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Inledning

Syftet med denna uppsats är att granska om det finns specifika narrativa mönster för hur 

antagonister dör i samtida amerikansk film med den klassiska berättarstilen eller den s.k. 

postklassiska berättarstilen.1 Den tidsperiod som vanligtvis refereras till klassisk berättarstil är 

mellan åren 1917 till 1960. David Bordwell hävdar dock i boken The Way Hollywood Tells It: 

Story and Style in Modern Movies att denna stil även existerat efter 1960 till nutid.2 Oavsett 

om vi kallar film från åren 1960 till nutid postklassisk- eller klassisk berättarstil så följer den 

vissa specifika narrativa mönster.3 Dessa innefattar bl.a. en lättförståelig och överskådlig 

berättarteknik. Det är under denna specifika tidsperiod som uppsatsen kommer att granska om 

det finns narrativa strukturer för antagonisters död. Uppsatsen kommer också att granska om 

det finns ett samband mellan hur antagonister dör och varför i förhållande till vem de är och 

vilka gärningar de gjort. Jag kommer också att försöka besvara frågor som; Hur ställer sig 

filmens protagonist och publik till antagonistens dödsmoment? När är det passande för en 

protagonist att döda en antagonist? Har det betydelse för vilken typ av antagonist som dör på 

ett visst sätt? Jag kommer att detaljstudera vissa specifika filmer och hur dödsmomentet för 

filmens antagonist är strukturerat. Till min hjälp kommer jag också att studera publicerat 

material för hur samtida amerikansk film med klassisk berättarstil är narrativt strukturerade i 

sin helhet. 

Något som fascinerat mig länge är hur Hollywoodfilm använder sig av vissa specifika 

formatmallar.4 Dessa mallar inkluderar bl.a. att en film delas upp i tre akter med vissa 

specifika riktlinjer kring varje akts innehåll och längd men också hur man utvecklar de olika 

karaktärerna och deras personlighetsdrag. Det är sällan jag blir överraskad över en films 

förveckling eller när en karaktär dödas. I de fall jag blir överraskad behöver inte det betyda att 

dessa formatmallar ej följs. Det går även att överraska en inbiten filmentusiast som jag själv. 

Något som jag också reflekterat över är att själva dödsakten för en karaktär följer vissa 

formatmallar. Dessa formatmallar är lika de som filmen följer i sin helhet men har även sina 

egna specifika mönster. Det är dessa mönster som denna uppsats skall undersöka. 

                                                          
1 David Bordwell skriver om den klassiska berättarstilen och dess mönster i boken Narration in the Fiction Film,
Madison: University of Wisconsin Press 1985 s.157-164.
2 David Bordwell skriver om hur den klassiska berättarstilen fortfarande existerat i film efter 1960 till 2004 i 
boken The Way Hollywood Tells It: Story and Style in Modern Movies, Berkeley: University of Califonia Press 
2004 s.12-17.
3 Denna uppsats har inte i avsikt att debattera skillnaden eller likheter mellan de två begreppen utan kommer 
hädanefter för enkelhetsskull att enbart hänvisa till den samtida berättarstilen som klassisk.
4 Med Hollywoodfilm menas här den samtida filmen med klassisk berättarstil. Filmen behöver inte vara skapad i 
Amerika. En film som Mad Max (George Miller, 1979) följer denna stil fastän den är en australiensisk film.
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De olika kategorierna av antagonister

Till att börja med låt oss redogöra för vad som menas med begreppet antagonist. Antagonisten 

är den som initierar konflikten eller störningen som står i centrum i filmen.5 Detta medför att 

en antagonist inte behöver vara en enskild människa eller grupp människor. I denna uppsats 

kommer de att delas upp i fem huvudgrupper. Det ska understrykas att dessa huvudgrupper är 

icke etablerade huvudgrupper inom den filmanalytiska världen utan enbart skapade i syfte för 

denna uppsats. I uppsatsen kommer det att argumenteras att den kategori antagonisten tillhör 

kan vara avgörande för hur och varför de dör. Grupperna de delas in i är:

1. Alternativa livsformer

2. Sjukdomar

3. Naturkatastrofer 

4. Människor 

5. Protagonistens egna demoner

Alternativa livsformer

En alternativ livsform kan bl.a. vara en rymdvarelse, vampyr, vålnad, djur eller ett monster. 

En entitet eller varelse som utgör ett hot för protagonistens liv och/eller livet på andra i dennes 

närhet. Dessa typer av antagonister hittas främst i science fiction- och skräckfilms genrerna.

I filmerna Alien (Alien: den åttonde passageraren, Ridley Scott, 1979) och Godzilla

(Roland Emmerich, 1998) är antagonisten en rymdvarelse respektive en jätteödla. Andra typer 

av antagonister av denna kategori kan vi hitta i filmer som Jaws (Hajen, Steven Spielberg, 

1975), Poltergeist (Tobe Hooper, 1982), Dawn of the Dead (George A. Romero, 1978) och 

From Dusk Till Dawn (Robert Rodriguez, 1996).6 I dessa filmer är antagonisterna en haj, 

vålnader, zombies och vampyrer. I filmer som The Texas Chainsaw Massacre

(Motorsågsmassaken, Tobe Hooper, 1974), Halloween (Alla helgons blodiga natt, John 

Carpenter, 1978) och Friday the 13th Part 2 (Fredagen den 13:de del 2, Steve Miner, 1981) 

är antagonisterna egentligen människor men i detta fall inkluderas de in i underkategorien 

monster. Denna underkategori av antagonister hittas vanligast i skräckfilmsgenren. Dels 

hamnar de i denna underkategori på grund av deras monstruösa agerande men de har också 

                                                          
5 Bordwell, Narration in the Fiction Film, s.157. ”[…] the plot consists of an undisturbed stage, the disturbance, 
the struggle, and the elimination of the disturbance.”
6 Synopsis till Poltergeist hittas på The Internet Movie Database; 
http://www.imdb.com/title/tt0084516/plotsummary (2006-12-22).
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andra karaktärsdrag som gör att de skiljs från antagonister som tillhör kategorien människor.7

Dessa drag inkluderar en förklädnad, saknaden av tal, onaturlig styrka, ett hämningslöst 

beteende, kroppsliga deformationer och att de är svåra att döda.8 Alla dessa karaktärsdrag 

resulterar i att publiken får ett annat förhållande till dessa typer av antagonister än de av 

kategorien människor eftersom de inte upplevs som mänskliga. 

En antagonist som hamnar i underkategorien monster är Michael Myers i filmen 

Halloween. Myers dödade sin syster på Halloween när han var sex år gammal. 15 år senare 

rymmer han från det mentalsjukhus där han vårdats. Han återvänder till sin hemstad för att 

igen återuppta sin mordorgie. Dels hamnar han i kategorien på grund av sitt monstruösa 

handlande. Han går och hugger ihjäl människor utan till synes någon specifik anledning. Dels 

också på grund av att han besitter alla de andra karaktärsdrag som antagonister av 

underkategorien monster innehar. Han har en onaturlig styrka. Vid ett tillfälle tar han 

strypgrepp om en manlig karaktär och lyfter upp honom utan större ansträngning innan han 

hugger en kniv rakt igenom mannens bröst. Han är också förklädd i en Halloween mask. 

