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1. Abstrakt
Skräckgenren ses ofta som den mest extrema filmgenren. Det är genren som sticker många i
ögonen, då man där hittar allt det en annan genre väljer bort, eller snarare undviker. Man
tänjer på gränserna.
Varför tittar man på skräckfilm, vad kan man tänkas få ut av det? Är skräcken enbart till för
att skrämma oss eller kan det faktiskt komma något gott ur den?
I detta arbete har vi forskat kring hur filmindustrin jobbar med skräck. Hur den från dess start
gått från harmlös till de idag ofta extrema filmerna som finns i hyllan, som kan röra runt i
både vårt samvete och på en moralisk nivå.
Vi har dessutom fokuserat på skräcken utifrån ett psykologiskt perspektiv för att utforska
människans rädslor och få reda på hur filmindustrin arbetar med skräckgenren för att trycka
på våra ömma knappar. Varför känner somliga rädslor för en del saker, men inte andra? Vilka
rädslor stöter vi på, rent generellt, genom våra liv?
Monster och andra otäckheter är en vanlig syn i skräckfilm. Vi förklarar i arbetet hur monster
kan uppfattas och gestaltas. Vi går även in i skräckfilmen på ett tekniskt plan och undersöker
hur man bygger upp en skräckfilm på bästa sätt samt vilka element som är typiska för just
skräckgenren.
Vår forskning mynnar ut i en kortfilm vi producerat, där vi applicerat det vi lärt oss om skräck
i ett försök att skapa egen skräck. I vårt tillvägagångssätt beskrivs hur och varför vi gjorde de
val vi gjorde samt vad vi kommit fram till när det gäller att skapa bästa möjliga skräck.
Arbetet avslutas i en diskussion där vi reflekterar över vårt resultat samt delar med oss av våra
tankar kring hur vi tror att skräckfilmens utveckling ser ut framöver, då teknik och preferenser
ständigt utvecklas.

Nyckelord
Skräckfilm, psykologisk skräck, rädslor, historia, monster, spänning, skräckgenren
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1.2 Abstract
The horror genre is often the genre seen as the most extreme movie genre. It is the genre that
many people consciously avoid. Probably because the genre offers everything another movie
genre would not welcome, it tends to extend the boundaries.
Why do you even take your time watching a horror movie and what can you possibly get out
of it? Is the horror genre only made for scaring us, or can we actually get something good out
of it?
In this thesis, we’ve researched in how the film industry proceed making horror movies. How
it in early times began with harmless movies and developed into today’s often more extreme
movies that can confuse both your conscience and morality.
Another thing we’ve focused on from a psychological perspective is the human general fears.
This for trying to find out how the film industry modifies the horror to make us people as
scared as we can be. Another question that we’ve been faced with is why some people do fear
typical things but others don’t? What kind of fearfulness do we generally face through our
lives?
Monsters and other creepy creatures are a common sight in horror movies. In the text we
explain the different ways a monster can take shape in and its background. What exactly is a
monster? We’ve also made a research in the technique used when making a horror movie
where we discuss the best ways for making effective horror and we’ve looked through typical
elements in a horror movie and why they are used the way they are.
Our research has led to a short film production. We’ve applied what we've learned about
different kinds of fear, in an attempt to create our own horror movie. In the text we describe
the decisions we made during the way and why we made them.
The text ends in a discussion where we reflect on the result we got and the suggestions that did
pop up on our way. Another important discussion in the ending of our text is how we think the
future will look like for the horror genre based on our own thoughts and the research we’ve
made. An interesting aspect is that the technology change, and so do our preferences, how will
it affect the future?

Keywords
Horror movies, psychological horror, fears, history, monsters, thrill, horror genre
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2. Inledning
Vi har båda under en längre tid varit intresserade av skräckfilm och tittat mycket på denna
genre framför andra genrer. Det är en genre som för oss känns väldigt intressant men som vi
är medvetna om att många uppfattar som motbjudande. Skräck är genren som sticker många i
ögonen. Det är genren som aldrig riktigt verkar passa in. Vi tänker oss att det kan vara genren
man antingen älskar eller hatar. Inte minst tror vi att det är den mest gränsstridande
filmgenren.

I tidigt stadie spekulerade vi kring vilka skräckfilmer vi själva anser är intressanta. Vi
reflekterade tillsammans över vad som skrämmer oss individuellt. Då insåg vi snabbt att vi
har relativt olika preferenser och det vi upplever som skrämmande också är individuellt för
oss båda. Detta trots att när vi tillsammans tittat på skräckfilm har hoppat till vid samma
tillfällen framför tvn hemma i soffan. Ämnet blev då ännu mer intressant för oss och vi
började fundera kring skräckfilmsindustrins mest klassiska knep för att få oss att känna
obehag. Vi pratade om de scener från filmer vi själva minns då de på något sätt berört eller
skrämt oss. I det stadiet blev frågeställningen tydlig för oss. Vi ville undersöka hur
filmindustrin arbetar med skräckfilm för att skrämma oss. Hur de gör för att trycka på våra
ömma knappar och om de till och med har förmåga att väcka våra gamla spöken i garderoben
till liv och få oss att utveckla rädsla för något som inte tidigare skrämt oss? Att undersöka om
man kan hitta några typiska faktorer eller se mönster som leder till att vi blir rädda kändes
också intressant. Vad skulle det i så fall kunna vara; typiska karaktärer, miljöer, ljud,
uppbyggnad, spänning eller kanske en viss typ av handling?
För att få en tydligare förståelse för varför skräckfilmsindustrin specifikt gör de val de gör i
skräckväg, valde vi också att gå lite djupare rent psykologiskt. Att koppla detta till
människans rädslor genom livet för att se om vi kan finna en tydlig koppling till
skräckfilmfilmindustrins tänkande kändes intressant för arbetet. Därför valde vi att ha
ytterligare en frågeställning och undersöka vad som generellt sätt skrämmer oss människor.
Med två frågeställningar kändes det som vi skulle kunna få ut mer av arbetet samt kunna
reflektera utifrån flera olika perspektiv. Hand i hand med våra två frågeställningar går även att
ta reda på varför vi reagerar som vi gör när vi blir skrämda och varför vi väljer att
överhuvudtaget utsätta oss för skräckfilmens mörka värld...

5

3. Problemområde
3.1 Bakgrund
Valet av två frågeställningar kan ses som en utmaning. Vi tänker oss att vi kommer ha nytta
av det i slutändan, då vi ska försöka få frågeställningarna att bygga på varandra och att i
förlängning underlätta vår forskning och våra egna reflektioner.
Skräck i sig är ett stort område, ett område som kan innefatta oerhört mycket. Det är ett
område som är svårt att djupdyka i under ett kandidatarbete. Därför valde vi tidigt att
begränsa vårt arbete genom att undersöka skräcken i filmens värld, kombinerat med att
forska om människans rädslor genom livet för att få med en del psykologiska aspekter.
Skräckfilmens utveckling genom tiderna känns också viktig i sammanhanget, för att få en bred
grund att stå på. Utifrån egna erfarenheter har vi förstått att det började med surrealistiska och
stiliserade stumfilmer på enbart några minuter. Nuförtiden använder filmindustrin sig av ett
helt annat utförande och en helt annan teknik i form av 3D, overkliga monster och ett helt
annat tankesätt för att nå ut till sin publik.
Skräckfilmsgenren känns som en av de genrer där det produceras mer filmer av kvantitet än
kvalitet. Det måste betyda att det är en svår genre att arbeta med, då vi som erfaren publik
troligen ställer högre krav på filmerna med tiden och kanske också blir mer härdade.
Att både i teorin och i praktiken arbeta med skräckfilm ser vi som en utmaning och genom att
undersöka de områden vi nu nämnt hoppas vi på att kunna få utförliga svar på våra två
frågeställningar vi valt.

3.2 Frågeställningar
-Vad skrämmer oss människor, generellt sett?
-Hur arbetar filmindustrin med skräckgenren för att skrämma sin publik?
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3.3 Syfte
Vårt huvudsakliga syfte med detta arbete är att få tillräckligt med kunskap från olika typer av
källor samt utifrån vår produktion kunna få bästa möjliga svar på våra två frågeställningar. Vi
vill ta reda på vad det är som skrämmer oss människor i vardagen samt vad som skrämmer
oss när vi tittar på skräckfilm. Är det samma typ av skräck och varför är vi rädda för just
detta? Kan man i skräckfilm se ett visst mönster för hur man bygger upp skräcken och hur
den gestaltas? Vad innebär termen skräck och hur har skräckfilmens uppbyggnad utvecklats
genom tiderna? Vilka fenomen och varelser är och har varit populära?
Utifrån vår forskning skapar vi i produktionen en kort skräckfilm.Vi kommer att använda oss
av någon form av varelse/skräckelement som gestaltas i filmen.
Vårt syfte är, utöver att du förhoppningsvis får mycket kunskap om livets rädslor samt ett
flertal delar som berör skräckfilmen som genre, att du efter att ha läst vårt arbete ska kunna
reflektera bättre över vad som skrämmer just dig och även varför. Kanske kan du nu sätta
fingret på det som ligger bakom varför du är så otroligt rädd för dockor eller clowner i
skräcksammanhang?
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3.4 Tidigare forskning
3.4.1 Skräck
För att få en bredare förståelse för skräckfilmens uppbyggnad tänker vi oss att det är viktigt
att ta reda på vad skräck egentligen innebär för oss människor i vardagen. Hur upplever vi
skräck i våra liv, hur hanterar vi skräcken när den uppstår och hur påverkar den oss?

3.4.1.1 Vad är skräck?
På psykologiguidens hemsida finns ett psykologilexikon. Om man söker på termen “skräck”
får man upp denna förklaring: “Emotion (affekt) som tar sig uttryck i mycket kraftiga
reaktioner i fråga om hjärtklappning, svettning, stelhet (man blir stel av rädsla) och ångest...”
Detta är reaktioner vi kan känna igen i vår vardag när vi upplever rädsla och blir skrämda inte minst när vi sitter hemma vid TV:n med en spännande skräckfilm.
Vi har via mail varit i kontakt med Daniel Ojanlatva som är manusskribent till den svenska
skräck-komedin Frostbiten. Till honom vi ställde frågan: ”Vad är skräck för dig?”

Skräck är primalt. Att tappa kontrollen, förlora handlingsförmågan. Att stå
stilla när tåget kommer mot en i full fart.
Eller ögonblicket just innan odjuret kommer springandes mot dig från det örka
rummet och du kan inte förmå dig att röra på dig.
På ett mer intellektuellt plan är skräck alltid att något ska hända
min familj. Det och så klart spindlar.
Ojanlatva (2013-02-04)
Vi har även kontaktat spelföretaget Frictional Games som bland annat ligger bakom
skräckspelet Amnesia. Vi hade mailkontakt med Thomas Grip som är
kreativt ansvarig på företaget och till honom ställde vi frågan: “Vad är skräck och vad har ni
på företaget kommit fram till kring vad som egentligen skrämmer oss människor överlag?”
Detta med följdfrågan “Finns det några mönster eller samband man kan se?” Vi fick som
svar:
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Det som vi ser som det främsta medlet är att aktivera spelarens fantasi så
mycket som det bara går. Så t.ex en fiende vill man försöka att aldrig riktigt visa
och hela tiden göra så att spelaren inte är riktigt säker på vad han möter, men
ändå tillräckligt med detaljer för att sätta igång en massa mentala scenarion
Grip (2013-01-29)

Utöver detta intervjuade vi Anna Arnman, doktor i filmvetenskap vid Lunds universitet och
Linnéuniversitetet i Växjö/Kalmar. Vi frågade henne hur hon reflekterar kring vad generell
skräck innebär för oss människor och utan någon betänketid svarar hon:

Det handlar ju alltid om döden. Rädsla för döden och att mista någon. Det
handlar också om vår medvetenhet att vi ska dö, vilket vi hela tiden bearbetar,
vårt slutdatum. Hade vi inte vetat det tror jag inte att skräck hade varit så stort.
Arnman (2013-02-12)

Arnman menar också att skräcken är personlig och grundar sig i vad vi har i vårt bagage,
därför ser den olika ut för olika individer. Ibland kan man inte förklara vad eller varför något
skrämmer, vi har alla våra egna spöken som jagar oss. Skräck för Arnman, främst i film,
uttrycker hon är “när det riktigt kryper in under huden.” Hon berättar att det är detta vi kallar
för horror. Arnman skiljer på horror och terror. Till skillnad från horror, är terror den
plötsliga skräcken, när exempelvis något hoppar fram och resulterar i att man rycker till.
(Förklaring till detta finns i kapitel 3.4.1.4)
Skräck verkar ofta upplevas då man tappar kontrollen över en situation eller exempelvis
befinner sig på en otrygg plats eller miljö och kanske något oväntat obehagligt inträffar.
Det är en känsla vi inte trivs med och ibland en känsla vi har svårt att hantera. Men det verkar
också vara något som vi kanske på ett förbjudet sätt får “mersmak” för.
Ingrid Rehnman skriver i artikeln “Psykodynamisk kroppsterapi” (2009-2010) att vi
människor har ett antal grundkänslor, vilka har betydelse för oss individer när det gäller vår
förmåga att relatera. Rädsla är en av dessa känslor, följt av åtta andra känslor.
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3.4.1.2 Rädslornas födelse och utveckling genom våra liv
Våra egna funderingar kretsar kring att människans rädslor måste grunda sig i våra
erfarenheter och värderingar. Därför tycker vi att det känns relevant att gå tillbaka till vår
födsel, för att se vilka rädslor vi generellt stöter på i våra liv. Vi vill också ta reda på vad vi
har för rädslor, överlag. Alla har vi troligen något vi minns från när vi var små, som vi riktigt
fasade över. Kanske var det spindlar, vatten, döden eller någon overklig varelse? Därför
undrar vi om dessa rädslor följer med oss genom hela livet och hur vi i så fall hanterar dem i
vardagen. Är det skillnad på de generella rädslor vi hade som barn och de rädslor vi kan
uppleva som vuxna. En följdfråga som dyker upp är hur rädslorna kan utvecklas?
Maare Tamm skriver i boken “Barn och rädsla” (2003) att redan under de första
levnadsmånaderna i livet upplever vi människor vissa rädslor. Rädsla för höjder, sviktande
underlag, snabba hastiga rörelser, starka ljud och händelser i samband med dessa är de rädslor
vi då kan uppleva. Detta är rädslor som varnar oss som barn för eventuell fara och som från
början är automatisk, en skrämselreaktion.

