offer återfinns.
38

 Sexuella ”överträdare”, de som i 

filmerna idkar samlag, dör vanligtvis tidigt i slasherfilmer. Ett typexempel är att de som 

smiter undan för samlag blir antingen mördade direkt under akten eller kort därefter. 

Skillnaden mellan hur kvinnor och män dör är att mördaren tar mer tid på sig när han mördar 

kvinnorna medan männen främst dör i förbifarten. Skräckfilmsregissören och giallofilmens 

                                                           
34

 Ibid, s. 30f.  
35

 Ibid, s. 31. 
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italienske, okrönte mästare Dario Argento lär ha sagt: ”Jag gillar kvinnor, särskilt vackra. Har 

de ett fint ansikte och fin kropp tittar jag hellre på när de blir mördade än en ful kvinna eller 

man”.
39

 Med andra ord dör kvinnorna för att de är kvinnor, medan männen dör för att de är i 

vägen för mördaren eller begår något misstag. Det är vanligt att man får se närbilder när 

kvinnorna blir mördade medan männen exempelvis dör på avstånd, i en dimma eller dylikt, 

eller rent av utanför bild.
40

  

 

2.2 Final girl 
 

Vid sidan om den monstruösa mördaren är den flyende kvinna, filmens enda överlevande, 

filmens hjältinna, som gömmer sig för mördaren och kämpar för sitt liv i filmens sista 10-20 

minuter det mest karaktäristiska för en slasherfilm.
41

 Genrens final girl, som till slut antingen 

lyckas hålla sig vid liv tillräckligt länge tills hon blir räddad eller besegrar/dödar mördaren, 

har funnits med sedan Motorsågsmassakern. Skillnaden mellan den filmen och första, 

”riktiga”, slasherfilmen Alla helgons blodiga natt är att karaktären går från ett passivt, Sally 

(Marilyn Burns) i Motorsågsmassakern springer bara ifrån sina angripare utan att tillfoga dem 

någon som helst skada, till ett aktivt försvar där Laurie (Jamie Lee Curtis) gång på gång 

golvar Michael i Alla helgons blodiga natt, dock utan resultat.
42

 Det aktiva försvaret till trots 

är det dock inte Laurie som besegrar honom, utan hon får som jag nämnt tidigare hjälp av Dr. 

Sam Loomis som dyker upp i huset och skjuter Michael när han försöker strypa Laurie till 

döds. Enligt somliga är varken Sally eller Laurie en ”äkta” final girl eftersom ingen av dem 

ensam besegrar mördaren, utan bara håller sig vid liv tills någon kommer och lyckas rädda 

dem. I Alla helgons blodiga natt del 2 (Halloween 2, Rosenthal, 1982) är det återigen Dr. 

Loomis som besegrar Michael och Laurie blir egentligen ingen äkta final girl förrän i Alla 

helgons blodiga natt H20 – 20 år senare (Halloween H20 – 20 Years Later, Miner, 1998) när 

hon till slut lyckas hugga huvudet av honom med en yxa.
43

 Här bör man dock tillägga att 

Clover var först med final girl-teorin och skriver i Her Body, Himself att slutet av en 

slasherfilm kan sluta på två olika sätt, där ena slutet innebär att hjältinnan överlever 

                                                           
39
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43
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tillräckligt länge tills hon blir räddad och det andra slutet innebär att hon besegrar mördaren 

själv.
44

 Enligt Clovers definition är med andra ord Laurie en final girl redan i originalfilmen.   

 

Denna insiktsfulla karaktär visar sig under filmens gång vara betydligt starkare och modigare 

än både de manliga och kvinnliga karaktärerna i filmen,
45

 och gentemot sina vänner slösar 

hon inte tid på triviala aktiviteter såsom alkohol och sex, hon ska generellt sett inte vara ett 

uns sexuellt aktiv, utan visar prov på plikttrogenhet.
46

 Hon är nästintill uteslutande oskuld, 

vilken en karaktär i Scream påpekar när han säger att det är alltid oskulderna som överlever 

en slasherfilm. Denna plikttrogenhet brukar man oftast uppmärksamma väldigt tidigt i filmen. 

Final girl upptäcker den fara som hennes vänner inte upptäcker, eller rent av viftar bort. 

Clover menar att hjältinnan till stor del är pojkig, och det på flera sätt. Hon är i hög grad inte 

lika feminin som sina kvinnliga vänner, och det är tack vare det hon under filmens gång 

lyckas utveckla tillräckligt mycket maskulinitet för att till slut vara stark nog att vara kapabel 

till att besegra monstret. Till och med karaktärens namn indikerar på att det finns en del 

maskulinitet inom henne. Genom åren har hon hetat Stevie, Terry, Max och Joey, för att 

nämna några.
47

 I Alla helgons blodiga natt H20 – 20 år senare har hon inte bara i sinnet blivit 

tillräckligt maskulin för att lyckas döda Michael, som för övrigt är hennes bror, utan hon ser 

även maskulin ut med sin kortklippta frisyr. Filmvetaren Kelly Connelly menar att Laurie inte 

längre är lika hindrad ur den sexuella aspekten, hon har nu både barn och sambo, vilket har 

stor del i att hon till slut lyckas besegra Michael. I slutet av filmen är det faktiskt till och med 

Laurie som jagar och försöker döda Michael, och inte tvärtom som det med få undantag är 

fallet i varje film i genren.
48

 Även om Laurie efter många år till slut lyckas besegra hennes 

bror så lyckades final girls redan under tidigt 80-tal besegra/döda filmens monster trots att de 

inte såg maskulina ut med kortklippt hår eller var hindrade sexuellt sett. 

   

Under mitten och slutet av 80-talet var genrens final girl mycket mer aktiv och kapabel till att 

besegra mördaren än vad hon tidigare varit. I Scream, som ju återupplivade de gamla 

klassiska slasherfilmerna, framställs dock karaktären något annorlunda än tidigare menar 

Wee. För det första finns det två final girls (förutom de två är det dessutom två män som 

överlever, varav ena är en polis), och för det andra bryter de båda mot en hel del av genrens 
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konventioner för hur en final girl traditionellt sett ska vara. Final girls brukar vanligtvis 

framstå som outsiders,
49

 men Sidney Prescott (Neve Campbell) är en populär highschool-tjej 

som inte är sexuellt låst - även fast hon till sista tredjedelen av filmen är oskuld. När hon 

senare i filmen har sex- sex har som jag tidigare skrivit varit lika med död i de äldre filmerna i 

genren - blir hon tillräckligt stark för att besegra mördaren.
50

 Det här går att koppla till 

Connellys teori om att Laurie lyckades besegra Michael först när hon var sexuellt befriad. 

Filmvetaren Sarah Trencansky å sin sida hävdar att Screams hjältinnor är en återgång till de 

klassiska final girls som återfinns i Motorsågsmassakern och Alla helgons blodiga natt, de 

hjältinnor som avvärjer attack efter attack men förlitar sig på att bli räddade.
51

 Det är en teori 

jag inte är redo att ge medhåll för då Sidney överlever mördarnas attacker utan någon som 

helst utomstående hjälp samt att det faktiskt är hon själv som lyckas döda båda filmens 

monster.  

  

2.4 Narrativa funktioner 
 

Clover skriver alltså att Alla helgons blodiga natt satte standarden för hur en slasherfilm 

skulle te sig. Några direkta narrativa grepp tar hon dock inte fasta på i sin essä, men det gör 

Dika i sin Games of Terror: Halloween, Friday the 13th and the Films of the Stalker Cycle. 

Hon menar att slasherfilmer, eller stalker som hon envisas med att kalla filmerna i hennes 

analys, alltid är uppdelad i en tvådelad plotstruktur. Den första delen hänvisar till en händelse 

som ägt rum flera år tidigare. Monstret upplever i denna sekvens någon form av trauma som 

någon eller några från den ungdomliga delen av samhället ligger bakom, vilket senare i filmen 

är den bidragande faktorn till varför monstret begår morden. Första delen är uppdelad enligt 

dessa fyra punkter: 

 

1. Ungdomar är skyldiga till en felaktig handling 

2. Monstret råkar ut för en skada, ser något fel eller upplever ett dödsfall 

3. Monstret upplever någon form av förlust 

4. Monstret mördar de skyldiga ungdomarna 
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För att konkretisera ovanstående del med ett exempel ligger inledningsscenen i Alla helgons 

blodiga natt nära till hans. Michaels syster och hennes pojkvän har samlag som Michael till 

viss del ser. Förlusten i detta sammanhang är att systern ägnar mer tid åt sin pojkvän än sin 

bror, som hon ska vara barnvakt åt, vilket leder till att Michael får känslan att han förlorat sin 

syster och mördar henne i blint raseri. 