Masken medför ett psykologiskt övertag men resulterar också i en svårhet att identifiera sig 

med honom. Myers förblir en anonym tillsynes känslokall gestalt. Antagonister av denna 

underkategori talar aldrig och förekommer sällan med andra människor i naturliga sociala 

samanhang. Myers yttrar inte ett ord igenom hela filmen. De enda gångerna världen syns ur en 

antagonists, av underkategorien monsters, perspektiv är när de förföljer sina offer. I filmen 

Halloween får vi endast uppleva världen ur Myers ögon när han förföljer Laurie (Jamie Lee 

Curtis) och henne väninnor. De är vanligen svåra att döda. Myers överlever ett hugg i halsen 

med en sticka, knivhugg, skjuten sex gånger och ett fall från en andra våning. I de fall de inte 

bär mask eller får den avsliten under en närstrid, så är deras ansikten vanligtvis vanställda. I 

Halloween så drar Laurie av Myers masken och hans ansikte visas som hastigast. Ansiktet är 

gravt deformerat. Han tros ha dödat och ätit en hund när han blir hungrig. Alla dessa 

karaktärsdrag och beteenden resulterar i att Myers aldrig uppfattas som mänsklig utan bara 

som ett mördande monster.

                                                          
7 Carol J. Clover redogör för några specifika karaktärsdrag som antagonister innehar i skräckfilmer i boken Men, 
Women and Chain Saws: Gender in the Modern Horror Film, Princeton, N.J.: Princeton University Press 1992 
s.30. ”They are usually large, sometimes overweight, and often masked.” [---] “[…], the killers are superhuman: 
their virtual indestructibility.” 
8 Det bör tilläggas att Leatherface i originalfilmen The Texas Chainsaw Massacre från 1974 agerande i vissa 
avseenden strider mot de karaktärsdrag som inkluderar honom i underkategorien monster. Han är undergiven sin 
far vilket indikerar att han i vissa fall kan kontrolleras. Han verkar skrämd efter att ha dödat karaktären Jerry
vilket tyder på att han inte alltid är orädd. Han talar en gång i filmen även om det ej är tydligt eller högt nog för 
att uppfattas. Däremot i filmens remake från 2003 finns inga tvivelaktigheter om att han tillhör underkategorien 
monster.
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Sjukdomar och naturkatastrofer

Som tidigare nämnts är antagonisten den som initierar konflikten eller störningen som står i 

centrum i filmen. Detta betyder att antagonisten inte alltid behöver vara en varelse, entitet 

eller människa. I vissa fall är antagonisten en sjukdom eller en naturkatastrof. I Lorenzo’s Oil 

(Lorenzo’s olja, George Miller, 1992) är hjärnsjukdomen, som Lorenzo Odone lider av, 

antagonisten.9 I filmer som Earthquake (Jordbävningen, Mark Robson 1974), Armageddon

(Michael Bay, 1998), och Twister (Jan de Bont, 1996) är antagonisterna en serie 

jordbävningar som drabbar Los Angeles, en asteroid i kollisionskurs med jorden samt en 

orkan. Dessa antagonister tillhör kategorien naturkatastrofer. 

Antagonister i mänsklig skepnad

Antagonister av kategorien människor kan hittas i alla genrer. Det ska tilläggas att alla 

antagonister av denna kategori inte behöver dödas för att övervinnas. I filmen Rocky (John G. 

Avildsen, 1976) är protagonistens, Rocky Balboas (Sylvester Stallone), mål att klara av 15 

ronder i en boxningsmatch mot sin motståndare, Apollo Creed (Carl Weathers). Ett annat 

exempel på en film utan behov av antagonistens död är The Verdict (Domslutet, Sidney 

Lumet, 1982). I filmen är Frank Galvins (Paul Newman) målsättning att vinna ett 

skadeståndsmål där målsägarens syster har hamnat i koma på grund av läkarvårdslöshet. I 

dessa typer av filmer finns det inget i berättelsen eller genren på filmen som talar för 

antagonistens död. Publiken förväntar sig inte heller att antagonisten ska dö utan är mer 

intresserade av att protagonisten segrar. 

Ett av de mest förekommande teman i de filmer där antagonisten av denna kategori dör är 

att antagonisten är en mördare och protagonisten har en yrkesroll där denne ska upprätthålla 

ett rättssystem. I filmen The Silence of the Lambs (När lammen tystnar, Jonathan Demme, 

1991) jagar FBI-aspiranten Clarice Starling (Jodie Foster) seriemördaren Buffalo Bill (Ted 

Levine) som efter han dödat sina offer flår dem. Hon tar till hjälp av, en av de mest kända 

antagonister av denna kategori, Doktor Hannibal Lecter (Anthony Hopkins). Han är själv en 

seriemördare och psykopat som efter att ha mördat sina offer äter dem. 

Protagonistens egna demoner 

Precis som i fallet med antagonister av kategorien sjukdomar behöver en antagonist inte alltid 

vara en separat entitet, människa eller livsform från protagonisten. Det förekommer att 
                                                          
9 Synopsis till Lorenzo’s Oil hittas på The Internet Movie Database; 
http://www.imdb.com/title/tt0104756/plotsummary (2007-01-07). 
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protagonisten är sin egen antagonist. En protagonist inre demoner kan skapa minst lika stor 

konflikt som en, från protagonisten, separat antagonist. I filmen Leaving Las Vegas (Mike 

Figgis, 1995) reser Ben Sanderson (Nicolas Cage) till Las Vegas för att dricka ihjäl sig.10

Filmen kan fungera som ett exempel på en protagonist som är sin egen antagonist. Hans inre 

demoner leder honom in i självdestruktivitet och tillsist döden.11

Det är ett vanligt tema att filmers protagonist kämpar mot egna inre demoner samtidigt 

som han slås mot de yttre.12 Ett vanligt upplägg är att protagonisten har en svaghet som är till 

antagonistens fördel. I filmen Jaws är polischefen Brody rädd för vatten vilket gör att 

antagonisten som är en haj och befinner sig i vattnet, tycks få ett större övertag.

I den typen av film där protagonisten dör till följd av sitt destruktiva beteende är det oftast 

på grund av de tar sina egna liv direkt eller indirekt tillföljd av sitt eget handlande. I dessa fall 

skiljer sig antagonistens, eller rättare sagt protagonistens, död från de övriga antagonisterna i 

sin framställning och orsak. Detta bl.a. beroende på att biopubliken har andra känslomässiga 

behov inför protagonisten död. Hur döden framställs och motiven till den kommer att vidare 

beröras i kapitlet Dödens skepnad.

Det bör tilläggas att denna kategori medför något av en problematik när det gäller att 

kategorisera antagonisten. Den inre konflikten kan vara ett resultat av en psykisk ohälsa eller 

sjukdom. Detta borde då medföra att de skulle hamna under kategorien sjukdomar. Dock i 

denna uppsats kommer de eventuella psykiska sjukdomarna separeras från de fysiska. Så 

oavsett om protagonistens egna demoner är ett resultat av en psykisk ohälsa eller ett resultat 

av enbart medvetna destruktiva beslut så får denna typ av antagonist sin egen kategori. Denna 

uppsats kommer heller inte att gå in något djupare på denna kategori av antagonist men jag 

ansåg att den var värd att nämnas.