Under senare delen av det första levnadsåret uppstår rädsla för främlingar. Främlingen
gestaltar det okända, det annorlunda, det som människan fruktar. I denna ålder utvecklar vi
även en rädsla för främmande omgivningar och för olika ting som vi inte är bekanta med.
Vissa oklara situationer där det välbekanta blandas med det främmande och okända kan hos
barn skapa rädsla även längre fram i livet. Ett tydligt exempel på detta är när vår pappa klär ut
sig till jultomte när vi är i två-treårsåldern. Vi känner tydligt igen pappas röst hos den okände
tomten och det gör att vi kan bli mycket skrämda av kombinationen av välbekanta och
främmande objekt. Detta kan leda till att vi då får framtida skräck för tomtar och andra
maskerade figurer skriver Tamm.
Separationsångest utvecklas under vårt andra levnadsår och följer oss genom hela livet. Detta
handlar om hotet av att bli övergiven och vi stöter på den redan i vår första relation i livet.
Enligt Sigmund Freud (1856-1939, grundare av psykoanalysen) uppstår den redan vid
födseln, då barnet skiljs från modern. Ett skrämmande hot och ett hot som små barn
omgående reagerar på, kan vara att bli övergiven av sin mamma eller pappa. Tidiga
separationer och den ångest som väcks kan vara utgångspunken
för många senare rädslor.
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Rädsla för mörker dyker upp hos oss redan i två-års åldern och strax därpå väcks rädsla för
spöken, troll och häxor. Detta är för att vi i detta stadie har utvecklat vår
föreställningsförmåga och fantasi skriver Tamm (2003). Medicinska situationer är ett annat
exempel på rädsla och obehag hos barn. Detta innefattar rädsla för sprutor, blod, ambulanser,
sjukhus- och tandläkarvistelser. Runt 5-års ålder utvecklar vi en överdriven och intensiv
rädsla för vatten. Oftast avtar den när vi når tonåren, men det finns de som även besväras i
vuxen ålder. I samma ålder börjar vi som barn också bli medvetna om döden och vad det
innebär. Redan då börjar vi fundera över vad som kommer hända efter döden. Vetskapen om
att alla någon gång kommer att dö är källan till en ångest som bara vi människor kan känna.
Runt 7 års-ålder utvecklas våra rädslor snabbare och de bli mer och mer
verklighetsorienterade. I samband med skolstarten gör den sociala rädslan entré och vi börjar
granska oss själva och kan frukta situationer där vi kan känna oss värderade skriver Tamm.
“Redan under förskoleåldern, och speciellt under skolåldern, utvecklas fobier, såsom rädsla
för djur och insekter” skriver Tamm och refererar till G.C.L. Davey’s bok “Phobias”(1997).
Denna fobiska fruktan är dock ologisk och nästintill obegriplig, skriver hon och ifrågasätter
varför man ska frukta en liten fågel eller bli förskräckt över en spindel. Dock ser inte en
människa som befinner sig i den fobiska skräcken det på det sättet, då ångesten kan vara
förskräcklig.

3.4.1.3 Rädslor som vuxen
Många av de rädslor som vi har under vår barndom kan föras med till vuxenlivet. En del av
våra rädslor kan dessutom övergå till fobier. Dock försvinner många av barndomens rädslor
under vår utveckling och om de inte försvinner helt, reduceras de avsevärt så att de inte längre
ställer till med problem i livet skriver Tamm (2003).

Vi människor kan även i vuxen ålder bli skrämda av starka ljud och hastiga eller konstiga
rörelser. Då reagerar vi dock annorlunda, vi hoppar till, vilket är en reaktion som utlöses av
det primitiva alarmsystemet. (Förklaring på nästa sida)
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Jonas Danielsson(2006) skriver att det enligt neurovetenskapen finns minst tre system som
reagerar på och bearbetar rädsla hos en vuxen människa. Det första är det primitiva
alarmsystemet. Detta gör att vi reflexmässigt reagerar och ibland lyckas rädda oss undan
snabba rörelser eller saker som kommer mot oss, eller exempelvis bettet från en orm. Om det
primitiva alarmsystemet signalerar något starkt ogillande, utlöser det en kraftig och snabb
reaktion där faran upptäcks automatiskt och här gäller det att antingen möta hotet eller fly.
Om vi ska koppla detta till film, är det motsvarigheten till den skräck som Anna Arnman
kallar för “terror”.

Det rationella alarmsystemet är långsammare och medför en analys av det primitiva
systemets signaler. Här finns alltså fler lösningar än bara flykt eller kamp. Sätt att lösa
hotsituationer på kan vara att bluffa eller inleda förhandlingar. Kanske är det det rationella
alarmsystemet som agerar när vi stöter på “horror” i skräckfilm, dvs. att rädslan som kryper
under huden? Kanske är det här vi renas som bäst och får den bästa självterapin, som
Arnman talar om?

Det sista alarmsystemet är själva medvetandet. Detta medlar mellan det primitiva och det
rationella alarmsystemet. Det är medvetandet som fattar alla slutgiltiga beslut.
I vissa fall kan det primitiva alarmsystemet feltolka en situation och exempelvis skicka iväg
en varning för en orm, som istället visar sig vara en trädgren. Då har medvetandet helt och
hållet upphävt alarmreaktioner. Danielsson skriver i detta fall att det viktiga i resonemanget är
att medvetandet inte alltid råder över det primitiva alarmsystemet. Detta på grund av att
rädslans mekanismer sätter igång när vi exempelvis tittar på skräckfilm. I säkerhet reagerar
kroppen och sinnena på samverkan av bilder och ljud med mål att framkalla känslor, vilket är
en situation som egentligen är helt annat än farlig.
“Om kroppen fungerar enligt angivet resonemang kan vi redan ha hittat en fullt giltig
förklaring till rädsla”, menar Danielsson.

Rädsla för främlingar och rädsla för separation följer oss människor genom hela våra liv
skriver Tamm. Separationsångest är i olika grad en grundläggande form av ångest hos alla
människor. Vi reagerar på en aktuell eller föreställd förlust som leder till att vi bildar mönster
för alla senare förluster.
När det kommer till rädsla för främlingar kan vi även som vuxna känna obehag av
sammanblandningen av välbekanta och främmande element, precis som vi kan som barn.
12

Något som bygger på sådan rädsla är när det kommer till skräckfilm där mänskliga ansikten
oväntat ersätts med “tomma” former, som exempelvis med kranier, masker eller om de blir
helt ansiktslösa.
Däremot behöver man inte alltid se dessa rädslor som något negativt.
Som Tamm (2003) skriver:

Att vara rädd för främlingar är en sund rädsla som hindrar människan från att
ge sig in i farliga situationer. Att vara rädd för att förlora dem man älskar kan
sägas vara en existentiell ångest som visar att våra liv är känslomässigt starkt
beroende av andra.
Människan kan också drabbas av psykisk instabilitet och utveckla extrema rädslor. Detta är
inte rädslor som alla stöter på i livet, utan det är rädslor som plötsligt kan dyka upp om
exempelvis något drastiskt händer eller om man lever i en stressig situation. Ibland kan de till
och med komma utan förklaring. En av de rädslor eller fobier vi tänker nämna är
“Agorafobi”, som Tamm skriver om. “Agora” kommer från grekiskan och betyder “torg,”
torgfobi. Det innebär att en person är rädd för platser eller situationer där man känner sig
utlämnad och hjälplös och detta resulterar i panik eller ångest. Ångesten slår oftast till när
man är bland mycket folk, men kan också dyka upp om man är på en enslig plats. Det är inte
alltid folkmängden som har betydelse, utan den allmänna känslan av att befinna sig i
situationer där man känner sig försvarslös, övergiven och otrygg. I värsta fall kan den
drabbade få en känsla av att förlora förståndet eller dö skriver Tamm.
Det finns flera perspektiv på rädslor. Sverker Oredsson skriver i boken “Svensk Rädsla” att
rädslan är en mäktig kraft i människors liv. Han hänvisar till en enligt honom god
sammanfattning av rädslor, i Litanian, där en passage lyder på följande sätt i 1937 års
psalmbok:
”För alla synder,
för all villfarelse,
för allt ont,
för djävulens försåt och list,
för pest och hungersnöd,
för krig och örlig,
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för uppror och tvedräkt,
för eld och våda,
för ond bråddöd,
för den eviga döden
Bevara oss, milde
Herre Gud”
Detta är en översättning från “Luthers litania” och denna bön har levt kvar sedan
reformationstiden. Ett par förändringar har dock gjorts sedan dess och den mest aktuella ser ut
som ovan. Språket är ålderdomligt, men oavsett om man är religiös eller ej, så kan flera av
rädslorna ses som relevanta och tidlösa även för människor av idag.
Vi har i vårt arbete lagt fokus på skräck kopplat till skräckfilm. Därför försöker vi anknyta de
rädslor vi upptäcker till skräck som filmgenre. Vi ser det som en självklarhet att det är våra
generella rädslor skräckfilmsskaparna leker med när de skapar film för att skrämma oss.
Utifrån de erfarenheter vi har, handlar det ofta i skräckfilmer om att skrämma oss genom att
möta det som för oss är okänt. Detta är en intressant aspekt då vi människor, som tidigare
nämnts, utvecklar rädsla för det okända redan under vårt första levnadsår. Det är alltså en
rädsla vi enkelt kan relatera till.

Utifrån egna erfarenheter av diverse olika skräckfilmer kan vi dra slutsatser som att
skräckfilm ofta innehåller starka eller konstiga ljud, främmande varelser eller miljöer och ofta
blod eller obehaglig död.
Vi uppfattar också det som att man i skräckfilm kommer i nära kontakt med sina känslor, det
vill säga att man hamnar på ett psykiskt osäkert plan. Det är då man är som svagast och mest
lättskrämd. Dock finns det de skräckfilmer som inte går lika djupt psykologiskt, utan istället
lägger mer vikt vid att få tittarna att hoppa till (läs mer om detta i kapitel 3.4.1.4).

Karaktärerna i skräckfilm hamnar ofta i situationer där de är maktlösa eller övergivna, vilket
är tillstånd vi som individer inte föredrar att hamna i. Detta är våra egna tankar och utifrån
detta perspektiv kan vi direkt relatera till texten ovan. Skaparna av den obehagliga genren vet
precis vilka ömma knappar de ska trycka på hos oss, för att få oss att känna, tänka och relatera
till våra egna liv, tankar och erfarenheter.
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3.4.1.4 Skräck i skräckfilm
Om man på Nationalencyklopedins hemsida skriver in sökordet “skräckfilm” definieras
termen såhär: “Film som försöker skrämma eller chockera sin publik genom att konfrontera
den med något okänt, övernaturligt eller tabubelagt”.
Kort, koncist och det stämmer bra överens med våra egna tankar. Arnman berättade för oss att
hon skiljer på två typer av skräck. Den ena typen som hon kallar för ”terror” är den som
resulterar i att vi hoppar till. Denna typ av skräck kallar Danielsson (2006) för chockeffekten.
Han skriver att det är ett av skräckfilmens mest använda medel för att framkalla rädsla.
Tittarens oförberedskap manipuleras för att på så sätt framkalla rädsla. När vi sitter framför
Tv:n i soffan och tittar på en film, känner vi till att när vi hör olycksbådande stegrande musik,
(läs mer om musik i skräckfilm i kapitel 3.4.3.4) kommer något plötsligt att inträffa. Detta
leder ofta till att vi spritter till. Dock fungerar inte alltid detta scenario, då det kan bli
medvetet, det vill säga att tittaren ofta hinner läsa av filmens struktur och förbereda sig på vad
som ska hända. Men när vi minst anar det, hoppar vi till ändå. Varför reagerar vi då som vi
gör?
Charlina Erliksson refererar i sin artikel “Skräckskönt: Skräck är skönt!”(2007) till
Danielssons avhandling (2006) och antyder att rädsla kan ses som en överlevnadsinstinkt.
När vi gör oss beredda att möta faran aktiveras kemiska och hormonella processer. Vi kan
dock inte alltid påverka detta alarmsystem som sätts igång, vilket leder till att vi kan bli rädda
trots att vi befinner oss i en trygg miljö, som exempelvis framför vår egen TV.
Hon menar att det är därför en skräckfilm kan skrämma oss: “Rationaliteten underkastas
känslorna och bokstavligt talat kan en skräckfilm skrämma vettet ur oss”.
”Att man spritter till vid oväntade ljud eller rörelser är ett exempel på “startle response”, dvs
en slags överraskningsreaktion” skriver Tamm (2003). Detta är precis som vi kan reagera när
vi tittar på skräckfilm och något hoppar fram. Startle response är en försvarsrespons som
innebär att vi, som Tamm skriver, spritter till vid plötslig stark stimulering. Ibland kanske vi
inte kan sätta fingret på exakt vad vi är rädda för och varför. Kanske händer det att vi
dessutom blir rädda för något i skräckfilm som vi inte tycker oss vara rädda för i vanliga fall.
Enligt Freud kommer sig upplevelser av rädsla inför fiktion från resterna av ett oupplyst
tankesätt, skriver Danielsson (2006). Människan trodde på övernaturliga varelser och krafter
innan vetenskapen kunde förklara mystiska ljusfenomen och märkliga händelser. Freud
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uttrycker att vi fortfarande “tänker som vildar om detta ämne”, därför finns möjligheten att
övernaturligheter kan inträffa. Det handlar om tankar om det paranormala. Denna närhet i
tankesättet gör att vi är osäkra på vårt “nya” sätt att betrakta världen på. Om något vi inte kan
förklara inträffar bekräftas osäkerheten. Danielsson skriver att:

Det kan alltså vara en av anledningarna till att vi till exempel är rädda
för spökfilmer trots att vi inte tror på spöken (de är alltså osäkra i sin
icke-tro). Det blir en krock mellan två tankesätt, det gamla och det nya.
Enligt Freud kan vi också ha undermedvetna rädslor som kan väckas till liv av något intryck.
Ett sådant intryck och en sådan rädsla skulle kunna handla om exempelvis monster i film. Vi
är kanske inte rädda för monstret i sig, men vi är rädda för vad det påminner oss om. Det kan
handla om omedvetna faktorer. Ofta säger människor som tittar mycket på skräckfilm och
jagar efter rädsla att de vill återuppleva barndomens filmupplevelser, skriver Danielsson
(2006). Hos folk som tittar mycket på skräckfilm, vänds rädsla inför fiktion till en positiv
upplevelse. “Rädsla är en känsla att bejaka och vårda, någonting som fylls med nostalgi och
högt värde”.

3.4.1.5 Varför utsätter vi oss för att bli skrämda?
Får vi ut något av att bli skrämda och utsätta oss för det obehag vi gör då vi tittar på en
skräckfilm? Som Danielsson (2006) skriver är skräckfilmssituationen konstruerad för att
locka fram känslor. Han skriver också att skräckfilm är en genre som ibland inte riktigt passar
in och som sticker människor i ögonen. Trots detta utsätter många sig för denna typ av
filmgenre. De som är vana vid den blodigare genren ”Splatter” (läs mer om genrer i kapitel
3.4.3.1) kan skratta åt att ett huvud sprängs bort i filmen Bad Taste (1987), men samma
specialeffekt kan också orsaka rysningar eller rent av fascination i filmen Scanners (1980).
Troligen reagerar vi alla olika beroende på värderingar och tidigare erfarenhet. Den som inte
är van kan uppfatta en sådan blodig specialeffekt som ytterst obehaglig. Oavsett hur vi
reagerar på skräckfilm och vad vi anser om den - vi som söker oss till den, vad är det som
lockar och varför utsätter vi oss för detta?

I sin artikel på Nationalencyklopedins hemsida skriver Erliksson (2007) att njutningen i att bli
vettskrämd är något som inte alla förstår.
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Dock visste redan Aristoteles (384-322 f.Kr) att ett dramas förmåga att
väcka känslor, till exempel fruktan, hjälpte människor att befria sig från
och renas från dessa känslor, förutsatt förstås att man höll distansen till
mediet och mindes att man var åskådare. Han kallade processen
katharsis, rening.

Med andra ord har skräcken sedan lång tid tillbaka inte bara setts som något obehagligt och
negativt. Personer som tittar mycket på skräckfilm talar ofta om det positiva med att bli
skrämd, vilket precis som Erliksson (2007) uttrycker, alla inte förstår. Arnman talar om
skräck som självterapi och under vårt samtal kommer den renande termen “Katharsis” upp
igen. Danielsson refererar i sin avhandling till ett flertal intervjuer han urtfört och där kan vi
bland annat läsa positiva reaktioner på skräckfilm.