 

I den andra delen, som utspelar sig i nutid, återvänder monstret för sin hämnd. Vanligen 

återfinns en, som Dika kallar för, ”siare”, en äldre karaktär som det alltid visar sig ha rätt på 

ett eller annat sätt, som varnar ungdomarna som i sin tur trotsar siarens varning. Monstret 

börjar mörda dem en efter en tills en hjältinna tar upp kampen med honom. Hon lyckas 

antingen besegra eller döda honom, men hon lyckas inte helt utrota hans framtida hot eller 

minnet av honom. Andra delen ter sig så här: 

 

1. En händelse högtidlighåller den gamla händelsen 

2. Monstrets destruktiva kraft återaktiveras 

3. Monstret återidentifierar de skyldiga individerna 

4. En medlem av det äldre samhället varnar de unga (valbart) 

5. Ungdomarna bryr sig inte om varningen 

6. Monstret förföljer ungdomarna 

7. Monstret dödar ungdomarna 

8. Hjältinnan ser några av de mördade 

9. Hjältinnan ser monstret 

10. Hjältinnan går upp i kamp med monstret 

11. Hjältinnan besegrar eller dödar monstret 

12. Hjältinnan överlever 

13. Men hjältinnan är, trots att hon överlevde, inte fri 

 

Med Alla helgons blodiga natt åter som exempel är händelsen som högtidlighåller minnet av 

monstret högtiden Halloween, då det var på den natten 15 år tidigare Michael högg ihjäl sin 

syster. Michael identifierar Laurie, som i nästa del i serien avslöjas vara hans yngre syster, 

och förföljer henne samt hennes två vänner. Han mördar båda hennes vänner innan hon 

upptäcker deras kroppar, och i samma sekvens ser hon Michael för första gången. Hon går 
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upp i kamp med Michael och lyckas med hjälp av Dr. Loomis besegra honom. Men hon är 

inte helt fri med tanke på att Michaels kropp är borta när Dr. Loomis tittar ner från balkongen. 

Denna tvådelade formel återfinns i varje film som Dika analyserat mellan -79-82, det är bara 

någon enstaka punkt som fattas i varje film, men händelserna inträffar nästan alltid i 

ovanstående kronologiska ordning.
52

 

 

Filmerna som producerades i genren i slutet av 80-talet har blivit kallade för postmoderna. 

Största anledningen till den benämningen är att filmerna från den perioden friskt blandade 

skräck med komik. Kort sagt, ironi och komik ses som en tidig postmodernism inom genren. 

Wee menar att Scream och dess uppföljare snarare bör kallas för hyperpostmoderna 

slasherfilmer. Anledningen till detta är att de är oerhört självmedvetna och innehåller många 

intertextuella referenser. Hon menar att filmserien inte bara ska ses som slasherfilmer, utan 

som filmer om slasherfilmer. Redan i inledningsscenen uppstår det en frågesport om 

slasherfilm och senare sätter filmens filmnörd Randy (Jamie Kennedy) upp olika regler som 

han säger man måste följa för att inte bli mördad, regler som är starkt baserade på hur det såg 

ut i äldre slasherfilmer.
53

 Scream-filmerna kan ses som slasherfilmer, filmer om slasherfilmer, 

parodi på slasherfilmer samt en hyllning till slasherfilmen.  

 

Som forskningsöversikten ovan påvisar är det främst forskning kring filmens monster och 

hjältinna, i synnerhet den sistnämnda, som forskarna främst rört vid. Clover ger en fullständig 

redogörelse i sin essä om vad som kännetecknar genren, som de flesta andra forskare hänvisar 

till på ett eller annat sätt. Både Clover och Dika lade fram genrens kännetecken redan under 

80-talet och tidigt 90-tal, där den sistnämnda även bidrog till narrativa grepp som 

karaktäriserade genren, men bortsett från de två forskarna så är det relativt magert med ny 

forskning om genren. Förutom den första slashercykeln har mycket av fokuset i forskningen 

legat på Scream och dess återupplivning av genren, och bortsett från ett fåtal artiklar har 

knappt någon forskning utförts med dagens slasherfilmer i fokus. Det som fångat mitt intresse 

utifrån min forskningsöversikt är dock att ingen riktigt tagit fasta på alla de olika förändringar 

som skett i genren genom åren, från den allra första slasherfilmen fram tills idag, för 

förändringar har skett. Exempelvis skriver Kendricks som bekant att Freddy skiljer sig en 

aning gentemot sina gelikar Michael och Jason, trots att Terror på Elm Street dök upp endast 

sex år efter Alla helgons blodiga natt. Connelly menar att Sidney i Scream är en otraditionell 

                                                           
52

 Dika, s. 59f.  
53

 Wee, s. 47f.  



20 
 

final girl medan Trencansky antyder att hon är en tillbakagång till de klassiska karaktärerna 

från de tidigaste filmerna i genren. Detta var två exempel på förändringar forskare tagit fasta 

på. Nyckelordet i min undersökning är därför förändring över tid. Ett av kännetecknen i 

framställningen av filmens monster är att hålla honom utanför bild samt använda sig POV-

klipp från hans synvinkel, vilka mer stilistiska grepp går att finna i framställningen av 

mördaren? Har detta förändrats någonting under åren som gått? Är filmens hjältinna mer 

modern idag, eller tog hon ett steg tillbaka efter Scream? Är filmerna idag likadant 

strukturerade narrativt sett som de från den första slashercykeln? Det här är ett urval av de 

frågorna som väcks utifrån forskningsöversikten som jag hoppas kunna ge svar på med min 

undersökning. 

 

3. Analys 

3.1 Motorsågsmassakern 
 

Filmens inledning visar fem vänner som åker runt i en skåpbil någonstans i Texas. Vi får veta 

att två i sällskapet har haft släkt i delstaten i och med att de berättar att deras morfar ligger 

begravd på en närliggande kyrkogård de stannar vid, samt att han jobbade på ett slakteri som 

de lite senare åker förbi. Även fast syskonen varit där när de var väldigt unga så skulle man 

trots det kunna säga att sällskapet är på outforskad mark. De är inte ”hemma” i det avseendet 

att de inte är familjära med omgivningen, vilket är någonting som varit gångbart i genren 

genom åren.
54

   

 

Filmens monster introduceras inte i inledningsscenen. Dock introduceras en liftare, som i 

eftertexterna fått namnet Hitchhiker (Edwin Neal), som man senare i filmen får veta är en av 

medlemmarna i familjen som utför alla våldsdåd, även fast det bara är filmens monster 

Leatherface (Gunnar Hansen) som utför själva morden. Hitchhiker är ytterst märklig, både till 

utseendet och till beteendet. Han talar väl om den gamla släggan, som kom att bytas ut mot ett 

luftgevär som ansågs mer humant, som de slaktade kor med på slakterierna förr i tiden, ett 

vapen han fortfarande föredrar framför luftgeväret. I en sekvens tar han fram en kniv och skär 

sig djupt i handen. När Franklin (Paul A. Partain) tackar nej till att köpa ett kort som 
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Hitchhiker tar på honom med sin kamera, som han vill ha betalt för, sätter han eld på kortet 

inne i bilen och skär Franklin i armen innan de stannar bilen och liftaren rusar ut.  

 

Inledningsscenen präglas i stor omfattning av olika sorters varningar. En av kvinnorna i 

sällskapet läser en del horoskop som varnar om att det kommer hända någonting dåligt under 

de närmsta dagarna. Bland annat säger hon att planeten Saturnus utövar en ond påverkan på 

människor, och hennes pojkväns stjärntecken är stenbocken som styrs av just Saturnus. 

Liftaren eldar som jag skrev ovan upp bilden på Franklin vilket skulle kunna tolkas som 

någon slags voodooritual. När han hoppar ut ur bilen ritar han även ett märke på bakre delen 

av skåpbilen med blodet från hans hand. Ett klassiskt drag i genren är som bekant att 

ungdomarna blir varnade av någon från det vuxna samhället, vilket de även blir här. När de 

stannar till vid kyrkogården ligger en suput i gräset som säger att ”det som händer här pratar 

man inte om. Jag har sett saker…”. Han lägger dessutom till att ingen lyssnar på honom för att 

han bara är en gammal man. Om man vänder på det så är det dock han som är filmens visa 

man.  