De narrativa strukturerna för en antagonists död

De narrativa strukturerna eller mönster för en berättelse innefattar hur berättelsen är uppbyggt 

rent strukturellt. Det mest förkommande sättet är att dela in berättelsen i tre delar eller tre 

                                                          
10 Synopsis till Leaving Las Vegas hittas på The Internet Movie Database; http://www.imdb.com/title/tt0113627/
(2006-12-21). 
11 Det bör tilläggas att många av samtidens forskare menar att alkoholism är en sjukdom. Något som denna 
uppsats ej motsätter sig. Dock pågår fortfarande debatten om alkoholism är en psykisk eller en fysisk sjukdom. 
Denna uppsats kommer att kategorisera alkoholism som en psykisk.
12 Bordwell, The Way Hollywood Tells It, s.29. ”Every major character should have a flaw.”
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akter med en början, mitt och ett slut. När det gäller manus till Hollywoodfilm så finns det 

vissa specifika mallar för hur dessa akter är strukturerade i bl.a. innehåll och längd. 13

Causuality, Time and Space

De narrativa strukturerna för en film med klassisk berättarstil är beroende av causuality, time

och space. Causuality innebär förhållandet mellan orsak och verkan i filmen. För att förstå en 

berättelse måste vi förstå sambandet mellan olika händelser.14 Några andra betydelsefulla 

beståndsdelar för en film är att berättelsen utspelar sig alltid under en viss tid, time och vid en 

eller flera platser, space. I vissa filmer utspelar sig händelser parallellt med varandra.15 Detta 

kallas parallel action och kan användas för att exempelvis höja spänningen eller göra filmen 

mer narrativt intressant. I The Silence of the Lambs utspelas två parallella händelser samtidigt 

med varandra i slutet av filmen. FBI stormar ett hus där de tror seriemördaren Buffalo Bill 

befinner sig. Filmen växlar mellan FBI männen utanför ett hus och Buffalo Bill inne i sitt hus. 

I sekvensen går en förklädd FBI agent fram till ett hus och ringer på dörrklockan. I detta skede 

visas dörrklockan som ringer i Buffalo Bills hus. Buffalo Bill befinner sig i källaren men hör 

klockan ringa och är nu på väg mot dörren. När ingen öppnar stormar FBI huset. Samtidigt 

öppnar Buffalo Bill dörren och utanför står Clarice Starling. Sekvensen är konstruerad så att 

vi förmodar FBI stormar huset där Buffalo Bill befinner sig vilket inte är fallet. Resultatet av 

att visa de två olika händelserna samtidigt medför att de får en annan betydelse än om de 

skulle visats separat från varandra. 

Story and Plot

För att överskåda hur en film är narrativt konstruerad kan man se den på två olika sätt, story

och plot. För att utveckla begreppen kan man säga att plot innefattar allt vi ser i filmen från 

miljöer till karaktärer. Likaså det som kallas nondiegetic elements, som exempelvis filmens 

musik samt för- och eftertext. Diegestic elements är det som endast existerar i berättelsens 

värld, dvs. endast sådant som karaktärerna själva kan se eller höra. Plot är det enda som har 

nondiegetic elements medan både story och plot har diegestic elements. Story innefattar, 

precis som med plot, de som visas i filmen men också sådant vi förmodar har inträffat 

exempelvis innan eller emellan olika scener.16 I filmen The Silence of the Lambs intervjuar 

                                                          
13 Bordwell, The Way Hollywood Tells It, s.28f.
14 David Bordwell och Kristin Thompson redogör för filmers narrativa strukturer i boken Film Art: An 
Introduction, Sixth Edition, New York, N.Y.: The McGraw-Hill Companies Inc. 2001 s.60f.
15 Ibid. 
16 Bordwell & Thompson, s.61ff.
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Clarice Starling en ung kvinna på ett café. I nästa scen Clarice Starling medverkar står hon 

utanför dörren till Buffalo Bills hus. Filmen visar aldrig henne förflytta sig från caféet till 

huset. Vi ser heller henne aldrig ringa på dörrklockan. Dock drar vi slutsatsen om att hon har 

förflyttat sig på något sätt mellan caféet och huset samt att hon har ringt på dörrklockan. Detta 

eftersom Buffalo Bill öppnar dörren efter att han hört dörrklockan ringa och hon står utanför. 

Alla dessa aktiviteter som vi förmodat skett och ser ske faller under begreppet story.

De tre akterna

Den mest förekommande stilart i kommersiell film kallas klassisk berättarstil. Filmer som 

Alien, Jaws och Terminator (James Cameron, 1984) följer denna berättarstruktur. Den 

klassiska berättarstilen är baserad på ett treaktsformat.17 Akterna delar in filmen i en början, 

mitt och slut. Det är vanligt att dödsmomentet för en huvudkaraktär av en film med klassisk 

berättarstil också är indelad i tre akter. Detta är speciellt tydligt och sant för antagonister av 

kategorien alternativa livsformer. Låt oss använda filmen Jaws som exempel.

Akt I – The Setup

En film startar antingen med en händelse eller en karaktär. I fallet med filmen Jaws så startar 

filmen med en händelse. En ung kvinna blir attackerad och dödad av en haj. I den första akten 

introduceras huvudkaraktärerna i berättelsen, deras mål och de hinder de troligen kommer att 

konfronteras med för att uppnå deras mål.18 Delen av filmens plot som i begynnelsen etablerar 

karaktärerna och händelserna kallas för exposition. Det är nu som man försöker att fånga 

publikens intresse och denna akt kallas oftast the setup. Första akten tar generellt upp en 

fjärdedel av filmens totala längd.19

I filmen Jaws startar den första akten för antagonistens död efter att Hooper (Richard 

Dreyfuss) antas vara död och Quint (Robert Shaw) blir ihjälbiten av hajen. Båten håller på att 

sjunka och hajen attackerar förarhytten där Polischefen Brody (Rod Scheider) befinner sig. 

Brody greppar en syrgastub och slår mot hajen för att avvärja hajens attack. Syrgastuben 

hamnar i hajens mun och hajen drar sig tillbaka. I och med att syrgastuben hamnat i hajens 

mun har det nu etablerats en möjlighet för hur hajen kan gå sin död till mötes. Det har tidigare 

                                                          
17 Bordwell, The Way Hollywood Tells It, s.29. “Today most screenwriters acknowledge the three act structure, 
and around the world it is taught as the optimal design for a mass-market movie.”
18 Bordwell, The Way Hollywood Tells It, s.27. “[…], he suddenly realized that act 1 had to set up the story and 
introduce the main characters.”
19 Bordwell & Thompson, s.68.
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i filmen fastställts att syrgastuberna bör hanteras varsamt eftersom de kan explodera. Detta 

avslutar den första akten. 