Man renar sig på något sätt genom att se skräckfilmer och så där, det
ger ju en liten kick det där också att på ett kontrollerat sätt bli riktigt
vettskrämd... Det är en rätt så skön kittlande känsla, hos många i alla
fall. Danielsson (2006)
Danielsson har kommit fram till att “man vill förlora kontrollen utan att förlora kontrollen då
det ger upphov till någon form av njutning” som han själv uttrycker det. Han refererar till
författaren Rush W Dozier som skriver om skräck som njutning, att det handlar om
minskning av rädsla och smärta;

Vår vardag är fylld av rädsla och när vi blir rädda aktiveras en rad av
neurokemiska och hormonella processer som gör oss beredda att möta
faran. Detta tillstånd försöker kroppen kompensera genom att minska
aktiveringen av det “sympatiska nervsystemet” (centrum för negativa
känsloupplevelser) och öka det “parasympatiska” (centrum för positiva
känslor). Jämvikten återställs och man når en upplevelse av njutning.
Alltså kan man avsiktligt höja rädslonivån för att njuta av att jämvikten
återställs. Detta är vad bergochdalbaneåkning handlar om.
Dozier (2000)
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Arnman berättar under vår intervju med henne att hon tycker att det ska vara jobbigt att titta
på skräckfilm. Därför tycker hon att det är irriterande att mycket skräck har trängt ut i
“mainstream-filmen.”

...man ska ta sig an skräckfilmstittandet och då är det inte kul om det
går klockan 10 på förmiddagen på kanal plus eller vad det kan vara.
Jag tycker att man ska dra ner gardinerna, sätta sig till rätta och liksom
förbereda sig och riktigt ta sig in i det. Det ska ju vara hemskt jobbigt
att se sådana filmer men det ger ju också mycket!
Arnman (2013-02-12)

Detta innebär att samtidigt som det är jobbigt och ibland psykiskt påfrestande är det som om
många som har erfarenhet av denna filmgenre tycker att den medför mycket positivt. Arnman
berättar att hon kan tycka det är kul att använda skräck som ett psykodynamiskt redskap och
vid starka känslor ifrågasätta sig själv “vad är det som gör att jag blir så himla berörd av detta”
och “var går min gräns?” Då blir det som en form av självterapi med skräck och detta ser
Arnman som nyttigt för oss.

3.4.1.6 Sammanfattning
Skräcken föds hos oss redan som barn och den följer oss genom hela våra liv. Vi hanterar den
på olika sätt. Det är tydligt att skräckfilmsbranschen leker med många av de olika rädslor vi
har i livet.
Då vi själva, genom att titta på skräckfilm fått mycket erfarenhet, kan vi koppla några av de
rädslor vi nämnt ovan till filmer. När det kommer till rädsla för främlingar och det okända, är
filmen Alien (1979), enligt vår mening ett av flera filmexempel där vi stöter på främmande
varelser, i detta fall handlar det om en aggressiv utomjordisk varelse.
Rädslor för maskerade figurer kan vi uppleva i bland annat en film som Halloween (1978), där
en ung pojke tar på sig en mask och går runt och mördar och sedan hamnar på ett
mentalsjukhus där han tillverkar och klär sig i olika masker.
När det kommer till rädslor för mörker, häxor och spöken tänker vi genast på paranormala
skräckfilmer. Ett exempel på detta är filmen Paranormal Activity (2007) där vi får följa ett
ungt par i ett hemsökt hus genom en videokamera. Vi följer deras öde och de onda andarna
som skapar kaos i deras liv. Gällande rädslor för blod och tandläkarvistelser kom vi att tänka
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på filmen The Dentist (1996) som handlar om en tandläkare som blir galen och på ett sadistiskt
sätt både torterar och dödar sin familj. Rädsla för djur och insekter kan vi uppleva i filmer som
exempelvis Arachnophobia (1990) där vi stöter på giftiga spindlar som kom att kosta många
människors liv. Ett annat exempel är filmen Hajen (1975), som precis som titeln berättar
handlar om en blodtörstig haj.
Slutligen ett exempel kopplat till insekter: filmen Them! (1954), där en stad invaderas av
muterade jättemyror.
Detta är bara ett fåtal exempel på filmer man skulle kunna koppla till de rädslor vi nämnt, men
om vi skulle fördjupa oss i området tror vi att listan skulle kunna bli hur lång som helst.

Dessutom har vi kommit fram till att individer som tittar mycket på skräckfilm och uppskattar
den både kan renas av den och använda den som självterapi. Trots att skräcken är mörk,
obehaglig och ibland galen behöver det inte vara något negativt med den. Men som Arnman
sade till oss:

Man kan inte generellt sätt säga att all skräck bearbetar det vi tycker är
obehagligt, för det finns ju så otroligt mycket dålig skräck. Jag har ju
blivit skräckförespråkare och det är ju ur sanning och modifikation hur
mycket skit det finns. Skräck är kanske en av de genrer där det görs mest
dålig film!

Att det görs mycket dålig skräckfilm kanske beror på (utöver att de som skapar filmen ibland
inte har någon ordentlig budget) att de inte är tillräckligt pålästa kring hur de ska gå tillväga
för att skrämma oss? Kanske behöver det egentligen inte vara så komplicerat? Som Ojanlatva
skriver till oss:

Världens kortaste skräckhistoria lyder ungefär:
Den sista mannen på jorden satt i ett rum och läste tidningen när det
plötsligt knackar på dörren.

Vi tror att det gäller att lämna dörren öppen för människans egna känslostormar och tänkande,
då det verkar som om våra rädslor har stor makt om man triggar dem rätt. Som Arnman säger:
“Film kan ta oss till en viss gräns, men vår fantasi kan ta oss hur långt som helst.”
19

3.4.2 Skräckfilmens historia
Skräck som underhållning går långt tillbaka i tiden. Vi kommer att utforska hur den utvecklats
under årens lopp med start inom litteraturen, genom det sekel som gått och fram till idag.
Vi kommer även att ta upp betydelsefulla titlar, milstolpar och regissörer inom skräckfilmen.
Detta för att få en bättre förståelse för hur skräckfilmen förändrats genom tiderna och för att
se hur filmindustrin arbetar för att skrämma oss.

3.4.2.1 Skräckfiktion och skräcklitteratur
Skräck inom litteratur kom redan under 1700-talet och som den första skräckromantiska
romanen räknar man med The Castle of Otranto (1764) av Horace Walpole. Den handlar om
en man som dött, men kommer tillbaka från graven för att hämta sin trolovade. Enligt Åke
Ohlmarks Spökhistorier från alla länder och alla tider (1980), klassas spökhistorien
förmodligen som den äldsta formen av historia och har funnits långt innan den första
skräckromanen var påtänkt.
Enligt Yvonne Leffler ökade intresset för det övernaturliga under 1700-talet, då teaterbesök
och högläsning av spännande böcker var en del av den tidens sällskapsliv. Spökscener inom
den tidens teater blev ett bra sätt att försäkra sig om en stor publik. (2001)
Leffler refererar till en artikel i en av Londons dagstidningar år 1762 då en ung kvinna som
blivit mördad med gift några dagar senare återkom som ett spöke. Spöket sades ge sig till
känna via knackningar. I och med detta var spöket på Cock Lane fött vilket ledde till att
besökare från hela landet vallfärdade till gatan Cock Lane för att se om de kunde höra
knackningarna. Utöver det sociala samtalsämnet och ett populärt sällskapsnöje startade även
Cock Lane spöket en stor debatt om det övernaturligas existens, vilket ledde till ytterligare
popularitet inom genren. År 1818 kom Mary Shelleys Frankensteins monster (Frankenstein,
or the Modern Prometheus). Leffler skriver att Frankenstein inleder en naturvetenskapligt
baserad skräckberättelse där det gotiska slottet är utbytt mot ett laboratorium och “den galne
vetenskapsmannen” ersätter feodalherren eller munken ifrån äldre skräckromaner och med
hjälp av modern vetenskap trotsar makterna och söker ny förbjuden kunskap. (2001) Samma
sommar som Mary Shelley fick idén till Frankenstein skrev John Polidori den första fiktiva
vampyrberättelsen, Vampyren (The Vampyre, 1819) som har inspirerat till en mängd andra
historier bland annat Bram Stokers Dracula (1897) som Leffler(2001) än idag klassar som
vampyrberättelsernas vampyrberättelse.
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3.4.2.2 1900-talet och skräckfilmen
Innan 1900-talets intåg kom den första skräckfilmen The Devil's Castle (1896) som bara var
två minuter lång men då började intresset för film att locka en bredare publik.
När tekniken tillät intog filmen platsen som skräckens huvudmedium istället för romanen.
Men det var några år senare under 1920-talet som det startade på allvar, då F.W. Murnaus
enligt Leffler (2001) högt ansedda film Nosferatu (Nosferatu: Eine Symphonie des Grauens,
1922) kom. Precis som Nosferatu kom majoriteten av den tidens “äkta” skräckfilmer från
Tyskland. Denna tidens filmer var fortfarande stumfilmer och det dröjde ända in på 1930talet innan röstskådespeleriet blev tillgängligt inom filmen.

3.4.2.3 1930- och 1940-talen
Ljudfilmen var nu tillgänglig och det var bolaget Universal i Hollywood som släppte några av
de mest betydelsefulla titlarna under 1930-talet. Den mest klassiska anses vara James Whales
Frankenstein(1931) som enligt Danielsson(2006) är både skrämmande, tragisk, rolig och
ironisk. Andra framstående verk är Dracula (Tod Browning 1932) och The Mummy (Karl
Freund 1932).
Leffler beskriver att man i dessa filmer började fokusera alltmer på monstret i
skräckberättelsen, inte bara som ett yttre hot utan även en utstött främmande varelse, ett offer
för sin egen särart. (2001)
Universal fortsatte in på 1940-talet att ge ut stora filmer. År 1941 kom Geaorge Waggners
Varulven (The Wolf Man) som dock inte var den första varulvsfilmen men troligen den mest
inflytelserika.
”På 30-talet kom skräckstämpeln ”age for horror.” Nosferatu och de tidigare filmer man sett
som klassiska skräckfilmer, var inte skräck. De har det blivit skräckklassiker i efterhand.”
berättar Arnman. (2013)

3.4.2.4 1950-talet
Andra Världskriget var över och det kalla krigets paranoia tog fart och efter vad som hände i
Hiroshima och Nagasaki hade världen nu fått en ny stor rädsla, atombomben. Detta tog
filmskaparna snabbt vara på och det främsta exemplet kommer från Japan med filmen
Godzilla (Ishiro Honda 1954), där radioaktiviteten från amerikanska kärnvapen frambringar
en jätteödla som attackerar och ödelägger Tokyo. I USA var det inte bara atombombens kraft
som skrämde människorna, för över Atlanten i öst fanns något som var minst lika
skräckinjagande, kommunismen-den röda faran. I en mängd filmer som The Thing from
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Another World (Christian Nyby 1951) och Invasion of the Body Snatchers (Don Siegel 1956)
invaderar utomjordingar den amerikanska lokalbefolkningen och förvandlar dem sakta men
säkert till själlösa kollektiv. I filmen The Blob (Irvin S yeahworth Jr.1958) hotar en röd
geléliknande massa att sluka en amerikansk småstad. (Danielsson. 2006)

3.4.2.5 1960-talet
Den film som framför andra anses ha förändrat skräckgenren i grunden är regissören Alfred
Hitchcooks Psycho (1960). Danielsson förklarar att Psycho förlade historien till det moderna
amerikanska samhället och själva kärnfamiljen. Då ondskan manifesteras i familjen och inte i
form av ett övernaturligt monster blir skräcken allmänsklig och saknar de övernaturliga inslag
de tidigare monstren innehaft. (Danielsson, 2006)
Psychos monster Norman Bates, en till synes normal amerikan förvandlas inte till en varulv
när han utför sina illgärningar. Bates beteende förklaras utifrån psykologiska modeller. Han
har inte bara svårt att hantera sina mördarinstinkter, han är till och med omedveten om dem. I
dagens skräckfilm är psykopatiska mördare en vanlig syn men på 60-talet var detta något helt
nytt och gav publiken känslan av att vem som helst i samhället kan vara ett monster.
Under senare delen av 60-talet blev färgfilm vanligare och ett Europeiskt filmbolag vid namn
Hammer Films blev kända genom sina bloddrypande versioner av klassiska filmer som
Dracula (1958) och The Revenge of Frankenstein (1958) regisserade av Terrence Fisher.
Danielsson(2006) beskriver den europeiska skräckfilmen som alltmer utmanande genom till
exempel öppet sexuella teman.
En idag välkänd regissör som satte sina spår i skräckhistorian är Roman Polanski med
Rosemary’s Baby (1968) baserad på Ira Levins bok med samma namn. Leffler (2001)
beskriver detta som den första storbudgetfilm som bröt mot genrekonventionerna och avslutas
med att det onda besegrar det goda. Den lämnar åskådaren i osäkerhet om den framtida
händelseutvecklingen.

3.4.2.6 1970-talet
Polanskis Rosemary’s Baby blev en succé och en föregångare till 70-talets otaliga
skräckfilmer inom det ockulta. Den högst nämnvärda är The Exorcist (William Friedkin,
1973) baserad på boken av William Peter Blatty. I The Exorcist får vi följa prästen Damien
Karras försök att driva ut en demon som besatt en ung flicka. En annan välkänd film med
samma tema är Richard Donner’s The Omen (1976) i vilken en man inser att hans femåriga
adopterade son är antikrist själv.
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En film som drev gränsen för vad som var tillåtet var Tobe Hoppers
Motorsågsmassakern (The Texas Chainsaw Massacre 1974) som enligt
Danielsson(2006) är den film som i Sverige symboliserar det avskyvärda videovåldet.
Mattias Lindeblad (2011) skriver att Motorsågsmassakern väckte enorm uppståndelse i USA
när den släpptes 1974. I Sverige fick vänta till 1980 innan filmen gjorde sig känd genom
debattprogrammet “Studio S” där programledaren Göran Elwin tillsammans med politiker
och föräldrar ställde “videouthyrarna” och dess förråande produkter mot väggen.
Science fiction var fortfarande en relativt outforskad genre att kombinera tillsammans med
skräck. Men i och med Ridley Scotts Alien (1979) fick den en nystart, istället för att låta
ondsinnade utomjordingar attackera jorden förflyttades skräckmiljön ut i rymden, vilket gav
skräcken en helt ny vinkel att arbeta utifrån.
En annan subgenre inom skräckfilmen som knappt hade sett dagens ljus var slasherfilmen ,
men efter John Carpenters Halloween (Alla Helgons Blodiga Natt 1978) blev det en välkänd
syn i filmhyllorna. Enligt Danielsson (2006) var Halloween inte bara startskottet på
slasherfilmen utan även ett starkt bidrag till den enligt politikernas stora våldsvåg inom
skäckfilm, som kom att präglas under 80-talet. Genren betraktas av en del kritiker som
kvinnofientlig i och med att morden på kvinnor porträtteras våldsamt och med sexuella
anspelningar till skillnad då män mördas där de sexuella motiven saknas.