 

Filmens monster Leatherface gör entré lite mer än en halvtimme in i filmen. Två i sällskapet 

har gått från huset som var målet för resan till ett av grannhusen en bit bort. Huset och gården 

verkar till synes helt tom, bortsett från en motor står på utanför. Mannen öppnar dörren till 

huset och ropar för att se om det finns någon inne i huset. Kameran växlar mellan att filma 

mannen framifrån som står i dörröppningen i hallen samt från hans POV. Från hans vinkel ser 

man ett rum vars vägg är fylld med skallar och horn från olika sorters djur. Helt plötsligt hör 

man någonting som låter som en gris som grymtar. Mannen blir nyfiken och springer mot 

rummet i slutet av korridoren, men när han precis kommit fram snubblar han till. Kameran 

filmar från positionen från dörren där mannen stod från början, och när han halkar till får man 

se en man storväxt man dyka upp framför honom. Kameran klipper till en närbild på mannens 

ansikte innan den klipper till ett grodperspektiv som rör sig sakta uppåt filmandes Leatherface 

som lyfter en hammare, grymtande (som en gris). Bilden växlar tillbaka till kameran ute i 

hallen samtidigt som Leatherface slår till mannen i huvudet med hammaren. Kameran klipper 

tillbaka till en närbild på mannen som ligger på golvet med dödsryckningar innan den växlar 

tillbaka till hallkameran återigen som visar Leatherface slå till mannen ytterligare en gång i 

huvudet innan han drar in honom i rummet och drar igen en stor ståldörr bakom sig. Den här 

scenen saknar musik överhuvudtaget, bortsett från det mullriga ljudet som kommer efter han 

dragit igen dörren, och någon ljussättning för att dölja Leatherface används inte. Redan i 
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andra sekvensen man får se honom i bild används det en närbild på honom utan några skuggor 

eller saker i vägen som döljer honom för åskådarna. Det visas tydligt att det är en stor man 

som går klädd en lädermask och ett smutsigt/blodigt förkläde.  Även om det är en aning 

dunkelt inne i huset utspelar sig den här scenen trots allt mitt på dagen. Under resterande 

delen av filmen används inga stilistiska grepp för att hålla Leatherface gömd för åskådarna, 

utan vi får se honom i närbild vid flertalet tillfällen.    

 

Motorsågsmassakerns final girl, Sally, är inte riktigt den typiska final girl som Clover skriver 

om i sin essä. Hon har pojkvän, dock är hon inte sexuellt aktiv i filmen och bekämpar inte 

filmens monster, utan flyr enbart från honom (det passiva försvaret). Hon stöter ihop med 

Leatherface första gången i samband med att han dödar hennes bror Franklin när det återstår 

ungefär en halvtimme av filmen, vilket som ju enligt Clover skiljer sig en del från andra 

slasherfilmer som vanligtvis låter hjältinnan kämpa i 10-20 minuter mot monstret. Hennes 

slutkamp går att dela upp i två delar. I första delen försöker hon fly undan Leatherface. 

Hennes bror blir mördad ute i ett skogsparti, och med Leatherface hack i häl lyckas hon 

komma ut genom skogen och ta tillflykt inne i ett hus, som dock visar sig vara hennes 

förföljares hus. Inne i huset gör sig inte Leatherface några besvär till att smyga, utan han sågar 

till och med sönder ytterdörren med sin motorsåg. Kameran växlar också mellan att visa Sally 

och Leatherface, så åskådarna vet hela tiden var mördaren håller till. Samma gäller sekvensen 

efter när hon flyr från huset och kommer fram till en bensinstation med Leatherface precis 

bakom sig hela tiden. Frågan ”vad händer härnäst?” är mer legitim att ställa i den här filmen 

snarare än ”var ifrån kommer monstret slå till?”, som är en gångbar fråga att ställa i filmer 

från den första slashercykeln.
55

  

 

Andra delen präglas av tortyr. Mannen som äger bensinstationen är storebror till Hitchhiker 

och Leatherface och tog därför med Sally tillbaka till huset där de binder fast henne vid 

middagsbordet. Tortyren hon får utstå här är mestadels psykologisk. Hon vet att hon kommer 

dö väldigt snart, och trots att hon bönar och ber finns det ingen möjlighet att hon kommer 

släppas. Hon säger att hon gör vad som helst. Leatherface har dessutom gjort en mask av 

hennes brors ansikte som han bär i scenen. Bröderna bestämmer sig för att deras farfar, som 

nätt och jämt lever utan ser mer ut som ett lik än en levande människa, ska döda henne. Han 

slår henne tamt 4-5 gånger i huvudet med en hammare, han beskrivs som den bästa slaktaren 

                                                           
55

 Dika, s. 54. 



23 
 

som fanns under sin aktiva tid, och när de andra ska hjälpa honom lyckas Sally fly ut ur huset. 

I sekvensen där hon flyr är det gryning och hon springer från huset med Leatherface och 

Hitchhiker jagandes bakom sig. En långtradare stannar till när de kommer ut på vägen en bit 

från huset. Chauffören hjälper Sally genom att kasta ett verktyg han hämtar i sin lastbil på 

Leaterhface så han ramlar baklänges och råkar få motorsågen över sitt ena ben. I sekvensen 

efter stannar en pickup till som Sally precis hinner hoppa upp i innan hennes följeslagare får 

tag på henne. Hon lyckades med sitt passiva försvar hålla sig vid liv tillräckligt länge för att 

bli räddad.   

 

3.2 Alla helgons blodiga natt 
 

Som jag tagit upp redan i forskningsöversiktsavsnittet är hela inledningsscenen i Alla helgons 

blodiga natt en enda lång POV-sekvens. Kameravinkeln tillhör en då sexårig Michael Myers 

som utanför sitt hem smyger på sin syster och hennes pojkvän under Halloween. Han smyger 

in i huset när de släcker på övervåningen. Ingen musik används till en början i den här scenen, 

utan det enda som hörs är Michaels andning och en hög, gäll pianoton i samband med att de 

släcker på övervåningen. Först går han in i köket och hämtar en stor kökskniv, efter det går 

han upp för trappan och tar på sig sin clownmask som ligger på golvet uppe i hallen, en mask 

hans systers pojkvän en stund tidigare haft på sig. Han smyger sig sakta in i sin systers rum 

där hon sitter med bar överkropp med ryggen mot kameran. Hon vänder sig om när hon hör 

honom komma, och så fort hon ropar hans namn hugger han henne flera gånger innan hon 

faller ihop på golvet. Det bör tilläggas att den här sekvensen är cirka fyra minuter lång utan 

några klipp överhuvudtaget. Clover skriver som bekant att mördarna i slasherfilmer har haft 

en traumatisk barndom av något slag och återvänder med sin hämnd när de blivit vuxna. Här 

är mördaren dock ett barn utan någonting traumatiskt, vad åskådarna får veta, som hänt innan 

dådet. 

 

Michael syns inte tydligt i bild någon gång under hela filmen, precis som Dika menar 

karaktäriserar det hon kallar för stalkerfilm. I en sekvens när Laurie tittar ut genom 

klassrumsfönstret i skolan så får man se Michaels maskförsedda ansikte sticka upp ovanför 

taket på en bil, men avståndet från kameran är relativt långt så någon direkt tydlig bild får vi 

inte. I kommande sekvenser ser man nästintill hela kroppen, fast då filmar kameran hans 

ryggtavla så att man inte får se masken. De gångerna han väl filmas framifrån är det antingen 
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en skugga eller någonting annat i vägen så man bara får en glimt av den vita masken som 

lyser i mörkret. Sådana här korta sekvenser återges med jämna mellanrum under filmens 

första del. Redan i andra scenen, när han rymmer från mentalsjukhuset femton år efter mordet 

på sin syster, får man se en skymt av hela honom i bild när han hoppar upp på ett biltak samt 

när han strax därefter går in i bilen efter föraren hoppat ur, dock ingen närbild på vare sig hans 

kropp eller ansikte används. Första gången man får se hela Michael i bild framifrån, 

egentligen enda gången i hela filmen, är när Laurie är på väg hem från skolan med sina två 

vänner. Kameran filmar Laurie som spanar framåt. Kameran växlar till ett POV-klipp från 

Lauries perspektiv, och då ser man Michael en bit fram bredvid en häck. Kameran växlar 

tillbaka till Laurie och när den återigen växlar tillbaka till hennes POV går Michael in bakom 

häcken, lagom när hon sagt åt sina två vänner att det är någon som stirrar på dem. Det är dock 

ingen close-up på honom, utan man får återigen se honom på ganska långt håll. 

 

Filmens första mord utfördes som bekant redan när Michael var sex år, jag väljer att även 

återge första mordet som vuxen. Första mordet som vuxen, som åskådarna får se, är när en av 

Lauries vänner sätter sig i sin bil. Hon anar oråd då rutorna är alldeles immiga. Michael dyker 

upp från baksätet och håller stryptag på henne till en början innan han skär halsen av henne 

med en kökskniv. Kameran pendlar mellan att filma bilen från sidan, då ser man bara 

konturerna av Michael genom de immiga fönstren och hör hans tunga andning, och att filma 

från framrutan, och då ser man honom heller inte särskilt tydligt på grund av de immiga 

rutorna och hans offer som sitter framför honom.  