Akt II - The Development

Den första akten avslutas oftast med att protagonisten tar ett beslut eller gör ett val som är 

oåterkalleligt. Detta brukar kallas för point of no return.20 Det är nu protagonisten inte har 

något annat val än att konfrontera antagonisten. Det är också i den andra akten som 

komplikationer uppstår. Något som är genomgående för akt två är hur orsak och verkan är det 

som driver karaktärerna och historien framåt. Det innebär att en handling eller händelse 

forcerar fram en reaktion som leder till en ny handling och reaktion, osv. Det är också 

nödvändigt att det vid varje uppklarad konflikt uppstår en ny konflikt. Det är vanligt att den 

andra akten avslutas med en falsk lösning eller ett nederlag för protagonisten.21 I filmen 

Terminator sprängs den tankbil där antagonisten befinner sig. Antagonisten tros dö i 

explosionen men det visar sig snart att så inte är fallet. I de fall en film har ett olyckligt slut 

kan protagonisten få sin seger i detta skede. Detta är fallet med filmen Seven (David Fincher, 

1995). Antagonisten anger sig själv till polisen och störningen i filmen verkar tillsynes vara i 

ordningsställd. Den andra akten tar vanligtvis upp två fjärdedelar av filmens totala längd.

I filmen Jaws startar den andra akten för antagonistens död efter att hajen dragit sig 

tillbaka från styrhytten. Brody klättrar upp på taket till styrhytten där han hittar ett spjut och 

ett gevär. Han börjar klättra upp i masten och hajen attackerar honom igen. Han sticker hajen 

med spjutet ett antal gånger innan han förlorar greppet om det. Hajen drar sig tillbaka en andra 

gång. Detta leder till den tredje och sista akten.

Akt III- The Resolution

Det är i tredje akten som filmen vanligen löser sina huvudkonflikter och är den akt som 

innehåller filmens klimax. De olika utfallsmöjligheterna som existerar i filmens klimax är 

oftast få.22 I Jaws inträffar filmens klimax vid slutstriden mellan hajen och Brody. Filmen kan 

endast sluta på ett av två möjliga sätt. Antingen dör hajen eller så dör Brody. Det mest vanliga 

slutet i samtida amerikansk film med klassisk berättarstil är att är segern tillfaller 

protagonisten. Det som vanligen följer efter detta skede är något som kallas closure. Closure

                                                          
20 Bordwell, The Way Hollywood Tells It, s.29. “[…] ending the act with the protagonist undertaking an 
‘irrevocable act,’ a point of no return.” 
21 Robert McKee skriver om false endings i boken Story. Substance, structure, style, and the principles of 
screenwriting, London: Methuen Publishing Limited 1999 s. 224f.
22 Bordwell & Thompson, s.69f.
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är ett sätt att avrunda berättelsen och inträffar när alla huvudsakliga konflikter eller problem i 

historien är uppklarade. I filmen Jaws inträffar closure när hajen har dött. Det visar sig att 

Hooper fortfarande lever och de båda börjar simma in i mot land. I detta skede antyder Brody 

att hans skräck för vatten har försvunnit. Den tredje akten och sista akten tar vanligtvis upp en 

fjärdedel av filmens totala längd. 

Sista akten för scenen av en antagonists död avslutas alltid med en bekräftelse av dennes 

död eller något som indikerar att hotet inte längre existerar. Detta brukar vanligast ske med 

uppvisandet av den döde antagonistens kropp. 

I filmen Jaws startar den tredje och sista akten för antagonistens död efter Brody har 

tappat greppet om spjutet och hajen drar sig tillbaka. Brody klättrar längre upp i masten när 

hajen börjar simma mot honom från ett par hundrameters avstånd. Brody börjar nu skjuta mot 

hajen, eller rättare sagt syrgastuben i hajens mun och deklarerar sina avsikter med repliken 

”Blow up!”. När han avlossat fem skott tystnar musiken och bilden stannar på honom en 

något längre stund. Han säger ”Smile you son of…” och avlossar det sjätte skottet som träffar 

syrgastuben och hajen exploderar. Detta avslutar tredje och sista akten.

De tre akterna - sammanfattning

I fallet med filmen Jaws så syns de tre akterna väldigt tydligt. Hur hajens dödssekvens är 

strukturerad är förankrad i den kategori som antagonisten tillhör, alternativa livsformer. En 

antagonist av denna kategorien har som regel en mera utstuderad och utdragen dödssekvens. 

Hur ett dödsmomentet är konstruerat kan också vara ett resultat av hur filmen tidigare 

handskats med dödandet av karaktärer. I filmen Jackie Brown (Quentin Tarantino, 1997) dör 

antagonisten, Ordell Robbie (Samuel Jackson) relativt odramatiskt om man jämför med hur 

antagonisten dör i en film som Jaws. Det finns ett antal orsaker till detta. En av dem är, som 

nämnts ovan, hur filmen tidigare handskats med hur andra karaktärer dött. Filmens antagonist 

har vid ett par tillfällen skjutit och dödat andra karaktärer utan större dramatiska 

förvecklingar. Detta skulle kunna indikera att hans egen dödsskjutning inte behöver vara 

speciellt dramatiskt komplicerad. En annan orsak är, som också nämnts ovan, förankrad i 

vilken kategori antagonisten tillhör. Antagonisten i filmen Jackie Brown tillhör kategorien 

människor och det behövs vanligtvis inga ytterligheter att döda en annan människa även om 

vägen dit kan vara fylld med komplikationer. Antagonisten i filmen Jaws tillhör kategorien 

alternativa livsformer vilket innebär att de narrativa strukturerna för dennes död innefattar en 

mer komplicerad och utstuderad process. 
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Bekräftelse om döden

En viktig beståndsdel i dödsakten för huvudkaraktärer som dör i en film med klassisk 

berättarstil innefattar en bekräftelse av att de är döda. Bekräftelsen är uppdelad i två moment. 

Det första momentet är själva dödsakten. Det bör finns något i akten som indikerar att 

antagonisten inte bör överleva. I Jaws sprängs hajen i bitar. I Jackie Brown blir Robbie 

skjuten tre gånger. Det andra momentet är verifierandet av att antagonisten är död. Strax efter 

Robbie blir skjuten i Jackie Brown så känner den ena polisen efter hans puls och deklarerar 

tydligt att han är död genom att säga ”Yeah, he dead”. Hans kropp ligger kvar livlöst på 

golvet medan de andra karaktärerna samtalar. I Jaws visas hur delarna av hajens kropp sjunker 

mot havets botten.   

Deklarerandet av avsikter

Ett vanligt motiv i en film när en antagonist dödas, speciellt gällande antagonister av 

kategorien alternativa livsformer, är att protagonisten säger en replik precis innan denne dödar 

antagonisten. Syftet med detta är att låta momentet hamna i fokus och förbereda publiken på 

antagonistens död. Detta narrativa stilval låter publiken ta ett andetag innan antagonisten 

dödsmoment. I filmen Terminator säger Sarah Connor (Linda Hamilton) ”You´re terminated 

fucker” innan hon trycker på knappen som startar plåtpressen som krossar terminatorn. 