3.4.2.7 1980-talet
1980-talet var till stor del slasherfilmens årtionde med filmer som Fredagen den 13:e (Friday
the 13th Sean S. Cunningham, 1980) och Wes Cravens Terror på Elm Street (A Nightmare on
Elm Street, 1984). Men det var inte bara slasherfilmer som kom under 1980-talet, John
Carpenter var tillbaka den här gången med science fiction filmen The Thing (1982) som
bygger på paranoia och klaustrofobi där ingen vet vem som är vem, alla kan vara monstret.
En annan ung regissör som fick sitt startskott var Sam Raimi med The Evil Dead (1981) där
fem ungdomar hyr en gammal stuga i skogen där de hittar en bok täckt av människohud och
blod som släpper lös demonerna i skogen. Boken i The Evil Dead kallas Necronomicom är en
fiktiv ockult bok skapad av skräckförfattaren H.P Lovecraft.

3.4.2.8 1990-talet
Danielsson (2006) förklarar att några forskare tycker att skräckfilmen mer eller mindre själv
destrueras i och med att ingen längre tar dem på allvar så var tidigt 90-tal en period med
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seriösa högbudgetfilmer. Dessa kombinerade groteska inslag med toppskådespelare och
framstående regissörer. När lammen tystnar (Silence of the Lambs, Jonathan Demme, 1991)
är ett tydligt exemplar på detta. Många av de klassiska skräckberättelserna fick
nyfilmatiseringar, där författarna till originalverken tydligt lyfts fram i filmtiteln för att
förankra berättelsen i dess litterära historia. Två bra exempel är Bram Stokers Dracula
(Francis Ford Coppola, 1992) och Mary Shelleys Frankenstein (Kenneth Brannagh, 1994).
The Blair Witch Project (Daniel Myrick & Eduardo Sánchez, 1999) var filmad på ett nytt sätt
och utformad för att kännas som en dokumentär där allt foto kommer från rollfigurernas egna
handkameror och dialogen är improviserad, vilket idag är ett ganska vanligt inslag inom
skräckfilmen. Denna typ av filmsätt kallas mokumentär.

3.4.2.9 Det nya milleniet
Idag är det inte bara USA som gör framstående skräck. Förutom britter och italienare har
Asien fått en viktig roll inom skräckfilm. Med filmer som japanska The Ring (Hideo Nakata,
1998), The Grudge (Takashi Shimizu, 2003) och thailändska Shutter (Banjong Pisanthanakun
,2004) har de visat att de är en kontinent att lita på inom skräckfilm. Japan har på senare tid
blivit ett land känt för sina extrema splatter/gore filmer som till exempel Tokyo Gore Police
(Yoshihiro Nishimura, 2008).
Där The Blair Witch Project startade med sitt påhittade dokumentärfilmssätt har nu en rad
olika filmer med samma stil kommit ut. Vi finner bland annat spanska REC (Jaume
Balagueró & Paco Plaza, 2007), amerikanska Cloverfield (Matt Reeves, 2008) och
Paranormal Activity (Oren Peli, 2007).
George A. Romeros klassiker Dawn of the Dead har fått en nämnvärd uppföljare med Zack
Snyders genombrott Dawn of the Dead (2004). Det skedde en mindre återupplivning av
brittisk skräckfilmsproduktion av vilka de mest framgångsrika är 28 dagar senare (28 days
later, Danny Boyle, 2002) och The Descent (Neil Marshall, 2005). Senare nämnvärda filmer
är bland annat Sinister (Scott Derrickson, 2012). Under 2000-talet och framåt har även många
nyinspelningar på gamla klassiker släppts.
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3.4.2.10 Sammanfattning
Skräckgenren har utvecklats starkt sedan den under det tidiga 1900-talet hade sitt genombrott.
Framför allt i vad vi tittare tycker är acceptabelt idag i jämförelse med hur filmerna såg ut
förr. I en intervju med Anna Arnman förklarar hon att det beror på verkligheten. Arnman
tillhör dem som hävdar att filmen speglar verkligheten och inte tvärtom.
”Så länge världen ser ut som den gör så är det som det är, den ser ju
inte ljusare ut direkt så varför skulle filmen göra det? Det kommer att
komma mängder av explicita skildringar av våld så länge det finns krig.
Det kommer att bli mer och mer eftersom vi har tillgång till teknik på ett
annat sätt. Idag ser man nyheter och dricker en kopp kaffe och ser lite
lemlästade människor och sedan kommer lottodragning, och sådan är
världen.”(Arnman, 2013)

Förutom att tekniken hela tiden förbättrats har skräckfilmens uppbyggnad inte förändrats
alltför drastiskt under de år som passerat. Många nya filmer är nyinspelningar av äldre
klassiker som på så sätt kan ses som hyllningar till hur de en gång bröt ny mark inom
skräckgenren.
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3.4.3 Skräck som filmgenre
Att hitta fakta och forskningsbaserat material kring vad som skiljer skräck från andra
filmgenrer och hur en skräckfilm generellt är uppbyggd har vi upplevt som svårt, eftersom
skräck kan variera väldigt mycket. Filmbranschen jobbar dessutom efter vad vi kommit fram
till, genom de filmer vi tittat på och utifrån vår forskning med ständigt nytänkande. Detta
förmodar vi är för att publiken och som “konsumenter” aldrig ska tröttna på genren. Troligen
ställer vi ständigt nya krav på vad som är sevärt. Detta gör kanske att det inte finns några
generella mönster? När det gäller dramaturgin är den inte heller särskilt avvikande gentemot
andra filmgenrer. Men generellt måste vi kunna se vissa skillnader och det är dem vi försökt
att undersöka.
Vi har hittat artiklar som inte har någon direkt underliggande forskning, men eftersom vi
själva kan känna igen oss och referera till filmer vi sett, känner vi att det ändå kan vara ett bra
underlag.

3.4.3.1 Subgenrer
Skräckgenren kan delas upp i oerhört många subgenrer eller underkategorier när det gäller
skräckfilm. Här undersöker vi några av de subgenrer vi anser vara väsentliga.

Djurskräck är en subgenre där naturen löper amok i form av muterade djur, människoätande
jätteinsekter eller där vanliga harmlösa djur och växter blir blodtörstiga mördare.
Exempel:
Them! (Gordon Douglas, 1954)
Fåglarna (The Birds, Alfred Hitchcook, 1963)
Hajen (Jaws, Steven Spielberg, 1975)

Slasher utspelar sig ofta kring en psykopatisk mördare som förföljer och mördar sina offer på
ett våldsamt sätt med hjälp av till exempel en machete, yxa, kniv etc. Slashergenren kan även
kopplas till deckare och thrillers och existerar inte bara inom skräck.
Exempel:
Halloween (John Carpenter ,1978)
Friday the 13th (Sean S. Cunningham, 1980)
A nightmare on Elm Street (Wes Craven, 1984)
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Giallo är den italienska motsvarigheten, eller föregångaren, till slasherfilmen. Skillnaden är
att giallon har ofta ett starkt inslag av deckarhistoria. Giallo betyder på italienska gul och är
kopplat till de våldsamma italienska kioskdeckare vars omslag var gula. Giallon är idag mer
eller mindre utdöd.
Exempel:
Deep Red (Dario Argento, 1975)
New York Ripper (Lucio Fulci, 1982)

Splatter är en genre inriktad framförallt på blod och kroppsvätskor som ibland innehåller
någon form av humor ofta genom överdrifter i form av att äckla och roa istället för att
skrämmas. Bland skräckfilmsbrukare kan splatter även gå under namnet gore.
Exempel:
Dawn of the Dead (George A. Romero, 1978)
Bad Taste (Peter Jackson, 1987)
Tokyo Gore Police (Yoshihiro Nishimura, 2008)

Snuff är en term för de filmer som sägs innehålla äkta mord utförda i syfte att säljas som
underhållning. Egentligen klassas inte snuff som en egen genre utan är mer av en myt.
Exempel på filmer som felaktigt misstänkts för att vara snuff är:
Snuff (Michael & Roberta Findlay, 1971) Som ville bli misstänkliggjord.
Friday the 13th (Sean S. Cunningham, 1980)
New York Ripper (Lucio Fulci, 1982)

Vampyr, Zombie, Varulvs och Kannibalfilm handlar rätt och slätt om det som genren antyder.
Exempel:
Cannibal Holocaust (Ruggero Deaodatos, 1978)
Zombie Flesh Eaters (Lucio Fulci, 1979)
An american werewolf in London (John Landis, 1981)
Bram Stoker’s Dracula (Francis Ford Coppola, 1992)

Inom Body Horror kommer skräcken huvudsakligen från den grafiska förstörelse eller
degeneration av kroppen. Andra exempel är sjukdom, förfall, parasitism, stympning, eller
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mutation. Body horror inkluderar även onaturliga rörelser, eller anatomiskt felaktig placering
av lemmar för att skapa "monster" av mänskliga kroppsdelar.
Exempel:
The Fly (Kurt Neumann, 1958)
The Thing (John Carpenter, 1982)
Hellraiser (Clive Barker, 1987)

Terror kan vara vilken typ av film som helst där människor förnedras av människor. Ofta med
inslag av utdragna scener där människor utsätts för psykisk och fysisk tortyr, misshandel och
mord.
Exempel:
The Hills Have Eyes (Wes Craven, 1977)
Hostel (Eli Roth, 2005)

Rape-revenge benämns ofta i Sverige som “kvinnohämnarfilmer” och kan nästan betraktas
som en subgenre till terrorfilmer. Skillnaden är att våldtäkten används uteslutande som den
förnedrande akten. Offret är i de flesta fall en kvinna som senare själv eller med hjälp av
närstående tvingas hämnas våldtäkten då ett rättsamhället inte existerar eller fungerar.
Exempel:
Last House on the Left (Wes Craven, 1972)
I Spit on Your Grave (Meir Zarchi, 1978)

Science Fiction kan även vara en genre för sig själv men flyter ofta ihop med skräck. En del
Sci Fi filmer innehåller skräck och en del skräckfilmer innehåller Sci Fi. Science fiction
kretsar kring rymdfärder, vetenskap och aliens.
Exempel:
Frankenstein (James Whale, 1931)
Invasion of the Body Snatchers (Don Siegel 1956)
Alien (Ridley Scott, 1979)
(Danielsson, 2006)
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3.4.3.2 Dramaturgi
Rent allmänt, vad är egentligen dramaturgi och hur appliceras den i film? Lennart Samor är
lärare i filmkunskap och på hans hemsida kan vi läsa att dramaturgi är läran om dramats teori
och formproblem, dvs läran om dramatiskt berättande. Dramaturgin har, som mycket annat,
förändrats under åren. Eller kanske ska man säga utvecklas. Med andra ord har en del saker
försvunnit och en del saker finslipats med tiden.
En film består av bilder som styr berättandet. Det hela bygger på att vi som tittar på filmen och
därmed betraktar historien ska fylla ut med egna tankar och tolkningar.

- Vi tar ett exempel från Samors hemsida för en lättare förståelse:
- Vi ser en man i en bil.
- Vi ser bilen köra i en väldig fart genom bilden.
- När bilen kör ur bilden hörs senare ett brak.
- Bild på en telefon som ringer.
- Kvinna som svarar och hon faller i gråt.
“Vi förstår att mannen i bilen förmodligen har råkat ut för en trafikolycka och att kvinnan är
en anhörig. Här har regissören styrt våra associationer,” berättar Samor.
Samor skriver också på sin hemsida att i princip all populärfilm är uppbyggd på samma sätt,
vilket innebär att dramaturgin nästan är likadan i alla filmgenrer. Detta måste betyda att
dramaturgin i skräckfilm inte skiljer sig från andra genrer i så stor grad som vi från början trott.
Trots dessa regler som styr filmens uppbyggnad är det ofta inget vi tänker på när vi tittar på
film. Men om filmen däremot inte följer mallarna kan vi uppfatta det som besvärligt att följa
med i handlingen. Dessa regler, mallar och mönster kallas för “den klassiska dramaturgiska
modellen.”
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Dramaturgin i en film ser kort och gott ut såhär enligt den klassiska dramaturgiska modellen:

* Anslaget är det samma som en öppningsscen, som är till för att engagera publiken.
* I presentationen presenteras all fakta för den fortsatta handlingen, såsom exempelvis
karaktärernas relationer till varandra.

* Fördjupningen ska göra oss känslomässigt engagerade i de människor som filmen handlar
om.

* I konfliktupptrappningen visar sig konflikterna på allvar. Den innehåller spänningstoppar
som hela tiden gör konflikten tätare för att leda till:
* Förlösningen. Detta är den avgörande kraftmätningen mellan de olika parterna där endera
sidan avgår med seger i konflikten.
* Avtoningen är till för att lugna publiken och låta dem dela huvudaktörernas lättnad och
triumf. Här sänks tempot tydligt. Just i skräckfilm är det vanligt att man lurar tittaren att
avtoningen har påbörjat och tempot sänks, men plötsligt hoppar istället monstret fram en sista
gång, skriver Lennart Samor.

Varför vi valt att fokusera på den klassiska dramaturgiska modellen beror på att det är den vi
främst känner till. Det är en av de vanligaste modellerna att använda i filmsammanhang och
vi tycker att den har ett bra upplägg.
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Via mail har vi varit i kontakt med Daniel Ojanlatva, manusförfattaren till filmen “Frostbiten.”
Vi frågade honom vad som kan tänkas vara enklare, respektive svårare att jobba med inom
skräckgenren respektrive andra filmgenrer. Som svar fick vi att “det är lika svårt att hitta ett
bra upplägg till en rolig scen som att skriva en otäck scen.”
Genom en följdfråga undrade vi vad som egentligen skiljer de olika filmgenrerna åt
dramaturgiskt sett. På det svarade han att det egentligen inte är så mycket som skiljer skräck
från andra genrer. Detta är precis vad vi själva kommit fram till dramaturgiskt. Men när vi
frågade hur dramaturgin såg ut i hans egen film, “Frostbiten”, svarade han att den var
uppbruten, i stil med filmen Pulp Fiction. Han berättade att filmen till en början handlar om
den lilla staden som huvudkaraktär och att man följer en grupp människor, vars vägar korsas
under en natt då vampyrism bryter ut. Han jämför det med “en fest som spårat ut riktigt jävla
rejält.” Efter detta bestämdes det att filmen skulle följa en mer linjär stil. Karaktären Saga fick
då bli huvudperson. Ojanlatva berättade för oss att detta gör att filmen känns lite hackig
ibland. Detta kanske förtydligar att om man bryter den dramaturgiska modellen, blir det
krångligt att följa med i filmens handling. Däremot kan vi tycka att det känns det spännande
när man väljer att jobba utanför ramarna.

3.4.3.3 Musik
Efter det att man sett en välgjord skräckfilm är det ofta musiken man tydligast lägger märke
till. Vi kommer inte skapa egen musik till vår produktion, då det är utanför våra egna
specialistområden. Vårt fokus ligger på det visuella. Eftersom musiken i en skräckfilm är av
stor betydelse går vi ändå igenom det viktigaste; vad musiken betyder för skräckfilmen och
hur den genom tiderna har används för att förhöja skräckfaktorn.

Musiken i en skräckfilm hör till en av dess viktigaste beståndsdelarna. Den bidrar till att
bygga upp filmens spänning. I skräckfilmen som genre har musiken en mäktig förmåga att
påverka tittarens känslor. Vad vore duschscenen i filmen Psycho utan sina skrikande
violintoner? Om man stänger av ljudet försvinner så gott som all spänning.