 

Alla helgons blodiga natt tar verkligen hjälp av stilistiska grepp för att hålla Michael gömd för 

åskådarna. Ljussättningen är det allra viktigaste och mest använda greppet, vilket passar 

oerhört bra in med hans kritvita mask som stundtals praktiskt taget lyser i mörkret, men även 

kameravinklar och musiken. Den höga tonen jag nämnde tidigare används stundtals när 

Michael sakta uppenbarar sig i bild, gärna i bakgrunden, spelar också stor roll genom hela 

filmen. POV-kameravinklar används en del, vilket inte minst märks i inledningsscenen. Ett 

annat exempel bortsett från inledningsscenen är när Michael står utanför ett hus och stirrar på 

en av Lauries vänner, tillika första offer som vuxen. Samtidigt hörs hans tunga andning 

genom masken. Dock är inte POV den vanligaste kameravinkeln, utan det är vad jag i denna 

kontext väljer att kalla för tredjepersonskamera, eller TPV (third-person-view). Alltså, 

kameran filmar Michael bakifrån eller snett bakifrån när han stirrar på sina offer. Åskådarna 

får då se Michael stirra på någonting snarare än att få se ur Michaels synvinkel som POV gör 
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gällande. Någonting annat som återkommer frekvent är att Michael dyker upp i bild 

någonstans i bakgrunden. Ett exempel är när en av Lauries vänner går fram och tillbaka i 

köket som innefattar en glasdörr i bakgrunden. Första gången hon går förbi står han inte där, 

andra gången hon går förbi ser man hans mask lysa i mörkret, och när hon går förbi en tredje 

gång är han borta återigen. Ett annat exempel är i senare delen av filmen när Laurie hittat 

kropparna av sina vänner. Hon backar då in till ett hörn bredvid en mörk dörröppning vid 

hennes vänstra axel. Efter en stund tonar Michaels vita, lysande mask sakta fram i 

dörröppningen bakom henne samtidigt som pianoslingan, som markerar att Michael nu är med 

i bild, spelas.   

  

Filmens hjältinna Laurie är en typisk final girl. Hon är plikttrogen, satsar fullt ut på skolan 

och har ingen pojkvän. Hon ger intrycket att skolan är oerhört mycket viktigare än kärlek. 

Laurie går upp i kamp med Michael i samma sekvens som hon hittar sina vänner mördade i 

huset mitt emot där hon själv sitter barnvakt. Michael dyker upp bakom henne, det är samma 

sekvens som jag beskrev ovan då han dyker upp i dörröppningen bredvid henne, och hugger 

henne i axeln med en kökskniv, i samband med att han hugger henne ramlar hon dessutom ner 

för en trappa. Skadad och defensivt nedsänkt förmåga redan från första mötet med filmens 

monster. Första delen av hennes kamp med Michael består, likt kampen i 

Motorsågsmassakern, av flykt. Hon flyr tillbaka till huset hon själv sitter barnvakt i och säger 

åt barnen att gömma sig på övervåningen. Hon tar fram en sticknål och gömmer sig i 

vardagsrummet. Efter en stund uppenbarar sig Michael i rummet och Laurie lyckas köra in 

nålen i halsen på honom, och han segnar ner livlös på golvet. Men istället för att försäkra sig 

om att han är död alternativt ringa polisen går hon upp på övervåningen till barnen i tron om 

att han är död, vilket självfallet inte stämmer. När Michael tagit sig upp på övervåningen tar 

hon en garderob som tillflyktsort. När Michael nästan tagit sig in till henne kör hon in en 

stålgalge i hans öga, och i samma sekvens tappar han sin kökskniv som Laurie plockar upp 

och hugger honom i bröstet med. Återigen gör hon samma misstag, hon försäkrar sig inte om 

att han är död. Kort därefter äntrar Dr. Loomis huset och skjuter Michael med sex skott när 

han återigen attackerar Laurie och besegrar honom. Tredje gången gillt. När Laurie 

misslyckats två gånger får hon hjälp av medlemmar från det vuxna samhället som lyckas 

besegra monstret. Hennes kamp består av aktivt försvar till skillnad mot Sally som bekant 

använder sig av passivt försvar då hon inte attackerar monstret en enda gång, dock utan att 

själv lyckas besegra monstret. 

  



26 
 

 

3.3 Terror på Elm Street 
 

Inledningsscenen i Terror på Elm Street är en dröm, vilket den uppmärksamme lägger märke 

till från första början. En blond tonårsflicka iklädd endast pyjamas finner sig själv i ett 

pannrum. Knappt en minut in i scenen dyker det upp ett får som springer förbi henne inne i 

pannrummet, vilket indikerar att öppningssekvensen bör vara en dröm. Filmens monster 

Freddy, som bekant är en av ytterst få mördare i slasherfilmer som pratar med sina offer, hörs 

efter knappt en minut in i inledningsscenen. Han viskar flickans namn flera gånger samt 

skrattar. Pannrummet ger en känsla av att vara en sorts labyrint. Den är fylld med rök, rör, 

stegar, trappor och så vidare, vilket ger känslan att det är oerhört svårt, om inte omöjligt, att ta 

sig därifrån.  

 

Freddys närvaro trappas upp stegvis under scenen. Från början hör man bara hans röst, och en 

kort stund därefter ser vi hans skugga skymta förbi på golvet ett par meter nedanför där 

flickan går. I sekvensen efter dyker han upp framför kameran så man ser bakre konturerna av 

hans huvud och axlar i ena kanten av kameran. Kameran byter till en POV-tagning, en av de 

blott två som används i filmen, som följer flickan som i ren panik skrikande springer och 

gömmer sig runt ett hört. När POV-kameran kommer runt hörnet klipps det till en close-up på 

flickan som skriker hysteriskt innan det byts till en POV från hennes synvinkel i vilken vi 

återigen får se en skugga av en man som bär en hatt försvinna ur bild. När hon tror faran är 

över går hon sakta fram mot hörnet hon kom ifrån med kameran filmande en bit framför sig, 

och då dyker Freddy upp från golvet bakom henne och tar tag i henne, varpå hon vaknar och 

sätter sig upp i sängen. Denna sekvens karaktäriseras även den av en mörk, skuggig kontur 

som greppar tag i henne. Det enda åskådarna kan lista ut utifrån det man får se av Freddy i 

inledningsscenen är att han bär en hatt samt en knivförsedd handske på sin högra hand.  

 

Likt Motorsågsmassakern återfinns det alltså inget offer i inledningsscenen. Första offret i 

filmen är dock kvinnan som figurerade i inledningen. Hon vaknar av att det är någon som 

kastar någonting på hennes sovrumsfönster, vad varken hon eller åskådarna vet är att även det 

här är en dröm. Hon hör Freddy upprepa hennes namn flera gånger, och hon går ut för att se 

vem det är som pratar med henne ute på gården. Väl ute säger Freddy hennes namn återigen 

varpå hon går ut från gården och hamnar i en lång, mörk gränd. Längst bort i gränden dyker 
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Freddy upp, man ser precis som i inledningssekvensen bara konturerna av honom eftersom 

han står i mörker. Kameran klipper mellan en helbild och en halvnärbild på Freddy och en 

likadan närbild på kvinnan. Under ett kort ögonblick kastas det lite ljus på Freddys ansiktes 

nedre del när han rör sig framåt varpå vi hinner skymta att hans ansikte är ordentligt 

brännskadat. I de sekvenserna det används en helbild på honom har han till synes en och en 

halv meter långa armar när han närmar sig, vilket antyder att även det här är en dröm. Det är 

återigen ljussättningen som ligger i fokus i början av den här scenen. När han börjar jaga 

kvinnan ser man en mörk kontur jaga efter henne. Här kommer även filmens andra, och sista, 

POV-tagning när han springer bakom kvinnan och hon slänger igen en dörr i ansiktet på 

honom, varpå han stönar till en aning. Efter hon slängt igen dörren och springer mot huset 

hoppar Freddy fram bakom ett träd, varpå man får se hela honom tydligt i bild för första 

gången. Ljussättningen blir efter den här scenen inte lika framstående i senare delen av 

filmen. Dock så försöker man hålla Freddy till viss del gömd för åskådarna i början av 

scenerna, fast då utan att använda hans skugga eller visa konturerna av honom som gjorts 

tidigare. I en scen som utspelar sig i en fängelsecell tittar filmens final girl in genom ett 

fönster när Freddy är på väg att mörda en av hennes vänner. När han skrattandes tittar upp 

mot fönstret döljs han delvis av det galler som utgör fängelsecellens tak. 

 

Freddy framstår till skillnad mot sina kollegor som en relativt lekfull mördare. Han har 

chansen att mörda sina första offer vid åtskilliga tillfällen, vilket exempelvis både Michael 

och Jason med all säkerhet skulle ha gjort utan att tveka, men låter dem springa omkring i ren 

panik innan han till slut mördar dem. Ofta är det en humoristisk ton i denna lekfullhet, ett 

exempel på det är när han jagar första offret i hennes andra dröm och ropar på henne varpå 

hon vänder sig om. Då säger han att hon ska titta noga, och sen hugger han av två av sina 

fingrar med ett brett leende på läpparna.  