Förväntan om döden 

Det kan tidigt finnas en förvarning om huruvida en antagonist kommer att dö eller ej i en 

samtida amerikansk film med klassisk berättarstil. Ibland hittar man en förvarning i om det 

finns något motiv till antagonistens död. Motiven kan tydligare förutses om man tittar på 

filmens genre eller vilken kategori filmens antagonist tillhör. Likaså kan antagonistens 

tidigare handlande respektive om berättelsens innehåll skulle berättiga dennes död ge en 

förvarning. Om man jämför filmen Seven med filmen Rocky finns det en större förväntan på 

att antagonisten i filmen Seven dör än antagonisten i filmen Rocky. Detta grundar sig på bl.a. 

genren som filmen tillhör, vad berättelsen handlar om men också om protagonisten vinner 

något på antagonistens död. I filmen Rocky skulle antagonistens död inte fylla något syfte för 

protagonisten. Rockys mål är inte att döda Apollo utan att klara av 15 roder mot honom i en 

boxningsmatch. Apollos handlingar motiverar heller inte att han skulle förtjäna eller förväntas 

att dö. I detta sammanhang skulle publiken troligen uppleva det som obehagligt om 

antagonisten blev dödad av protagonisten. I en film som Seven är fallet annorlunda. Filmen 
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handlar om två poliser som jagar en seriemördare som mördar sina offer eftersom han anser 

att de begår en av de sju dödssynderna. När antagonisten i en film utför sådana handlingar 

byggs det upp en större förväntan hos publiken att denne ska gå samma öde till mötes som 

sina offer. En antagonist erhåller endast ett straff som är likvärdigt de brott han begår. 

Återuppståndelsen

Ett återkommande tema i de narrativa strukturerna för film med en antagonist som dör är att 

antagonisten återuppstår efter att denne tros vara död. Detta är speciellt sant för antagonister 

av kategorien alternativa livsformer men förekommer givetvis också i de andra kategorierna 

av antagonister. Detta fenomen har blivit vanligt inte bara för dessa typer av antagonister men 

också för vissa speciella filmgenrer. 

Terminator: Judgement Day (James Cameron, 1991) är en film som har den klassiska 

antagonisttypen som återuppstår. I en scen närmare slutet av filmen skjuts antagonisten i bitar 

efter denne frysts av flytande kvävgas. Den falska dödsscenen brister i sin trovärdighet dels på 

grund av tidigare kunskap om denna typ av antagonist men också på grund av scenens 

plotstruktur. Händelsen inträffar också alldeles för hastigt och lösningen ter sig vara alldeles 

för okomplicerad och slumpmässig. Det ska dock tilläggas att scenen innehåller den typiska 

repliken med deklarerande av avsikter när Terminatorn (Arnold Schwarzenegger) säger 

”Hasta la vista, baby” straxt innan han skjuter antagonisten. Slutmomentet på sekvensen där 

det brukar bekräftas att antagonisten är död, blir istället hans återuppståndelse. Scenen 

fungerar nu istället för att styrka hur svår antagonisten är att eliminera. Det är meningen att 

publiken ska uppleva att protagonisterna står inför en omöjlig uppgift. I film med klassisk 

berättarstil vore ett alltför enkelt eliminerande av störningen strida mot den narrativa struktur 

som denna typ av filmer följer, speciellt när antagonisten tillhör kategorien alternativa 

livsformer. 

När dödsmomentet inte visas eller när antagonistens döda kropp inte visas efteråt brukar 

detta vara en tydlig indikation på att denne fortfarande lever. I slutet på filmen Alien så 

spränger Ripley (Sigourney Weaver) rymdskeppet där rymdvarelsen tros befinna sig. Varken 

Ripley eller filmens publik ser rymdvarelsen dö. Verifikationen av en huvudkaraktärs död, 

med visandet av dödsmomentet och den dödes kropp efteråt, är en viktig del i det narrativa 

upplägget för karaktärens död i en film med en klassisk berättarstil. När rymdvarelsen till slut 

dödas av Ripley visas hela händelseförloppet. I fallet med både Terminator: Judgement Day

och Alien innehar filmerna en falsk dödscen innan antagonisten till slut dödas.
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Ett annat återkommande tema, som existerar speciellt i skräckfilmsgenren, är att antagonisten 

tros ha dödats men återuppstår i sista scenen. Protagonisterna tror sig ha undgått faran tills 

detta skede. Dessa filmer får antingen ett öppet eller ett olyckligt slut. I Halloween ser läkaren 

Sam Loomis (Donald Pleasence), Michael Myers falla ner från husets balkong efter att ha 

blivit skjuten sex gånger. Senare när Loomis tittar ner från balkongen så har Myers kropp 

försvunnit. Filmen löser inte sin huvudkonflikt vilket var att tillfångataga eller oskadliggöra 

Myers.

Ett annat fenomen som också är vanligt är att antagonisten återkommer i en uppföljare 

efter de har dödats i den föregående filmen. I skräckfilmsgenren är det vanligt att samma 

antagonist återuppstår i uppföljaren. Vanligtvis finns det en förklaring i uppföljaren till hur 

detta har skett vilket är fallet med Michael Myers i Halloween: Resurrection (Rick Rosenthal, 

2002). I sista akten av filmen Halloween: H20 (Steve Miner, 1998) hugger Laurie Strode 

(Jamie Lee Curtis) av huvudet på Myers vilket borde tyda på att han dog. I filmen Halloween: 

Resurrection uppdagar det sig att Laurie huggit huvudet på en oskyldig man och att Myers 

fortfarande lever.

När antagonister återkommer i andra genrer än skräckfilmsgenren är det oftast inte den 

ursprunglige antagonisten som återuppstå utan en antagonist av samma typ som den 

föregångne. Så är fallet i bl.a. Jaws- och Alien-filmerna. 

Motivet till döden

Anledningarna till varför antagonisten dör kan bero på ett flertal orsaker men står oftast i 

relation till vilken genre filmen tillhör och vilken kategori antagonisten tillhör. Givetvis är det 

vanligaste motivet till antagonistens död den egna överlevnaden men ibland finns också motiv 

som hämnd eller rättvisa. Antagonisten av kategorien alternativa livsformer kan dödas av 

andra orsaker än en antagonist av kategorien människor.

Moralen och motiven del I - Alternativa livsformer 

I genrer där antagonisten är av kategorien alternativa livsformer som i science fiction- och i 

skräckfilmer, dör de vanligtvis på grund av att de ej kan kontrolleras eller förändras. 

Protagonisten har inget annat val än att döda antagonisten för sin egen överlevnad. 

I filmen Alien landar besättningen till rymdfärjan Nostromo på en övergiven planet för att 

undersöka vad som tros vara en SOS-signal. Ovetande släpper de en rymdvarelse ombord på 
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rymdfärjan. Varelsen börjar döda besättningens medlemmar en efter en. I fallet med denna 

antagonist finns det ingen möjlighet att ändra eller kontrollera dennes beteende. Det enda 

alternativet om besättningen ska överleva blir att döda rymdvarelsen. Andra exempel på 

antagonister i filmer som inte kan kontrolleras eller förändras är Jason i Friday the 13th Part 

2, vampyrerna i From Dusk Till Dawn och Freddie Krueger i A Nightmare on Elm Street

(Terror på Elm Street, Wes Craven, 1984).