Talfilmen slog inte igenom förrän på 30-talet men musiken har alltid funnits där även om den
inte togs på lika stort allvar som den gjorde senare. Det var inte förrän i den tidigare nämnda
Psycho (1960) av Alfred Hitchcock som Hollywood förstod vikten av bra musik i samband
med skräck och hur mycket den bidrar till skräckupplevelsen. Efter Psycho har de flesta
klassiska skräckfilmer ett välkänt musikstycke som man kan associeras till just den specifika
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filmen.
I artikeln Music in Horror Movies förklarar Steven Murray att i de flesta skräckfilmer och
framförallt inom subgenren slasher används musiken, eller ett visst stycke av den för att få
tittaren att förstå när filmens monster eller mördare är i närheten.
För att uppnå denna effekt spelas musiken i filmens tidiga uppbyggnad i till exempel en hektisk
jaktscen eller ett mord när monstret/mördaren är närvarande i bild, för att publiken ska kunna
koppla musiken till monstret.(Murray, 2013)
Murray(2013) tar som exempel upp John Carpenters tretoniga tema till Halloween(1979) som
används kontinuerligt under filmens gång så fort filmens mördare Michael Myers annalkas.
Nästan alla av de klassiska slasherfilmerna har ett distinkt ljudspår som man snabbt associerar
till filmen och mördaren.

En annan viktig funktion som Murray(2013) tar upp som musiken tillför är att förbereda
publiken inför ett speciellt skräckmoment. Tittaren vet att något skall hoppa fram genom att
musiken ofta eskalerar till exempel när ett offer sakta närmar sig en stängd dörr. Ofta är det
inte mördaren som kommer fram, utan ett påhittat moment precis innan denne hoppar fram. Så
fort publiken hör samma musik igen vet man att något inte står rätt till.
”De bästa skräckfilmerna bygger mycket på tystnad. Ett exempel på detta är The Others
(2001)”, berättar Arnman.

3.4.3.4 Spänning
Här förklarar vi kort vad spänning är inom skräckfilm och på vilka sätt den byggs upp för att
engagera tittaren.

Danielsson (2006) förklarar att spänningsbegreppet handlar om förväntningar på filmens
berättande där publiken försätts i osäkerhet. Spänning kan framkallas med hjälp av till
exempel en kamp mot klockan eller en kvinna i nöd fastbunden på tågrälsen. Spänningen
bygger mycket på att vi som tittare vet något som inte karaktären i filmen vet. Publiken vet att
något ondskefullt finns på The Overlook Hotel i Kubricks The Shining, att rum 237 som lille
Danny är på väg in i är centrum för ondskan. Danny har liten aning om vad som finns på andra
sidan dörren.
Hotet har ett mönster som frammanar en känsla för fara. Spänningen i filmen ökar med hjälp
av frågor där svaren skjuts upp till den senare delen av filmen. Danielsson (2006) jämför
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spänningen som en form av förväntan, en lek med tittaren där ledtrådarna pekar åt alla möjliga
håll.
Det kan även vara tvärtom när publiken vet mindre än karaktären gör. Tittaren måste då med
hjälp av ledtrådar likt en detektiv lösa gåtan. Åskådaren drivs framåt i berättelsen genom att få
sina frågor besvarade och då skapas en mening och ett sammanhang i berättelsen.

3.4.3.5 Typiska element som skrämmer
Det är svårt att säga vad som generellt skrämmer oss tittare. Alla har vi olika bakgrund, normer
och rädslor som spelar in. Något som inte verkar obehagligt för en person kan vara skräcken
personifierad för någon annan. Till skillnad från exempelvis drama, vars mål är att få tittaren
att känna av olika känslor så har skräckgenren ett annorlunda syfte, att få tittaren att känna
rädsla.
I artikeln Characteristics of the Horror Genre skriver Gene Rodriguez(2013) att atmosfären hör
till en stor del av uppbyggnaden av spänningen i en skräckfilm. Mulet väder, mörka
omgivningar med stora skuggor och konstiga ljud i fjärran, finns ofta inom skräckfilm för att
förvarna oss om att något ondskefullt är i görningen och att få oss i rätt stämning.
De flesta skräckfilmer innehåller ofta scener där grovt språk, mycket blod eller sexuella scener
finns för att väcka fruktan, ilska och spänning hos publiken.
Rodriguez (2013) förklarar att i många fall framstår antagonisten inom skräckfilm ofta som
osårbar med övernaturliga krafter, vilket får denne att verka ostoppbar. I vissa andra genrer
vill man inte direkt avslöja vem som är filmens antagonist men inom skräckfilm syns detta då
denne är överdrivet känslokall, oresonlig eller grym.
Inom skräckfilm används ofta oväntade händelser som ibland kallas pop- outs. Detta är
tillfällen i en film där något plötsligt dyker upp från ingenstans och får publiken att hoppa till.
Rodriguez(2013) skriver att exempel på denna teknik kan vara plötsligt fallande objekt,
framhoppande djur ofta tillsammans med ett högt ljud. En person i filmen hör eller ser något
och smyger sig sakta framåt för att undersöka detta för att därefter se en katt hoppa fram. Detta
för att få tittaren i ett känslomässigt läge och hålla spänningen på hög nivå.
Ett typiskt slut inom skräckfilm behöver inte bli ett lyckligt slut. Det kan ofta förbli ovetande
för att ge känslan av att skräcken fortfarande efter filmens slut kan lura bakom hörnet.
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3.4.3.6 Sammanfattning
Filmmässigt skiljer sig inte skräckfilmen alltför mycket gentemot hur en film från någon
annan genre byggs upp. Alla de byggstenar som finns i de andra genrerna finns även inom
skräckfilm. Skillnaden är att man vänder och vrider på dem. Som vi skrev i kapitlet om
typiska element som skrämmer oss, så görs ibland slutet annorlunda och antagonisten
framställs på ett sätt som inte används i de andra genrerna. Ur ett filmatiserat perspektiv finns
en del skillnader. Ljussättningen görs på ett speciellt sätt och kameravinklar och
kameraperspektiv används på ett mer extremt sätt exempelvis närbilder, grodperspektiv och
stark ljussättning för att få fram skuggor. Ett exempel är den effekt man får, när man sätter en
ficklampa under ansiktet i mörkret, fast i mycket större skala. Gällande musik och ljudeffekter
känner vi att de används mer än i någon annan genre för att skapa stämning på ett effektivt
sätt. Musiken spelar en stot roll inom skräckfilm då den är en av grundpelarna för att göra
filmen obehaglig. Det finns dock undantag, som till exempel i tidigare nämnda The Blair
Witch Project(1999) och liknande filmer, som ska se ut som dokumentärer filmade av
skådespelarna själva, vilket gör att musik hade varit opassande för att hålla trovärdigheten
hög. Arnman berättar att tystnad och lugna passager är viktigare i skräck än i många andra
genrer för att effekten ska bli stor. Hon tror att man måste jobba mer med det lågmälda
formatet för att uppnå det effektfulla.
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3.4.4 Vad är ett monster?
Detta är en viktig del att ta reda på i vårt arbete, då vi under produktionsdelen i detta arbete
ska göra någon form av filmsekvens, där huvudkaraktären gestaltar ett monster. Vi anser
därför att det är viktigt ta reda på mer information om vad ett monster kan vara. Helst av allt
vill vi under produktionen skapa något som för alla upplevs som obehagligt, men det är en
stor utmaning. Därför ska vi gå djupt in i monstrets historia, hur människan uppfattar det samt
vilka monsterlika karaktärer som kan tänkas vara mest skrämmande. Vi kommer sedan att
skapa vårt monster utifrån den forskning vi kommer fram till, kombinerat med våra egna
åsikter och våra egna rädslor och föreställningar av vad ett monster kan tänkas vara.
“Monster har det alltid funnits – eller rättare sagt: monster har människor i alla tider kunnat
föreställa sig...” skriver Merete Mazarella (2012) i sin artikel “Historiens monster har många
ansikten. Efter detta undrar hon, precis som vi, vad ett monster egentligen är.
I artikeln hänvisar hon till filosofen och författaren Stephen T Asma som bland annat skrivit
en bok om monster. I denna skriver han att själva benämningen “Monster” “... är en
härledning av latinets verb monere, att varna.”
Benämningen “monster” är alltså kopplat till varning och betyder alltså att det är något farligt,
precis som vi troligen kopplar det till om vi tänker på ordet.
I Mazarellas artikel skriver hon vidare om att det inte riktigt går att ge en heltäckande
definition om vad ett monster egentligen är, men att det är ett tecken, ett omen. Hon ger
exempel som att det kan vara ett uttryck för Guds vrede, ett förbud mot vad som komma skall,
en ondskans symbol eller ett av naturens misstag. Det här med ”naturens misstag” har Margit
Shildrick(2002) skrivit en del om. Hon säger att allt man uppfattar som monster byggs på
normer. Detta är alltså kopplat till förutfattade meningar och vad som är normalt eller
ontologiskt möjligt. Vad som då är “normalt” påverkas av bland annat faktorer som
exempelvis kultur, uppväxt och religion. Sexism och rasism är också två faktorer som spelar
roll i denna uppfattning.
Med detta menar Shildrick (2002) att det som vi anser vara “normalt” är kopplat till det
biologiska. Man skulle kunna säga att vi nu pratar om biologiska monster. Naturen har en
kapacitet att producera hittills okända livsformer. Med hennes teori i åtanke skulle exempelvis
ett bevis på detta kunna vara siamesiska tvillingar, eftersom de inte kan kategoriseras som
biologiskt vanliga. Shildrick (2002) belyser att trots att detta sorts monster kanske kan ses som
extraordinärt och karaktäriserar som onaturligt, är det faktiskt i högsta grad naturligt. Hon
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skriver vidare att “detta monster ligger varken utanför naturens lagar eller det ontologiskt
möjliga.
Shildrick (2002) lägger dock även vikt vid naturens fantastiska förmåga att skapa det
“biologiskt vanliga.” Men detta är med stor precision varje gång skriver hon, då denna
produktivitet inom naturens lagar ger en slags ontologisk osäkerhet. Hon menar att det går
emot sig vad den ideala kroppen står för, när något som aldrig tidigare skapat föds och
anknuter än en gång till att detta är kopplat till våra normer och förutfattade meningar.
Shildrick hänvisar till professor Donna Haraway som skriver att det biologiska inte är en
garanti av en förutsägbar struktur över hur någonting kommer att skapas. Det finns alltid
avvikelser eftersom alla varelser är organiska. Avvikelser är de monster som utmanar våra
fördomar genom att vara uppenbart annorlunda.
"Utmärkande för de monster som förekommer i skräckberättelsen är att de kan indelas i olika
grupper: de naturliga men för människan okända monstren, de övernaturliga monstren samt de
inre, psykologiska monstren" skriver Leffler (2001). Dessa kategorier kan vi även överföra till
filmen.
Monstret är inte bara annorlunda. Det är ofta fult, motbjudande och skrämmande, “...en
avskyvärd projektion av fantasin,” skriver Mazella (2012). T Asmas framställning är historisk
och anknyter till Alexander den Store och hans armé, som i Indien stötte på faror som stora
ormar, jättekrabbor, drakar och som Mazarella återspeglar hans berättelse: “fladdermöss stora
som duvor och försedda med människo-tänder och till slut av den största elefant de någonsin
skådat”. Redan på den tiden talades det alltså om monster och obehagliga fantasivarelser i
skepparhistorier och andra skrönor. Det har talats om märkvärdiga varelser i olika delar av
världen, såsom varelser med bakvända fötter och åtta tår på vardera foten i Indien och
Etiopien. Enligt Romaren Plinius d ä fanns det också dem som inte hade huvuden, utan bara
ett ansikte mitt i bröstet och går klädda i hudar och river sina byten med naglarna skriver
Mazarella.
Det talades även om jättelika indiska myror som var stora som rävar och klädda i panterhud.
De grävde stora jordhålor som innehöll massor med guld, skriver Sam J Lundwall i sin bok
om science fiction och alla dess underavdelningar (1993).
De stora indiska eposen skildrar västerlänningar som varelser med öron så stora att de kunde
svepa in sig i dem när de skulle sova, skriver Mazarella (2012).
Redan under antiken förstod man att demonisera eller avhumanisera sina fiender: så skildrade
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grekerna gärna perserna som irrationella och benägna att underkasta sig tyranniet - som raka
motsatsen till dem själva, med andra ord.
Ofta när det handlat om fientlighet och fördomar, i detta fall mellan olika länder eller kulturer.
Detta har lett till överdrifter, hat och rasism. Mazarella (2012) återkopplar till Asma och
skriver att rasism uttryckligen innebär att vissa kategorier av människor, bland annat judar
eller svarta, ses som icke-mänskliga, motbjudande och till och med monstruösa.

Inom religionen finner vi också monster. Judendomen var en av de första kända monoteistiska
religionerna och senare kom kristendomen, också med tron på en gud. I den gamla
polyteistiska världen hade varken gudar eller monster varit allsmäktiga utan kämpade mot
varandra på lika villkor men nu tänkte man sig att även monstren var skapade av Gud och att
de på uppdrag av honom prövade oss människor, skriver Mazarella . Monstrens existens blev
en del av teodicé-problemet (ondskans problem, behandlar problemet med att förklara Guds
existens).
Kristendomen ifrågasatte om monster hade en själar och svaret blev ofta bekräftat. Den helige
Kristoffer med hundhuvudet var ett helgon inom den ortodoxa kyrkan som troligen måste ha
uppfattats som ett monster. Gränsvarelser har funnits länge, bland annat inom antiken, som
exempelvis kentaurerna som var till hälften häst och till hälften människa. Även rent
biologiskt finns det exempelvis hermafroditer (som numera kallas intersexuella, då
hermafrodit anses nedvärderande), en hybrid som är hälften man och hälften kvinna. Här kan
vi återanknyta till vad Shildrick (2002) skriver, om biologiska monster och naturens kapacitet
att producera okända livsformer. När människan tänker sig varelser med själ, kan man
plötsligt byta ut det simpla matchomanliga drakdödandet mot ren empati och medkänsla och
då inte bara se ned på Frankensteins monster, utan även känna för en sådan ”outsider”.
Det är i kampen mot det monstruösa, då människor kunde bli besatta av onda andar och
dessutom ha sex med dem. Häxförföljelser och svartkonster kopplat till hot mot den
mänskliga reproduktionen är också saker folk under 1500-talet grunnade på och oroade sig
för. På 1700-talet sägs Linné ha besökt Hamburg, där han konfronterades med en av stadens
stora sevärdheter, en hydra, alltså en orm med sju huvuden. Långt in på 1800-talet lät sig
många luras av liknande fenomen på marknader och cirkusar. Det var alltså populärt att
gestalta odjur som sevärdheter, och tolkningar och skräck väcktes ofta i dessa sammanhang.
Cirkusdirektören P T Barnum blev känd för sin sjöjungfru som var tillverkad av en fisk och
en apa. (Mazarella 2012)
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Mazarella (2012) skriver också att på 1800-talet stod det naturvetenskapliga förhållningssättet
i fokus, då man studerade mänskliga missbildningar för att se om individer kan föra sina anlag
vidare så att helt nya populationer uppstår. Darwin gick emot detta med sitt motto “Natura
non fecit”, dvs. naturen gör inga språng. Med detta menade han att djur som människor avlat
fram är de enda monster som finns.