 

Nancy (Heather Langenkamp) är Terror på Elm Streets final girl, och efter att hennes andra 

vän blivit mördad får hon veta vem det är som är mördaren. Hennes mor berättar för henne att 

det utifrån beskrivningarna hon fått låter som om det är Fred Kruger som mördat dem, fast det 

ska vara helt omöjligt då hon och flertalet andra familjer från Elm Street brände ihjäl honom 

för många år sedan då han pekades ut för att vara en barnarövare. Nancy blir attackerad av 

Freddy vid två olika tillfällen och överlever innan hon bestämmer sig för att möta honom öga 

mot öga. Planen är att ta med honom ut genom drömmen till verkligheten, och därför har hon 

gillrat massa fällor i huset. Det här inte ett aktivt försvar ,som vi ser i Alla helgons blodiga 



28 
 

natt, utan det är snarare en fullskalig attack mot filmens monster, precis som Laurie gör i 

Halloween – H20 enligt Connelly. Till en början besegrar hon Freddy genom att använda 

fysiskt våld mot honom med hjälp av sina fällor. Bland annat tänder hon eld på honom. Dock 

besegrar hon honom inte riktigt där, utan han kommer tillbaka ännu en gång. Då använder hon 

sitt intellekt, hon har tidigare i filmen gått till biblioteket och läst på om drömmar och dylikt. 

Genom att vända ryggen till och säga till Freddy att han bara är en dröm lyckas hon besegra 

honom. När Freddy så ska attackera henne i ryggen försvinner han, och Nancy lyckas besegra 

monstret med hjälp av sitt intellekt snarare än fysisk styrka. I övrigt är Nancy en ganska 

typisk final girl enligt Clovers definition. Hon är återhållsam till sex, även fast hon har 

pojkvän, till skillnad mot sina vänner. Första offret dör direkt efter en sexakt. Även fast det 

inte lika tydligt som i Alla helgons blodiga natt framstår Nancy som relativt smart och 

skötsam. Hon verkar sköta skolan och när hon får höra om Freddy som återkommer i hennes 

drömmar går hon som tidigare skrivits till biblioteket och läser in sig på ämnet för att vara 

förberedd.     

 

3.4 Den onda dockan 
 

Den här filmen skiljer sig en aning från de tidigare filmerna i analyserna. Filmens 

grundhandling kretsar kring en mördare som skottskadad och döende använder voodoo för att 

föra över sin själ från sin döende kropp till någonting annat så hans själ kan leva vidare. Han 

tar det första han ser, vilket råkar vara en ”good guy-docka”. På så vis får man se filmens 

monster i sina två olika skepnader redan i filmens inledning utan att några direkta stilistiska 

grepp används för att hålla honom gömd för åskådarna.  

 

Det tar dock en stund innan åskådarna får se Chucky (Röst av Brad Dourif), namnet på 

dockan, röra på sig eller prata. Till en början är det bara pojken som får dockan i 

födelsedagspresent som berättar för sin mor att dockan pratar med honom. I samband med 

första mordet får man inte heller se Chucky i bild. Kameran växlar mellan offret som tycker 

sig höra någonting i lägenheten fast inte vet vad det är som låter och ett POV-klipp från 

Chuckys perspektiv. Den väsentliga skillnaden här gentemot i hur POV använts i tidigare 

filmer är att vinkeln inte används för att ”stirra” på kvinnan, utan här får man se när Chucky 

springer omkring i lägenheter samt när han plockar upp en liten hammare från golvet. När väl 

mordet sker filmar kameran kvinnan som vänder sig mot kameran och förskräckt börjar 
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skrika, varpå en hammare kommer inkastandes i bild rakt i hennes öga, och hon ramlar 

baklänges ut från lägenhetsfönstret. 

 Första gången åskådarna får se Chucky i rörelse är när pojkens mamma försöker prata med 

dockan, som pojken gång på gång i filmen hävdar pratar med honom. Pojken blev misstänkt 

för mordet på kvinnan eftersom han var den enda som var i lägenheten tillsammans med 

offret, men han menar att det var dockan som hade mördat henne. Hans mamma upptäcker att 

dockan, som är programmerad till att säga tre olika sorters meningar, inte har något batteri i 

sig när hon öppnar luckan. När hon ska slänga in honom i den öppna spisen börjar Chucky 

skrika och attackera henne. Det karaktäristiska stilgreppet som används under och efter denna 

sekvens är att hålla Chucky utanför bild för åskådarna. Med tanke på att han är så liten ger det 

känslan av att han kan vara var som helst i rummet om han hålls utanför bild. Var kommer 

han slå till härnäst? Att han är så liten medför även att han kan gömma sig nästintill var som 

helst.  

 

Filmens final girl är relativt speciell. Vanligtvis står slasherfilmernas hjältinnor ensam som 

huvudrollsinnehavare samt som enda överlevande, men i Den onda dockan innehavs 

huvudrollen minst lika mycket av sexåriga pojken som får Chucky i present som av hans mor. 

Båda är dessutom lika delaktiga i att besegra monstret, tillsammans med en polis, som ju inte 

har varit särskilt hjälpsamma i tidigare slasherfilmer. Om vi nu skulle säga att pojkens mor är 

filmens final girl så frångår hon även rejält från de klassiska attributen som karaktären 

besitter. Främst för att hon troligtvis är i trettio årsåldern, och det grundar jag på att hon har en 

son på sex år och ser inte särskilt ungdomlig ut till utseendet. Med tanke på att hon har en son 

är hon inte oskuld och ska därför inte vara kapabel till att besegra Chucky enligt den gamla 

principen. Här får hon ju som sagt hjälp av två till i kampen mot monstret, så om hon hade 

klarat av honom själv eller inte kommer vi aldrig få veta.  

 

Ytterligare något som skiljer sig gentemot äldre filmer är att det inte är filmens final girl som 

mördaren är ute efter, utan i Den onda dockan är Chucky ute efter hennes son. Mamman är 

alltså därför egentligen bara i vägen för mördaren, och ska enligt Clovers definition dö. Detta 

betyder att den här filmens final girl primärt inte slåss för sin egen överlevnad, utan för 

hennes sons. Att pojken överlever är inte i sig särskilt anmärkningsvärt med tanke på att 

Clover skriver att senare delen av 80-talet fick en del final boys,
56

 utan det anmärkningsvärda 
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är att filmen innehåller en final girl, final boy och en polis som överlever och tillsammans 

besegrar monstret. Jag menar dock att det är en balansakt mellan om det finns en final girl och 

en final boy eller ingetdera av det. Den åsikten grundar jag på att ingen av dem har det 

karaktäristiska som utmärker en final girl eller boy samt att de får hjälp av en tredje part, som 

dessutom är en polis, när de ska besegra monstret. Utifrån tidigare forskning definierar jag en 

final girl eller boy som den karaktär som står som ensam överlevare och/eller som ensam 

besegrar monstret, eller håller ut så pass tillvida länge att hon blir räddad i filmens slutskede, 

likt Sally och Laurie. Hade pojken eller hans mor besegrat Chucky helt själv, samtidigt som 

de båda andra överlevde, hade det enligt mig funnits en final girl eller boy.  

 

3.5 Scream 
 

Filmens första scen inleds med att telefonen ringer varpå en blond kvinna svarar. Direkt efter 

hon sagt hallå får man höra rösten i andra änden. Det tar alltså bara ett fåtal sekunder innan 

man får höra monstrets röst i Scream. Det tar inte lång tid innan de intertextuella referenserna 

börjar som Wee diskuterar i sin artikel. När kvinnan nämner Alla helgons blodiga natt drar 

hon ut en kökskniv likt den Myers använder i den filmserien från ett knivställ. En bit in i 

samtalet har mördaren anordnat en skräckfilmsfrågesport, som självklart handlar om 

slasherfilm. I slutet av scenen, när kvinnans far och mor kommer hem och upptäcker att det 

hänt någonting i deras hem, säger fadern åt modern att springa över till McKenzies för att låna 

deras telefon, samma namn har grannarna i Alla helgons blodiga natt som Laurie säger åt 

barnen att springa över till och gömma sig hos. Allt detta alltså i inledningsscenen. Denna 

intertextualitet dyker upp titt som tätt senare i filmen. Ett exempel på det är skolans 

vaktmästare som heter Fred och bär en röd-grön tröja samt en slokhatt, precis som Freddy 

Kruger. Forskare menar, med dessa referenser i åtanke, att Scream är en parodi på 

slashergenren.
57

 Jag själv menar att det inte bara är en parodi utan även en hyllning till 

genren, som ju regissören Wes Craven är en stor del av tack vare sin Terror på Elm Street, 

och det är denna kombination som bidrog till att genren återupplivades återigen. 