Det intressanta gällande dödandet av en antagonist från kategorien alternativa livsformer

är att varken filmens protagonist eller publik har några större moraliska invändningar inför 

detta. Givetvis har sällan varken filmens protagonist eller publik några större invändningar 

mot dödandet av en antagonist oavsett vilken kategori den tillhör. Dock synes den allmänna 

uppfattningen vara att varelser av andra livsformer än människor har ett mindre värde. Större 

delen av västvärldens befolkning är köttätare. Genom beslutet att äta kött görs då inte ett 

direkt ställningstagande om att människan och hennes behov är mer värdefulla än det djur 

som dödats för att bli mat? Låt oss ta ett annat exempel. En människa måste välja mellan att 

döda ett djur eller en annan människa. Vilken av valen skulle en människa troligast välja? 

En annan aspekt kan vara vad västvärlden definierar som liv eller när döden inträffar. En 

del menar att döden sker vid hjärndödhet, eller mer specifikt försvinnandet av de högre 

hjärnfunktionerna.23 Finns det fall där antagonister är tekniskt sett icke levande? Filmen 

Resident Evil (Paul W.S. Anderson, 2002) har antagonister som är zombies, dvs. människor 

som uppstått från de döda.24 Dessa människor är redan döda.25 Finns det någon moralisk 

problematik kring dödandet av en sådan antagonist? Detta medför att upplevelsen av dödandet 

av denna kategori antagonist skiljer sig från en antagonist av kategorien människor. För att 

summera kan man säga att överlevnadsinstinkten och vetskapen om att inte kunna förändra 

eller kontrollera dessa typer av antagonister är de främsta skälen till deras död ur vad anses 

vara ett moraliskt försvarbart och narrativt synsätt. 

Moralen och motiven del II - Sjukdomar och naturkatastrofer

Det finns endast ett motiv till eliminerandet av antagonister från kategorierna sjukdomar och 

naturkatastrofer. Motivet är protagonistens egna eller andras överlevnad. Det läggs sällan 
                                                          
23 Sara L Knox diskuterar hur döden framställs på film samt när döden inträffar i ”Death afterlife, and the 
eschatology of consciousness: themes in contampary cinema”, Mortality, vol. 11, No. 3, 2006 s.238
24 Nationalencyklopedins definition av ordet Zombie; ” […] en person som enligt voodoo fråntagits sin själ och 
vars själlösa kropp brukas som slav […]”. http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=350260&i_word=zombie
(2007-01-22)
25 Huruvida en zombie är död ur en medicinsk mening kan diskuteras. Dock synes den allmänna uppfattningen 
vara att zombies är döda människor utan själ, egen vilja eller medvetande. I denna uppsats kommer de därför att 
klassificeras som döda.
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några värderingar i eliminerandet av dessa typer av antagonister eftersom det inte är levande 

varelser. Detta medföljer också att eliminerandet av en antagonist av denna kategori aldrig 

handlar om hämnd eller rättvisa. Något som gör att motivet till eliminerande av antagonister 

från denna kategori kan skilja sig något från antagonister av kategorien människor. Det bör 

tilläggas att dessa typer av antagonister är problematiska att eliminera. Oftast kan de ej 

elimineras utan endast stoppas eller överlevas. 

I filmen Armageddon är en asteroid i kollisionskurs med jorden. För att förhindra en 

kommande katastrof anlitar NASA-ansvarige Dan Truman (Billy Bob Thornton) världens 

främste oljeborrare Harry S. Stamper (Bruce Willis) att tillsammans med sitt manskap rädda 

världen från undergång. En asteroid är ett dött ting utan motiv eller ont uppsåt. Motivet till 

antagonistens eliminerande i detta fall är enbart för mänsklighetens överlevnad.

Moralen och motiven del III – Antagonister i mänsklig skepnad 

Det finns tre huvudmotiv till varför antagonister av kategorien människor går sin död till 

mötes. Dessa motiv är, överlevnad, hämnd eller rättvisa. 

Ett vanligt tema för en film som har en protagonist med hämndbegär är att denne väljer 

den s.k. rätta vägen och fullföljer inte sin dödshämnd. Då belönas oftast protagonisten för sitt 

goda handlande med att denne blir tvungen att döda antagonisten i självförsvar. Så är fallet i 

filmen Bad Boys (Michael Bay, 1995). I filmen utreder två poliser en narkotikastöld. I början 

av berättelsen mördas en av polisernas väninnor av filmens antagonist. I slutscenen står 

polisen inför valet att antingen döda antagonisten eller arrestera honom. Ett scenario som är 

återkommande i speciellt denna typ av filmer där protagonisten är polis. Protagonisten slits 

mellan sin önskan om vedergällning och det denne vet är moraliskt rätt. Protagonisten brukar 

som regel välja det sistnämnda, vilket är fallet i Bad Boys. Han väljer att inte döda 

antagonisten men strax efter det att protagonisten gjort detta val tvingas han att döda 

antagonisten i självförsvar. I denna typ av dödsscen får protagonisten sin önskan om 

vedergällning uppfylld utan att behöva kompromissa med sin moral. 

I filmen Seven gör protagonisten inte det rätta moraliska valet. Skillnader mellan den typ 

av film där lagens väktare gör ett rätt moraliskt val och inte väljer att utöva vedergällning kan 

ha att göra med exempelvis stilarten i genren och antagonisten tidigare handlande. I Bad Boys

är stämningen överlag skämtsam och lättsinnig medan den i Seven är allvarligare och dystrare. 

Filmen Bad Boys har en antagonist som i huvudsak är knarklangare och tjuv även om han 

också har begått mord. Antagonisten i Seven är en brutal seriemördare som mördar och 

torterar människor som han anser begår en av de sju dödssynderna. I slutet på andra akten i 
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filmen Seven överlämnar antagonisten sig själv till polisen och agerar inte på ett sätt som gör 

att protagonisten tvingats till att agera i självförsvar. Dock ingick det i antagonistens planer att 

provocera fram sin egen död genom att mörda den ena protagonistens gravida fru. 

I filmen The Black Dahlia (Den svarta dahlian, Brian De Palma, 2006) skjuter och dödar 

polisen Dwight ”Bucky” Bleichert (Josh Hartnett), Madeleine Linscott (Hillary Swank). 

Dödsskjutningen sker inte i självförsvar utan inträffar efter han upptäckt att hon ligger bakom 

hans partners död. Motivet till dödandet av denna karaktär faller någonstans mellan behovet 

av hämnd och behovet av rättvisa. 

Behovet av hämnden

Varför är motivet hämnd så pass accepterat som det är? En av orsakerna kan finnas i vårt 

djupt rotade behov om rättvisa. Det måste finnas konsekvenser för våra handlande, synnerligt 

handlingar som anses vara omoraliska eller kränker andra. När hämnden är temat i en film kan 

den ofta vara ett resultat av ett rättsväsende som inte agerar eller räcker till. I filmen 

Unforgiven (De skoningslösa, Clint Eastwood, 1992) blir en prostituerad kvinna misshandlad 

av två män. Stadens sheriff (Gene Hackman) nekar henne rättvisa och hon anlitar William 

Munny (Clint Eastwood) en f.d. pistolman, för att hämnas. 