Loch Ness-odjuret sägs ha visat sig runt fyratusen gånger sedan 1930-talet och är aktuellt än
idag, det drar årligen in åtta miljoner pund till den skotska staten per år skriver Mazzarella i
sin artikel.
Lundwall (1993) skriver att den stora monsterperioden inleddes 1958, då den amerikanske
Forrest J Ackerman startat magasinet ”Famous Monsters of Filmland” med bland annat
stillbilder av Hollywoods omfattande monsterregister. Det första numret var en succé och
sålde i högst oväntat 300 000 exemplar, detta visade att det fanns en outsläcklig marknad för
det hela. På 50-talet lästes det och skrevs mycket våldsamma monsterhistorier med halvruttna
levande lik, tentakelkryllande rymddråpare och ett flertal mer svårbeskrivbara förfärligheter,
som Lundwall (1993) uttrycker det.
Mazarella skriver om vad som lockar oss nu för tiden och nämner filmmonster som Godzilla
och skriver också att “det är svårt att tro annat än att japanerna kommit ihåg Godzilla i
samband med fjolårets (2011) japanska tsunami och kärnkraftsolyckan i Fukushima”. Det är
överhuvudtaget den tekniska utvecklingen som levererar våra föreställningar om monster,
såsom robotar, mutanter och cyborger. Dessutom börjar cyborger finnas i verkligheten, med
exempel som Cindy Jackson som har gjort 52 plastikoperationer med målet att bli en
mänsklig Barbie. Asma menar i Mazzarellas artikel (2012) att vi måste ha respekt för vår
biologi och att det har gått för långt. Frågan är om dagens cyborger då också räknas som
monstruösa, då de gestaltar cyborger, men lägger pengarna och snitten för skönhet och
antagligen inte vill kopplas till detta område.

Mazzarella fortsätter i sin artikel och ifrågasätter om de monster som sysselsätter våra tankar
av idag, är personer som mördar i kallt blod; “om det ligger nära till hands att uppfatta dem
som mördare är det helt enkelt för att de är obegripliga för oss”, hon pratar alltså om
psykopater.
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Vi kan ju dra de slutsatser. För det första har monstret, precis som Mazzarellas artikel (2012)
får ut på, väldigt många ansikten och kan gestaltas på väldigt många olika sätt. Som Shildrick

(2002) skriver bygger vår uppfattning av allt vi ser som monster på normer. Detta innebär
förstås att vi alla har våra egna uppfattningar av vad som egentligen är ett monster. Sedan
verkar det ju som om människan på något sätt alltid har haft ett behov av möte med monster.
Man har velat undersöka det okända och mystiska, kanske både för att renas, om vi ska återgå
till Katharsis-begreppet, som Erliksson (2007) skrev om i sin artikel på nätet. Men kanske
också av ren nyfikenhet och för att väcka adrenalin hos oss.

3.4.4.2 Sammanfatting
Vi har nu fått förståelse för att ett monster kan vara så otroligt mycket och kan se ut på oerhört
många olika sätt. Som Mazarella (2012) skriver, har människor i alla tider kunnat föreställa
sig monster. Hon skriver också att det är ett tecken, ett omen, ett förbud och en ondskans
symbol. Shildrick (2002) talar om monster som naturens misstag. Mazarella skriver också att
det ofta är något fult och motbjudande. Monster är alltså inget av skönhet, men ändå verkar vi
ha ett behov av att möta dem, då vi tittar på skräckfilm eller läser en skräckroman?
När vi nu i vår egen produktion ska göra någon form av obehaglig varelse, någon form av
monster, kommer vi att utifrån dessa två stycken samla ihop alla nyckelord vi får ut ur texten,
dvs. alla exempel på olika typer av monster - och skapa något eget.
Genom att följa monstrets utveckling kan vi tydligt se att monster som för sin tid är populära,
ofta kommer igen. De tydligaste exemplen och de mest klassiska monstren som Frankenstein
och Dracula exempelvis, kommer det alltid göras nya versioner av dessa karaktärer? Monster
som föds om och om igen, som Mike Myers i Halloweenfilmerna, frågan är om vi som tittar
mycket på dessa filmer, trots att somliga av oss kanske inte erkänner oss vara rädda för
monster, förföljs av dem i våra drömmar? Vi frågade Ojanlatva då vi hade mailkontakt med
honom vad som skrämmer honom i skräckfilm. Svaret vi fick känns som en bra avslutning på
denna sammanfattning. En del av svaret på frågan löd nämligen;
... ju närmare ens egen verklighet något kommer bidrar också till att det blir mer
skrämmande.
Alien skrämde mig som barn tills jag kom på att chansen att jag skulle hamna ute i rymden
var ganska liten. Fredagen den 13 skrämde mig tills jag kom på att jag aldrig kommer
semestra vid Crystal Lake. Men Freddy Kreuger som dyker upp i ens drömmar är man ju helt
jävla chanslös mot! Alla sover, alla drömmer...
Ojanlatva (2013-02-04)
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4. Tillvägagångssätt
4.1 Vår produktion – en kortfilm
Efter att ha vänt och vridit på våra frågeställningar och gjort vårt yttersta för att besvara dem
rent teoretiskt, valde vi att applicera det hela i en kortare skräckfilm och fortsätta vår
undersökning på så sätt. Vi valde att själva kliva in i vår egen film och inta rollerna som
”Urban Explorers” (se mer om Urban Exploration under Urban Exploration &
Inspelningsplats). Den avspärrade plats vi i filmen beträder, är ett övergivet mentalsjukhus
där vi tar det naiva beslutet att övernatta på platsen och det visar sig att vi inte är helt
ensamma. Platsen är hemsökt av en före detta sjuksköterska som inte verkar uppskatta vårt
besök och det är hon tydlig att visa genom att ställa till det för oss.
Att skapa skräck kan vara klurigt, men att skapa skräck på kort tid i en film på, som i vårt fall,
12 minuter, kanske kan vara ännu klurigare? Utifrån de korta skräckfilmer vi tittat på, uppstår
alltid problemet att spänningen aldrig riktigt hinner byggas upp innan det börjar inträffa
hemskheter och filmen plötsligt tar slut. Detta har vi under vår produktion haft i åtanke, då
spänning för oss är ett av de huvudområden vi valt att lägga fokus på. Utan spänning, ingen
skräck.

4.2 Att bygga upp spänning – horror eller terror?
Idéer för produktionen väcktes i tidigt stadie. Att skriva ett spännande manus upplevde vi gick
smidigt. Dock var det kluriga som tidigare nämnt, att skapa skräck på kort tid och att därmed
hålla spänningen vid liv. Utöver detta kommer man inte ifrån dramaturgi och den röda tråden,
trots att man som vi vårt fall egentligen enbart vill fokusera på skräck. Vi kom fram till det
under den tid vi skrev manus och då vi skissade på bildmanus, att skräck är så mycket mer än
bara obehagliga effekter och ljud. För att bygga upp spänningen måste man ha en
genomgående handling, våga använda sig av tystnad och även lägga vikt vid att låta tittarens
fantasi bana iväg.
Vid ett tillfälle i vår film trillar en tavla oväntat ner på golvet och går sönder. I denna scen
tänkte vi att vi enbart skulle fokusera på skräckeffekten/terror. Att tavlan faller och vi som
skådespelar i filmen direkt rusar fram till den och ser chockade ut var vår första tanke. Men vi40
insåg att om vi istället för att man direkt ska se våra plötsliga reaktioner i filmen, lägger vikt
vid att använda oss av den handhållna kamerans förmåga att involvera tittaren ytterligare,

och filma den tomma kusliga korridoren med en tavla ödsligt liggande på golvet, i tystnad
men med kommande stegrande musik – då skapar vi spänning.
Horror och terror går ofta hand i hand känner vi. Horror kan enligt oss också starkt kopplas
till spänningsskapandet, själva nagelbitarscenerna, när man inte vet vad som komma skall, då
man på ett lättsamt psykologiskt plan funderar kring otäckheter. Horror är dock tydligare i
mer psykologiskt jobbiga sammanhang, men efter att ha tittat på vår film om och om igen
inser vi att vi lyckats få in en del horror också.
För att skapa bra skräck pendlade vi mellan terror, horror och att därmed bygga upp spänning.
Vi har lärt oss att man måste våga låta effektiviteten av tystnad ta vid, då det är fascinerande
hur mäktigt det kan vara ibland. Att våga dra ut på spänningsscener är också viktigt och det
lade vi fokus på. Ytterligare idéer fick vi när vi lade någon veckas tid på att titta på blandade
skräckfilmer, däribland The Woman in Black (2012), The Blair Witch Project (1999) , Grave
Encounters 1 & 2 (2011 & 2012), House on a haunted hill (1999), Dead Silence (2007), The
Tunnel (2011), Madhouse (2004), REC 1 & 2 (2007 & 2009), Cloverfield (2008) & Gothika
(2003). Vi plockade ut delar vi inspirerades av i några av dessa filmer, som vi tänkte skulle
kunna passa att efterlikna i vår film. Vad vi letade efter var så kallade ”nagelbitarscener”, men
även snygga kameravinklar och sätt att bygga upp filmen på.
Rent dramaturgiskt fick vi experimentera lite för att uppnå den uppbyggnad av spänning vi
sökte. Vi utgick delvis från den dramaturgiska delen i detta arbete men även från egna
erfarenheter samt Voodoofilm som är en bra hemsida som bland annat ger tips på hur ett
manus ska skrivas. Vi hittade bra information om hur man skriver bra repliker. Att repliker
som inte för handlingen framåt är onödiga samt att man ska stryka repliker där dialogen och
handlingen säger samma sak. ”Även tystnaden talar”, står det på Voodoofilms hemsida och
denna mening återgick vi till flera gånger under filmens skapande. Reaktor Sydost sponsrade
vår film med ett bidrag och även från dem tog vi hjälp när vi behövde. Detta var två bra
metodstöd för oss under denna fas, även när det kom till att göra bildmanus, då vi hittade
mallar på Voodoofilms hemsida att utgå ifrån.
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4.3 Ytterligare spänning
Spänning är en term vi har återkommit till genom hela arbetet. En skräckfilm utan spänning
är ingen skräckfilm. Förutom genom dramaturgi och musik arbetade vi med spänning på flera
olika sätt. Ljussättningen hade stor betydelse. Vi valde en mörk miljö och använde oss främst
av en ficklampa för att lysa upp scenerna. Ibland använde vi en liten strålkastare, för att
belysa ansikten och viktiga objekt i filmen. Ficklampan var däremot vårt fokus och med det
mörker den skapade runt sig, skapade vi spänning i långa utforskarscener i filmen.
Skräckfilmer är ofta mörkare än andra filmgenrer. En enkel förklaring till detta är att mörker
är ofta något som skrämmer oss och skapar obehag, speciellt när man vet att något kan vänta
på en någonstans i skuggorna. Mörker kan hjälpa till att dölja och skapar ofta en känsla av
ensamhet och övergivenhet, vilket i sin tur får oss att känna oss utsatta.
Att bygga spänning gjorde vi också genom kameravinklar, exempelvis genom att få oss
skådespelare att se mindre ut, ibland stå på avstånd, för att förmedla hur stor byggnaden vi
befann oss i var och för att försöka få oss att upplevas som ensamma och till och med
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maktlösa i sammanhanget. Därför valde vi även att övernattningsscenen i filmen skulle ske på
nedervåningen, i kulvertarna på sjukhuset, så att vägen ut var lång. Scener där vi springer för
att försöka ta oss från punkt A till B är också spänningshöjande scener. Ett annat knep vi
använde oss av var skärpa respektive oskärpa, bland annat på sjuksystern för att inte visa
henne, så att man inte riktigt vet vad man möter, respektive visa henne vid ett annat tillfälle
för att höja skrämselfaktorn.

4.4 Urban Exploration & Inspelningsplats
Vi har kommit fram till att det för att få ut bästa möjliga spänning är oerhört viktigt att ha en
bra inspelningsplats för en skräckfilm. Med det menar vi att man får mycket gratis
stämningsmässigt om man lyckas hitta en ruggig plats. Den första metoden vi tog till för att
lyckas hitta en lämplig plats var att kontakta ett flertal kommuner i närheten av Karlshamn,
för att höra om det fanns något relevant ställe i närheten för vår typ av filminspelning. Via
mail och genom telefonsamtal gjorde vi klart för de vi fick tag på att vi skulle spela in en kort
film med fokus på skräckeffekter. Vi sökte oss till ödelagda hus och byggnader samt ruiner,
rasmassor och tomma anstalter. Andra metoder vi tog till var att höra med bekanta samt att
leta platser på internet. Vi ville hitta en plats med känslan av att stället stått tomt en längre tid,
att det var öde och orört sedan en tid tillbaka. Platsen ville vi att skulle väcka frågor som
varför den står tom, samt vad som kan tänkas hända med en plats ingen längre har vetskap
om. Vi ville skapa en mystisk atmosfär, främst med platsen hjälp men även med komplement
som musik och effekter i efterhand. Detta för att bygga spänning från grunden och kunna
gestalta skräck på olika sätt.
Under vårt letande efter en relevant plats stötte vi på termen ”Urban Exploration”, som är en
subkultur där utövarna vill utforska ofta låsta eller på annat sätt stängda delar av byggnader,
byggnadskomplex eller underjordiska system. Man besöker ”platser som människor inte i
vanliga fall skulle besöka” som det förklaras på sidan urbanexplorers.net. Detta inspirerade
oss oerhört mycket och ju fler platser vi besökte, desto mer intresserade vi oss för subkulturen
eftersom vi själva kände spänning av att befinna oss på platserna.
Totalt besökte vi 10-15 olika platser. På de platser vi besökte hade vi alltid en eller flera
kontaktpersoner, främst av säkerhetsskäl men även av samvetsskäl och i detta fall var det våra
metodstöd. Vi har läst på en hel del om Urban Exploration och fått mycket berättat av flera
fastighetsägare vi träffat på under tiden vi letade platser. Vid en del tillfällen verkar Urban
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Exploration gå hand i hand med skadegörelse, eller åtminstone leda till det på ett eller annat
sätt. Detta trots att det oftast inte hör till utförandet, då de flesta som sysslar med aktiviteten
säger sig sköta sig städat och endast besöker platsen för spänning i vardagen och inte har
avsikten att förstöra.

1. Bilder tagna från några av de platser vi tittade på för eventuell inspelning

Det finns ett flertal forum på internet kopplat till Urban Exploration, där det läggs upp bilder
på platser och folk diskuterar kring tillträde samt skick på byggnaderna, för att de sedan ska
kunna tipsa varandra och besöka platserna. Det verkar väcka en spänning hos utövarna, då de
ofta besöker platserna vid kvällstid och inte har något direkt tillträde, vilket leder till olaga
intrång och därmed inte är helt lagligt. När vi fick reda på denna information började vi
reflektera kring om vi kunde bygga en del av handlingen på detta. Så blev det även i
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praktiken, då filmen börjar med att vi bryter oss in genom att krossa ett fönster på det gamla
mentalsjukhuset.
För oss underlättade forum och hemsidor som urbanexplorers.net, tilltradeforbjudet.se,
28dagarsenare.se samt bommat.org oerhört mycket, då vi hittade flera av de platser som
intresserade oss genom sådana sidor. Däremot var det svårt att få tag på ägare av platserna, då
det, på grund av ovanstående skäl, inte alls intresserar utövarna om lagt upp bilder och
intresserat oss för platserna. Utöver detta var ägarna när vi väl fått tag på dem, ibland inte
positiva till att vi ville spela in filmen på platsen, även detta på grund av ovanstående skäl, då
vår filminspelning kunde dra för mycket uppmärksamhet. Denna metod tog lång tid för oss
och var klurig, eftersom många inte ville släppa in oss på grund av tidigare dålig erfarenhet.
Dock var inte detta till en nackdel för oss, då letandet av platser och kommunikationen mellan
oss och ägare samt mellan oss och vana Urban Explorers ledde till att vi hade en del av
handlingen i filmen spikad.