 

Likt Den onda dockan är inledningsscenens kännetecken att hålla filmens monster 

”Ghostface” utanför bild. Hans röst hörs i telefonen när han pratar med filmens första offer 

ända tills man får se honom i bild första gången, och det är i en väldigt kort sekvens när han 
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springer genom en hall i huset. I kommande sekvenser i inledningen får man ofta se honom 

via offrets POV när hon tittar in genom köksfönstret. I denna sekvens ser man honom inte 

direkt tydligt då det är väldigt rökigt inne i huset, men i sekvensen efter, efter hon gömt sig 

under fönstret, när hon tittar in igen får vi se en närbild på mördarens mask. Efter denna 

sekvens göms han ingenting mer i inledningsscenen, utan man får se honom klart och tydligt i 

bild flera gånger. En av filmens mest kända scener, som även blivit parodierad i Scary Movie 

(Wayans, 2000), är när kameran filmar den blonda kvinnan framifrån med ”Ghostface” 

jagandes precis bakom henne i en slowmotion-sekvens innan han får tag i henne och hugger 

henne med en kniv i bröstet. Screams monster är en av få som springer efter sina offer. Jason 

gör det i Fredagen den 13:e del 2 och Freddy vid några få tillfällen, annars är det vanligt att 

mördarna går efter sina offer och hinner till slut kapp dem ändå.  

 

Detta med att hålla ”Ghostface” utanför bild karaktäriserar mördarens närvaro i resterande 

delen av filmen också. Han håller sig ur bild och är inte synlig för åskådarna förrän han har 

rätt läge att ta sitt offer. Någon ljussättning används inte alls för att hålla honom gömd, vilket 

mördarens kritvita mask dock hade passat oerhört bra ihop med. Det är i särklass den 

kombinationen som John Carpenter gör så bra i Alla helgons blodiga natt.  

 

En aspekt som skiljer Scream gentemot tidigare filmer i genren är att mördarna inte har 

utgångspunkt från någon fruktansvärd plats. Som Wee skriver så utspelar sig Scream mitt i 

det amerikanska samhället och mördarna är två ”insiders”, två medlemmar i ungdomsgruppen 

filmen kretsar kring. Alla helgons blodiga natt utspelade sig även den mitt i samhället, men 

den väsentliga skillnaden där är att Michael hade sitt barndomshem som utgångspunkt. 

 

Sidney Prescott (Neve Campbell) är den klassiska final girl-karaktären samtidigt som hon 

bryter helt mot de gamla konventionerna. Hon är inte sexuellt aktiv, till en början, trots att hon 

haft pojkvän i två år, men blir i slutet av med sin oskuld och enligt Wee är det därför hon 

lyckas besegra mördarna till slut.
58

 Detta strider helt mot de gamla slasherfilmerna, som 

Screams filmnörd Randy påpekar flera gånger, där det nästan uteslutande bara var oskulden 

som hade kraften att besegra filmens monster. Anledningen till varför Sidneys pojkvän tillika 

en av filmens två mördare vill ha samlag med henne är av just den anledningen; att alla 

sexuellt aktiva dör i slasherfilm, och han vill mörda henne som en sorts hämnd för att hennes 
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framlidna mamma hade en kärleksaffär med hans far vilket resulterade i att han och hans fru 

skiljde sig, vilket till synes påverkat mördaren hårt i hans ungdomsår. Båda mördarna hävdar i 

slutet att ”allting är en film”, därav alla referenser till slasherfilm som mördarna tagit 

utgångspunkt ifrån.  

 

Wee skriver att Scream har två final girls, förutom Sidney även Gale Weathers (Courtney 

Cox). Även fast den senare skjuter den ena mördaren så han till synes verkar död, och därmed 

besegrad, så är det trots allt Sidney som skjuter honom i huvudet när han vaknar till liv. Det är 

även Sidney som ensam lyckas döda filmens andra mördare. Förutom Sidney och Gale 

överlever även Randy, dock utan att bidra till besegrandet av mördarna. I slutet tackar han för 

att han är oskuld. En man som var oskuld överlevde alltså utan att ha besegrat mördarna 

samtidigt som två icke-oskulder tillsammans besegrar filmens monster. Wee menar att det 

skett en förändring här eftersom det allt som oftast är final girl som är oskulden och överlever, 

men nu är det en man som besitter det attributet. Likt Den onda dockan är det även en polis 

som återfinns bland de överlevande, dock utan att ha bidragit till besegrandet av mördarna. 

 

Första sekvensen som Sidney stöter på mördaren är i hennes hus under tidig kväll. Likt 

inledningsscenen startar den med ett telefonsamtal. Mördaren frågar bland annat om hon gillar 

skräckfilmer varpå hon svarar nej för att hon tycker att alla är alldeles för förutsägbara. Första 

offret i filmen svarade däremot att hon älskade skräckfilm, och trots att hon var familjär med 

”reglerna” som återfinns i skräckfilm, i synnerhet slasherfilm, till skillnad mot Sidney som 

troligtvis inte sett så många i genren eftersom hon inte gillade dem, är den som dör av de 

båda. Mördaren lurar exempelvis ut henne på verandan när han påstår sig stå där ute, vilket 

mördaren nämner redan i inledningsscenen till filmens första offer; gå aldrig ut och undersök 

ett konstigt ljud. När hon kommer in igen efter att ha blivit utlurad på verandan kommer en av 

mördarna utrusandes ut ur en garderob och attackerar henne. Hon lyckas hålla mördaren 

stången till hennes pojkvän anländer till huset. Som jag tog upp i början av den här analysen 

så försöker Craven inte hålla ”Ghostface” gömd för åskådarna när han väl attackerat sitt offer, 

utan vi ser honom i bild hela tiden efter överraskningsattacken. En kamera framför Sidney 

med mördaren hack i häl används flitigt i den här scenen, likt den som användes i 

inledningsscenen när han springer i kapp filmens första offer. 
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3.6 The Texas Chainsaw Massacre 
 

Inledningsscenen är snarlik den i originalfilmen. Ett gäng ungdomar åker omkring i Texas och 

plockar efter en stund upp en liftare. Skillnaden här är att liftaren inte är fientlig utan 

självmordsbenägen och skjuter sig till döds i bilen efter en kort stund när hon upptäcker att de 

är på väg tillbaka var hon kom ifrån. Efter att ha irrat omkring och letat efter den lokala 

sheriffen vid en nedgången kvarn går filmens final girl tillsammans med hennes pojkvän iväg 

och letar efter huset där sheriffen ska bo i som sägs ligga i närheten. Väl där inne får man se 

en första skymt av Leatherface när hans siluett skymtar förbi i hallen framför kameran. Då har 

filmen pågått i en dryg halvtimme. 

 

Första mordet sker en kort stund efter Leatherface skymtat förbi, och första offret är 

pojkvännen till filmens final girl. Han råkar riva ner en prydnad från en dörr som han böjer 

sig ner för att plocka upp, när han sitter på huk växlar kameran till ett grodperspektiv och 

åskådarna ser Leatherface komma fram bakom honom och slå en slägga i ryggen på honom. I 

denna sekvens hinner vi få en ordentlig skymt av honom. I sekvensen efter när han släpar 

offret till ett närliggande rum används en handkamera som följer de båda och stannar upp när 

han dragit in kroppen i rummet och slänger igen dörren bakom sig. Här hinner man återigen få 

en bra bild av hela honom.  

 

Efter första mordet är det flera återkommande scener där man får följa Leatherface ensam 

utan att det är någon av filmens offer, någon levande det vill säga, eller någon i familjen som 

medverkar. I två sekvenser får vi se när han rotar runt bland redskapen han har för att flå 

kropparna med. Båda scenerna utspelar sig i husets källare och är därför relativt mörka med 

några få ljusglimtar från golvplankorna och väggen som lyser in. Första scenen växlar mellan 

klipp på Leatherface som delvis är mörklagd med tanke på källaren och med klipp på 

redskapen han rotar bland. I andra sekvensen får man se honom lite tydligare än i föregående 

sekvens. Min poäng här är att det här är första filmen i mina analyser, förutom en väldigt kort 

sekvens i originalfilmen, som åskådarna får följa mördaren ensam. Vi får se hur mördaren har 

det, vad han sysslar med istället för att bara få se från hans offer eller när han jagar dem. 
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Förutom de två scenerna jag tog upp så får vi även se när han sätter sig vid en symaskin och 

tar av sig sin mask. Vi får se hans ansikte i profil, men ljuset ligger på andra sidan av hans 

ansikte, så den sidan som är vänd mot kameran är inte direkt tydlig, men vi ser att hans 

ansikte är relativt missbildat. 