Filmer med hämnden som tema är speciellt påträffbar i subgenren till skräckfilmen, rape-

revenge films.26 En av de mest välkända rape-revenge filmerna är I Spit On Your Grave (Meir 

Zarchi, 1978). Filmen handlar om en kvinna som blir gruppvåldtagen. Hon hämnas genom att 

locka våldtäktsmännen till hennes stuga och döda dem på olika makabra sätt.27 När hämnden 

är temat är det väntat att antagonistens hänsynslösa beteenden ska bestraffas. Straffet bör vara 

likvärdigt brottet och antagonisten bör också uppleva ett liknande lidande och förnedrande 

som dennes offer.

I filmen Hostel (Eli Roth, 2005) blir ett par amerikanska backpackers tipsade om ett 

vandrarhem i Östeuropa där kvinnorna sägs vara vackra och intresserade av amerikanska män. 

Det visar sig att vandrarhemmet använts av en organisation för att hitta kringresande som 

organisationen tillfångatar för att dess medlemmar ska tortera och mörda. En av 

protagonisterna, Paxton (Jay Hernandez), lyckas fly undan sin förövare men först efter att han 

blivit torterad och förlorat två av sina fingrar som resultat av tortyren. I slutet av den sista 

akten upptäcker Paxton att han sitter på samma tåg som en av organisationens medlemmar, en 

holländsk affärsman. När tåget kommit in till stationen följer han efter affärsmannen in på 

                                                          
26 Clover skriver om subgenren rape-revenge films. Se Clover, s.137-154.
27 Clover ger en sammanfattning av händelserna i filmen I Spit On Your Grave. Se Clover, s.116ff.
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tågstationens toalett. Där får han sin hämnd genom att först skära av samma två fingrar som 

han hade förlorat, för att sedan skära halsen av affärsmannen när denne ber för sitt liv. 

Skiftandet i maktbalansen

När hämnden är motivet till en antagonists död innefattar det oftast av ett skiftande i 

maktbalansen. Antagonisten är den som har tidigare haft makten men förlorar den vid ett visst 

skede till protagonisten. Detta är speciellt förekommande i skräckfilmsgenren men också i en 

av dess subgenrer rape-revenge films. Vanligtvis skiftar maktbalansen i den tredje akten. I 

subgenren rape-revenge films kan maktbalansens skifte börja redan i andra akten när 

protagonisten börjar planera sin vedergällning men tar sig oftast inte i form förrän mötet 

mellan de två parterna i sista akten. 

Det som leder till att maktbalansen skiftar är oftast en följd av att protagonisten genomgår 

en känslomässig förvandling eller gör ett ställningstagande. Förvandlingen kan ske på grund 

av ilska, apati eller ett hämndbegär. I vissa fall ser protagonisten inte sig ha något annat val än 

att för sin överlevnad konfrontera antagonisten. I och med detta slutar protagonisten att vara 

ett offer och hittar en styrka som gör att denne kan handla på ett helt annorlunda sätt än 

tidigare. Det som då inträffar är att protagonisten åsidosätter sin moral och börjar handla på ett 

liknade sätt som antagonisten. En intressant aspekt är att konsekvenserna av protagonistens 

handlande oftast uteblir. Likaså blir reflektionerna över ett omoraliskt handlande åsidosatta. 

Det är underförstått att protagonistens handlingar ligger djupt rotade i ett behov av rättvisa 

eller agerar för sin överlevnad. Detta medan antagonisternas beteende lämnar lite förståelse 

och förväntas gå ett illa öde till mötes.

I filmen Halloween: H20 har Laurie Strode under 20 års tid plågats av minnet av Michael

Myers. Hon har blivit förföljd och vid ett flertal tillfällen nästan dödad av honom. I slutet av 

filmen efter år av rädsla och terror gör Laurie ett ställningstagande. Hon vet att det enda sättet 

att bli av med sin plågoande är att konfrontera honom. Nu sker första fasen av maktskiftet i 

filmen. Hon har inte total makt ännu men i detta ställningstagande väljer hon att sluta vara 

offer. Efter några närkamper tros Myers vara död. För att göra sig säker på att Myers 

verkligen inte lever kapar hon likbilen som ska transportera bort hans kropp. I bilfärden 

kommer han till liv och de kämpar kort innan hon hastigt bromsar och han far ut genom den 

främre vindrutan. När han reser sig upp kör hon på honom och bilen åker av vägen. Han 

fastnar mellan bilvraket och ett träd. I detta skede har hon total makt över honom. När han 

genom en gest ber om nåd tvekar hon tillfälligt för att sedan hugga av hans huvud med en yxa. 

I detta moment i filmen är hon förövaren och han offret. Det som skiljer hennes handlande 
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från hans tidigare handlande, är att hon dödar honom för sin egen överlevnad. Hon vet att så 

länge han lever kommer hennes egna överlevnad stå på spel.  

Dödens skepnad

Framställningssättet för en karaktärs död i samtida amerikansk film med klassisk berättarstil 

är oftast relaterad till karaktärens natur och leverne. Filmen har vanligtvis också ett speciellt 

stildrag för hur samtliga av dess karaktärer dör som är genomgående i hela filmen. Något som 

exemplifierades med filmen Jackie Brown i kapitlet De narrativa strukturerna för en 

antagonists död.

Olikheter i dödsprocessen

Alternativa livsformer brukar, som tidigare nämnts, vara svåra att döda och protagonisten 

måste vanligtvis gå till ytterligheter för att uppnå sitt mål. En antagonist brukar aldrig dö stilla 

eller allt för lättsamt utan kamp men antagonister av denna kategori brukar vara speciellt svåra 

att eliminera. I filmer som Alien, Terminator och Jaws har antagonisterna överlevt allt från 

explosioner till att ha blivit skjutna ett flertal gånger innan de slutligen dödats.

Antagonister av kategorien naturkatastrofer och sjukdomar är, som tidigare klargjorts, 

särskilt svåra att eliminera. De kan vanligast endast stoppas eller överlevas. I filmen 

Armageddon finns endast en möjlighet för mänsklighetens överlevnad. Det är att borra ett ca 

240 meter djupt hål i asteroiden. I hålet ska de fira ner en atombomb och när bomben 

detoneras sprängs asteroiden i två delar vilket beräknas ändra dess bana. 

När det gäller antagonister av kategorien människor och protagonistens egna demoner så 

behövs det vanligtvis inga ytterligheter till döden som i fallet med antagonister av kategorien 

alternativa livsformer. Det skall dock tilläggas att detta inte nödvändigtvis betyder att deras 

dödsmoment är odramatiska och snabba. Döden följer samma narrativa strukturer. Det som 

oftast är skillnaden är att det kan äga rum en kamp om liv och död mellan protagonisten och 

antagonisten som är pågående under större delen av filmen i de fall antagonisten tillhör 

kategorien alternativa livsformer. Något som är fallet i filmen Aliens (James Cameron, 1986). 