4. 5 Kombinationen av handhållen- och statisk kamera
Till en början tänkte vi att vi ville spela in filmen enbart med en handhållen kamera, med
inspiration från filmer som The Blair Witch Projekt (1999) och REC (2007) för att försöka få
tittaren att känna sig extra involverad, då han/hon själv skulle kunna gått runt i miljön med
kameran med den skakiga realism en handhållen kamera ger. Men för att göra något eget,
valde vi istället att delvis använda handhållen kamera. En av oss går i filmen runt med en
videokamera och filmar miljön och vi utnyttjade denna kamera i scener där spänningen höjs
betydligt. I redigeringsfasen lade vi dessutom in en ”REC”- symbol i ena hörnet, samt en
batterisymbol i andra, så att tittaren tydligt kan skilja på den handhållna kameran och de
klassiska kamerascenerna.
Ljussättning är en av de saker som är svårt när man använder sig av handhållen kamera, då
man rör sig för mycket fram och tillbaka och utrustningen inte får synas i bild och ljuset måste
vara detsamma under en och samma scen. Därför tog v beslutet att ta kortare scener vid
användning av den handhållna kameran. Kombinationen av handhållen kamera och statisk
kamera tycker vi blev riktigt bra, då vi kunde lägga fokus på blandade kameravinklar, vilket
gör otroligt mycket för en film. Variation förnöjer och ögat tröttnar inte. Andra metoder vi tog
till var att vi testade att sätta kameran på en dolly, en slags kameravagn man rullar fram på
golvet. Den gav en häftig vinkel ur grodperspektiv och var utmärkt i en del scener då vi skulle
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springa och använda oss av åkningar. Känslan vi fick fram var att karaktären, springandes i
panik, uppfattades som jagad och utsatt. Vi testade också olika panoreringar och kombinerade
stillbilder och närbilder med rörliga bilder för att få bra komposition. En hel del hjälp fann vi
på hemsidan Voodoofilm.

4.6 Kallt ljus & förvrängda ansikten
För att få en bra film som är intressant från början till slut och i vårt fall skrämmande i stora
delar, så ligger mycket av arbetet i själva inspelningen, för att ha bra material att arbeta med i
efterhand. Specialeffekter, både analoga och digitala har varit en av de viktigaste delarna i
vår film för att skapa skräck.
En analog effekt är något man gör på plats under inspelning, exempelvis en specialgjord arm
som huggs av eller en bil som brinner, något man inte gör i datorn i efterhand. En
specialeffekt är det motsatta, något man inte gör på plats i efterhand utan digitalt i datorn.
Istället för en specialgjord arm, skapar man armen i 3D och bilen brinner aldrig på riktigt utan
skapas och behandlas i datorn. I dagens film försvinner det analoga mer och mer då tekniken
går framåt.Både tid och pengar kan sparas genom att man arbetar mer med efterbehandling av
filmen, så kallad postproduktion. Det är här effekterna blir till.
En effekt vi lagt extra fokus på är den så kallade ”demon face warpen” (se bild nedan) där vi
förvränger ansiktet på karaktären för att få ett mer extremt och skrämmande uttryck. Vi valde
denna effekt då vi vill visa att något helt naturligt plötsligt kan bli skrämmande. En annan
anledning är att vårt monster i dess vanliga form agerar harmlöst. Genom denna effekt ville vi
ge tittaren mötet med det verkliga monstret som sjuksköterskan visar sig vara och visa att
något kan bli monstruöst när man minst anar det.
Vi har också fokuserat en hel del på monstrets gångsykel. Monstret i vår film är en form av
ande som lever kvar i den gamla mentalsjukhusbyggnaden. Vi valde bort det klassiska spöket
som ofta kan gestaltas som genomskinligt och lysande, då vi själva inte anser det vara
skrämmande. Skräck ska dyka upp när man inte är beredd, för att skrämselfaktorn ska bli
hög. Det som vi läst om och tycker är obehagligt är det som blivit mer populärt inom senare
skräckfilmer; att ge monstret ett ryckigt/knackigt gångsätt. När det naturliga blir onaturligt.
Onaturliga ting som vi människor inte är vana vid är saker som ofta skrämmer, då vi
automatiskt kan se sådant som främmande och obehagligt. Vi känner dock att ett spöke som
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flyger, svävar och lyser hör till något onaturligt, men samtidigt är det en vanlig syn, ofta
inom äldre skräckfilm. Då det dessutom har gjorts många gånger tidigare, leder det till att det
inom skräckfilmen inte är så ovanligt och inte ger någon direkt skräckeffekt. Den effekt vi
valde med den speciella gångsykeln är en ny typ av effekt i skräckfilm och har inte använts i
så många tidigare produktioner. Detta hoppas vi resulterar i att tittaren får se något nytt och
främmande och därigenom skapa en större rädsla för vår monstruösa sjuksköterska.
Som metodstöd har vi använt oss av ”tutorials”, främst från hemsidan Videcopilot som är en
hemsida för programmet Adobe After Effect:s entusiaster med mängder av olika ”tutorials.”

2. Exempel på Demon face warp effekten
Målet med vår färgkorrigering har varit att ge filmen en mer kuslig visuell känsla och att
förbättra kontrasterna i färgerna mellan scenerna.
Då vi har försökt att skapa skräck har mycket av färgkorrigeringen inneburit att mörka ner
vissa scener så mycket att man fortfarande kan urskilja vad som syns i bild. Viktigt har varit
att scenerna ändå ger en bra stämning med färg och ljus. Som vi förklarat under ”ytterligare
spänning”, är bilden i skräckfilm ofta mörkare än i andra genrer. När man mörkar ner en bild
är det lätt att överanvända effekten så att bilden blir för mörk, vilket resulterar i att den syns
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sämre. Detta har vi försökt tänka på genom att sänka ljuset i de scener där plötslig rädsla eller
uppbyggnad till rädsla står i fokus.
En annan punkt vi lagt stor vikt vid är färgtonerna i filmen. Vår film utspelar sig på kvällen
och till stor del nere i kulvertarna på det övergivna mentalsjukhuset. Då både källare och kväll
kan kopplas till kyla så valde vi att använda oss av en lätt kall, blå ton. Denna färgs fungerar
ofta bra inom skräck då den ger en kall och obehaglig känsla. (Se bild nedan)

3. Färgkorrigering. Ovan: varmare ljus, låg kontrast. Nedan: kallare ljus, högre kontrast.

Utöver färgkorrigering har vi ägnat tid åt att förbättra kontrasten i filmen. Väggarna på
mentalsjukhuset var vita, vilket lätt kan ge ett platt intryck, något vi ville undvika. Med
hjälp av högre kontrast och mörkare partier fick bilden ett bättre djup och blev mer levande
med skuggor, vilket ökar stämningen och aktiverar tittarens fantasi.
Vi tog än en gång hjälp av Voodoofilm och använde hemsidan som metodstöd, då vi inte
tidigare arbetat aktivt med färgkorrigering. Sidan fick oss att komma igång med
grunderna, eftersom de förklarar grundligt hur man går till väga för att få en bättre bild.
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4.7 Ljud
I vår egen produktion valde vi att lägga fokus på det visuella, då det är våra specialistområden.
Som vi tidigare skrivit är ljud en viktig del för att en skräckfilm ska uppnå sitt fulla
skräckpotential. Då vi själva inte innehar den expertisen som behövs för att skapa ljud och
musik på kvalitetsnivå, valde vi att ta hjälp utifrån. Detta satte krav på vårt tillvägagångssätt i
form av filminspelning och efterarbete då vi fick anpassa produktionen efter vår utomstående
part. Ljudläggning sker alltid när klippningen av filmen är färdig. Ljudläggaren behöver ha den
exakta längden på filmen för att ljud och musik ska vara synkat till filmen och passa in.
Klippning i efterhand är inte att föredra, då detta kan resultera i att filmen antingen blir för lång
eller för kort i jämförelse med ljudet. Detta leder till att ljudet och därmed effekterna och
replikerna hamnar på fel ställe. Ett exempel på detta skulle kunna vara att munnen på en
karaktär rör sig, men repliken inte finns där eller att den börjar tidigare eller senare, vilket ser
oerhört konstigt ut.

En annan viktig del när flera parter arbetar tillsammans är kommunikationen. Vi fick lägga mer
vikt än vi trott vid att vår ljudläggare genom hela filmen skulle förstå syftet samt handlingen i
filmen för att smidigt kunna ljudlägga den. Det är en utmaning att lämna över arbetet åt någon
annan, då alla tänker olika samt har olika preferenser vid skapande. Ett exempel på detta är hur
monstret i vår film skulle låta. Trots enligt oss tydlig förklaring, blev resultatet inte som vi tänkt
oss. Det är inte alltid lätt att förklara för någon i ljud hur man tänker, därför krävs det mycket
arbete, omarbete och redigering för att nå önskat resultat. Man måste testa sig fram för att
komma överrens och förstå varandra. Det kan i detta fall vara bra att ta exempel från andra
filmer eller medier. I vårt fall använde vi oss av exempel från några av de filmer vi nämnt här:
4.2 Att bygga upp spänning – horror eller terror?

4.8 Sammanfattning
Vi har i vår film försökt implementera så mycket vi kunnat av det vi forskat om. Det har varit
en utmaning att lyckas skapa en harmoni mellan de olika skräckelement vi funnit intressanta
och givande. Att begränsa oss så pass mycket att vi kunnat fokusera på de mest matnyttiga
delarna av arbetet i praktiken var också klurigt. Vi har använt oss av både horror-skräcken och
terror-skräcken, då de båda har kunnat tillföra mycket för vår produktion och ofta bygger på
varandra och är som bäst då de kombineras. Om terror momentet ska ge bästa effekt är vägen
dit bäst om man kan bygga upp skräck via horror. Att använda oss av de rädslor vi lärt oss
mycket om i arbetet, såsom rädsla för mörker, främmande varelser/miljöer, blod, insekter och
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för att bli övergiven, med mera, har varit ett stort fokus i vår produktion. Att bygga upp
spänning görs under en hel produktion av en skräckfilm egentligen. Med början vid
idéspånandet, under manusförfattandet, själva inspelningen och även i efterredigeringen av
filmen. I början kan det handla om miljö, atmosfär och det tittaren ska se, saker som ska inträffa
och karaktärer och dylikt. I klippningen och efterredigeringen, postproduktionen, som är det
sista man gör, handlar det om att våga dra ut på scenerna och att inte klippa för tidigt. Effekter
när minst anar det, men även när man anar det, är bra byggstenar. Ibland bygger man upp en
förväntan. För att tittaren inte ska kunna räkna ut vad som kommer att hända, måste man
därmed låta förväntan rinna ut i sanden ibland. När tittaren hinner gå tillbaka till ett mer
avslappnat läge, då musiken inte längre stegrar och man tror att man kan andas ut, då är det
effektivt att skrämma. Pendlingen mellan förberedda skrämselscener och oförberedda, är
oerhört effektiva utifrån vad vi kommit fram till.
Vi återkommer än en gång till att aktivera tittarens fantasi och det gör man som bäst genom
öppna scener, det vill säga, man utelämnar eventuella repliker och låter bilden tala. Man
gestaltar mörker, tomhet och skapar en stämning, mycket utifrån musik, som gör att tittaren
sitter på helspänn och infinner sig i känslan av att något kan hoppa fram när som helst och var
som helst. Färg och kontrast i skräcken lutar åt det lite mörkare och kalla, blåa hållet då detta
ger en kylig känsla. Tittaren ska känna obehag genom ljuset och få känslan av att platsen inte
är trivsam. Vi har försökt blanda in psykologi på så sätt, genom färgval och genom val av
miljöer och den forskning vi gjort under arbetets gång. Psykologi känns som en viktig term, för
att nå fram till en människas känslor, måste man känna till dem. Man måste känna till vägen dit
och det känner vi att vi fått mycket kunskap om.
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5. Resultat & diskussion
Vi har i denna uppsats undersökt vad som generellt sett skrämmer oss människor samt hur
filmindustrin arbetar med skräckgenren för att skrämma sin publik. I tidigt stadie tog vi
kontakt med individer vi tänkte oss skulle kunna ha kunskap att dela med sig för att hjälpa oss
med svar på våra två frågeställningar. Denna metod har varit oerhört värdefull genom hela
vårt arbete.
När vi tog beslutet att gå djupare in i skräcken och rädslor på ett psykologiskt plan
underlättade det arbetsprocessen en hel del. Vi lärde oss att tänka och reflektera på sätt vi
annars inte hade gjort. Det känns som att våra två frågeställningar har stöttat upp för varandra,
dvs. den ena har gett bättre svar och reflektionsmöjlighet för utförligare svar på den andra,
och tvärtom.
En annan metod som varit värdefull är de timmar vi lagt på att titta på olika skräckfilmer,
gamla som nya. Vi har fått ett bredare perspektiv att utgå ifrån rent analytiskt, då vi utvecklat
kunskapen att förstå och kunna bekräfta det vi läst under forskningsprocessen.

5.1 Den psykologiska skräcken
Något vi uppmärksammat under vår forskning och produktion är att skräck är mycket större
och går mer på djupet än det vi ser på TV och bio. Det är en utmaning att skapa bra skräck
som berör och skrämmer oss ordentligt. Det ska vara psykologiskt påfrestande då den vidrör
både moraliska åsikter och oss som personer. Den grundar sig i de flesta fall i rädslor som vi
får i unga år och ibland kan vi inte alltid sätta fingret på vad som egentligen skrämmer oss
eller varför. Men när skräckfilmsindustrin rör runt i huvudet på oss, då vet vi varken ut eller
in. Kanske påminner skräcken om något som tidigare varit betydelsefullt i våra liv, kanske
berör den på ett sätt som vi anser är obehagligt, utan att riktigt förstå varför. Skräcken har
många olika ansikten och lika väl som den kan vara förskräcklig och obehaglig, så kan den
ibland föra med sig bra saker. Vi talar om katharsis-begreppet, vi kan renas och en kanske
nyttig process sätter igång i våra hjärnor. Våra värderingar testas och vi härdas och kanske får
vi en tydligare insikt i var våra moraliska gränser går. Vi pratar censur och vi pratar det
förbjudna, kanske kan det vara nyttigt för oss som individer?
Troligen är det på grund av att skräck kräver känslostormar, en tydlig dramaturgi och
påverkande musik, som det görs mycket dålig skräckfilm. För att skapa skräck behövs det
kunskap om hur människan fungerar rent psykologiskt på ett djupgående plan. Detta märkte
vi när vi satte igång med vår produktion i form av en skräckfilm. Vi insåg att det är väldigt
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många bitar som behöver falla på plats och samverka med varandra för att få ett givande
resultat. Den svåraste biten är att uppnå den tidigare nämnda horror-känslan eller
nagelbitarscenen, den som kryper under huden. Själva momentet när något hoppar fram är
inte lika svårt att genomföra, men vägen dit, för att bygga upp den stämning som behövs, är
desto krångligare. För att det ska få så stark genomslagskraft som möjligt när skräcken väl
dyker upp i bild behöver stämningen stegras. Filmindustrin arbetar ofta genomgående med
ljud och musik. Det går inte att skapa skräck på samma sätt utan ljud och musik. En
skräckfilm utan dessa delar är ingen skräckfilm, troligen för att så många sinnen som möjligt
måste aktiveras. Klassiska scener kan vara att karaktären i filmen hör något och sakta börjar
röra sig mot platsen där ljudet kommer ifrån. Samtidigt så stegrar sig musiken för att sedan
precis innan skräcken tar vid bli tyst. Tystnadens makt är otrolig. Tittaren vet att något
kommer att hoppa fram, men med hjälp av att stämningen byggs upp till en hög nivå, blir vi
mycket räddare än vad vi skulle blivit om något hoppat fram utan anledning. Skräck är
tidskrävande, men oerhört effektfullt när man väl lyckas.