Filmens final girl stöter på Leatherface i samma sekvens som han skördar sitt andra offer. 

Hon och en i sällskapet gick tillbaka till huset där Leatherface och hans familj bor för att leta 

efter hennes pojkvän som varit borta sedan de båda var där tidigare under dagen. Leatherface 

kommer utrusande ur ett rum i huset och attackerar mannen som följde med hjältinnan till 

huset. Båda två lyckas fly ut från huset, men ute på gården hinner Leatherface i kapp mannen 

medan hjältinnan fortsätter springa. Hon vet dock varken om att hennes pojkvän har blivit 

mördad eller att hennes kompis under hennes flykt blev tagen av Leatherface, utan flyr 

tillbaka till sällskapets minvan i tron om att han är precis bakom henne.  

 

Ett klassiskt attribut på slasherfilmens final girl är som bekant att hon är märkbart klokare än 

sina vänner. Detta är inte lika påtagligt i Texas Chainsaw Massacre, utan sällskapets andra 

kvinna är minst lika klok, då de båda till skillnad mot sällskapets tre män vill vänta på att 

sheriffen ska anlända till platsen och ta hand om kroppen från kvinnan som sköt sig själv i 

baksätet, medan de andra tre vill dumpa kroppen. Skillnaden mellan de båda kvinnorna dock 

är att hjältinnan inte är sexuellt aktiv i filmen. Hon säger dock till sin pojkvän att hon väntar 

på att få en ring av honom, vilket pekar på att hon troligtvis inte är oskuld som en final girl 

vanligtvis ju är.  

 

De sista 10-20 minuterna i slasherfilm brukar som jag tidigare skrivit bestå av hjältinnans 

kamp mot filmens monster. Här kämpar hon i de sista 35 minuterna, originalfilmens slutkamp 

är ungefär lika lång. Hon sätts på större prov än de flesta final girls i de tidigare filmerna då 

hon tvingas döda sin vän så han slipper lida något mer. Leatherface har sågat av ett ben på 

honom samt hängt upp honom med ryggen på en stor köttkrok Han ber henne att hugga en 

kniv i hjärtat på honom, som hon till slut motvilligt går med på. I filmens slutskede lyckas 

hon besegra Leatherface genom att hugga av hans ena arm med en köttyxa. Inte nog med att 

hon dödar sin vän och ensam besegrar Leatherface, hon räddar även en bebis som blivit 

tillfångatagen av familjen som Leatherface är medlem i. Detta gör att den här filmens final 

girl är den mest aktiva karaktären hittills utifrån mina analyser. Hon slåss inte bara för sitt 

eget liv, utan hon räddar även två stycken, om vi nu säger att hon räddade sin vän genom att 

döda honom så han slapp lida eller torteras ytterligare av Leatherface. Det räcker inte längre 
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med att hon behöver försvara sig, vilket vi delvis såg i Den onda dockan, utan hon måste 

hjälpa andra också.  

 

3.7 Husk 
 

Filmen inleds med ett kompisgäng som är på väg till en sommarstuga. Mitt ute i ingenstans, 

mitt bland majsfälten, krockar de med några kråkor så de kör av vägen. När de återfått 

medvetandet upptäcker de att en i sällskapet är borta. Längre bort, mitt ute i majsfältet, ligger 

ett hus. Två i sällskapet bestämmer sig för att gå dit och leta efter deras försvunna kompis 

samt hitta en telefon. Väl där inne finner de deras kompis på övervåningen. Han är blodig i 

ansiktet och försatt i någon sorts trans. Han sitter vid en symaskin och syr en mask som liknar 

en fågelskrämmas ansikte. Vad varken karaktärerna eller åskådarna vet är att mannen blivit 

mördad av en annan fågelskrämma. Filmen handlar om en fågelskrämma med en sorts 

förbannelse över sig, och varje människa den mördar får samma förbannelse över sig, men 

innan den också börjar mörda går den upp på övervåningen i huset och syr sig en egen mask.  

 

Första gången man får se ett av filmens monster är i samband med första mordet som visas för 

åskådarna. Enda kvinnan i sällskapet blir attackerad ute på majsfältet och binds fast på en 

ställning som en fågelskrämma tidigare stått på. Fågelskrämmorna döljs delvis av majsfältet 

när de är med i bild, men en skakig handkamera används också relativt ofta samt snabb 

klippning så man inte riktigt hinner lokalisera från vilket håll attacken kom ifrån, och därmed 

få en klar bild om hur fågelskrämmorna ser ut. Vidare används inga andra stilgrepp för att 

hålla mördarna dolda i resterande delen av filmen. Likt Texas Chainsaw Massacre återfinns 

en sekvens när vi får se vad en av mördarna sysslar med när det inte är något offer med i bild, 

och det är i en sekvens när en i sällskapet syr sin egen mask medan de två andra som 

fortfarande lever sprungit ut i majsfältet.  

 

Husk har ingen final girl. Enda kvinnan som är med blir filmens första offer, bortsett från 

mannen som försvinner direkt i början som vi inte får se bli mördad. Istället återfinns det en 

final boy. Som jag tagit upp tidigare är det vanligtvis filmens final girl, eller boy, som även 

innehar filmens huvudroll, och det ska man märka väldigt tidigt i filmen vem det är som har 

huvudrollen. I Husk är det relativt svårt att sätta fingret på vem det är som har huvudrollen. 

Det är inte förrän en i sällskapet börjar få syner och som spelar upp vad som hänt tidigare på 
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gården som det börjar gå upp för åskådarna att det troligtvis är han som innehar huvudrollen. 

Han framstår som den lite smartare i sällskapet då det är han som listar ut hur de kan komma 

från gården utan att bli attackerad av fågelskrämmorna i majsfältet. Några direkta sexuella 

anspelningar görs inte i filmen annat än att den ena mannen är tillsammans med sällskapets 

kvinna samt att en av de andra männen tidigare varit förälskad i henne. Dock går det anta att 

filmens final boy kan ha det lite svårt med kvinnor då han frågar ena kompisen om han kan 

försöka bjuda hem några tjejer till festen de hade planerat att anordna under kvällen. Om han 

är oskuld eller ej går inte att lista ut utifrån den information som ges i filmen. Han överlever 

genom att han lyckas fly igenom majsfältet och ut på andra sidan där mördarna inte kommer 

åt honom samtidigt som hans vän blir fångad av monstren i majsfältet. Han besegrar dock 

ingen av mördarna vilket två av hans vänner tidigare i filmen lyckas göra. Så likt 

Motorsågsmassakern, Alla helgons blodiga natt och Den onda dockan är han inte kapabel till 

att besegra filmens monster, utan får hjälp av någon annan för att överleva. När en 

fågelskrämma mördar någon måste det offret gå upp till övervåningen på gården och sy en 

egen mask, under den här tiden är anden upptagen och då är det fritt fram att vistas i 

majsfältet, så när han kompis blir tagen av en fågelskrämma får han fri lejd genom majsfältet 

och överlever därför på en annan människas bekostnad.  

 

4. Resultat 
 

Nu har jag kommit fram till den del i uppsatsen där jag presenterar de slutsatser jag kan dra 

utifrån min undersökning. Arbetets syfte var att försöka finna förändringar som skett i 

slashergenren genom åren. För tydlighetens skull svarar jag på varje fråga var för sig som jag 

hade med i min frågeställning innan jag ger en sammanhängande slutsats som inkluderar de 

viktigaste och största förändringarna som skett.  

 

Första frågan i min analys var huruvida det går skönja några stilistiska förändringar i 

framställningen av filmernas monster. Ljussättningen var ett vinnande grepp under de tidigare 

åren, bortsett från Motorsågsmassakern. De gångerna Michael Myers figurerar i bild döljs 

hans kropp delvis av skugga. När man ser honom relativt tydligt i bild, som de scenerna som 

utspelar sig mitt på dagen i dagsljus, är han långt ifrån kameran, eller så syns bara hans mask. 

Carpenter är mån om att hålla mystiken kring Michael levande genom hela filmen vilket han 

gör genom att ytterst få gånger låta åskådarna se monstret. Ljussättning spelar en lika viktig 
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roll i Terror på Elm Street där även Craven valt att, åtminstone till en början, visa Freddy 

Kruger sparsamt för åskådarna. Dika skriver i Games of Terror att ett av genrens kännetecken 

är att inte visa monstret i onödan för åskådarna, utan låta honom få sparsamt med scentid. 

Detta är väldigt påtagligt genom hela Alla helgons blodiga natt, dock inte lika påtagligt i 

Terror på Elm Streets sista halva då Freddy själv figurerar i bild ensam vid några tillfällen då 

han letar efter Nancy. Grundtanken är att hålla monstret utanför bild så inte åskådarna har 

någon aning om varifrån nästa attack kommer komma, men i slutet av Terror på Elm Street är 

överraskningsattackerna som bortblåsta när vi hela tiden vet var Freddy är.  