I filmen åker Ripley tillbaka till planeten där rymdvarelsen påträffades första gången. 

Tillsammans med en grupp marinsoldater ska de undsätta befolkningen som bosatt sig där. 

Under filmens hela andra och tredje akt slåss de mot rymdvarelserna. Medan i The Silence of 
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the Lambs inträffar kampen om liv och död mellan Clarice Starling och seriemördaren Buffalo 

Bill först i sista akten av filmen.

Antagonistens dödsmoment vs. Protagonistens dödsmoment

En antagonists dödsmoment skiljer sig från en protagonists dödsmoment främst när det gäller 

anledningen och framställningssättet. Däremot har de olika dödsmomenten lika narrativa 

strukturer. Döden är, som regel, motiverad och uppdelad i tre akter med en bekräftelse om 

karaktärens död. 

Det första som skiljer en protagonists död från antagonistens är att protagonisten 

accepterar, som regel, alltid sin död medan en antagonist, som den antihjälte han är, inte gör 

det. En protagonist död är oftast något som denne valt själv medan så är sällan fallet för en 

antagonist. Detta kan härledas till anledningarna varför en protagonist respektive en 

antagonist dör. En protagonists död fyller ofta ett större syfte. Vanligtvis offrar sig 

protagonisten för att rädda andra människor. En antagonist död fyller inga ädla syften. 

Antagonisten dör vanligast endast för att stoppas eller för att bestraffas. 

Det finns oftast också en skillnad i framställningssättet för en protagonists dödsmoment 

jämfört med framställningssättet för en antagonists dödsmoment. Antagonistens dödsprocess 

är oftast mer makabert framställd. Detta är direkt förankrat i antagonisten som karaktär. 

Antagonisten förväntas ett makabert öde för sitt makabra leverne. Skildringen av en 

protagonists dödsmoment är oftast mer vördnadsfullt framställd. Protagonistens goda leverne 

och ädla avsikter belönas med en fridfullare död. 

Filmen The Black Dahlia innehåller ett tydligt exempel på hur döden framställs olika för 

en protagonist och en antagonist. I en och samma scen faller både den ena av protagonisterna 

och en av antagonisterna till sina respektive död samtidigt. I antagonistens dödsmoment visas 

att dennes huvud krossas av fallet. En lika makaber framställning av protagonistens död 

existerar dock inte.

Den poetiska rättvisan

Det finns de tillfällen då sättet som antagonisten dör på kan upplevas som en poetisk rättvisa. I 

filmen The Crow (Alex Proyas, 1994) får antagonistens flickvän sina ögon uthackade av en 

fågel innan hon dör. Ironin i hennes död är att hon har en stor fascination av både ögon och av 

denna fågel. Hon dör en död som är direkt förenad med hennes livsstil och karaktär. Precis 

som nämnts ovan är detta en av orsakerna till varför dödsmomentet skiljer sig mellan 
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antagonister och protagonister. En protagonist förväntas inte gå ett lika horribelt öde till mötes 

eftersom denne inte levt samma typ av liv som antagonisten.

Antagonister med dödslängtan

Vanligtvis dör antagonisterna inte självmant. I de fall där antagonisten själv vållar sin egen 

död fyller dennes död inte något ädlare syfte. Oftast handlar det om en ren dödslängtan eller 

för att slippa stå till svars för sitt handlande. I dessa fall är antagonisten av kategorien 

människor. 

The Hitcher (Liftaren, Robert Harmon, 1986) är en film med en antagonist med 

dödslängtan. Jim Halsey (C. Thomas Howell) tar upp en liftare, John Ryder, (Rutger Hauer) i 

hopp om att kunna hålla sig vaken under bilfärden till San Diego. Liftaren visar sig vara en 

sadistisk mördare och Jim lyckas först fly undan honom. Liftaren börjar nu förfölja honom 

och dödar alla som kommer i Jims närhet. I sitt första möte med liftaren frågar Jim ”What do 

you want?” varpå liftaren svarar ”I want you to stop me”. Resten av filmen visar väldigt 

tydligt vid ett flertal tillfällen att liftaren vill att Jim ska döda honom. I slutet får han sin 

dödslängtan besvarad när Jim skjuter honom till döds med ett hagelgevär. 

I filmen The Black Dahlia skjuter Ramona Linscott (Fiona Shaw) sig i huvudet efter hon 

erkänt att hon torterat och dödat Elisabeth Short (Mia Kirshner). Hon väljer döden som utväg 

för att slippa skammen av att detta offentliggörs. Hennes beslut om att ta sitt eget liv fyller 

inga högre syften än att undslippa konsekvenserna för sitt handlande.

Slutsats 

En seger för en protagonist behöver inte alltid innebära antagonistens död. I vissa fall räcker 

det med att eliminera de hot eller tillrättaställa den störning som antagonisten skapat. När väl 

en antagonist dör i samtida amerikansk film med klassisk berättarstil följer dennes död vissa 

narrativa strukturer. Dödsmomentet delas vanligtvis in i tre akter med en början, mitt och ett 

slut. Något som är speciellt tydligt och sant för antagonister av kategorien alternativa 

livsformer. Sista akten för scenen av en antagonists död avslutas alltid med en bekräftelse av 

dennes död eller något som indikerar att hotet inte längre existerar. Detta brukar vanligast ske 

med uppvisandet av den döde antagonistens kropp. Filmen har vanligtvis också ett speciellt 

stildrag för hur samtliga av dess karaktärer dör som är genomgående i hela filmen. I vissa fall 
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är det inte passande för en protagonist att döda en antagonist. När det är passande finns 

motiveringen i filmens handling eller om antagonisten gjort sig förtjänt av ett sådant öde. 

Det mest förekommande motivet till en antagonists död är givetvis protagonistens egna eller 

andras överlevnad. Dock kan en protagonists intentioner gällande hur en antagonist ska 

stoppas skilja sig från antagonist till antagonist. Protagonisten i Silence of the Lambs hade inte 

för avsikt från början att döda antagonisten som tillhör kategorien människor. Däremot hade 

protagonisten i en film som Alien redan tidigt avsikten att döda antagonisten som tillhör 

kategorien alternativa livsformer. Varför intentionerna skiljer sig kan bl.a. härledas till vilken 

kategori antagonisten tillhör. Antagonister av kategorien alternativa livsformer kan ej 

kontrolleras eller förändras. I dessa fall blir den enda utvägen för en protagonists överlevnad 

att döda antagonisten. I fallet med antagonister av kategorien människor finns ytterligare två 

motiv till deras död. Dessa är hämnden och rättvisan.

När det gäller anledning och framställningssätt så skiljer sig en antagonists dödsmoment 

från en protagonists dödsmoment. Skildringen av en protagonists dödsmoment är att den 

oftast är vördnadsfullt framställd medan antagonistens dödsmoment är mer makabert 

framställd. Detta kan bl.a. härledas till varför en protagonist, respektive en antagonist, dör. En 

protagonists död fyller ofta ett ädelt syfte. Protagonisten offrar sig vanligtvis för att rädda 

andra människor. En antagonists död fyller inga ädla syften. Antagonisten dör vanligast 

endast för att stoppas eller för att bestraffas.
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