5.2 Tittaren
Tittaren är ett nyckelord som dykt upp för oss vid flera tillfällen. Tittaren uppfattar inte allt
lika självklart som vi som skapar filmen gör. Det är viktigt att involvera tittaren genom hela
filmen för att intresset skall hållas vid liv och filmen inte ska bli tråkig. Som vi skrev tidigare
(se kapitel 3.4.3.5) vill man ge tittaren ett övertag gentemot karaktärerna i filmen, det vill säga
att tittaren vet mer än karaktärerna. Tittaren intar därmed en roll där han/hon ibland kan räkna
ut vad som kommer att hända härnäst. Detta gör det intressant för tittaren, då han/hon
automatiskt sitter och varnar karaktärerna eller tänker sig att de är korkade och ifrågasätter
karaktärernas handlingar. Det här är ett sätt att skapa spänning. Han/hon vill fortsätta titta,
men ändå inte.
Ibland kan det vara tvärtom, att tittaren vet mindre än karaktärerna och man lämnar
honom/henne ovetande. Detta skapar spänning på ett annat sätt. Tittarens fantasi kan bana
iväg hur långt som helst och tanken på vad som i filmen kan komma att hända härnäst gör att
tittaren sitter på helspänn. Som skräckfilmsskapare är övervägandet av hur mycket vetskap
tittaren ska få kännedom om det svåraste. Många filmer visar eller förbereder tittaren för
mycket, vilket kan ge motsatt effekt och resultera i att tittaren kan förutse för mycket av vad
som komma skall. Då tappar tittaren intresset och detta leder till en dålig filmupplevelse.
Att visa monster/”skräckelement” för mycket i en skräckfilm är också en effekt som
missbrukas. Tittaren måste hela tiden uppleva det i filmen skämmande elementet som okänt
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för att intresset ska kvarstå. Visar man exempelvis ett monster för mycket i filmen, blir det
inte längre obehagligt.

Gränserna är hårfina för hur mycket eller hur lite man ska låta tittaren veta, känna, tycka eller
tänka. Men många av oss kan känna igen känslan av att sitta och titta på en skräckfilm som
bygger upp stämningen riktigt bra, men någonstans mot slutet faller det, då något går snett.
Det blir för mycket av någonting, eller blir något för orealistiskt. Det är klassiska fenomen
och listan på filmer skulle kunna bli lång. Därför är det viktigt att ta vara på ”bra skräck.”

5.3 Skräckfilmens framtid – höga krav och gränsöverskridande?
Vi har gjort en tidsresa från när den första skräckromantiska romanen kom på 1700-talet till
2010-talet när skräcken ser helt annorlunda ut, när man gör allt för att skrämma människor på
värsta tänkbara sätt. Detta har lett till att vi funderar över hur skräckfilmen kan komma att
gestaltas i framtiden. Vi tänker oss först och främst att gränserna för vad som är moraliskt
korrekt avtonas och det förbjudna blir mer vardagsmat. Detta beror troligen på att vi härdas.
Som vi skrev tidigare, kan den vane skräckfilmstittaren skratta åt ett huvud som sprängs bort i
filmen Bad Taste (1987), medan den som inte är lika van kan se det som motbjudande.

5.4 Moral, gränser & krav?
Om vi går tillbaka till den 2 december 1980, då det beryktade debattprogrammet ”Studio S &
Videovåldet” sändes i SVT, orsakades en gigantisk moralpanik. Det demonstrerades några
exempel på våldsamma videofilmer som en alltför ung ålderskategori hade lagt vantarna på,
däribland Motorsågsmassakern (1974). Föräldrar var ursinniga över vad filmindustrin
producerat och vad deras barn i förlängning fick tillgång till. Anna Arnman sade under
intervjun vi hade med henne då vi diskuterade Studio S debatten, att dagen efter den sänts,
var filmerna utlånade över hela landet. Detta är en intressant aspekt då vi människor trots etik
och moral ofta dras till det förbjudna och otäcka.

Själva tog vi oss tiden att titta på debatten och försökte sätta oss in i problematiken utifrån
hur samhället såg ut i början på 80-talet. Vi försökte också få förståelse för den panik som
bröt ut, men det var svårt för oss att ta in, då vi själva kommer från en annan generation.
Det kändes konstigt för oss att man reagerade så starkt på något som numera är mer
lättillgängligt än för 30 år sedan. Vi fick oss en tankeställare trots allt och kom fram till att
utvecklingen gått fort framåt och vi ställde oss frågan var vi egentligen kommer att hamna.
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I framtiden tror vi att det kommer att handla mycket om att överskrida gränser mer än vad
som redan gjorts i skräckens värld. Detta för att vi som älskar skräckgenren inte ska tröttna.
Vi tror att detta är det största problemet med skräck. En skräckfilm är inte lika skrämmande
andra gången du ser den, eftersom du vet vad som kommer att hända och när - du är
förberedd. Detta till skillnad från en annan filmgenre där filmen fortfarande kan vara bra och
ibland till och med bättre andra gången du ser den. En skräckfilm kan förstås också vara bra
andra gången du tittar på den, men spänningen som uppstår när man är ovetande om vad som
komma skall saknas. Man blir härdad och till slut tycker man sig inte bli lika lättskrämd och
man höjer kraven på skräckfilmsindustrin. Man vill ha mer av det förbjudna samtidigt som
man kanske inte vill? Det är en utmaning. Variation förnöjer, men någonstans måste man
sätta stopp, då viss skräck kanske inte längre är obehaglig på ett överkomligt sätt. Skräcken
har blivit provocerande, sexistisk, rasistisk och berör områden som gör det obehagligt på ett
avskräckande sätt. Det går till en gräns där moralen tar vid och man tappar intresset som
människa.

På tidigt stadium när vi lånade böcker på biblioteket fick vi tag på en bok som utifrån titel
och omslag såg intressant ut. När vi börjar bläddra i den mötte vi sadistiska
grovpornografiska bilder och där kände vi att våra personliga gränser överskreds. Vi lade
undan boken och kände oss illamående. Skräcken har många olika ansikten och än en gång
undrar vi, vart är den på väg och hur kommer den att se ut i framtiden?

5.5 Klassiker som håller måttet än idag – varför?
Vi pratar om skräckfilmens utveckling och de krav dess publik ställer. Dock finns det de
filmer som fortfarande håller sig på topplistan och har många år på nacken. Filmer som
Exorcisten (1973), The Shining (1980) och När lammen tystnar (1991) är några av flera
exempel. Det är filmer de flesta känner till, vare sig man gillar skräck eller ej. Kanske beror
det på att det är den typ av skräck som berör på ett psykologiskt plan och att det är filmer med
en tydlig röd tråd med fokus på en bra handling. I skräckfilm kan handlingen ibland glömmas
bort då det fokuseras för mycket på att den ska vara obehaglig och skrämmande. Handlingen
och dramaturgin är trots allt lika viktig som i en annan film, då man om detta saknas tappar
intresset för filmen. När en film är obehaglig på ett psykologiskt plan med bra kombinerade
skräckeffekter, kanske är det då den är som bäst.
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5.6 Smartare karaktärer?
Något annat vi själva tänkt på under skräckfilmens utveckling är den klassiska känslan man
brukar få som att ”nej, gå inte in där!” eller ”varför går han/hon själv?” eller ”varför åker de
inte därifrån?” I en del senare skräckfilmer känns det som om man börjat lösa ursäktandet att
”han/hon är korkad - för att det är en skräckfilm.”
Utvecklingen har tagit oss ett steg längre och det blir mer verklighetstroget, dvs. människor är
inte alltid ”dumma” på samma sätt i alla skräckfilmer nuförtiden, vilket gör att spänningen
stiger ytterligare, då personerna i filmen vid dessa tillfällen ofta agerar som man själv skulle
gjort. Detta är dock en generalisering, men för att ge ett exempel:
Filmen Grave Encounters (2011), där ett filmteam planerar att spela in en dokumentär på ett
gammalt mentalsjukhus och allt går snett. När det i filmen börjar inträffa obehagliga saker
försöker karaktärerna faktiskt ta sig ut, men det visar sig att det inte går. När de öppnar dörren
de kommit in genom samt fler dörrar med skylten ”exit”, visar det sig att utgångarna inte är
utgångar längre. De visar sig ha ersatts av långa korridorer som aldrig tar slut. Karaktärerna i
filmen kommer helt enkelt inte ut och kan inte göra något åt det, det gäller bara att överleva
och invänta att något gott förhoppningsvis ska hända, vilket det dock inte gör med tanke på
filmgenren.

När man tittar på en film tenderar man ofta att leta efter en karaktär man kan känna igen sig i.
Detta genom handlingar och tankesätt. I skräckfilmens värld kanske man inte alltid upplever
en sådan känsla, då karaktärerna som tidigare nämnt ofta är ”korkade.” Nytänkandet att ”lösa”
problemen med de mindre smarta karaktärerna kanske kan få oss att få en ännu starkare
filmupplevelse, då det faktiskt skulle kunna vara du själv som var med i filmen eftersom du
plötsligt kan känna igen dig i karaktären?

5.7 Analogt kontra digitalt?
Sist men inte minst är 3D och digitala effekter nämnvärda för framtidens skräckfilm. Utifrån
vad vi förstått kombinerar man idag analoga och digitala effekter, men digitala effekter tar
successivt över. Dock tror vi inte att analoga effekter kommer att glömmas bort helt, vi tror
snarare att den metoden kommer fortsätta att användas som ett komplement till de digitala
effekterna. Det finns för och nackdelar med båda metoderna. Analoga effekter är ofta väldigt
effektiva när de blir riktigt bra. Främst när det kommer till sår, blod och skador. Däremot är
man begränsad. En explosion eller en stor och farlig dinosaurie kan både vara problematiskt
och riskfyllt att skapa. I sådana fall har man tekniken att tacka.
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Vi jobbade i vårt projekt med en blodig slutscen. Där använde vi oss nästan uteslutande av
analoga effekter. Vi kokade eget blod och filmade i en mörk miljö. Vi upplevde det som att ju
mer tid vi tog till analoga effekter, desto mer vann vi på det då vi fick bättre material att
redigera. Blodscenen i slutet av vår film hade vi aldrig kunnat få till på samma sätt om vi bara
använt oss av digital teknik. Att skapa verklighetstroget blod digitalt är oerhört svårt. Allt som
är organiskt är svårt att efterlikna på ett verklighetstroget sätt; mjuka former, hår, tyg, växter
och vätskor är exempel på detta. Det är inte omöjligt men det kan vara avancerat och ta
mycket lång tid. Dett har vi flera gånger fått erfara under vår produktion och även i tidigare
arbeten.
Fördelar med digitala effekter är att man kan skapa vad man vill och göra det hur overkligt
som helst. Nackdelen är dock att det ibland tenderar till att inte se verklighetstroget ut, vilket i
skräckfilmens fall ofta är viktigt. Ett exempel på en film där man enligt vår mening upplever
detta, är filmen MAMA (2013). Detta är en film vi hade höga förväntningar på och
stämningen och skräcken till en början byggs upp otroligt bra. Men när filmen närmar sig sitt
slut förvinner spänningen, detta för att monstret i filmen visas för mycket och i för långa
sektioner. Ett monster/skräckelement blir inte obehagligt om tittarens egen fantasi inte
aktiveras och det visas för mycket i bild som vi tidigare nämnt. Känslan av att det obehagliga
kan dyka upp var som helst försvinner helt och hållet och bristande digitala effekter gör i
filmen att man inte blir lika rädd eftersom ”det inte skulle kunna hända på riktigt”. Det är
därför intressant att spekulera kring hur det kommer att se ut i framtiden. Kommer den nya,
moderna digitala världen ta över eller kommer man fortfarande hålla fast vid delar från de
hederliga och verkliga analoga effekterna? Skräcken har visat sig ha många olika ansikten
och dess utveckling ska bli intressant att ta del av.
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6. Slutord
Att använda oss av frågeställningarna ”Vad skrämmer oss människor, generellt sett?” samt
”Hur arbetar filmindustrin med skräckgenren för att skrämma sin publik?” har som vi tidigare
nämnt gett oss en bred grund för reflektionsmöjligheter.
Skräck är ett oerhört stort område. Trots att vi begränsat oss till skräckfilm som genre känner
vi att det varit svårt att besvara och reflektera kring allt vi från början tänkt. När vi reflekterat
över rubriker i arbetet har nya intressanta frågor dykt upp för oss och vi har haft svårt att
begränsa oss. Skräckfilm som genre har en lång och utförlig historia och när vi valde att gå in
i skräcken på ett psykologiskt plan växte fler stigar fram ju längre vi kom i arbetet. Vi känner
nu i efterhand att vi trots vår djupgående forskning enbart har skrapat på ytan av vad
skräcken har att erbjuda, vilket för oss känns intressant då vi har mycket mer att upptäcka i
framtiden. Vi är nöjda med vår insats och vår förhoppning är att du som läsare har fått en
tydligare förståelse och kunskap kring vad som skrämmer dig och varför. Kanske kan du nu
sätta fingret på det som ligger bakom varför du är så otroligt rädd för dockor eller clowner i
skräcksammanhang?
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7. Ordlista
antagonist - motståndare, fiende, person i motsättning till annan person; något som verkar i
motsatt riktning eller på motsatt sätt mot något annat.
katharsis - ett grekiskt ord med betydelsen "rening"
mainstream(-film) - som ett allmänt begrepp: beskriver en kulturyttring med
grundbetydelsen huvudströmning.
Inom film: populärfilmer, gjorda och marknadsförda enligt en genres fastställda konventioner

psykoanalysen - skapades av den österrikiske läkaren Sigmund Freud. Psykoanalysen är en
grupp psykologiska teorier och metoder som har det gemensamt att de förutsätter att
människans psyke har en omedveten del, Begreppen konflikt och konfliktlösning är centrala i
psykoanalysen
eskapism - verklighetsflykt. En person som framställer sin personlighet eller handlingar på
ett sätt som personen har fantiserat om och som inte är reella, är en eskapist.
ontologi - (av grekiskans on, genitiv ontos "varande" och logia "lära", av logos "ord") är inom
filosofin, antropologin och andra besläktade vetenskaper, namnet på läran om det varande
gällande hur världen eller tingen är beskaffade, vilka deras väsensbetingade drag är.
Skärpa – skarphet (i detta sammanghang: egenskapen hos en bild att ha skarpa linjer)
Oskärpa – suddighet (i detta sammanhang: bilden/delar av bilden uppfattas suddig och har
oskarpa linjer)
Grodperspektiv – kallas bilder filmade ur en sådan vinkel att de är riktade uppåt, jämförbart
med hur en groda som sitter på marken och tittar uppåt skulle kunna tänkas uppleva sin
omvärld. Begreppet används oftast bildligt då man vill framställa något som stort,
svåröverskådligt och/eller hotfullt.
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