 

Ljussättningen är i senare filmer ett grepp som knappt används för att hålla mördaren gömd 

för åskådarna. Den används en del i Texas Chainsaw Massacre, dock så har man sett 

Leatherface tydligt i bild redan två gånger innan filmskaparna använder ljussättning för att 

hålla honom, delvis, dold för åskådarna. I Den onda dockan, Scream, och Husk används inte 

ljussättning överhuvudtaget för att hålla monstren gömda. I de tre filmerna är de två mest 

igenkännbara greppen att hålla mördaren utanför bild ända tills attacken sker samt att använda 

en skakig handkamera under attacken. Att ljussättningen försvunnit är intressant ur framförallt 

två aspekter. Först och främst är det märkligt att inte Scream använder sig av ljussättning för 

att dölja mördarna för åskådarna, dels för att filmen är återupplivning av de gamla, klassiska 

filmerna i genren som ju använder ljussättning frekvent för att hålla mördaren gömd, men 

också dels för att Craven gjorde det så bra i Terror på Elm Street. Andra aspekten som är 

intressant är att det är Texas Chainsaw Massacre av de tre nyare som delvis använder 

ljussättning i sekvenserna med Leatherface, en film som är en nyinspelning på 

Motorsågsmassakern som inte använder sig av ljussättning överhuvudtaget. 

 

Att använda sekvenser där åskådaren får se monstret helt ensam, eller tillsammans med en 

kropp från ett offer, är någonting som till synes börjar bli vanligare. The Texas Chainsaw 

Massacre har flera sådana sekvenser, och Husk har även den en. Detta tar egentligen bort 

mystiken från monstret som ju från början bara figurerade i bild sporadiskt när han antingen 

stirrar på och förföljer sitt offer eller mördar någon. Enligt Dika ska inte de filmerna 

kategoriseras som slasher. Jag menar att det är en av förändringarna som skett under åren som 

gått, på både gott och ont. En genre, i synnerhet subgenre, är under ständig utveckling. Redan 

i mitten av 80-talet såg slashergenren en del förändringar i och med övernaturliga Freddy som 

dök upp i tonåringars drömmar.       
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Den största och mest intressanta förändringen i den stilistiska framställningen av filmens 

monster är dock avsaknaden av POV-klipp i de senare filmerna. Det mest karaktäristiska 

stilgreppet inom genren enligt mången forskare. Redan i Den onda dockan började 

kameravinkeln tappa sin status då den inte används för mördaren att stirra på sitt kommande 

offer, utan bara när han springer omkring i lägenheten. I de tre nyaste filmerna används inte 

vinkeln en enda gång utifrån mördarens perspektiv. Är inte den ”manliga blicken”, Clover 

kallar den för, lika viktig längre i skräck- och slasherfilm? Det krävs analyser av fler filmer 

för att kunna svara på den frågan, utifrån min analys går det dock utläsa att kameravinkeln 

fallit bort helt. 

 

Min andra fråga berörde utvecklingen av filmernas final girl. Som Clover redan påpekat syns 

en förändring redan mellan Motorsågsmassakern och Alla helgons blodiga natt då hjältinnan 

gick från passivt till aktivt försvar. I Terror på Elm Street tog Nancy det hela ett steg längre 

och väntade ut Freddy. Hennes försvar bestod av ett antal fällor som hon gillrade i hennes hus 

som han senare utlöste när hon tog ut honom ur hennes dröm till det verkligheten. Monstret 

blev här den som fick avvärja attack efter attack istället för tvärtom. I Scream utvecklas 

karaktärens försvar ytterligare ett steg då Sidney tar på sig mördarens roll i slutet. Med mask 

och telefon gömmer hon sig och ringer till dem båda på samma sätt som de ringt och 

terroriserat henne. När de går och letar efter henne attackerar hon dem. Hon är dessutom den 

enda final girl i mina analyser som lyckas döda filmens monster. I The Texas Chainsaw 

Massacre utvecklas försvaret ytterligare till att karaktären inte bara måste slåss för sitt eget 

liv, utan hon måste hjälpa andra också.  

 

Den andra stora förändringen som skett på karaktären är sexualiteten. I de gamla filmerna var 

det bara oskulden som besatt kraften att besegra monstret. Efter Den onda dockan har filmens 

final girl inte varit oskuld, och detta märks allra tydligast i Scream där de flera gånger i filmen 

återkommer till att det bara är oskulden som kan besegra monstret och överleva, så lyder de 

gamla reglerna. Förändringen som skett tyder på att man alltså inte behöver vara en oskuld 

längre för att överleva en slasherfilm.    

 

Tredje frågan jag hade för avsikt att besvara med min analys är ifall det skett några narrativa 

förändringar under årens lopp. Dika menar att ett kännetecken för en slasherfilm är att filmen 

inleds med en sekvens som utspelar sig flera år tidigare, där filmens monster får en traumatisk 

upplevelse av något slag som senare är den bidragande faktorn till att han börjar mörda 
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människor. Detta syns alltså för första gången i Alla helgons blodiga natt då Michael mördar 

sin storasyster när han är sex år gammal. En liknande inledningsscen finns inte i någon av de 

andra filmerna jag har med i min analys. I Terror på Elm Street får man se en kort sekvens 

där Freddy tillverkar sin knivförsedda handske, men huruvida det är några år innan morden 

vet man inte. I Den onda dockan visar inledningsscenen hur en människas själ förpassades in i 

en docka. Detta utspelar sig dock bara några få dagar innan resterande delen av filmen 

utspelar sig. Inledningsscenen brukar även innehålla ett mord, som i Alla helgons blodiga 

natt. Ingen av filmerna jag analyserade har med ett mord som mördaren begår i filmens 

öppningsscen. I Husk försvinner en i sällskapet direkt efter den inledande bilkraschen, men 

det tar ett tag innan åskådarna får veta att han är död.  

 

Min sammanfattande slutsats är att det skett ett antal förändringar under åren inom genren. De 

mest påtagliga i framställningen av filmens monster är att ljussättningen inte används längre 

lika flitigt för att hålla filmens monster gömd för åskådarna. Dessutom har de tidigare 

karaktäristiska POV-klippen försvunnit helt och hållet. Genrens final girl drar ett tyngre lass 

numera än förut eftersom det inte längre räcker med att försvara sig själv. Dessutom är det 

inte längre bara oskulden som är kapabel till att besegra monstret, sexets roll i genren har 

förlorat sin betydelse. Den tidigare forskningen kring genren med Clover och Dika i spetsen 

skulle till synes må bra av en liten restaurering.     
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5. Sammanfattning 
 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka subgenren slasherfilm i hopp om att kunna 

hitta några förändringar som skett från första filmen i genren dök upp under 70-talet fram tills 

idag. De teoretiska utgångspunkterna kom att bli Carol J. Clovers Her Body, Himself och Vera 

Dikas Games of Terror – Halloween, Friday the 13
th

, and the Films of the Stalker Cycle som 

är de verk som är de mest framstående grundpelarna i forskningen kring genren.  

 

Utifrån den delvis bristfälliga forskningen kring genren fann jag en forskningslucka att fylla. 

Ingen hade tidigare undersökt genren från starten ändra fram tills idag i hopp om att hitta 

några förändringar som skett. Syftet med uppsatsen blev således undersöka om det uppstått 

några förändringar i filmerna, både stilistiskt och narrativt. Frågeställningen jag formulerade 

för att precisera mitt syfte innehöll tre frågor som rörde mördarens stilistiska framställning, 

filmernas hjältinnas utveckling och den narrativa struktur som filmerna i genrens begynnelse 

använde sig av. Metoden till mina filmanalyser vara av neoformalistisk karaktär då den 

metoden ger mig friheten att analysera filmerna både stilistiskt och narrativt.  

 

Slutsatserna jag kunde dra av min undersökning var att de stilistiska greppen, framförallt 

ljussättningen, inte användes lika frekvent längre för att hålla mördaren gömd. I de äldre 

filmerna hölls mördaren utanför bild i större delen av filmen, och när han väl syns i bild 

används stilistiska grepp för att göra honom delvis skymd för åskådarna fortfarande, i de nya 

filmerna används knappast greppen överhuvudtaget och mördaren syns klart och tydligt i bild 

tidigt i filmen. Den största förändringen är dock avsaknaden av Point-of-view-tagningar som 

tidigare var ett av genrens allra främsta vattenmärke. Den mest anmärkningsvärda 

förändringen på filmens hjältinna, även kallade final girl, är att hon inte längre behöver vara 

oskuld för att vara kapabel till att besegra mördaren, någonting hon var tvungen att vara förr.  
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